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Em análise

Criação de rã
é alternativa
Jaraguá do Sul vai estudar
implantação de ranários para
ajudar agricultores em-crise.
PÁGINAS

- Encontro
_

.

Jaraguáenses
. viajam aoRio
Cerca de 400 fiéis da cidade

, vão participar da Jornada
Mundial da Juventude na

capital carioca. PÁGINAS

'Schroeder
Procon ainda é
desconhecido
Estrutura voltada para atender
o consumidor funciona há dois
anos na cidade, mas ainda é

pouco procurado. PÁGINA 8

Concurso.

políciaMilitar
abre inscrições
Instituição oferece chances

para quem deseja ser soldado.
Em Jaraguá háprevisão
de 70 vagas. PÁGINA 20

Estreia

Umàpágina
-

para as maes

Carina H. Eger traz novidades
e dicas sobrematernidade na
colunaMamys e Nênes.

CARINA H. EGER, MAMYS
E NÊNES, PÁGINA 11

Guaramirim perde a primeira-dama .

•
. LÚCIO SASSI
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Muito emocionado, prefeito Lauro Frõhlich (O) carrega, juntamente com familiares, o corpo da esposa.
"

..

Róseli, 57 anos. Ela morreu na madrugada de ontem, vítima de um infarte. Cidade está em luto.' PÁGINA 4
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DO LEITOR

Educação
Parece que houve um tempo em que investir em edu

cação significava garantia de conforto no-futuro. Prin
cipalmente econômico, Concluir o ensino médio e quem
sabe até cursar uma faculdade elevava o indivíduo na so

ciedade, dava status. Possuir uma graduação significava
que você fazia parte do seleto grupo dos "melhores".

Talvez isso até refletisse uma certa verdade, pensando
principalmente em um encaixe no mercado de trabalho,
competindo aquilo que chamamos de sistema, o reconheci
mento pelo empenho nos estudos e no aprimoramento do
conhecimento humano. Omaiororgulho dos país eraverum
filho formado. Não que hoje não sintam mais esse orgulho,
mas hoje nem os pais e nem os próprios alunos conseguem
mensurar a validade e a garantia proporcionada pela edu

cação. Num governo que transforma a educação apenas'em
números e 'estatísticas para gerar dados para o Ideb e para
o IDH, onde não há mais reprovação, onde se permite que
o professor tome-se refém do aluno que aponta o dedo em
sua cara dizendo que é elequem paga seu salário, e onde não
hámais avaliação pormérito, por competência e por talento,
parece que o sistema educacional não possui mais sentido
nem lógica. Passaram a régua em tudo, estabelecendo que
agora todos são iguais. Aprendendo ou não, comportando
se ou não, destacando-se ou não. Todos são iguais.

. Quando vemos no ambiente de trabalho que profis
sionais formados em engenharia não sabem calcular a

metragem quadrada de uma área, formados em adminis

tração juram nunca terem estudado Karl Marx e técnicos
não conseguem interpretar linguagem técnica de manu

ais, ficam perguntas: Por que a educação é tão falha? Esse
modelo de educação fast-food prepara para o quê?

•EduardoAdriano Gessner

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para tedacao@ocorreiodopovo.com.br

Oualificação
CurSO' sobre RH

A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs)
promove hoje a palestra "Gestão estratégica de RH",
com a especialista Sirley Gonzáles, do Instituto de 'Co

municação e Comportamento. O evento ocorre às 19h,
no centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A entrada é

gratuita para os associados. Aos demais interessados,
o valor do ingresso é de R$ 15. Na palestra serão abor
dados aspectos como. o que é a Programação �uro
Linguística, como a mente processa mais informações,
como a comunicação atua no comportamento, entre ou
tras questões. Informações e confirmações pelo telefone
(47) 3275-7012 ou pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

nadade novodebaixodo sol..."Dito
de outromodo, nos transformamos
o tempo todo, logo, não há morte,
há transformação.

Mas para os encrencados da

velhice, passo anterior à grande
transformação, melhor é não per
der tempo tentandosegurar o tem
po nas marcas do rosto. Melhor é

que deixem o tempo cavar o rosto

físico mas preservar a melhor de
todas as juventudes: a do brilho in
terior, o interesse de beleza interior
pelos diversos conhecimentos, filo
sofias e posturas. Umamulher ace
sa por dentro nos acende por fora...
Uma mulher apenas "alisada" no ..

rosto mas enrugada por dentro

.
nos põe a correr... Essa juventude
dobrilho interior é possível a qual
quer um, o tempo todo, o tempo
da eternidade da vida e das trans

formações por que passamos ...

COMENTÁRIO

Nóseotempo
Nrnguém quer ficarvelho emui

to menos morrer. Mas poucas
são as pessoas que conseguem ati
nar com a-suprema melancolia que
seria a vida sem fim, a vida eterna

sobre a terra. Um horror. Ainda
bem que restaria a hipótese do sui
cídio. Mas aí me dou conta de que
o suicídio seria impossível se a vida
fosse eterna. Que desagradável!

Uma vida sem fim significaria
uma retilínea 'chateação. Ninguém
vai imaginar que essa vida séria
feita só de felicidades. A felicidade
sem fim mataria a fonte dos dese

jos, e o que nos faz felizes, e tam
bém infelizes, são os desejos. Não
haveria prazer nessa felicidade, o
prazer está no desejo, e só nós sabe
mos dessesdesejos, não é mesmo?
Viver para sempre nos produziria
uma necessidade eterna de traba
lhar pelos inúteis desse trabalho

lUIZ CARLOS PRATES

eterno. Saber-nos finitos faz-nos

apressados para os prazeres da

vida, é importante gozá-los já, de
imediato, aí está o supremo prazer.

Vim até aqui por uma provo
cante razão: liguei a tevê e discu
tiam sobre uma "novidade". Ingle
ses estão lançando no mercado a

seguinte martchete: - "Pílula pro
mete combater envelhecimento".

Baitabobagem.Avida é energia em
movimento, uma linha reta para o

infinito das permanentes transfor
mações, aliás, isso está na Bíblia: "O
que foi é o que será; o que aconte

cer é o que há de acontecer, não há

Está em cartaz pelo Brasil uma peça sob o título de -

"Manual de Sobrevivência ao Casamento". Claro, é uma
brincadeira, uma chocarrice, mas deixa coisas a pen
sar. Antes de tudo, casamento só dá certo com especial
afinidade de "frequência" entre os dois. Isso é tão raro

quanto papagaios com três patas. Amor? O verdadeiro
amor é o encanto pelos brilhos interiores do outro. O

resto é desculpa e enganos que conduzem ao divórcio.

• Cadeiras
Já falei aqui várias vezes sobre aquelas duas cadeiras

que vemos nos oitões, nas varandas, na frente das casas.
Aquelas cadeiras são domarido e damulher, do papai e

. da mamãe, do vovô e da vovó. Mas para que ambos ali
se sentem com prazer é preciso que entre eles haja bom
assunto ou, no mínimo, assunto. Esse ter assunto e ser

interessante pela fala, pela conversação, é o que dá lon
gevidade e prazeres ao casal. Cabeças vazias sentam-se

. em silêncio e silênciomata a relação. Aboa conversa é 0
brilho que vem de dentro ...

• Falta díser
Você já tem o de que precisa para ser feliz, deu-se

conta? Claro, você tem você mesmo o tempo todo, o
resto é "dependência", é colocar a felicidade em algo ou
alguém. E esse é o passo mais curto para a infelicidade.
E aí, vais sairhoje comvocêmesma e ser feliz? Duvido...

• asam
O casamento, como a vida, é um teatro, é preciso

que os atores sejam bons para que a peça valha a pena ...

UMA, A.PA,RIÇÃO INUS,lt: A
Esta foto é um flagrante feitopela ambientalista e

diretora do Instituto Rã-Bugio, Elza NishimuraWoehl.
Na última sexta-feira, uma irara apareceu sobre uma

.embaúba, no terreno onde fica o centro Interpretativo
da Mata Atlântica, em Jaraguá do Sul. o mamífero

queria comer os frutos da árvore. Depois, ela foi vista
pelos alunos que participam das atividades ecológicas,

passeando pelas trilhas da mata preservada.

t OBITUÁRIO
• JORGE TIBURCIO DASlLVA

morreu na segunda-feira, dia 22, em

Schroeder. Tinha 63 anos de idade.
.

Deixou esposa, filhos, genros, nora,
neto, bisneto e amigos. O corpo foi

sepultado no cemitério municipal de
Schroeder.

• ARNO SCHMIDTmorreu segunda-

·1 .

feira, dia 22, em Jaraguá do Sul .

Tinha 53 anos. Deixou esposa, filhos,
noras, genros, irmãos e amigos. O
corpo foi enterrado no cemitério da

comunidade do Rio da Luz 1.

• LINDAPOSTAI morreu segunda
feira, dia 22, em Jaraguá do Sul. Tinha

84 anos. Deixou filhos, genros, noras,

netos, bisnetos e demais parentes e
amigos. O corpo foi sepultado ontem,
no cemitério do Bairro Santa Luzia.

• ORAIDEMOTOSIAKI morreu no

domingo, dia 2!, em Jaraguá do Sul.
Tinha 60 anos. Deixoumarido, filhos,
nora e amigos. O corpo foi sepultado
no cemitério daVila Lenzi.
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RANICULTURA
o FUTURO ESTÁ AQ,UI

EDITORIAL

Afor�a'd;a sociedade
txu. alem do voto

Uma mobilização incomum aconteceu

sábado passado em Jaraguá do Sul. O
"Dia do Basta" reuniumoradores que estão
cansados de tomar conhecimento de casos
de desvios de dinheiro, corrupção, falta de
recursospara projetos básicos - educação,
saúde e iÍlfraestrutura - e da burocracia

que ajuda a fomentar essa rede que suga
demuitos para beneficiar poucos.

Eles participaram °da ação que visa ar
recadar assinaturas para mudar a legisla
ção. O principal objetivo é que a corrupção '

vire um crime hediondo e os políticos dei
xem de sebeneficiar de foros privilegiados.

Mas esse mal da corrupção não é ex

clusividade de políticos. Muitas vezes há
uma generalização-de que todo o eleito é

corrupto. Mas os efeitos da ganância não
ocorrem apenas nos ambientes dos gabi
netes do Poder Público. Também figuram
dentro de empresas, nas relações comer-

ciais. Andar na linha émotivo de coragem
paramuitas pessoas que alcançam opoder.
As tentações para tirar proveito em prol de
beneficios alheios ainda ganham espaço. O

que falta é mais coragem para a denúncia.

"�o
Precisamos avançar mais para que o

mal da corrupção tenha um basta.

Se a sociedade se incomoda com essas
.

ações é porque a imprensa livre existente
nesse País consegue dar luz às ações ob

Mas, enquanto cidadãos, ainda preci
samos avançarmais para que o mal da

corrupção tenha um basta. É preciso de
mais senso crítico e união para pressio
nar pela mudança. A força da sociedade
vai alémdo voto.

iJ� ,

,

Fale conosco

DESDE 1919

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marclogocorreiodopcvc.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes' redacaoõpocorreíodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinatnras: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 9902 1380' 9161 '4112
• Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEpo 89256-500'- CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio dô Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de Seus autores.

�� O Correio doPava utilizapa;'l produzido a partir de
'í.::1' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornolpara outro leitor.

SALDO DA
LIMPEZA
O resultado da primeira
ação do programa "Aqui eu
Moro, Aqui eu Cuido" em

2013, realizado no último
final de semana nós bairros
Ilha de F.igueira e Águas
Claras, resultou na retirada

• de 122 toneladas de
resíduos. Entre os materiais
recolhidos pelas equipes
da l;'refeitura de Jaraguá
do Sul e Fujama estavam
sucata de eletrodomésticos,
madeira, podas de árvores
e móveis inutilizados. A

.partlclpação da equipe'
do Clube de Canoagem
Kentucky foi' fundamental
para recolher o lixo
acumulado nas margens do
Rio Itapocu (foto).

Cheguei a ficar 24 horas
repetindo manias. Eram

quatro movimentos: acordar,
tomar banho, almoçar e

dormir. Só no banho

levava umas oito horas.

Atriz e produtora, Luciana
Vendramini, 40, sobre o período
em que sofreu de Transtorno

Obsessivo Compulsivo (TOC).

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3175
51 - 53 - 60 - 66 - 67

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 896
01 o 02 o 03 - 04 - 06
07-08-12013-15
17 - 18 - 19 - 20 o 23
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Triste adeus à primeira dama
-

Figura ativa na comwridade,GUARAMIRIM Roseli

Frõhlich faleceu durante

madrugada de ontem,
.eos 57 anos, devido a

um infarto fulminante

'oz OIIENOD/
" AM04I1'O... " família ficou nas mãos dos

filhos e de Roseli, que procu
rava manter contato direto
com os 12 funcionários.

Entre os trabalhos na co

munidade, o mais especial era
a visita a pessoas doentes e fa
mílias que tinham perdido en
tes queridos. A iniciativa foi da

própria Roseli, com suporte da
companheira Isolde Bardini,
presidente da Oase. "Foi uma
atitude importante para toda á
comunidade, não importava a

religião", comentou.
Ontem, ,foi decretado

luto oficial no município.
Não houve atendimentos no

prédio da Prefeitura:, mas

os serviços essenciais foram
mantidos. Hoje, os setores

funcionam normalmerite.

A falta destacada pela
'família se estende para os

membros da Igreja Lutera

na, da, Ordem Auxiliadora
das Senhoras Evangélicas
(Oase) do Guamiranga, Clu
be de Mães, e comunidade
em geral. "Ela irá fazer falta
como ser humano, ela man
tinha os grupos sempre ati
vos e com vida", lamentou ii

vice-presidente da Oase, Vir
ginia Moglich, com lágrimas
nos olhos.

A prontidão era sua ca

racterística. Mesmo contra

riando os filhos, que prefe
riam que amãe descansasse,
ela abria a porta de casa para
quem a procurasse. Com a

eleição de Lauro Frõhlich,
'o comando da empresa -da

, Natália Trentini

r-'1 uaramirim amanheceu de

Uuto, ontem, pela morte da

primeira dama, Roseli Frõhlich.
Aos 57 anos, a esposa do atu

al prefeito do município, Lauro
Frôhlich, faleceu na madrugada
devido a um infarto domiocárdio.
O ataque foi fulminante,

Roseli não apresentava pro
blemas cardíacos. A morte foi

repentina e surpreendeu toda a

família. Visivelmente abalado,
Lauro não saiu do lado da com

panheira até o último adeus. N!1
-

segunda-feira, ela teve uma ro

tina normal. Teria ligado para

representantes da Comunida
de Luterana preocupada com a

venda de uma rifa para arreca

dar fundos para a comunidade.
Aguardou o marido voltar para
casa à noite, após cumprir agen
da política, com a roupa pronta
para ele vestir no dia seguinte.
Logo foram dormir. Por volta da
ih da madrugada, Lauro acordou
ao sentir a respiração pesada da

esposa. Auxiliado pelos filhos, fez
os primeiros atendimentos, mas

não houve tempo para reação.
"Esse é ummomentomuito tris

te, ela era o braço direito do Lauro
e a fortaleza de toda família. Uma

pessoa sempre preocupada com o

próximo. Ficará um grande buraco

, LÚCIO SASSI

DESPEDIDA Visivelmente abalado, o prefeito Lauro Frõhlich

permaneceu ao lado da esposa Roseli até a hora do último adeus

nomunicípio" destacou o vice-pre
feito, Paulo Veloso CPSDB).

Era consenso entre familiares,
membros do meio político, ami
gos e moradores: Roseli estava

sempre pronta paraajudar, como
fossê possível, quando necessário.
"Nem sabemos como vai ser ago
ra, ela organizava tudo. Amãe era
natural de Joinville, mas adotou

Guaramirim, a vida dela era aqui
e nunca quis mudar de endereço,
sempre quis permanecer no Gua-

. miranga", contou amais velha dos

quatro filhos, Andréia Frõhlich.
Como representante feminina

na política, Simone Veloso, mu
lher do vice-prefeito, afirmou que
Guaramirim perde uma impor
tante figura pacificadora. Apesar
de não trabalhar diretamente na

Prefeitura, Roseli representava o

marido 'e recebia reivindicações
dosmoradores, que encontravam
nela um canal direto com o prefei
'to. "Ela trazia calma, ponderação
e sensatez para todas às situações
de impasse", disse.

Roseli foi velada na Igreja
Luterana da comunidade e se

pultada às 17h no cemitério do

Guamiranga.

.._

L :-...

LEMBRANÇA Primeira dama recebeu equipe do OCP em

janeiro, quando talou sobre a disposição de auxiliar

EDUARDO MONTECINO

Pista de atletismo

Procuradoria defende investigação
,

"Não apresentei nada novo", dis- construtoras responsáveis, argu
se Lopes, explicando que respondeu ao mentou que houve problema com

, proeessobaseando-se nas informações as placas de borracha, verificado
que a. Procuradoria já havia apurado. também, em outros municípios, e

No início de 2012, o ex-secretário de que a Fundação tentou solucioná

Administração, Ivo KoneIl (PSD), en- lo para que o materialnão fosse
trou com pedido de ação por improbi-

'

desperdiçado. Para Leuprecht, a

dade administrativa contra Jean Leu- ação foi uma tentativa política de

tprecht CPCdoB), atual presidente prejudicá-lo. A partir dos dados
da'PME e que mi. época também coletados, a juíza Candida Brugnoli
presidia a fundação, alegando, além deve dar continuidade ao processo
de superfaturamento, problemas optando por dar sentença a partir
no processo licitatório e pagamento do que foi apresentado até o mo

indevido pelas placas de borracha, menta - o que Lopes não acredita
material doado pelo governo fede- ser o carriinho - ou deverá solicitar
raloA defesa dos réus, entre eles as provas técnicas às partes.

A Procuradoria da Prefeitura
de Jaraguá do Sul apresentou ma

nifestação na ação civil pública que

apura irregularidades na constru

ção da pista de atletismo, no Bair
e

ro São Luís. Segundo o procurador
Raphael Rocha Lopes; foi mantida
a mesma linha defendida no início
do processo, aberto na gestão da ex
prefeita Cecília Konell. Raphael re
forçou também que, "em tese" exis
tem fundamentos para a denúncia

.

de suposto superfaturamento da
obra e de uso excessivo de cola para
a instalação do piso, composto por

, . placas deborrachas,
,l!;,.lVO Pista-de atletismo foi inaugurada em 2008, mas

nunca chegou a ,ser utlllzadaidevldo � probl�rnÇl� IIJO plsou. 'I.

",., ,.'/" .
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-Exoneração de responsabilidade: o modelo Kiá Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veiculas médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfatioh Study da
J.D.Power. O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veiculos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpoweldobrasil.com.Fonte:J.D.PoweralÍdAssociates.Mais Alta Satisfação
Gemi do aiente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustivel em conformidade cam a Portaria Inmetro n' 010/2012.
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Power Imports
8lumenau • Sal. Camboriú • Jar�uá do Sul

joinville· Florianópolis. Sao José
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SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

-'

..... -.. I
Procurando I

por um
·veículoP

I

,.As melhDrts
.Qpçôesde

vafcufos da "8110
vDcã6nCDn�a i.aqui no
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ESTANA HORA DE VOCE TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE.

CITROEN C4 PALLAS
2013 GLX 2.0 FlEX

R$49.99

PAINEL AR-tONDICIONADO AUTOMÁIICO DIGITAL

E INDIVIDUAL BI-ZONE E CD MP3 PLAVER

COM COMANDO NO VOLANTE'

TOTALMENTE

DIGITAl

RODAS DE O MAIOR PORTA-MALAS COMPUTADOR DE BORDO
E PILOTO AUTOMÁTICO COMDA CATEGORIA· COM

UGAtEVE16"
LIMITADOR DE VELOCIDADECAPACIDADE PARA 580L

NOVO
CITROENC3

VERSÕES A PARTIR DE
,

R$39.99O
À VISTA

A PARTIR DE

R$54.69O',
À VISTA

CITROEN C4 PICASSO
20132.0·'6V

CITROEN AIRCROSS
ATACAMA2013
GLX ',6 FLEX START

A PARTIR DE

R$ 82.990'

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên coi Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36

parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Novo Citroén C3 Origine Flex 13/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com-taxa 0,99% a.m+ IOF. Citroên
AirCross - série especial Atacama - GLX 1.6 Flex Start 13/13 com valor à vistá de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. CitroêrrC4 Picasso
2.0 16V 12/13 com valor à vista de R$ 82.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0,89% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$ 855,00 para �anco
Alfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance ou Banco Alfa. • _ , .

.

Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 30/04/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça reVlsoes em seu veículo regularmente.
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Ref: d254

(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47) 9655-5663.. ,

(47) �1 03-7819'i"
(47) 8429-9334 ,

«Cf: tua pafawta é lâmpada que ihunina (J.6 meus pU,ól}(k1 e fu,z, que da4eia '" meu caminfuú>.
Saime« 119:105 '

Ref: d123
'

·.A P cvY'rCVWl/�J/vt&' Vl.ICV P�CVYvtov
J CVy (Ã/ffW� E yq u/e-rd/o-

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

1 vaga de garagem
A partir de

R $ 1 3 O . O O O', O O

v,

Apto novo cf 64m2 contendo 2 dorm + sala +

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

Ref:, d253 F i, n a n c i a m e n t o
TERRENO E CONSTRUÇÃO

Ref: d121

Lotes a partir de 660m2 em local asfaltado,
,seguro e coril excelente localtzação

.

R$.10.000,00 de entrada + saldo financiado
pelo Proqrarna M'inha Casa Minha Vida

Casa cf 1 suíte + 2 dorm + sala estar + TV + cozinha + BWC +

área de serviço + garagem para 2 carros + linda jardim

R$ 350.000,00

Ref: d252

APTO cf 56m2 - 2 dorm + sala + cozinha + BWC Casa com 3 dorm + cozinha': sala de TV + BWC Sobrado com 3 dormitórios + sala + cozihha +

+ área de serviço + área de festas social + garagem + demais dependências, demais dependências
R$ 109.900,00 R$ 240.000,00 R$ 150.000,00

Ref: d 152 Ref: d 128 Ref: ,�

Cása com 3 dorm + sala de'estar + cozinha + '

, '. "
,

BWC social + área serviço,
APTO �ovo cf 90m� - 3 dorm + sala + cozinha+ '- Cas� com, 1 dorm + c0�lnha + sala de TV +

2Excelent� localização _ terreno com 600m' BWC + area de serviço + sacada cf churrasqueira Banheiro social + lavanderia, Terreno com 301m

R$ 400.000,00 R$ 140.000,00 R$ 129.000,0,

Acesse www.daue
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PROPOSTA Diretor da Ranac, Flávio Lawless, apresentou na Prefeitura as opções de manejo com o ranário
/

A sugestão é usar rã
no lugar dos frangos
IDEIA A ranlcultura surge como alternativa para os avicultores

abandonados pela Seara. Proposta será avaliada pela Amvali

Carolina Veiga

Uma alternativa para
os 199 avicultores que

deixaram de alojar os fran
gos para a Seara e estão
com as granjas desocupa
das foi apresentada na ma
nhã de ontem na Prefeitura
de Jaraguá do Sul. Trata-se
da criação de rãs para aba-

'te, industrialização e co

mercialização.
A proposta foi apresen

tada pela Ranac, empresa

especializada na criação e

no processamento da..carne
de rã e derivados e na expor
tação do produto, em fun
cionamento há quatro anos

no município de Antônio

Carlos, próximo a Florianó

polis. Agora o projeto será

apresentado aos agricultores
em reunião, ainda sem data

definida, a ser realizada na

Associação dos Municípios
doVale do Itapocu (Amvali).

Para alojarem as" rãs,
contudo, os agricultores pre
cisariam adequar os aviários '

para a produção de anfibios,
o que requer investimento
médio de R$ 80 a R$ 100

mil, de acordo corri cada

propriedade. Serão neces

sárias, por exemplo, a troca
dos telhados tradicionais

por coberturas de plástico ou
de amianto transparente e a

construção debaias comblo
cos de concreto e piso 'cerâ-

mico .:Além do investimen

to, os agricultores precisam
dispor, em média, de 30 mil
litros de água potável por

,

dia e de uma área para ins-

talação de sistemas de trata
mento de água e afluentes.

Contudo, de três a quatro
meses após o investimento

inicial, o lucro do rarricultor
pode chegar, no mínimo a

R$ 3,5 mil e, no máximo, a
R$ 10 mil por mês. O valor
varia de acordo com a quan
tidade de anfibios alojados e

o resulto da engorda.
O diretor de desenvolvi

mento da Secretaria Muni

cipal do Desenvolvimento
Rural eAgricultura (Semag),
Aricerrir Canuto, afirmou

que para decidir algo sobre
aproposta da empresa ainda
são necessários mais estu

dos e garantias, Segundo ele,
pela proposta inicial apre
sentada pela empresa, a al
ternativa poderia funcionar,
mas ovalor do investimento
inicial pode espantar os agri
cultores. "Os agricultores já
estão endividados e descren

tes, mas vamos levar a pro-
, posta até eles", concluiu.

Para o agricultor Nelson
Müller, afetado pelo fecha
mento da Seara no final de

2011, a ranicultura é uma

novidade que ele só conhece

pela televisão e, ainda assim,
tem dificuldades de acredi
tar que funcione como pro
metido. "Eu nunca vi nin

guém mexer com isso. Teria

que conhecer muito bem

primeiro", afirmou.

Empresa garante viabilidade do projeto
Apesar da alternativa

assustar num primeiro mo
mento, o diretor da empre
sa Ranac, Flávio Lawless,
explica que alojar os girinos
para transformação em rã
e posterior engorda; tercei-

. rizando os serviços da agri
.cultura familiar se tornou

uma prática comum da em-

presa que, ao lado daEpagri,
oferece todo o treinamento
necessário aos agricultores.

Em Jaraguá do Sul se
riam alojadas as rãs da se

gunda fase do processo de

produção, que é a da engor
da. "Logo após os girinos se

transformarem em rãs, tra
ríamos para a engorda em

Jaraguá do Sul", explicou
Lawless.. De acordo com o

médico veterinário da Epa
gri e consultor da Ranac na

, criação de rãs, Paulo Osório
da Silveira, os cuidados com
a rã é que irão determinar o
sucesso ou não do agricul
tor. "A rã precisa de água
potável, de alimentação em

Mobilização

Jovens se preparam
para a Jomada no Rio

A Jornada Mundial da rei de lá mais motivado
Juventude (JMJ) ocorre

entre os dias 23 e 28 de ju
lho no Rio de Janeiro (RJ),
e dez ônibus, com cerca de

400 fieis, deverão seguir
rumo ao evento. Apenas da
região Norte do Estado de
Santa Catarina, da área

'que abrange o município
de Mafra até Barra Velha,
27' ônibus seguirão rumo
à Jornada. As excursões
são realizadas pela Igreja
Matriz São Sebastião, no
Centro de Jaraguá do Sul e
ainda há 15 vagas disponí
veis. O valor - que engloba
alojamento, alimentação,
transporte e o kit peregri
no, com itens que serão
utilizados nas atividades
do evento - custa R$ 808.
Os interessados podem
procurar a secretaria da

Paróquia.
O religioso Darlan

Marasca é um dos jovens
que marcou o evento na

agenda e' aguarda ansioso

pelos dias que passará no

Rio deJaneiro. Para ele, a'
expectativa para conhecer
a cidade maravilhosa não
se compara à ansiedade

para ver de perto o papa
Francisco. Segundo o jo
vem, poder participar do
movimento que reunirá

pessoas de todos os cantos
do planeta para professar
a fé é uma das maiores sa-:

tisfações que já teve. "Te
nho certeza de que volta-

ainda a continuar profes
sando minha fé e seguin
do o caminho que escolhi.
Além disso, participando
das atividades, irei adqui
ri clareza e conhecimento
sobre aquilo que acredi

to", concluiu.
O sacerdote da Paró

quia São Sebastião,
-

Dio
mar Romaniv, observou

que a Igreja trabalha na

preparação dos jovens
para a participação na Jor
nadaMundial da Juventu
de há dois anos, por meio
de celebrações e encontros
específicos para jovens e

através da Campanha da
Fraternidade deste ano.

Atividades
paraafé

-

Segundo Romaniv, no
Rio de Janeiro os jovens
participarão de uma série
de atividades de formação
religiosa, desde cateque
ses a atividades culturais
e da celebração que será
realizada pelo Papa Fran

cisco. "A Jornada será
uma oportunidade de co

nhecer a fé cristã em todo
o mundo, já que 156 paí
ses e culturas diferentes
estarão lá, para professar
sua crença", concluiu.

A Jornada Mundial da
Juventude acontece de
dois em dois, ou de três
em três anos.

LÚCIOSASSI

abundância, de temperatura
adequada e de um ambiente

limpo", ensinou Silveira.
O maior custo com a

produção está na ração,
'igual à utilizada na pisci
cultura, mas composta com
42% de proteína. A alimen-

tação dos anfíbios seria eXPECTATIVA Darlan Marasca espera aprofundar a
custeada pelaRanac. ..... ' . _. ,fé 1;1;Q l�v�n,C? �rogra11lado,para jul,t)o e que ver 9 papa
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Câmara semoderniza e amplia o debate
Com o Portal da Transparência mais

completo entre os Poderes da região
é alguns ajustes sendo avaliados, a Câma
ra de Vereadores Jaraguá do Sul vai pro
gressivamente aumentando a plataforma
disponível para população se inteirar das

ações públicas envolvendo os parlamenta
res, ao mesmo tempo em que oferece su

porte para que o eleitor fiscalize omandato

parlamentar. As ações estão sendo desen
volvidas pela Diretoria de Comunicação,
com a liderança da jornalista Carolina To
maselli. A novidade instituída esta semana

foi a transmissão ao vivo das reuniões da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
através do site e da TV a cabo. A proposta
da diretora é que omodelo seja ampliado.A
transmissão dos encontros garante que os

DMJLGAÇÃO

Homel1.agem naAlesc
Deputado Carlos Chiodini entregou homenagem ao ex-prefeito de Jaraguádo

Sul e deputado estadual por duas vezes, Roland Dornbusch. Foi durante solenidade
pelos 47 anos do PMDB no Estado. Dornbusch foi uns dos fundadores do Lions Club
Centro, e durante o mandato no Paço (1961 a 1966) criou o Mercado Municipal, a ponte
de concreto Abdon Batista, e investiu na construção de estradas de acesso a outros

municípios (Jaraguá-Corupá, Rio Molha-Massaranduba, Garibaldi- Rio dós Cedros, .

Rio da Luz-Pomerode, e Rio Manso para Campo Alegre).

Conflito na eleição daUjam
Série de reportagem apresentando os candidatos à presidência da Ujam estava prevista

para ser publicada a partir da edição de hoje. Porém, alegando possíveis falhas no processo,
o candidato Carlos Nielsen, da Barra do Rio Cerro, adiou a entrevista. As reclamações vão
desde o horário de inscrição da 3a chapa à possível interferência do Executivo no processo.

debates sobre os projetos de lei realmente

aconteçam. E todos os textos passam obri

gatoriamente pela Comissão de Justiça,
o alicerce das demais avaliações. Um dos

problemas destacados durante a legislatu
ra passada foi a falta deste debate, previsto .

no Regimento Interno e apoiado na própria
Constituição, o que acabava empobrecendo
o processo político e democrático.

EM FOCO

Deputado federal Décio Lima (PT)
destinou emenda de R$ 250 mil para a

Prefeitura de Jaraguá do Sul. O valor foi
confirmado pelo assessor João Gottardi
e deve ser investido em infraestrutura.

Também de Décio lima foi confirmada
emenda, de R$ 100 mil, para a

Prefeitura de Schrgeder. Segundo o

vice-prefeito, Moacir Zamboni (PT), o
montante será investido em Saúde.

• • •

A Avevi promove mais Lima ação de
qualificação do trabalho parlamentar.
Acontece hoje, às 19h, na Câmara
de Guaramirim, palestra com o tema

"Moralidade Pública".

Orçamento ao vivo
Fazem parte da Comissão de Legis

lação e Justiça, João Fiamoncini (PT),
Arlindo Rincos (PP) e Jocimar de Lima

(PSDC). Rincos já adiantou que as reuni
'ões da Comissão de Orçamento também
serão transmitidas. Os debates podem ser'

acompanhados pelo site www.jaraguado
sulsc.leg.br, no link 'IVCâmara.

Mapeamento
.

Jaraguá do Sul foi selecionada para
fazer parte do levantamento que será

.

realizado peloMinistério da Integração
Nacional sobre as áreas de risco. O am

-pIo. estudo também apontará propostas
de intervenção capazes de diminuir a

.

vulnerabilidade dos pontos críticos.

Noportal
Diretora de Comunicação da Câ

mara de Vereadores de Jaraguá do

Sul, Carolina Tomaselli, fala sobre

transparência, políticas públicas, fer
ramentas de comunicação e outros te-

mas em entrevista disponível no por- .....
tal www.ocponline.com.br. ......
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Baita urucubaca
A maldição do Hospital de Mas

saranduba continua. A empresa que
venceu a licitação para finalizar a

obra, a CL Empreiteira, de BarraVe
lha, desistiu do processo. Com isso,
à segunda colocada, a Planecon, de
São José, foi chamada. E a novela,

.

que deveria ter terminado em 2008,
vai continuar se arrastando.

Reajuste
e controle

Secretário de Administra-

o ção, Sérgio Kuchenbecker,
apresentou ontem, ao prefeito
Dieter Janssen, pelo menos

três simulações de impacto fi
nanceiro com os possíveis rea
justes a sereJ;ll concedidos aos

médicos. Ainda não é oficial,
mas a negociação deve envol- .

ver regras mais rígidas no con
trole do horário de trabalho.

LÚCIOSASSl
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Desoneração das tarifas
Cresce no governo federal a defesa pela desoneração do transporte público, o que deixaria as passagens de ônibus, trens urbanos

e metrô mais baratas. O último a confirmar a possibilidade foi o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, que
ontem participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir projeto de lei que trata sobre o tema.

Segundo ele, o governo estuda a diminuição do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Se

guridade Social (Cofins) cobradas nas tarifas, mas ainda não há definição sobre a medida. De acordo com Barbosa, a desoneração faz
parte do pacote destinado a baratear os bens e serviços de uso popular. Segundo o relator da matéria, senador Lindbergh Farias (PT
RJ), as Prefeituras e os governos estaduais também precisam fazer desonerações para que os preços das passagens tenham redução
'significativa. "O governo pode desonerar PIS e Cofins, mas os Estados precisam desonerar ICMS e os municípios, o ISS. Se apenas o

governo federal desonera o PIS e o Cofins, as tarifas caem 3%. Sem o ICMS e o ISS, a queda poderia ultrapassar 15%", defendeu.

Museuda
Comunicação

Governador Raimundo Colombo

(PSD) assinou o edital de licitação
das obras de restauração, reforma e

ampliação do prédio que abrigará o

Museu da Comunicação Catarinense
e será também a sede da ASsociação
Catarinense de Imprensa. Serão in
vestidos R$ 2,8 milhões na obra.
O prédio, construído na década de

1950, fica no BairroAgronômica, e já
foi oAbrigo deMenores por 42 anos.

O projeto prevê, além da reforma, a
construção de audit6rio, cafeteria e

um espaço para exposições tempo
rárias. A área destinada ao museu

terá aproximadamente 210 metros

quadrados, contando a história do

rádio, do jornal impresso, dasmídias
eletrônicas e da televisão.

Lula colunista
Ex-presidente Lula assinou

contrato e entrou para o time de
colunistas do jornal The New York
Times. Os textos, com periodicida
de mensal, serão distribuídos pela
agência do jornal norte-americano.

Defesa preparada
Vice-prefeito de Massaranduba, Armindo Sesar Tas

si (PMDB), diz que apesar de parecer do Ministério Pú
blico pedindo a sua cassação e a do prefeito Mario Fer

nando Reinke (PSDB), por abuso de poder econômico,
está confiante que o entendimento do Judiciário será
diferente. "Temos que .aguardar o resultado, mas tenho
fé". Nos bastidores, a defesa já está preparada para o

pior, se o afastamento for confirmado, medida cautelar
deve ser apresentada para que os dois continuem no car

go enquanto recorrem ao TJ.

li

.

Menores
A Câmara dos Deputados

criou uma comissão para estudar

mudanças no Estatuto da Crian
ça e do Adolescente, entre elas
o projeto apresentado pelo go
vernador de São Paulo, Geraldo
Alckmin (PSDB), que propõe en
durecerapuniçãodejovens infra
tores. O grupo terá 60 dias para
concluir os trabalhos. Segundo o
presidente da Câmara, Henrique
Alves (pMDB-RN), existem pelo
menos 12' projetos que tratam

da punição de menores.

Reforma

/

"

POUTICA
QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013

Educação
A Alesc sedia hoje um semmano

proposto pelo deputado federal Jorgi
nho Mello (PR), para debater a chama
da PEC 32, que instituirá as novas re

gras de distribuição de bolsas de estudo
a alunos carentes nas redes privadas de
ensino médio e superior do Brasil.

Barreiras
Aprovado pela Câmara dos

Deputados, o projeto que acaba
com o comércio do tempo de
televisão chegou ao Senado. A

aprovação é garantida pelo apoio
dos governistas, PT e PMDB,
e ainda boa parte da oposição.
Quem pia são os nanicos.

Emendas
O senador Jorge Viana (PT-AC) já

anunciou que apresentará emenda para
adiar a vigência do projeto que cria res

trições a novos partidos. O senador pro
põe que as mudanças, que impedem a

transferência do tempo de propaganda
eleitoral no rádio e na televisão e dos
recursos do Fundo Partidário relativos
aos deputados que mudam de partido
durante a legislatura, só passem a valer

após as eleições gerais de 2014.

LO

O vice-presidente da Re

pública, Michel Temer, entrou
na defesa pela redução do nú
mero de partidos. "Sou a favor
de uma reforma política que
reduza o número de partidos
políticos. Ajudaria a própria
democracia brasileira. Essa é
uma tese que eu sempre de
fendi". O sentimento de quem
acompanha: o tema é de que'
todo' mundo é a favor da re-

forma, mas, então, por que ela f?:\
não sai do papel? .

RIi� J .... , �metalnox
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Primeira casa feita
de aço em Jaraguá
MODELO Estrutura

usada na Europa
e nos Estados

Unidos promete
ser mais resistente

às variações de

temperatura

Carolina Veiga

Usando a técnica Light
Steel Framing, o ar

quiteto Miguel.Bianchi re
solveu inovar em Jaraguá
do Sul e' construir a resi
dência onde viverá com a

família usando uma técnica
já consolidada na Europa,
nos Estados Unidos e em

outros países da. América
Latina, mas ainda desco
nhecida em Jaraguá do Sul.
O Steel Framing nada mais

• é do que deixar de lado ti

jolos e cimentos e utilizar .

como matéria prima perfis

de aço galvanizado.
Depois de dois anos

de elaboração do projeto,
Bianchi iniciou a obra no

loteamento Champs-Ély
sées, no Bairro Amizade,
em janeiro deste ano e a

previsão é de que ii resi
dência de dois andares e

212m2 seja concluída até

junho d€ 2013. Após o tér-:
mino da estrutura de aço,
os espaços serão preenchi
dos por lã de vidro e reves

tidos com chapas de gesso
acartonado. O telhado será

composto por uma manta

asfáltica, necessária, nes

ses modelos de construção
para reduzir o calor e os

ruídos da chuva, e as portas
externas serão de alumínio.

Segundo o arquiteto,
uma das vantagens da cons
trução é a redução do tem

po de obra e a possibilidade
de ela continuar em dias de
chuva. "Os quadros de aço

são construídos em um gal
pão e encaixados, como um
quebra cabeça, no canteiro
de obras". Outra vantagem,
ainda de acordo com ele,
é a redução dos resíduos
comuns em obras da cons

trução civil, como restos de

tijolos e cimento. A técnica,
de acordo com Bianchi, em
pata em valores com os da

construção civil tradicional.
"Com o acabamento, a casa

vai custar aproximadamente
R$ 1,5 mil o metro quadra
do. É aproximadamente o

que eu gastaria com a alve

naria", comparou. Outra ca

racterística é a estabilidade
do preço do aço, que é con
trolado como commodity.

.

Material leve
Uma das principais ca

racterísticas da casa é a leve
za. "A fundação serve mais

pára que a casa não voe do

que para qualquer outra

coisa", brinca Bianchi. Ape
sar de ser mais leve do que
uma construção de alvena
ria comum, a casa fabricada
em aço é considerada mais
resistente. Prova disto foi
o que aconteceu no Chile.

logo após o terremoto que

atingiu a costa leste do País,
em 2010. Depois do Cismo,
percebeu-se que, das resi
dências que continuaram
em pé, a maioria foi cons
truída a partir da técnica
do Light Steel Frame. "Isso
acontece porque o aço tem a

característica de se moldar
à força da chuva e às ondu

lações do vento e, depois de
passada a intempérie, de
voltar à forma original. Ao
contrário do que acontece

com a alvenaria, que é uma
estrutura completamente
rígida". Segundo ele, a mol
dagem do aço não é sentida

,

pelosmoradores.
ÉDUARDO MONTECINO

DIFERENCIAL

Arquiteto
Miguel Bianchi
resolveu inovar

-

e constrói a

própria casa, no
Bairro Amizade,
usando apenas
chapas de aço

Técnica foi utilizada após a 2a GuerraMundial
A construção com uso

do aço (Steel Framing) é
uma derivação da obras
em madeira (Wood. -Fra
me), técnica originária do
século 19 nos Estados Uni
dos. Após a Segunda Guer
ra Mundial, a escassez da
madeira e a necessidade de

.
uma ágil reconstrução dos carecimento da madeira em

países afetados pelo conflito 80% levaram. as construto

fizeram com que a matéria ras a adotarem o aço.
prima vegetal fosse adap- No Brasil, residências
tada ao aço, material abun- nestes moldes e prédios
dante na indústria bélica. comerciais com quatro ou

Apartir de 1980 o início dos cinco andares são comuns

movimentos de preservação em São Paulo e no. Rio de
florestal e o consequente en- Janeiro. Em Santa Catarina,

� , . . . .,'. . , . - . � ). " , , . .

_.....____".._ --- -

a técnica já chegou a Jurerê
�

Internacional, em Florianó

polis, e a Blurnenau.
Hospitais e escolas com

até' quatro pavimentos
também podem ser cons

truídos a partir da técnica,
que pode se tomar até 20%
mais barata.

de telefonia lideram a lista
de reclamações. ,

A fâcilidade na resolu

ção dos problemas é o que
faz as pessoas procurarem
o órgão. A falta de infor

mações dos consumidores
também é um fator que
dificulta na hora da nego
ciação direta com a empre
sa. "Nós temos um canal
direto e as empresas não

querem nome registrado,
por isso resolvemos com

rapidez", disse Nadiete.
OProcon funciona ane

XQ à Prefeitura, das 9h30
às 12h, e das 13h30 às

17h. Quem quiser também
pode buscar aconselha-

. menta por telefone, 3374-
6540, ou pelo e-mail pro
con@schroeder.sc.gov.br.

DEFESA DO CONSUMIDOR Nadiete e Tiago são os

_responsáv.eis pela unidade do Procon em Schroed�r

Serviço á comunidade
Procon em Schroeder
é pouco conhecido

Mesmo há dois anos

em atividade, os mora

dores de Schroeder ainda
não estão ambientados
com o Procon no municí

pio. Muitas pessoas ainda
buscam o atendimento em
cidades vizinhas, como

Jaraguá do Sul, enquanto
o serviço está disponível
próximo de casa.

"As pessoas estavam

acostumadas emuitos não
sabem que existe o serviço
aqui", afirmou a diretora
Nadiete Marcilio.· Atual
mente, a demanda é de

70 a,85 atendimentos por
mês:Amaior parte dos ca
sos é resolvida no atendi
menta preliminar, através

.

de contato por telefone
com a empresa. Empresas

Comarca de Jaraquá do Sul / l' Vara Cível'. Edítal de Cítação - Cautelar - com Prazo de 30 días. Arresto
036: 11.007762·3. Requerente: Vision SC Distribuidora de Produtos e Medicamentos LIda. Requerido: Super
mercado Centrosul LIda. ME. Citando. Supermercado Centrosul LIda. ME, CNPJ: 13.373.810/0001-35. Por
intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente em local incerto ou não sabido, fica ciente
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como Citada para responder à
ãção, querendo, em 5 dias, contatos do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada
a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na

petição inicial (art. 803, dc arts. 285 e 319 do CPC). E, para que cheçus-ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez, com
intervalo de O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 15 de março de 2013.

OBA-Administradora LTOA-ME, CNPJ/
MF05.206.937/0001-31 declara a quem
interessar possa que requereu junto. à
FUJAMA - Processo n? 3.997 (protocolo
PMJS n07.835/2013) Autorização Am
bientai para etaboração e execução de
um PROA - Projeto de Recuperação de
Área Degradada com 4.1110,07 m2. Ma
trícula Imobiliária n? 36.390.

Ingo Paulo Robl
.

EngO Florestral - Procurador

-

Jaraguá do Sul
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Programação Palco Livre 2013

25 de abril- Walkie-Talkie (música)

23 de maio - Ale & Os Astronautas (música)

27 de junho - Aisthesis (música)
18 de julho - Brazuca, Jazz e Dança (música)

15 de agosto - Dançar A2. (dança)
26 de setembro - Periquito Salomão (teatro)
24 de outubro - O som que vem da banda! (música)
28 de novembro - Dançam Ney (dança)

oCORREIO DOPOlO
____,Q_U_AR_TA-FElRA, 24 DE ABRIL DE 2013

Artistas livres para subir ao palco
ATRAÇÕES Projeto da Scar

apresenta agenda com músicos,
dançarinos e atores da região
Bárbara Elice

Oito espetáculos de artistas locais serão

atrações no Pequeno Teatro da Scar, até
o fim deste ano. Os repertórios, coreografias e
enredo estão por conta dos aprovados no pro
jeto Palco Livre, que incentiva a produção re
gional nas áreas de dança, teatro e música ..A

primeira apresentação será da bandaWalkie

Talkie, de Jaraguá do Sul, amanhã, às aoh, A
entrada é gratuita.

Desde que receberam a notícia da apro
vação no projeto, os músicos da Walkie
Talkie ensaiam quase todos os dias. O vo

calista e compositor, Michel Willian; conta
que estão sendo preparadas dez músicas
autorais para o 'show, "Eu componho o que
eu penso, ou quando leio sobre alguma coi
sa. Então levo para o ensaio para criarmos
o arranjo e bolarmos juntos a parte instru
mental", contouWillian.

O estilo da banda é o reflexo dos gostos
musicais integrantes: uma variação entre

rock nacional, reggae e blues. A atual forma

ção do grupo é recente: comMichel no vocal,
Roberto Dalsochio no baixo eWillian Ricardo

Spézia na guitarra, a banda ainda vai comple
tar um ano. Com a perda inesperada do bate
rista, o grupo agora busca um novo integran
te. Para o show na Scar, eles contarão com a

participação de ummúsico temporário.
No mês de 'abril, o palco será da banda

Ale & Os Astronautas. 'Até novembro, acon
tecerão cinco espetáculos de música, dois de

dança e um de teatro. Os artistas que tiveram
os projetos aprovados são Roberto Dalsochio,
Alexandre Franz, Ricardo Ledoux, IsabelCar
valho, Omar Forte, Mery Petty, Lauro Wen
dorfJunior e Egberto Saurini.

TRIPHOTOS DIGITAlJDIVULGAÇÁO

TRABALHO Músicos daWalkie-Talkie ensaiam todos os dias e têm estilo musical variado, com rock nacional, reggae e blues

Oportunidade
Foi complicado conseguir unir os

músicos que hoje formam a Walkie
Talkie. O vocalista Michel Willian até

começou uma banda anteriormente,
mas não deu certo. A nova chance veio

quando ele conheceu o baixista Roberto
Dalsochio. "Foi complicado encontrar

gente para a banda. Oujá toca em algu-
.

ma, ou não curte um sommais nacional.

Lugares até existem, mas não sei se va
lorizam tanto. É difícil", contou Michel.

O próximo passo da banda é gravar
.

algumas músicas em estúdio, para com

por um bom material de divulgação. A
intenção é profissionalizar o trabalho e

alçar voos para cidades como Curitiba ou
Porto Alegre, em busca de visibilidade.

Manual

Artesanato decorativo em exposição
. Obras de arte feitas de

papel de jornal compõem
a exposição "A Arte de Re

criar", de Solange Aparecida
Rosa. Flores, fruteira, lumi
nária e até cesta para bebês,
confeccionados com atenção
aos pequenos detalhes, estão
expostos na Biblioteca Padre
Elemar Scheid, na Católica de
Santa Catarina.

A artista desenvolve os

trabalhos manuais há 17
anos, desde que conheceu
a técnica em um programa
de televisão. Rosa produz os

próprios moldes e, em segui
da, constrói a estrutura dos

objetos com pequenos rolos
de papel. "Monto os objetos
com precisão milimétrica e o

resultado desejado é sempre

o melhor possível. Sempre
gostei muito de trabalhos
manuais, pois me sinto re

alizada a cada trabalho con

cluído", contou.
A exposição fica aberta

à visitações até o dia 10 de

niaio, de segunda a sexta-fei
ra, das 7h30 às 22h30, e aos

sábados, das 8h às 13h. A en-c

trada é gratuita.

CAT6uCA SGOIVULGAÇÃO
.

REC1Cl..AGEM
Artista usa

papel de jornal.
para criar
delicados

objetos de

decoração
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Elyandria Silva. Escritora

oePIO
www.ocponline.com.br

e eliandriaas@yahoo.com.br

(

Varredura das folhas secas'
Elas simplesmente caemmortas no chão.

Distâncias não calculadas, desenhos
articulados pelo vento, o ar em movimento,
o movimento morto do ar que as transporta
num vai e vem o dia todo. São as folhas de
Abril caindo em toda parte, cobrindo as

gramas, praças, abandonando suas árvores
sem a menor piedade. É uma morte bonita
essa das folhas. Uma vez não suportava
vê-las caídas em toda a extensão do terreno,
queria juntar tudo e jogar fora, mas me
disseram que o bonito é exatamente deixá
las ali. Faz parte do encantamento do fim,
deixar que as coisas fiquem onde estão.
O tempo e o vento se encarregam delas,
as transportam, fazem mosaicos diários,
varrem em todas as direções. Sim, porque
o tempo também varre muitas coisas,
inclusive as folhas mortas, mesmo que nada
se queira ou se peça a ele. Isso foge ao nosso

'conhecimento.
Antes, quando aquele mundo marrom de
folhas secas espalhadas relo
quintal me incomodava, pegava
o rastel (vassoura de jardim) e
iniciava o trabalho. Começava
pelas árvores maiores, de fora
para dentro, juntando-as num
monte para depois colocar !

dentro de um saco grande de
lixo. Quando não tinha vento

.

era perfeito e o verde voltava
a reinar em pouco tempo. Ao

. contrário disso, a qualquer .

rajada de vento o monte

era espalhado e as folhas

encontravam novamente seu lugar como
se estivessemme desafiando e mostrando

que tinham um amigo poderoso. É inútil
concorrer com o vento, sempre se perde e a

frustração que vem depois é fatigante.
Enquanto varria, planejava o dia, pensava na
vida, organizava os pensameritos, artieulava

. cadamovimento e controlava o vai e vem do
rastel. Algumas lembranças sentavam.para
observar minha varredura. E assim o quintal
ressurgia todo verde para, no dia seguinte,
a paisagem do outro lado dá janela avisar
que tudo havia voltado a ser como antes. As

folhas secas jaziam, de novo, no chão. Eu
fingia não me abater por aquela repetição

'. diária. O TOC (Transtorno Obsessivo

Compulsivo) das folhas, assim me auto

diagnostiquei.
Tem um romance do curitibano Cezar

Tridapalli, Pequena Biografia de Desejos,
que fala' dessa relação melancólica entre a

.

natureza e o pensamento. "Há dois tipos

Clique animal

de ser humano: aquele que, varrendo um
quintal com muitas folhas caídas, escolhe
os instrumentos pensando em escolher
os instrumentos, pensa também sobre as

.

estratégias relativas à varredura, à forma
como ajuntar as folhas desmaiadas, como
evitar que o vento desfaça o trabalho,
cabendo avaliar o tamanho do monte
de folhas para decidir se já está pronto
para ser recolhido; e há aquele que, para
varrer o quintal, escolhe os instrumentos

pensando nas escolhas que fez 20 anos atrás.
A cada movimento de vassoura passam
arrependimentos e orgulhos, que ele projeta,
assim como as folhas que varre, para a

frente, reconhecendo-se e estranhando-
se naquilo que é hoje e projetando o que
poderá vir a ser enquanto o futuro lhe

.

prometer existências."
Um cemitério vivo de organismos mortos
emmeio a toda a vida que acontece
freneticamente. Cada folha que cai, segundo
após segundo, durante a passagem das

horas, tem sua sepultura invisível garantida.
Não as incomodo mais. Nãodesafio o vento

protetor. Háque se deixar a natureza ser o
que é. Há que se deixar as folhas trilharem
seu caminho, de vida e de morte.

"
Enquanto varria, planejava o dia, pensava
na vida, organizava os pensamentos,
articulava cada movimento e

controlava o vai e vem do rastel.

MUITO AMOR Essa é a Laurinha Mendonça, com os cachorros
da raça labrador, Gordo e Pequena. Uma bonita amizade!

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
Ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

PURO CHARME Esse é o animal de estimação da
Vitória Clara, de 5 anos, que mora em Schroeder.
Hobbit é o nome da Calopslta, e ela adora brincar
com a Vitória. O clique é de Fabrício Ronchi

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013

24/4
Clara da Silva

Galdino Buzzi
Jair Antonio da Cruz

Miguel Vieira
Nelson Gimenes

William Thomaz Krueger
Paulo Becker Filho

Sandro Augusto
Larissa Nicocelli

Jeferson Alexander Guths
Maria C, Klein

Vali Porath Siefert
Iraci RudigerRadunzki
Jacira Forbici
Aline C. Muller

Solange Geise
Sibele Schmidt
Anita Leithold

- Kenedi de Souza

Joao Lacerda
Eliane Cristine Bogo -

Ricardo Senhorinha
Denise Ap. L. Henning
Lourdes Neitzel

Carla A. Herb.er
Patricia Jensen
Olinda Gessner
Dinalmar Prutska

Cleverson M. Backes
Flavio F. Stinghen
Marciele Erdmann
Odimar Joao Bertoldi

Akino Toyama
Iraci Feustel
Maria E. Wilbert dos Santos
Valter Arno Wedmann
Veronica Lux Enke

Marco Aurello de Oliveira

Terezinha Piontkewicz
Aldo Kanzler

Artur Hartmann

• Kelly Clarkson - cantora
• Agildo Ribeiro - ator
• Barbra streísand - cantora
• Cacá Carvalho -ator
• Esther Góes - atriz
• Shirley MacLaine - atriz

Curiosidade
24 de abril. ..

... é o 1140 dia do ano .

no calendário gregoriano.
Faltam 251 para acabar
o ano. Dia do Agente
de Viagem, do Boi, do
Penitenciário, do Samurai
e do Chimarrão. 1184 a.C. -

Data da entrada dos gregos
em Troia usando o Cavalo
de Troia.Fonte:Wikipedia
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QUARTA-FEIRA,
24 DE ABRIL DE 2013

e carina@ocorreiodopovo.com.br m www.ocponline.com.br/bloglmamys-e-nenes

Hora da refeição
mais divertida!

"

OLA!
Sou aCarina, formada

'

,

em Moda e Programado
raVISual do jornal O Cor
reio do Povo desde 2010.

Tia emadrinha coruja as
sumida, do João Vitor, da '

Beatriz e do Davi, ádoro
crianças e o seu universo.
Desde o início do ano, as
sino o blogMamys e Nê
nes no www.ocponline.
com.br, que agora tam

bém irá circular todas as

quartas-feiras em forma
de coluna, com dicas e

novidades, para quem é
mamãe ou está pensando
em fazer uma encomenda
à cegonha.

Quem nunca passou por
momentos de nervosismo

tentando fazer urna criança co
mer brócolis, espinafre ou urna
fruta diferente, por exemplo?
Se você játentou distrair, can
tar, andar pela casa ou imitar
urn avião com a colher em pu
nho para que a criança comesse
maisurnpouco, saibaque a situ

ação é bastánte comum. Longe
de se render aos caprichos dos

filhos, alguns pais conseguiram
virar o jogo e tomaram as refei

ções urn pouco mais atrativas.
A fórmula mágica? Criativida
de e urn pouco de habilidade
manual. Mas se você não con

segue produzir "quadros feitos
de comida", comece pelobásico
e vá se aprimorando. Vocêvai
perceber que é muito gostoso
e divertido, ainda mais se seu

filho comer tudo!

Cadeira para refeição Tigre
,

A Dican desenvolveu uma cadeira de refeição com
design inteligente e encosto acolchoado feito em PVC

para facilitar a limpeza e proporcionar conforto ao .

bebê. A cadeira é reclinável em 3 posições, Leve e compacta,
ajuda na hora de fechar e guardar. Outros modelos também
estão disponíveis, como hipopótamo e a girafa. Idade
recomendada: a partir de 6 meses (peso até zokg),

Bodys com frases .

.".

hitslJa VIraram tst-
'

.>

Prepare seu seio
para a'amamentação

• Sempre que possível, tome banho de. sol nas mamas,

por até 15 minutos, no horário das 8h às 10h;
• Opte por sutiãs de algodão: são mais higiênicos e

deixam a região mais ventilada;'
• Passe uma bucha vegetal nos seios 'enquanto toma

banho, para estimular os mamilos;
• Se o seio rachar durante a gravidez, use vaselina

pura ou produtos à base de lanolina;
,

• Conchas de' amamentação ajudam a estimular
o bico durante a gravidez.

Smash the cake
A novidade surgiu e virou moda nos Estados Unidos. Agora é febre

no Brasil. Consiste em um ensaio fotográfico de bebês esmagando -

literalmente - um bolo e se divertindo muito. A proposta vai além da

diversão, pois estimula todos os sentidos da criança. Vale fazer tudo
com o bolo: apertar, chutar, bater com as mãos, passar no rostinho e

comer! O momento mais adequado para o bebê fazer essas fotos é en
tre os 8 e rimeses. O ideal é que a criança já esteja engatinhando para
a bagunça ser aindamaior.

UM, DOIS E...TLÊS!
Adriana Partimpim (personagem

criàdo pela cantora Adriana Calcanhot
to) diz que encolheu neste novo traba
lho: mede poucos centímetros, como a

boneca que aparece na capa do CD Tlês,
Mas a qualidade de sua música não en

colheu nadica de nada! Pelo contrário,
as canções presentes neste que é seu ter
ceiro CD, como Partimpim, são de urna

delicadeza sem tamanho. A ideia inicial era de que Tlês fosse urn disco
de cançi5��� ninar.�Mas, como diz Partimpim, ela acabou se animando

para bririC:r�'mudou um pouco a cara do CD. "Começou como disco de
.

ninar e foi ficando mais acordado." Crianças participaram da gravação
fazendo urn coro de vozes e colaborando para esse elima de animação e

brincadeira, elaro. (Partimpim Tlês - AdrianaPartimpim - Preço sugerido: R$ 24,90)

1

Pensando em engravidar?

O ideal é estar com o corpo em perfeitas condições antes mesmo de

engravidar. Se puder, pense em fazer esse planejamento com bastante
antecedência (de um ano até) para que as mudanças na sua alimentação
e no seu estilo de vida possam já ter tido efeito. Caso você já tenha algum
problema de saúde, como epilepsia, asma ou diabete, é provável que te-

, nha de modificar o tratamento antes de engravidar. De qualquer manei
ra, marque urna consulta com o médico que a acompanha pelo menos

três meses antes de começar a tentar. Assim,.você terá tempo de fazer
exames e tornar.eventuais vacinas para garantir o melhor ambiente para
o bebê que virá. Nesta fase também é importante a iniciação do uso do

, ácido fólico, sempre.com recomendação médica.
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Bom dial
Bom dia, galera! Hoje é quar

ta-feira, dia 24, Dia do Chimarrão.
-É com muitos "vivas" aos nossos

amigos gaúchos que começamos
mais uma' coluna do Moa que,
como sempre, está recheada de

novid�_d��._� para. começar bem
o dia, uma frase bem legal: "A
verdadeira liberdade tem uma

dimensão' totalmente diferente.
.

-

Ela não diz respeito aomundo ex-

terior, nada.disso; ela emerge da
nossa interioridade". (Osho).

3370-3242

'Timtim
Hoje, os meus queridos, o cra

que de futsal Xoxo e sua Vivi, co
memoram 14 anos de casamento

e muito amor. Parabéns, amigos!
Que Deus continue iluminando
vocês e sua bela e feliz familia.

Arena
Na segunda-feira, a nossa

terrinha ficou agitada com mais
urn jogaço na Arena Jaraguá. Os
camarotes e arquibancadas ferve
ram e fizeram do evento um en

contro COIPmais de cincomil pes
soas. A noite foi um verdadeiro

show, com direito a apresentação
deJoe Jr., homenagens ao craque
Falcão e tudo mais. Muito bom!

40anos
Logo mais à noite tem co

quetel de aniversário. A Berlim
Ambientes compartilha' com
amigos, convidados e profissio
nais da área os seus 40 anos de
sucesso. Thanks pelo convite.

• Parabéns! "Na segunda-feira, 22, o ex-prefeito de Schroeder,
FelipeVoigt, comemorou idade nova com mega festa
em sua bela casa. Na foto, o aniversariante posa com

<'
o irmão Fridolino e o tioWernerVoigt, o "W"daWeg.

o caráter dá esplendor aos
jovens e respeito aos idosos.

Emerson

MAURlCIO HERMANN

HAPPY
.

Jeniffer

Stephani e
Rocelana Saretta

conferindo as

delícias do
Restaurante
Lehmanns

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A empresária Nadilma

Tavares foi uma das mais

cumprimentadas ontem, pela
_ troca de idade.

• • •

Tati Falcão, linda como sempre,
deu rasante segunda-feira,

na Arena Jaraguá.
• • •

Orlandinho Stoco Jr. esteve

segunda-feira em São Paulo
atualizando o visto do seu

passaporte.

f
KAY�ÓS
HOTil

Duas notas
• RodolfoMarchi,

pessoa do bem e sempre
I' um bom papo, segunda-
I';� feira marcou presença

no camarote da Revista
. Nossa, ao lado do
prefeito Dieter Janssen.

-

• A cunhada, Traudi
Gonçalves, na condição
de darling das darling
da urbe sorriso, recebeu
ontem o merecido coro
de parabéns.Mil vivas!

.Leitora fiel
A leitora-fiel de hoje é Lizet

te Richter, esposa do empresá
rio e amigo, JaimeRichter. Ela
também acompanha a coluna
todos os dias para ficar antena
da nas novidades da urbe. Va
leu mesmo!

Linda
Fernanda Bago Marcatto, a

. linda filha de Adriana Bago, segue'
a linha filha de peixe, peixinho é.

Sempre elegante e fofa!

Sumidinho
Quem anda surnidinho do

nosso habitat social é o amigo e

empresário, Cris Rausis. Ao lado
de sua cara metade, Josi, o em

presário não anda botando a ca

rinha para fora de casa. Apareça,.
brother!

Blues!
A la Noite do Blues

promete para esta sexta

feira, no Restaurante
Lehmann's. - Todas as

mesas foram reservadas,
mas não é por isso que
você vai ficar de fora da
festa. O convite, no va

lor de 35 reais e que dá
direito a curtir um show
de blues e saborear 'as
delícias da casa, podem
ser adquiridos na Revista
Nossa e no Restaurante
Lehmann's. E acelere, os
ingressos são limitados.

ARQUNO PESSOAL

NIVER Débora Caroline estreia
nesta quarta-feira, 24 aninhos.
Dia 28 de'[unho ela' cola grau
em medicina pela Furb

Humor
Um mineirinho bom de cama, pas

sando por NewYork, pega urna ameri
cana e parte para os finalmentes. Du- .

rante a relação, a americana fica louça
e começa a gritar:'

- "Once more", "once more", "once
more ...

"

E o mineirinho responde, de
sesperado:

- Beozonte, Beozonte, Beozonte ...

FGM
O pessoal da FGM, urn

dos escritórios de arquitetura
mais recomendados da região,
é sempre muito gentil e aten
cioso com o colunista.Valeu!

Niver da Aline
A bela e loira Aline Cristine

Müller é a mais festejada aniver
sariante de hoje. Liguem! Ela vai
adorar saber que foi lembrada.

Aquele abraço
o meu abraço de hoje, cheio

de energias positivas vai para os

meus amigos, Orlando "Landi
nho" Lescowicz e o ex-craque,
Rubinho, comandante do bar
mais famoso de Barra do Sul. A

dupla, ao lado de outro camarada
do colunista, Pedro Palma da Sil

va, o Pedroca, acompanha a colu
na todos os dias. Aquele abraço.

Rua Barão do Rio BJanco,41
Fone (47) 3371-255

li.. .....

NOITE 'As lindas
Fernanda Miranda
e Karini Fernandes
na Confeitaria
Bela Catarina

Bomba!
Uma dondocajaraguaense vai ter

que mudar de Estado, pois foi pega
surrupiando em duas casas comer

ciais. Cleptomania ou malandra

gem? Está na boca das comadres.,.'

V, A. D
'

....1"17DAD:ESru,�, '
.
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moagoncalves@netuno.com.br

MAURlCIO HERMANN

j

TE CONTEI
• Uma dica para hoje
quando o assunto é comida

japonesa? San sushi, êlaro!

• Valdirzinho Skrsypcsak,
da Caixa Econômica, está,
quem diria, namorando. E
não falamos mais nisso!

• Zeca Rausis e sua

turma fizeram um a-u-ê e

comandaram camarote

vipado segunda-feira, na
Arena! Gente bacana e

descolada não faltou.

.. Humm ... Na segunda
feira à noite, flagrei uma
cena na Arena Jaraguá que
nem preciso consultar a
mãe Dinah para saber se
vai dar namoro ou amizade.

Bingo pela amizade, sorry!

• Tem gente que deveria

pagar imposto ao sair pelos
points de nossa terrinha

_

fazendo o estilo cafona. Vixi!

{

t

• Uma ótima quarta-feira a

todos e cuidado: você está
sendo filmado.

• Com essa, fui!
,
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Piadas
Telefonema rápido

A rriulher desliga o telefone e o marido pergunta, assustado:
- Você está bem, meu bem?
- Ué... Estou ... - responde ela: - Mas ... Por que a pergunta?
- Você ligou pra Beth e só ficou vinteminutos no telefone! 'Eu vou

chamar ummédico!
- Não, meu amor... Não era a Beth ...
- Não?? Mas ... Você acabou de dizer que ia ligar pra Beth... E vocês

costumam ficar horas penduradas no telefone!
-:- Sim, mas é que hoje eu disquei o número errado!

Cinema
Programação de 19 a 25/4

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Oblivion - Ação - Legendado - 10 anos -

16h30,19h,21h30

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

ARCOPLEX2
• yai que dá Certo - Comédia - Nacional

- 12 anos - � 4h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20

ARCOPLEX3
• G.J Joe -Betalação - Ação - Legendado

- 14 anos - 21 h

G. I. Joe
J:tetaüaçã9

cUm acord0 entre as
gran.despotências defuíe
a reduÇão das ogivas
npcleares nomundo mas
os EUA comaadàdos

pela organização Cobra
desconsideram o acerto ec

dão inicio a um plano de
proporções alarmantes.
Eilquanto isso seguindo
as ordens do presidente
americano o esquadrão de
elite GJ. Joe é acusado de

traição e após �er atacado
brutalmente tem vários de
seus integrantes mortos
em combate.Agora os

poucos que.sobreviveram
irão contar com a ajuda do
criador dos G.I. Joe Joe
Colton para liderados por,
Roadblock revidar o ataque
em grande estilo.

• Jack - O Caçador de Gigantes - Ação -

Dublado - 12 anos - 14h20, 16h30, 18h40

JOINVILLE
• GNC MUELLER
• G. L' Joe: Retaliação (3D) - 19:30 - DUB
• G. L Joe: Retaliação (3D) - 21 :50 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:15, 15:20, 17:30- DUB
• Invasão a-Casa Branca - 19:00, 21 :30 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes - 14:00, 16:30 - DUB
• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:15, 21 :40 - LEG

• GNCGARTEN
• G. L Joe: Retaliação (3D) - 22:10 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:00, 19:45 - DUB
• Os Croods (3D) -13:00, 1�: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

Sudo.kn

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.

Fontes: Epagri e Tempo Agora

'Palavras Cruzadas

o tempo não
muda em se
A circulaçãomarítima provoca

, chuviscos isolados na região da
Grande Florianópolis e litoral
Norte do Estado no início e final
do dia, com sol entre nuvens no
decorrer do período. Temperatura
amena no período noturno e em

rápida elevação durante o dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MiN: 13°C
MÁX: 26°C

�
.,

Parcialmente
Nublado

�
y
Instável

SEXTA
MiN: 15°C
MÁX: 26°C �

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 3/4
'

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

� CHEIA 25/4

�.Chuvoso
SÁBADO
MiN: 15°C
MÁX: 27°C

Ia
Trovoada

A_

,ii

2 3 8 9HORIZONTAIS
1. O ser humano masculino
2. Sigla do estado de Oiapoque e Macapá f Marcha em uni

forme de gala
3. Prato típico do Norte, espécie de massa feita de ovos 2

crus (de tartaruga, tracaiá etc), farinha-d'água e açúcar
que, desmanchada na água, forma uma bebida cremosa '3

4. Lar.va de insetos, que danifica muitas plantas f Rádio �

Tel.evisão Cultura 4
5. Tecido colorido de linho ou algodão, originariamente fa

bricado na França f O respiradouro da pele
6. Sigla da entidade internacional que visa padronizar a qua

lidade de diversos produtos e serviços! Acompanhar
alguém para mostrar-lhe o caminho

7. Região ocidental da planície russa .

8. Padecer f As iniciais da atriz Duarte
Q. ,(Fr.) Porcelana sem revestimento, de aparêncía opaca,

semelhante ao mármore, usada principalmente para pe
quenos objetos (bibelôs etc.)

10. Que tem cor róseo-clara
11. Fuga em massa f A atriz norte-americana Tyler, MUBe- 10

leza Roubada" e "O Senhor dos Anéis"
12. Lêmure de Madagáscar" de hábitos noturnos j Privada, 11
latrina'

'.

13. Os lados da ... kombi 1 Partes do eorpo entre as extrelTii- .

dades superiores dos braços e o pescoço.
12

5

6

7

8

9

VERTICAIS
1. Revestimento interno de parede, usado coIJ1 fim deco

rativo ou para proteger contrafrio, umidade ou barulho

j (Coffee) Termo inglês usada para designar a pausa
que se faz durante um seminário, congresso etc, para
tomar lanche

2. O principal afluente do Amazonas f O primeiro papa ro

mano desde 1724
3. A capital da Paraíba
4. Sem brilho I Orquídea nativa de regiões tropicais e tem

peradas da América do Sul, cultivada como ornamental
5. Alimento celestialj Cartunista paranaense (1957-2010),

famoso por personagens como "Geraldão" e "Dona
Mata"

6. Unidade de medida de energia flntantilf As iniciais,do
médico Vital (181)5-1950)

7. O escritor francês André (1885-1967), de "Climas" I
Reforçar mapas, estampas etc. colocando-os sobre
tecido fino

8. Difamar, denegrir f Alegria
Q. American Airlines / Rubicimdo / Um pronome pessoal.

13
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Alberto pede a Dom Rafael que o ajude a tirar Cassiano

de seu caminho. Hélio tenta fazer as pazes com Taís. Dona
to se veste de palhaço para animar Lipe e fazê-Io feliz. De

forma ameaçadora:Cassiano avisa a Hélio para não fazer

Taís sofrer. Dom Rafael conta a Alberto que Duque é um fal

sário. Amparo pede a Alberto para levar uma carta a Cristal,
sem que Dom Rafael perceba. Cassiano alerta Ester para ter

cuidado com Alberto. Guiomar pendura uma foto sua, com

o marido falecido e Alberto na parede da casa de Dionísio
e lembra o sogro do seu direito como herdeira. Dom Rafael

consegue com o delegado um mandato de busca e prisão
imediata para Cassiano.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Juliana tenta se explicar para Nando. Vânia se irrita com

Ulisses. Otávio se enfurece quando Charlô o chama de Do

minguinhos. Nando abandona Juliana. Nieta se desespera
ao saber da prisão da filha. Carolina fica intimidada com as

presas. Fábio receia que Manoela use Ciça para afetá-lo. Vâ
nia consola Juliana. Nando reclama de Juliana para Ulisses.

Frô teme ficar sozinha. Charlô récebe a notícia de que ga
nhou a aposta e Otávio fica furioso. Nando lamenta ter dei

xado Roberta. Charlô volta para a loja e todos a saúdam. Frô
se declara para Kiko. Carolina sofre na cadeia. Manoela pega
Clça e Fábio se desespera. Roberta resolve viajar para tentar
esquecer Nando. Dino desconfia de que Nieta esteja grávida.
Felipe decide abrir uma empresa de consultoria. Dalete é es
colhida para participar do désfile inaugural da loja, e Frõ fica
com inveja. Charlô se declara para Otávio e os dois se beijam.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Wanda fica apreensiva com Mustafá, que disfarça a

hostilidade. Morena se despede da mãe e vêJheo de longe,
antes de ir para o aeroporto. Áurea reclama de o filho não

ir atrás de Érica. Morena vê Rosângela embarcando novas

Salve Jorge
A casaval cair! Drika avisa que vai morar com Helô

Se separadas Drika (Mariana Rios) e Helô (Giovanna
Antonelli) se bicam o tempo todo, imagina morando na

mesma casa! A patricinha se espalha no quarto da mãe e,

quando a delegada chega, vai logo soltando a bomba: "Você
não passou a vida brigando com meu pai pra eu morar com

vítimas e se esconde. Ciro conta para Theo que ouviu Élcio
passar informações sobre seu voo para Lívia. Rosãngela é

elogiada por Lívia e é promovida. Mustafá manda Wanda de

volver a joia que ganhou de Aisha. Lívia repreende Wanda.

Nunes avisa a Érica para tomar cuidado com Lívia. Aída pede
para Stenio ajudá-Ia a retirar Carlos da presidência da em

presa. Aisha descobre que Mustafá pegou de volta a joia de,
Wanda e fica transtornada. Lívia não deixa Wanda atender

ao telefonema de Aisha. Lurdinha pede para Rayanne e Sa

mantha não darem notícias de Pescoço para Delzuite. Helô
fica nervosa com a presença de Drica e Pepeu em sua casa.

Rosângela vê Morena no aeroporto.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
OS meninos explicam tudo para Frederico, pai de Car

men, que está bem irritado. Ele acha que os meninos estão

mentindo e roubaram a roupa. Ele pede para que a Carmen

pegue o vestido para ele ir devolver a fantasia. Frederico vai

até o estúdio eo dono do estabelecimento explica que está
acontecendo um equívoco, pois a fantasia não foi roubada e

que foi um presente. Davi e Daniel provldenclamfantasias
improvisadas e fazem uma festa para animar Carmen em

sua casa. Frederico chega e pede desculpa para os três. Car

men fica feliz que poderá ir à festa da Larissa do quarto ano.

Cirilo está ansioso pra ver a fantasia que sua mãe costurou

para ele. Paulo vai fantasiado de Silvio Santos

�
• BALACOBACO - RECORD - 22H

Eduardo consola Isabel, que nega saber a rota de fuga
de Norberto aos policiais. O advogado conta à amada sobre
o envolvimento de Fabiana com o vilão e a deixa surpresa.

Osório/Deodoro enfrenta Diva e Cremilda aparta a briga. Vio
leta pede a ajuda de Duílio no programa "Vitor Verdade" e
decide convidar Zé Maria para otrabalho. Ela ainda adverte

Vetusa sobre o perigo de magoar seu primo. André agarra
Luiza, que se afasta, deixando o fotógrafo chateado. Eduardo
pede Isabel em casamento, que aceita animada. Luiza e An

dré perguntam sobre Dolores a Diva e Dóris, que disfarçam
enquanto a artista plástica procura pela cadelinha. Vetusa
afirma que Dun_io precisa mudar seu nome para 'Fuílio".

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
TatáWerneck vai viver

periguete em novela
Extremamente tímida, TatáWerneck conta

que teve que se adaptar para encarnar a perso
nagem Valdirene, na nova novela das 21h da
Rede Globo, "Amor à Vida". Além de emagre
cer, ela precisou superar a timidez para dar vida
à periguete da trama. Para deixar o corpo em

forma, a atriz recorreu a uma rotina pesada de
exercícios. Fiz spinning, glúteos, abdome, corri
da da areia e, às vezes, natação. O mais impor
tante era emagrecer. Estava muito gordinha e

barriguda, e adorava", conta divertida.

Lady Gaga circula
de Lamborghini

Depois de passar semanas andando

apenas de cadeira de rodas, por conta de
uma cirurgia no quadril, Lady Gaga circu
lou por Los Angeles, no último sábado, a
bordo de um veículo bem mais possante.
A pop star foi vista em uma Lamborghi
ni branca conversível'com uma amiga, em
Malibu. O proprietário de um estúdio de

pilates de Chicago contou ao jornal Chi
cago Tribune, que Lady Gaga alugou sua

academia para fazer aulas particulares du
rante a recuperação da cirurgia.

você? TaL. eu vim". Helô não cai na história da filha de

que não aguenta mais dividir a casa de Stenio (Alexandre
Nero) com a família de Mustafa (Antonio Calloni). Drika
também vem com um papo de que só quer se aproximar da
mãe. Será mesmo?

�O(ÔSCOPQ

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

É um excelente dia para trocar

ideias, viajar ou divulgar seu tra
balho, mas, torne cuidado com o

clima de competição rio ambiente

profissional. No campo amoroso,
interesses em comum vão fortale
cer os vinculas de amor e carinho:

aproveite! Cor: amarelo.

20/4 a 20/5 - Terra

'Trabalho que favoreça o seu

anonimato vai fluir facilmente.
'Evite ficar em evidência, pois
quantomaior a sua discrição,mais
confortável estará para agir. No
campo afetivo, há sinal de grande
intensidade e envolvimento com

seu par. Cor: azul-claro.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Sua sensação de bem-estar vai
estar associada aos amigos e aos

grupos da sua convivência. Aposte
alto na sua capacidade de entre

ter a sua clientela. Na paixão, um
pouco de privacidade é tudo o que
você precisa no decorrer desta noi
te: aproveite! Cor: azul.

-Cânêer
21/6a21/7-Água

Deixe de lado o seu comodis
mo. O dia traz novos estimulas

para o setorprofissional e você po
derá ter êxito em serviços que pos
sam ser feitos no anonimato. Cui-

'

dado com problemas familiares.
Na relação' com seu par, o astral é
dosmais intensos. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Bom dia para divulgar o seu

traballio. Não tenha medo de in-
.

vestir em novos projetos, mas res
peite os limites do seu corpo. Você

pode obter uma grande vitória no
setor profissional. Na paixão, in
teresses em comum vão fortalecer
seus vinculas. Cor: verde.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Hoje, você sentirá necessidade
de avaliar o que é realmente im

portante em sua vida. Concentre
suas energias no seu crescimento
e evite gastos desnecessários. Sua
vida amorosa está corno sempre
quis. A dois, o astral é de perfeito
entrosamento. Cor: preto.

A solidariedade converte em direito
o que a caridade dá comofavor.

José Ingenieros

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

A troca de ideias pode alargar
seus horizontes, já que os assun

tos novos e diferentes vão atrair o
seu interesse. Há sinal de tensão
em família, mas saberá contornar
as situações delicadas. Esta é uma
fase de profunda renovação no

amor. Cor: laranja.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Súa discrição será de impor
tância fundamental no seu traba
lho. Tudo que envolva pesquisa,
investigação e mistério será alta
mente favorecido. O dia requer
cuidado com fofocas e falsos ami

gos. Amor em alta. Hoje, o céu

conspira a seu favor.Cor: laranja.

;.
"

II,. Sagitário
._ 22/11 a21/12-Fogo

A sensação de bem-estar que
terá vai estar associada aos amigos
e aos grupos da sua convivência.
O momento favorece a integração
com as pessoas que tenham objeti
vos em comum, No romance, não
economize esforços para agradar a
quem ama! Cor: tons claros.

'

t Capricórnio
,

22/12a20/1-Terra

Há um nítido desejo de se des
tacar profissionalmente, princi
palmente se você é autônomo ou

deseja lutar por mais autonomia.

Hoje, você vai perceber com cla
reza a defasagem entre o ideal eo

real, daí o seu sucesso na área sen
timental. Cor: verde.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Bom dia para divulgar suas

ideias e projetos. Quem trabalha
com informação, publicações,
vendas ou marketing, não pode
reclamar da sorte. Mas não se

permita desanimar Caso algo dê
errado.Ànoite, privacidade é tudo
o que você precisa. Cor: amarelo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

A dor do apego é algo que terá
que tratar, inclusive nas relações.
O astral favorece as negociações
com imóveis, podendo, inclusi

ve, desenrolar assuntos ligados
a herança ou seguro. Há sinal de

perfeito entrosamento na relação
amorosa. Cor: cinza.
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Operário Futebol
Clube é fundado

Com este nome, foi fundado um clube de fu
tebol na localidade de Rio Cerro, em 1930. Para
seu primeiro jogo, em abril daquele ano, convi
dou o Estrella F.C., de Retorcida, para um amis
toso em seu campo de futebol, O time de Retor
cida venceu o jogo, fazendo três gols contra um
do Operário. Foram paraninfos da inauguração
FriedaVasel eAntônioMarcatto, sendo que este
proferiu um belo discurso antes do jogo, Após a
partida foram distribuídas bebidas, doces etc.

-

Walter Karmann,
o 'novo,dentista

<'

j
{
I 1,;ralceI"
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,
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COllsulrorio

Walter Karman'1. anunciava .em 1924 que
havia aberto seu consultório na casa de
Otto Wagner, na Rua Abdon Batista, atual

Av. Floriano Peixoto. Na época, os
anúncios eram publicados em dois

idiomas: português e alemão

Filiais de empresas
da região são
abertas em Curitiba.

As . empresas Rau Irmãos, da Estrada
Schrôder, e Gustavo Gumz, de Rio do Cerro,
em 1931 instalam filiais de suas casas comer

ciais em Curitiba. Desejavam expandir aven
da dos produtos de laticínios e outros.artigos
da produção local. O jornal enaltecia a medi
da como forma de ampliar o comércio local e

, a venda dos produtos de nossos agricultores.

L'ultimo atto del fascismo e il
tentativo di fuga prima e la fuci
lazione poi di Benito Mussolini.
All'inizio dell'insurrezione di Mi
lano iI dittatore e ancora in città

e, di fronte al precipitare degli
eventi, tenta di concordare col
Comitato di liberazione naziona
le una resa onorevole. I dirigenti
deI Cln-Ai peta sono irrémovibili
nel pretendere la resa senza con

dizioni. Mussolini allora decide
la fuga, travestito da soldato te

desco e sotto la scorta delle SS,
verso la Svizzera (col progetto di

riparare poi in Spagna, ancora

governata dal generale Franco).
Giunto nei pressi della frontiera,
pera, a causa delle difficoItà di

superare il confine, il gruppo si
unisce a un distaccamento tede
sco in ritirata. A Dongo il dittáto
re viene riconosciuto e catturato

.

da un gruppo di partigiani.

icende Italiana,-
redacao@ocorreiodopovo.com.br

25APRlJ.E

Anniversario della liberazioné d'Italia

•
Resumo em português:
A matéria de hoje nosfala sobre a Festa da Liberação Italiana, após a
Segunda GuerraMundial. Festejada no dia 25 de abril, a data é um dos

feriados nacionais mais importantes na Itália. O texto conta também sobre
a tentativa defuga de Benito Mussolinipara a Espanha. Elefoi detido e

capturado por um grwo de, $pldados italianos. O texto nos traz ainda, a
lvisão de um ad@�!kb�te HmJi&rlo sdhre OldeSF(i1 da Liberação atualmente.

La festa della Liberazione nelle riflessioni di un ragazzo

Anche chiamato Festa della

Liberazione, anniversario della
Resistenza o semplicemente 25'
aprile, viene festeggiato in Itália
il 25 aprile di ogni anno e rap
presenta un giorno fondamen
tale per la storia d'Italia: la fine

dell'occupazione nazista ed il ter
mine delventennio fascista, av
venuta al termine della seconda

guerra rriondiale.
Convenzionalmente fu scelta

questa data, perché il 25 aprile
1945 fu il giorno della liberazio
ne di Milano e Torino, Entro il t?

maggio, poi, tutta I'Italia setten

trionale fu liberata: Bologna (il
21 aprile), Genova (il 26 aprile),
Venezia (i128 aprile). La Libera
zione mette cOSI fine a venti anni
di dittatura fascista ed a cinque
anni di guerra; simbolicamente

rappresenta l'inizio di un per
corso storico che porterà al.refe-

rendum del 2 giugno 1946 per la
scelta fra monarchia e repubbli
ca, quindi alla nascita della Re

pubblica Italiana, fino alla stesu

ra definitiva della Costituzione.
Dal 1946 e considerata festa

nazionale, perciô in molte città
italiane vengono organizzatema
nifestazioni, cortei e commemo
razioni in memoria dell'evento.

II primo governo provvisorio
istitui la festa, solo per i11946, fu
poi la Legge n. 260 del zsmaggio
1949 ("Disposizioni in materia di
ricorrenze festive") a rendere de
finitiva la festa dellaLíberazione.
"Sono considerati giorni festivi,
agli effetti della osservanza del

completo orario festivo e del di
vieto di compiere determinati
atti giuridici, oItre al giorno della
festa nazionale, i giorni seguen
ti: ... iI 25 aprile,' anniversario
della liberazione.

10 hanno chiesto ad nn

sedicenne, Carmelo Frances

chino, alunno del Liceo Cutelli
e uno dei vincitori del premio
Salanitro: "Oggi credo che la
Liberazione sia stata essen

zialmente un momento in cui

gli Italiani si sono scossi da un

lungo torpore ed hanno lottato,
pur con ingenuità o errori, per
la libertà del Paese che noi oggi
abbiamo ereditato. L'Italia che
conosciamo oggi, anche se con

tutti i suoi problemi, ha le sue

radiei in quel precisomomento
storico, in cui ci si e finalmen
te ribellati al fascismo ed alle
sue vergogne. Per questo non

sopporto chi oggi equipara i

partigiani ai repubblichini, o

trascura il significato piú vero

della Liberazione. E attraverso

la coscienza della nostra storia
che noi Italiani possiamo di
ventare cittadini e non, come ci
awertiva Priulla, sudditi di un
potere per il quale non contia
moniente".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pesquisa
Brasileiro acha fácil burlar asleis

nor é o cumprimento: Os

entrevistados que recebem
até dois salários mínimos

apresentaram resultado mais

elevado (7,6), do que os que
.

recebem mais de' 12 salários

mínimos, com 7,2. Quanto à

escolaridade, os entrevista
dos com menos anos de estu
do apresentaram o maior ín
dice (7,5), em contraste com

os entrevistados' com mais
anos de estudo (7,0 e 7,1).

À FGV apurou também a

expectativa de punição dian
te de algumas situações. Para
80% dos entrevistados, levar
itens baratos de uma loja sem
pagar, "muito provavelmen-

Agência Brasil

Pesquisa da Escola de Di
reito de São Paulo da Fun

dação Getulio Vargas (FGV)
mostra que 82% dos brasi
leiros reconhecem ser fácil
desobedecer as leis no país.
O Índice de Percepção do

Cumprimento da Lei, divul
gado ontem, resultou em

uma nota média de 7,3 em

uma escala' de o a 10, sendo

que 10 significa total compro
metimento com respeito e o

cumprimento das leis.

Segundo a pesquisa, ve

rifica-se que quanto maior a

renda do entrevistado, me-

VJ.Ciados

Governo investe
na recuperaçãote" acarretará em pumçao;

79% consideraram que, se

dirigirem após consumir be
bida alcoólica, serão punidos;
78% afirmaram ser possível
sofrer uma punição se esta

cionarem em local proibido.
Quase a totalidade dos

entrevistados (99%) consi
deraram "erradas ou mui
to erradas" as condutas de

dirigir alcoolizado, jogar
lixo em local proibido, levar
produtos sem pagar e es

tacionar em local proibido.
Já comprar CD ou DVD pira

.

ta foi considerada errada ou

muitoerrada por 91% dos en
trevistados.

O Ministério da Saúde anun

ciou a liberação de R$ 50 mi
lhões para a construção de Cen
tros de Atenção Psicossocial

(Caps) em todo o país. Segundo
a pasta, serão priorizados os ser

viços de atendimento 24 horas a

dependentes de álcool e drogas e

as unidades de acolhimento.
O valor' dos incentivos para

financiamento varia de acordo
com o tipo de estabelecimento

(de R$ 500 mil e R$ 1 milhão).
Atualmente no Brasil existem

1.891 Caps em funcionamento,
com o ·objetivo .de oferecer aten
dimento à população.

Apontamento: 244667/2013 Sacado: FIDEUS COM.E DISTRIB DE
BEBIDAS LIDA Endereço: RUA MAXWIlJII.EM 604 - FUND DA
NlCOPEL - JARAGUA DO SUL-?C - CEF: 89250-000 Cedente: MA-

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANlACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380_Centro
89251-201-JARAGUADOSUl.-SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE lNTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da l.ei 9.492/97, c/c o artigo 995 do c9digo
deNormas daCGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a
relação de títulos apresentados a protesto neste cartório, para paga
menta no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sen
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motivos da sua recusa, dentro' do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PRarESTO:
Apontamento: 244147/2013 Sacado: ARMANDO FRIDRlCH Ende
reço: RUA EXP. EWAIDO SCHWARZ 661 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89255-810 Cedente: 1NFRASUL -lNFRAESIRUTURA E EMPREEN
DlMENT Sacador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 0227785001 - Moti
vo: falta de pagamento Valor. R$ 5261,71 - Data para pagamento:
29/04/2013- Valor total a pagar R$5.372,33 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 5.261,71 - Juros: R$ 29,81 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
20,96

.

Apontamento: 244535/2013 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC
DA lNF LIDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWlCZ 1098 - Iara
guá do Sul-SC - CEF: 89255-000 Cedente: DJ COMUNlCACOES E
EXPWRACAO DE SERVlCOS Sacador. - Espécie: DMI- N° TItulo:
0000652710 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.066,00 - Data
para pagamento: 29/04/2013-Valor total a pagarR$2.144,69 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.066,00 - Juros: R$ 4,13 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50
- Diligência: R$14.71

Apontamento: 244728/2013 Sacado: BERNADETE BAIIS'D\ DE
FRANCA Endereço: RUA JOSE VlCENZl 247 - laraguã do Sul-SC
- CEF: 89266-240 Cedente: INDITEC INDIC TEC PROC LIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0413016190 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 228,22 - Data para pagamento: 29/04/2013-
Valor total a pagar R$325,85 Descrição dos valores: Valor do título:
R$228,22 - Juros: R$I,14Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 244722/2013 Sacado: Cl.AUDIO JOSUEL l.lRA En

dereço: RUA ROBERTO ZlERMANN 1299 - laraguá do Sul-SC - CEP:
89255-300 Cedente: BANCO ITAUCARD S/A Sacador. - Espécie:
CBI - N° Titulo: 76651756 9 - Motivo: falta de pagamentovalor: R$
4.317,56 - Data para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar
R$4.754,79 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 4.317,56 - Ju
ros: R$ 362,67 Emolumentos:R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 244377/2013 Sacado: DOl.CE SOBREMESAS IN

DusrruA E COMERCIO Endereço: RUA BERNARDO DORNBUS
CH 1611 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Cedente: COOP
CRED RURAl. COM lNIERACAO SOl.IDARIA DE SC Sacador: MP
lNFORMATICA LIDA Espécie: DMI- N° TItulo: 9270 - Motivo: falta
de pagamentoVaiar: R$ 70,00 - Data para pagamento: 29/04/2013-
Valor total a pagar R$I44.77 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 70,00 - Juros: RS 0,21 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,LO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 244721/2013 Sacado: EUANE SCHVAMBACH En

dereço: RUA CARl.OS HARDT 610 - AGUAVERDE - JARAGUA DO
SUl.-SC - CEP: 89251-000 Cedente: SERGIO ANTONIO DA1.CIN
l.AGO Sacador: - Espécie: CH - N° Título: 9002545 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 2.200,00 - Data para pagamento: 29/04/2013-
Valor total a pagarR$2.375,94 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.200.00 - Juros: R$ 98,26 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,lD Condução: R$24.50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 244139/2013 Sacado: EMll.lA VARGAS Endereço:
RUA CONRADO ERDMANN, LOTE 37 - jaraguã do Sul-SC - CEP:
89254-105 Cedente: INFRASUL - lNFRAESIRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI-N'Titulo: 0220961005 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 195,03 - Data para pagamento:
29/04/2013-Valor total a pagar R$280,06Descrição dos valores: Va
lordo título: R$195,03 - Juros: R$l,1O Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 244668/2013 Sacado: FIDELlS COM.DISTR.BE
BIDAS LIDAME Endereço: RUA MAXWIlJII.EM 604 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: MAVAGUA COMERCIO DEAUTO PECAS
LIDA-ME Sacador: - Espécie:DM(N'Titulo: 6449/3 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$472,30 - Data para pagamento: 29/04/2013-
Valor total a pagar R$S52,21 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 472,30 - Juros: R$ 5,35Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

VAGUA COMERQO DE AUTO PECAS LIDA-ME Sacador: - Es

pécie: DMI - W TItulo: 6449/1 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 486,62 - Data para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar
R$571,02Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 486,62 - Jums: R$
14,59 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244570/2013 Sacado: GILBERTO GUlMARAES En

dereço: RUA PREEWAl.DEMARGRUBBA 4955 - Jaraguá do Sul-SÇ ,

- CEP: 89256-500 Cedente: ALBERTON GASES INDUST LIDA ME
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 1618 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ lSO,OO - Data para pagamento: ·29/04/2013- Valor
total a pagar R$261,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
lSO,OO - Juros: R$ O,SO Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 244306/2013 Sacado: JEANINE ROSE WMBARDI
MACHADO Endereço: RUA JACOB GESSER 270 FUNDOS - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89255-420 Cedente: MARCENARIA GIL
MARLIDA Sacador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 02/05 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 477,00 - Data para pagamento: 29/04/2013-
Valor total a pagar R$558,92 Descrição dos valores: Valor do título: -

R$ 477,00 - Juros:R$l,ll Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:'
R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 244443/2013 Sacado: JOVINO PEREIRA DE SOUZA
JR Endereço: RUA OSVAl.DO Gl.A1Z, 40 BL 102 - Vll.A NOVA - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-120 Cedente: AYMORE CREDITO
E FINANCIAMENTO E lNVESTlMEJ\rros S/A Sacador. - Espécie:
CT- N°TItulo: 20015528231- Motivo: falta de pagamentoValor. R$
6.573,76 - Data para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar
R$7.193,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.573,76 - Ju
ros: R$ 554,38 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 244145/2013 Sacado: LIl.lAN NOGARA Endereço:
RUA EXP. EWAl.DO SCHWARZ 1886 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89255-810 Cedente: 1NFRASUl. -lNFRAESIRUTURA E EMPREEN
DIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0227922001 - Moti
vo: falta de pagamento Valor. R$ 2.309,99 - Data para pagamento:
29/04/2013- Valor total a pagar R$2.403,88 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.309,99 - Juros: R$13,08 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 - Diligência: R$
20,96

Apontamento: 2445SO/2013 Sacado: MARKSWELL MACHADO
Endereço: RABlLlO LUNELIl3848 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: COMERCIO DEACOS JARAGUA LIDAEPP Sacador. - Es

pécie: DMI - N°TItulo: 13256/01- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 373.64 - Data para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar

• R$485,81 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 373,64 - Juros: R$
0,87 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$24,50 - Diligência: R$ 51,45

•

Apontamento: 244626/2013 Sacado: MAURICIO ALEXANDRE
MARTINS Endereço: RUA OSWAl.DO HENRlQUE-FRANKOVIAK
130 - Jaraguá do Sul-SC - CEF: 89257-785 Cedente; NATULAR LIDA
ME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 692113 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ :J7,55 - Data para pagamento: 29/04/2013- Va
ler total a pagar R$121,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$
37,55 - juros: R$ 0,11 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 24458512013 Sacado: MIZAEL DA COSD\ SILVA
Endereço: RUA 1.E0DATO JOSE GARCIA 1S02 - jaraguã do Sul-SC
- CEP: Cedente: COMERCIO DEVEICULCS SK lIDA ME Sacador.
- Espécie: NP - N'Título: 07/15 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 1.000,00 - Data para pagamento: 29/04/2013-Valor total a pagar
R$!.l73,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - Ju
ros: R$ 78,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 244586/2013 Sacado: MIZAEL DA COS'D\ SILVA

Endereço: RUA 1.E0DAIO JOSE GARCIA 1602 - jaraguã do Sul-SC
- CEP: Cedente: COMERCIODEVElCULOS SKLIDAME Sacador.
- Espécie: NP - N° TItulo: 08/15 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$l.OOO,OO .. Data para pagamento: 29/04/2013-Valor total a pagar
R$1.173,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$l.OOO,OO - Ju
ros: R$ 78,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 244717/2013 Sacado: NILVO STECKI1NG Endere
ço: RUA ERMlNIO NlCOl.lNl100 FINAL - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-000 Cedente: BVHNANCElRA S/A CFI Sacador. - Espécie:
CBI - N° TItulo: 251027917 - MotiVo: falta de pagamento Valor: R$
3.270,07 - Data para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar

R$3.991,39 Descrição dos valores: Valor do título> R$ 3.270,07 - Ju
ros: R$ 619,13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 42,34

. Apontamento: 244071/2013 Sacado: OSVI MARTINS Endereço:
RUA SAO MIGUEL II 87 - ESTRADA NOVA - Jaraguã do Sul-SC -

CEP: 89254-305 Cedente: BV FINANCEIRA SA pmDrro FlNAN

CJAlI:1ENTO ElNVESIlMENTO Sacador. - Espécie: CEI - N°TItulo:
251013713" Motivo: falta de pagamento Valor.·R$ 27.070,44 - Data

para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar R$34.790,19 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 27.070,44 - Juros: R$ 7.642,88
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 244585/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENTO�
P/ PISC Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUA
DOSUl.-SC - CEP: 89256-200Cedente: BANCO SOFISÁSA Sacador.
ROTA INDUSTRIA LIDAEspécie: DMI - N° TItulo: G79770/2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.866,84 .. Data para pagamento:
29/04/2013- Valor total a pagar R$9.962,69 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.866,84 - Juros: R$ 19,73 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução; R$ 24,50 - Diligência: R$
16,27

Apontamento: 244617/2013 Sacado: R.SlLVA EQUIPAMENTOS P/
PISCINAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JA
RAGUA DO SUl.-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ATIANTA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITO Sacador. ROTA INDUSTRIA
llDA Espécie: DMI- N'Tírulo: G79717/3 - Motivo: falta de paga
mentoValor.R$ 9.518,54 - Data para pagamento: 29/04/2013-Valor
total a pagar R$9.613,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.518,54 - Juros: R$19,03 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 244569/2013 Sacado: SA1.1M WPES DEUMA Ende
reço: RUA25DEJUlR0510- CORUPA-SC - CEF: 89278-000Ceden
te: PAREYMATERWSDECONSTRUCAOLIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: 00000001004 - Motivo: falta de pagamento Vaiar:
R$ 600,00 - Data para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar
R$713,50Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$
2,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24.50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 244625/2013 Sacado: SALIMWPES DEUMA Ende

reço: RUA25DEJUlRO 510 '-CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Ceden
te: PAREYMATERlAlS DE CONSTRUCAO LIDA Sacador: - Espécie:
DMI - W TItulo: 00000001005 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 600,00 - Data para pagamento: 29/04/2013- Valor total a pagar
R$713,lODescrição dosvalores: Valordo título:R$600,00 - Juros:R$
1,80 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu-

_ ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 244713/2013 Sacado: SAMUEL DOS REIS Endereço:
RUA LUIS SARTI SN CONDOMlNlO ESTER MENEL - RIBElRAO
CAVALO - Jaraguá do Sul-SC - tEP: Cedente: 1N0VACAR CENTRO
AUTOM LIDA Sacador: - Espécie: CH - N°TItulo: 0005983- Mo
tivo: falta de pagamento valor, R$ 500,00 - Data para pagamento:
29/04/2013-Valor total a pagarR$606,74 Descrição dos valores: Va
lordo título: R$ 500,00 - Juros: R$II,OO Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 243727/2013 Sacado: SOe. ESPORTIVA RECREAII
VAHANS Endereço: RUAROBERTOSEIDEL- CENTRO - CORUPA
SC - CEP: 89278-000 Cedente: ORBENKDISTRIBUIDORA P L lIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 40599#01 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$I84,16 - Data para pagamento: 29/04/2013-
Valor total a pagar R$296,56 Descrição dos valores: Valor do título:
R$I84,16- Juros:R$l.lOEmolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
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'Se,gm"ança
Paísprograma
operaçãomilitar

A presidente Dilma Rousse

ff disse que uma grande opera
ção militar será feita em maio
ao longo dos 16 mil quilômetros
de fronteira terrestre do País.

Segundo Dilma, a ação visa a re

forçar a segurança para a Copa
das Confederações, que ocor

rerá entre 15 e 30 de junho.
Dilma disse que as Forças Arma
das e as polícias federais e esta

duais trabalham de forma coor

denada para combater os crimes

(principalmente o tráfico de dro

gas) nas fronteiras do país desde

2011, quando. foi lançado o Plano

Estratégico de Fronteiras.

ISA. MARTA MOHR' zrEMANN, Oflcl.ala do Registro de ImóveIS da
Comarca de Jaraçuá do SuI}SC. toma público pelo presente. eSllaL que IVOMIR
STASSUN. CI RG- n' 1.1':l3.4T:;.4-SESPiSC, CPF <1' 4$€.1Q1.959-34 brasileic0.
divorCiado, analista, de orecesse, residente e- domiCIliado na Rua Emesto Lessmao" n�
346. bei,,-o Vila Lalau, nes.ta dtilade; REaUER com base no al'tíg0 213. í.l'\clso
H. da Lei n' 6.015'173. com as modificações introduzidas pela Lei �o �1ii.931,
de 0208.2004, a REl1IFIC.A.çiío DE: ÁReA. eo. imóvel consisteote em um

terreno situado nesta cidade, ca Rua 147-.".lberto Santos Dumont.> matriculado
sob n' 7.963. ficha 01, livro 2.-RG, a ser retificado. conforme p(al1tá e

memorial descritivo- arquivados' neste Registro de Imóveis, sendo que, nos

termos. dos !i§ 2' e :1' do mencrcnace dispositivt! legal. FICAM
NOTlfIO.DOS OS O:)NfRO'jTANTES A SEGUiR NCMIN,o..oOS para,
qoJerer;do. se. manifestarem, ne prazo. de 15 !quinze) dias (a contar cfa presente
publicaçãor CONFRONTMiTES - GEROLD HACK8ARTH. neste ato representando
seu filho JEFERSON EICHEJllBERGER. flACK,8ARTH.. CPF n' 077.312:369-51, de
menor, residente e domlcil!ado na Rua 147-Aleerro santss Dumont, bairro \tHa Latau
nesta Cidade: Se for o caso. a m-anifestaçàc deverá ser feita na forma de'
impug,nação fJndameatada, dirigida ao eoder�o deste Registre de l\r,,'ivel&
(situado na Rua Barão do Rio 8ra�co o' 414, Cent�o,. na coídade dé

JgraglXá dl1 Sul-Se, expediente. das Og,OOHS às 12;{)Ohs. e das 14.0iJlils· !is

18:.0011$). advertíndo.-se. desde ia que presumir-se-á a anuêneia do "cmfrof\ta�te
�ue não apresentar impugna'Çáo no praao da' n�tificaçã�.

Regfsfro de (móveis da ccmasca de Jaraguá do SullSC
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Indumak Expo Schroeder íNDICE PERíODO
Com a presença dos veteranos, coube ao

Embora Schroeder tenha pouco
SELlC 7,50% - 17.ABRIL.2013

jovem Gelson Renato Schmidt resumir os 50 entre os dias 5 e 8 de setembro. Es-
TR 0,000% 23.ABRIL.2013

anos de conquistas desta empresa para os par- mais de 15 mil habitantes, em tão à disposição dos interessados 60 CUB 1.215,40 ABRIL.2013

ticipantes da plenária AcijsjApevi. Nascida 2011 a Expo Schroeder, em sua pri- estandes, que podem ser adquiridos BOVESPA +1,08% 23.ABRIL.2013

em 25 de abril de1963, pelasmãos de Rudolfo meira edição, reuniu 20'mil visitantes junto à Acias com o desconto de 10% NASDAQ +1,11% 23.ABRIL.2013

Kreis e Fritz Pfeiffer como umamodesta ofici- que prestigiaram as' 40 empresas ex- também pelos associados da Acijs e
AÇÕES PETR4 19,18 +2,18%

VALES 31,87 +2,21%

na de conserto de máquinas de embalar �a- positoras. Segundo Hervé Sandmann Apevi. O evento faz parte da Schro- B"MF3 13,50 +1,12%

nuàis, ela encontrou terreno fecundo e pros- Souza; esta iniciativa da Associação eder Fest, que reunirá num mesmo POUPANÇA 0,4134 24.ABRIL.2013

perou. A empresa realizou toda a trajetória Empresarial (Acias) pretende levar ao espaço a Expo, atividades culturais, COMMODlTIES

desde a produção de máquinas manuais, pas- Parque Municipal de Eventos Alfredo shows, comidas típicas e mais uma in- PETRÓLEO - BRENT +0,18% US$100,420

sou pela fase das semiautomáticas e finalmen- Pasold um total de 25 mil visitantes finidade de atrações.
OURO 0,00% US$1414,100

te chegou às automáticas. Agora, as máquinas CÂMBIO COMP'RA VENDA VAR.

estão em um grupo funcional que não só em- DÓLAR COM. 2,0228 2,0238 +0,19%

r pacota como enfarda, e um robô que paletiza,
DMJLGAÇÃOISOLPARAGLIDES DÓLAR TUR. 2,0000 2,1000 +1,45%

,- EURO 2,6310 2,6342 ·0,26%
,

I LIBRA 3,0842 3,0876 '�0,09%
I, .

,

PlenáriaAcijs/Apevi
Em função do feriado do Dia do Trabalho, a
próxima reunião plenáriaAcijsjApevi acon
tece no dia 6 demaio, quando será iniciada
uma nova agenda temática: saúde.

Decanter
De acordo com o sommelier Gui

lhernie Corrêa, o lote recém-engarra-
.

fado do vinho espanhol Jerez Fino EI
Maestro Sierra combina com qualquer
prato. "A bebida é perfeita para bebe
ricar antes do jantar e acompanhar
os mais variados alimentos", afirma
Corrêa. Pratos com sushi, azeitonas,
anchovas, figo seco, jamóm espanhol
ou presunto italiano cru, castanha de

.caju, aspargo verde, queijo de cabra,
salmão defumado entre outros podem
ser harmonizados sem correr o risco
de'errar, segundo o especialista.

.
'.

I· ti-d·
.

So Parag:. ( ers
Com um bem articulado programa de apoio a diversas iniciativas na

área do voo livre, a empresa local está conseguindo grande destaque,
.

tanto em programas de televisão como na revista de maior circulação no
País, e até em comerciais. A imagem do paraglider se confunde com o

"Sonho de Ícaro", de voar livre como os pássaros.

Gestão de pessoas
Andresa Darosci Silva Ribeiro, representando o IEL, encarregou-se de um

tema complexo na plenária da AcijsjApevi, onde discorreu sobre o tema "abor
dagem sobre os aspectos comportamentais dos profissionais e seu impacto no

mercado de trabalho e conflito entre gerações, o perfil dos jovens e as exigências
comportamentais do mercado". Segundo a palestrante, é muito grande o desa
fio das empresas para reter talentos.

Comprometimento
O comprometimento do profissional com a empresa se processa em três as

pectos: Afeto (prazer em trabalhar na empresa), Normativo (normas e regras
da empresa são valores em que o profissional acredita) e Calculativo (a remu
neração pelo trabalho realizado está de acordo com suas expectativas).

Dever de casa
Contabilidade Segundo Andresa Darosci Silva Ribeiro, existe uma

���� série de aspectos que não podem ser menosprezados
tlllI\1Sll:,Illlllll!l!IJXIl para que ocorra a retenção de talentos: Motivação, Per-

35 ANOS cepção, Comunicação, Dinâmica de Grupo, Liderança,
•

• gumz@gumz.com.br Estrutura Organizacional, Cultura e Ambiente,
UMA PARCERIA QUil �� li�ii�'111 j II rrffifiíi I i II11 ! IIH++++t++l-I-++++c,_,_,____._,�---���-;+----'--:'':'''_'''_'''''__j

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

Qualificação
De acordo com Andresa, num

mercado que se caracteriza pela
pouca disponibilidade de profis
sionais "prontos", um programa

. de treinamento e desenvolvimen
to bem estruturado pode ser um

diferencial para a-retenção de
. profissionais,

Flexibilização
Os jovens têm uma grande pre

dileção por flexibilidade nas rela

ções de trabalho e condições para
conciliar o seu estilo de vida com a

.. vida na empresa. O grande proble
ma é que as amarras da CLT não
deixam espaço para que isto pros
pere no País. As recomendações
são continuar conservador, para
evitarmuitos problemas futuros,

Profissional
A •

seDIor

Segundo Andresa Ribeiro, a

contrafação ou recontratação de

experientes profissionais aposen
tados tende a ser muito positivo
para a empresa, pois os mais jo
vens precisam de orientação para
canalizar as suas energias. O pro
fissional que repassa o que sabe é

muito bem visto por eles, porque
ajuda no seu desenvolvimento

profissional.
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Mistura'de álcool na
gasolina aumenta 25%
DEFESA Dilma

Rousseff afirmou que

redução dos preços nas

bombas vai depender
de comportamento
do mercado

Brasília/Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff
rtdisse ontem que as medidas
anunciadas para o setor de etanol
tem o objetivo de "reforçar" este
segmento da economia. "Este
é um setor que veio para ficar,
e nós temos que, volta e meia,
ver o que pode ser feito para dar
suporte aos nossos produtores",
disse. Em relação à diminuição
do preço do combustível, ela
disse que dependerá de como o

mercado estiver.
A presidente ressaltou que a

produção brasileira de etanol é
reconhecida em todo o mundo

por poupar emissões de gases
de efeito estufa e tornar mais ,

eficiente o uso da energia. O fato

DNULGAÇÃO

POSiÇÃO Relator Delcídio
do Amaral defende alíquotas
diferenciadas nas vendas

EDUARDO MONTECINO/ARQUNO OCP

; rOderá se:

: estiver límp ,

Denúncias
MEDIDA Ampliação da quantidade de etanol à gasolina começa a valer a partir de 12 de maio

de fazer parte de dois segui
mentos, do agronegócio e do

industrial, o torna mais susce
tível a crises. "Tanto sofre os'

efeitos das flutuações agríco
las, como com as caracterís

ticas do mercado de energia".
Apresidente disse que o au-

menta para 25% da quantidade
de etanol misturada à gasolina,
a partir do dia IOde maio, é re
conhecimento de que a produ
ção foi maior. Ela explicou que
a medida não provocará pro
blema de abastecimento, pois,
atualmente, o setor é "extrema-

mente" flexível e fácil de ser re

gulado. "Às vezes o preço com

pensa, às vezes não. O fato de
ser flexível é que justifica hoje
nós termos dado um passo na

direção da estabilidade do se

tor", disse, acrescentando que o
consumidor pode escolher.

Alíquota

Unificação do ICMS volta à discussão'
A Comissão de AsSUl�tOS,

Econômicos (CAE) se reúne

hoje, em Brasília, para votar o
projeto de resolução do Sena

do que trata da unificação das

alíquotas do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS). Os debates
de hoje mostram que o tema

é polêmico e divide os sena

dores. As novas regras teriam

uma transição até 2026.
O parecer do relator do

projeto de resolução do Sena

do, Delcídio Amaral (PT-MS),

estabelece alíquota de 7% na

venda de produtos industria
lizados .pelas regiões Norte;
Nordeste e Centro-peste; 4% .

aos Estados do Sul e Sudeste;
e 12% à Zona Franca de Ma
naus (AM), áreas de livre co

mércio e venda de gás natural.
Os senadores Inácio Ar

ruda (PCdoB-CE) e Eunício
Oliveira (PMDB-CE) defen
deram o Estado de origem.
"No Ceará, a Grendene que
saiu do Rio Grande do Sul

emprega, em Sobral, 25 mil

pessoas e, no Ceará, mais de

30 mil", disse Arruda. Ele
afirma que, da forma como

está o parecer, pretende votar
contra. Eunício Oliveira de
fendeu que incentivos fiscais

porventura concedidos a um

Estado, pelo governo fede

ral, possam valer para todos.
Ricardo Ferraço (PMDB-ES)
defendeu que a alíquota de 7%
do ICMS seja estendida ao co

mércio. O Espírito Santo será
beneficiado pela alíquota das

regiões menos desenvolvidas.

Thlefonia

Usuários não
estão satisfeitos

Os dados sobre telefonia
,

celular da Pesquisa Nacional
de Satisfação dos Usuários dos

Serviços de Telecomunicações'
divulgados ontem pela Agên
cia Nacional de Telecomunica
ções (Anatel), mostraram que,
no quesito satisfação, nenhum
cliente se declarou totalmen
te satisfeito com os .serviços,
Entre às usuários de telefonia
móvel pós-paga, só 29,5% dos
entrevistados disseram estar

satisfeitos. como serviço.

"Consumo

USO de cartões
, r

aumenta no País
_3

O uso dos cartões de crédito
e débito representou 26,4% do
consumo das fainílias brasilei
ras no ano passado, segundo
levantamento da Associação
Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito. (Abecs).
Cinco anos antes, esse percen
tual chegava a 19,7%. A prefe
.rência pelo uso dos meios ele
trônicos para pagamentos fez
crescer o faturamento do setor,
que chegou a R$ 724,3 bilhões,
uma alta de 18%,em relação ao

imo anterior.

r

Automóveis

Indústria busca
crescimento

A indústria automotiva na

cional deverá aumentar sua

capacidade produtiva em cerca

de 25% até 2017. A estimati
va é que a capacidade de pro
dução, que hoje é 4,5 milhões
de veículos por ano, chegue a

5,6 milhões. O setor defende
a criação de um programa de
incentivo à. indústria de auto

peças, visando à produção de
elementos tecnologicamente
avançados, hoje importados.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêuâca localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC,
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o deonentar,
prevenir, reabilitar e ressoclalizar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP20
www.ocponline.com.br

- SEGURANÇA -

QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013

FABIO MOREIRA/ARQUIVO OCP

i
!

TAEtNAMENTO Depois dos exames, candidatos devem passar por curso de oito meses em Jaraguá do SLiI

Inscrições abertas
para atuar na PM

(

(

Débora Remor

As inscrições para o

Concurso da Polícia
Militar de Santa Catarina
estão abertas e se esten

dem até 21 de maio, exclu
sivamente pela internet.
São mil vagas, sendo 60
delas femininas, para atu

ar em todas as cidades ca

tarinenses. Os aprovados
iniciam a carreira na cor

poração através do curso

de formação de soldado,
com salários de R$ 2,3mil.

De acordo com infor
mações do comando do

14o Batalhão da Polícia

Militar; a turma de forma

ção de Jaraguá do Sul deve
ser de 70 alunos e existe
a expectativa de que os

soldados permaneçam na

região do Vale do Itapocu.

Os dados ainda não foram
confirmados pela Secreta
ria de Segurança Pública.

Os candidatos precisam
ter entre 18 e 30 anos, curso

superior e estar em dia com
as obrigações militares e

eleitorais. A altura mínima
é de 1,65 metro e.são proi
bidas tatuagens em partes
que ficam expostas com o '

uso do uniforme. Usuários
de drogas e pessoas que te
nham sido condenadas em

processo judiciais também,
não podem participar, De
pois de inscritos no concur
so, os candidatos passam
por exames físicos, psico
lógicos, toxicológicos e de

investigação social.
'Estas etapas devem

acontecer entre os meses

de junho a setembro. Se

aprovado em todas as fa-

Informações
• Inscrição do
Concurso:

• Quando: de 22 de
abril a 21 de maio

• Onde: www.iobv.com.br
.' Quanto custa: R$ 80

, • Provas eliminatórias
• Questionário Teórico
• Avaliação de Saúde
• Avaliação Física
• Avaliação Psicológica
• Questionário
Investigação Social

• Exame Toxicológico

Pouca iluminação
Casal é atropelado após
assistir partida naArena

, Um casal de torcedo
res foi atropelado na sa

ída da Arena Jaraguá, n�L
Vila Lenzi, às 21h20 de
segunda-feira. O condutor
do C4, de 54 anos, alegou
que a Rua Leocádio Os
mar Rodrigues estava mal
iluminada e a poeira tam
bém -havia dificultado a

visibilidade. O homem de
21 anos bateu no pára-bri
sa do veículo e sofreu um

.trauma na cabeça. A, na
'morada dele, de 19 anos,
teve ferimentos leves.
Ambos foram encaminha
dos ao Hospital São José,
para atendimento médico
e foram liberados.

DR-280

Camínhâo tombana pista
Um caminhão com pla

cas de 'São José tombou no

Km 44 da BR-280, na divisa,
entre Araquari e Guarami

rim, na manhã de ontem.

,De acordo com' a Polícia
Rodoviária Federal, o veícu
lo teria batido na cabeceira

da ponte e caído do outro

lado da pista. O caminhão

seguia em direção a Jaraguá
do Sul, porém precisou ser

recolhido, já que ficou seria
mente danificado. Ninguém
se feriu e a pista foi liberada
em pouco tempo.

ículo devido ao choque e

acabou saindo da pista: O

autor do disparo teria sido
outro caminhoneiro, que
seguia na direção contrá
ria. A Polícia Rodoviária
Estadual recebeu denún
cias e fez buscas pelo lo

cal, porém o suspeito não
foi localizado.

SC... I08

Tiro assustamotorista
Um caminhão foi atin

gido por um disparo de
arma de fogo enquanto
trafegava " pela SC-108

(antiga 403), de Blume
nau em direção a Mas

saranduba, por volta das

13h de ontem. O caminho

neiro, que não se feriu,
perdeu o controle do ve-

DIVULGAÇÃOII4°BPMlSCHROEDER

CARREIRA Concurso para soldado oferece mil vagas
em Santa Catarina, com remuneração inicial de R$ 2,3 mil

(...
.

Schroeder
,

Idosomorre após colisão
Leopoldo Vogel, de 79 ,de ontem. O veículo ficou

anos, faleceu no Hospi- pendurado no barranco e

tal São José, na tarde de os Bombeiros Voluntários
ontem, e será sepultado de Jaraguá do Sul tive

hoje, às 16h, no Cemitério ram dificuldade de 'retirar
do Bairro João Pessoa, em o .condutor de dentro do

Jaraguá dó Sul. Vogel diri- carro. O idoso foi socorri

gia um Space Fax que co-
. do com suspeita de trau

lidiu contra um caminhão matismo craniano, levado
na Rua Erich Froehner, no, ào hospital, mas acabou
Bairro Schroeder I, às 7h ' falecendo,

ses, o candidato,passa a ser

aluno do curso de formação
de soldado, com início pre
visto em 30 de setembro.

O curso tem duração de
oito meses e, desde o pri
meiro mês) o aluno recebe

remuneração de R$ 2,3
mil. O salário passa para
R$ 2,9 mil quando termi
nadá a formação e o solda
do é investido da função,
devendo permanecer na

atividade operacional por
no mínimo cinco anos.

A inscrição deverá ser Os aprovados no

feita através do site do Ins- concurso se inscrevem

tituto O Barriga Verde, no para o Curso de

endereço (www.iobv.com. Formação de Soldado,

br). O valor cobrado é de que deve começar no
dia. 30 de setembro,

R$ 80. Quem realizou com duração de oito

pelo menos três doações meses, em tempo
de sangue nos últimos 12 integral, e remuneração

, meses pode pedir a isenção de R$ 2,3 mil.
TRAUMATISMO Vítima bateu o veículo contra um

da taxa.
.

I L'1_'_'_'.._1_',_I_',_I_I'_,__ �' 1 câmi'rlHão fnà RuafEricl:1 Fró�hrier é não resistiu I
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Jogo para celebrar: o
sucesso da parcena

NOVIDADES Enquanto isso, Juventus anuncia seu treinador

para as categorias de base, o ex-goleiro Marcia Ventura·

E·m meio aos inúmeros

problemas que refleti

ram na campanha do Grê

mio Esportivo Juventus e

quase rebaixaram a equipe
no Catarinense, um fato

precisa ser festejado e ser

vir de exemplo para o fu

turo. A crise financeira que

atingiu o João Marcatto só

não foi pior porque o co

irmão Sport Club Jaraguá

ofereceu apoio, fato que foi

determinante para a per
manência na Primeira Di

visão.

Assim, nada melhor que
unir forças e realizar um

jogo de caráter festivo para
comemorar o sucesso da

parceria. O confronto está

marcado para o dia IOde

maio, mesma data do ani

versário de 47 anos do Ju-

ventus, que promete ser ull!
dia inesquecível. "A partida
será a primeira da história

entre as equipes. Porém,
não podemos criar um sen

timento de rivalidade: ·Por
isso estamos preparando
um uniforme especial, uma
camisa metade do Juventus

e metade do Jaraguá", disse
o presidente interino Jefer

son de Oliveira.

Ele também anunciou treinador dosMolequinhos.
que haverá cobrança de in- Ex-goleiro do. clube na dé

gressos.para ajudar a forta- cada de 90., Ventura terá ao

lecer o caixajuventino e sal- seu lado na comissão técni

dar alguns compromissos. ca o preparador físico Clau-
.Eles estarão disponíveis no

-,

dio Bloedom, o Bleda.
dia dojogo, ao valor simbó- ,Os jovens interessados
lico de R$ 5. em participar dos testes

Se para o elenco profis- devem se inscrever' na se

sional o campeonato encer- cretaria do clube, ao custo

rou, o mesmo não pode ser de R$ 15. As provas .serão

dito para as categorias de realizadas amanhã e sexta.

base. Para tentar fazer bo- A estreia dos times Juvenl

nito e lapidarpossíveis pro- e Junior será no dia 25 de

messas, o técnico Mareio maio, contra o Metropolita
Ventura assume o cargo de no, em casa.

PRESTIGIADO Novidades foram apresentadas em coletiva de imprensa, Mareio Ventura (ao fundo), ex-jogador do clube, recebe uma chance

Copa SantaCatarina

Segundona deve atrasar e clubes podem ficar fora da Copinha
Um impasse pode con

tribuir para diminuir a

quantidade de clubes par
ticipantes da Copa Santa

Catarina, no segundo se

mestre, competição que o

Juventus estuda, .partici- I

par. Assim como aconte- rigor da Primeirona. Os

ceu na,Divisão Principal, dez clubes foram chama

os clubes da Especial atra- dos para uma reunião de

saram o envio de laudos emergência na sede da
sobre seus estádios para Federação Catarinense de

o Ministério Público, que Futebol, que cogita adiar

deve agir.' com 10. .mesmo t .Ii} anícío da Segandona.

Como pena, as equipes
participantes não teriam

agenda para conciliar a

participação nas duas

competições (o Estadual

é a Copinha) . Isso deve di
minuir o número de equi-

pes na disputa por uma

vaga na Copa do. Brasil.
Em 20.12, a Copa Santa

Catarina foi disputada por
apenas quatro equipes,
tendo o Joinville como

campeão.

OCP21
www.ocponline.com.br

Copa Poinerode

Maltase
complica

Precisando vencer para

'jogar tranquilo na última
rodada da fase classifi

catória do Campeonato
Regional da Liga Pome

rodense, o Cruz de Malta
não passou de uni empate
por 1 a 1 com o Floresta na
tarde de domingo, no Eu

rico Duwe.

Agora, a equipe de Be

ethoven Domingues joga
pressionada na rodada

decisiva, quando encara
.

o Caraniuru, fora de 'casa.
O Cruz de Malta tem a

vantagem do empate na

partida agendada para do
mingo, dia 28. Em caso de

derrota, estará eliminado.
A edição deste ano do

certame é disputada por
sete times, que na primei
ra fase jogam entre si, em
turno único. Ao final, seis
avançam para a fase de
mata-mata.

1

Massaranduba

1°Braçona
liderança

A terceira rodada do

Campeonato Massarandu
bense foi realizada no sá

bado, com quatro jogos no
Estádio Erich Rode, onde
Cruzeiro e Morangos em-

, pataram (1 a 1), o Vira Co

pos marcou 3 a o. no Real'
Paulista, o 10 Braço goleou
por 5 a o. o Comercial e a

Speed Pneus superou o

Glória por 6 a 3.
De momento, o 10 Bra

ço lidera o certame; com
nove pontos. É seguido.
por Cruzeiro (7 pontos),
Vira Copos (6), Speed
Pneus (6), Morangos (4)
e Glória (3). Comercial e

Real Paulista ainda não

pontuaram.
A quarta rodada da pri

meira fase está agendada
para sábado, 'dia 27, com

quatro partidas, duas. no
Erich Rode e duas no cam

po do Glória.

1
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ATUAÇÃO Entrega da comenda do Mérito Esportivo é uma das atribuições do CMD

Consellieiros do
esporte 'serão
empossados
RENOVAÇÃO Dez novos conselheiros, além do presidente

.

da FME, se juntam aos dez membros remanescentes do CMD
ii

.I
I.
I

OS novos integrantes prefeito Dieter Janssen:
do Conselho Mu- Eduardo Marquardt, Ri

nicipal de Desportos de cardo.Camargo da Silva,
Jaraguá do Sul serão Rosimeiri Nascimento So

empossados na próxima bowicz, Ademar Antônio

terça-feira, dia 30, em ce- Saganski, Rogério Muller,
rimônia agendada para as Silvio Ewald Filho, Giova-
14h, na sala de reuniões ne Honorato de Carvalho, _

da Prefeitura. Cláudio Tubbs, Henrique
Além do presidente da Sudatti Porto e Richard

Fundação Municipal de Hermann.

Esportes, Jean Carla Leut- Composto por 21 inte

precht, que é um membro grantes, o Conselho Muni-
,

nato, serão empossados na
'

cipal de Desportos (CMD)
solenidade outros dez con- conta com outros dez re

selheiros, que representam presentantes da sociedade
diversos segmentos des- civil organizada e de seto

portivos domunicípio. res esportivos, com man-

. Serão nomeados pelo dato até dezembro. Já os

novos conselheiros terão
mandato de dois anos.

Após a cerimônia de

posse,' ocorrerá uma reu

nião ordinária para a

definição' da nova mesa

diretora, compostapor pre
sidente, vice e secretária.
Ela é eleita pelos integran
tes do CMD e todos podem
concorrer aos cargos.

O Conselho Municipal
de Desportos foi criado

pela Lei S677j201O, atuan
do como órgão consultivo,
deliberativo, normatizador
e fiscalizador em matéria
de desporto no município
de Jaraguá do Sul. .' ,

Voleibol

Três vitórias
emCriciúma

Basquete

SubI7fecha
o turno

Varzeano

Mudança
de campo

_

o
Sem perder um único O.basquete SUb17 mas- '-'< Alteração na primeira

set, a equipe MarisoljFME culino de Jaraguá do Sul 'rodada do Campeonato
de voleibol infanto-juvenil encerrou o turno do Cam- Varzeano. Os jogos marca
masculino largou em van- peonato Catarinense com dos para o campo da Ponte

tagem no Campeonato vitória. Jogando em casa Preta foram transferidos

Catarinense da categoria. no domingo, venceu São para o Estádio Guilherme
No fim de semana, os co- Bento do Sul por 85 a 35. Tribess, no São Luís. Lá
mandados de Kadylac re- Assim,' a UnimedjFME jogarão AZ Futebol Clube
alizaram quatro jogos em acumulou seis vitórias e contra Tecnopan/ABF/
Criciúma, . onde venceram

.

duas derrotas nesta fase. Belmec, seguidos por JJ

Santo Amaro da Impera- "Gostei muito da equipe Bordados/Dutra Águ�/
triz, os donos.da casa, São em todo o turno", analisou Móveis Boeing contra

'José e Itajaí.
'

o técnicoMilton Mateus. Ponte Preta/Barra.

Futsal

Massaranduba surpreende no subI7.
�

-

o futsal subrz masculino de Massa- com a Apama/Blumenau em 4 a 4, ven

randuba debutou bem no Campeonato ceram lbirama por 4 a 1 e foram supe
Catarinense. Jogando no fim de' sema- rados por Rio do Sul por 4 a 3, em jogo
na em Blumenau, pela fase de ranquea- onde os massarandubense chegaram a

menta, os comandados de Jhoni Brayer abrir 3 a 1, mas não cónseguiram segu
somaram quatro' pontos. Empataram rar o placar.

Futebol americano

Buffalos conquistam um placar incomum
Por 106 a o, o Coru

pá Buffalos bateu o Lobos
do Mar, em Balneário

Camboriú, pela terceira
rodada do Campeonato'
Catarinense de futebol
americano. A partida his
tórica fOI realizada no sá

bado, no campo da Barra.

Se por um lado, a Ma
nada só tinha 29 atletas à

disposição do técnico Dei
vis Chiodini, por outro, os

adversários queriam apren
der. Novatos no Estadual;
'os Lobos pouco se impor
taram com o placar final,
Tanto que não fizeram uso

do recurso 'MercyRule', que
consiste em não parar o cro

,

nômetro no último quarto,
quando a diferença do pla
car émuito grande ..

O Corupá Buffalos volta
a campo pela competíção
apenas no dia 18 de maio, •

quando recebe o Criciúma,
GERALDO TAKANAGEfOVERTIME FA

Buiu'(45) mareou três t'ouchdoWol1s para e.Manada de Corupá
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Ultima chance
•

•

para garanbr
vaga na Seleção
TESTANDO Brasil enfrenta o Chile hoje, no Mineirão, em
seu último amistoso antes da Copa da Confederações

Agência Avante!"

No último amistoso an

tes do início da Copa
das Confederações, o Brasil
retoma ao seu território e

espera contar com o apoio
dos torcedores para vencer

o Chile, hoje, às 22h, no Mi
neirão. Ainda com indefini

ções no time, o técnico Luiz

Felipe Scolari vai utilizar a

partida para dar chance aos

jogadores que lutam por

vaga na próxima convoca

tória. Assim, uma das brigas
mais acirradas será entre os

zagueiros Dedé e Réver, que
lutam por apenas um posto

.

na defesa, pois David Luiz,
Thiago Silva e Dante, têm
vagas quase confirmadas. "É

. uma disputa sadia; O Réver

é um companheiro e temos
uma ,amizade muito boa",
definiu Dedé. Nomeio-cam

po, o surpreendente volante
Fernando espera garantir a
sua vaga na relação. "Tive a

oportunidade com o Felipão
e consegui um bom rendi
mento. Nesta quarta, preci
so fazer mais um bom traba
lho para: seguir nos planos",
comentou. Uma disputa im
portante está destinada ao

ataque. Com Fred no gosto
de Felipão, Alexandre Pato e

Leandro Damião lutam por
.

uma vaga. Destaque do In

ter, Damião está novamente
em boa fase e quer manter a
sequência. "Vou fazer o que

faço em todos às jogos: dar
o meu máximo. O Felipão
gostou da forma. que atuei
contra a Bolívia e receber

elogios é sempre bom", de
clarou. Por fim, Neymar es
pera contar com o apoio dos

torcedores, que prometem
lotar o Mineirão. "Tem que
torcer, ,empurrar, gritar ao

máximo, porque o jogador
gosta. Ficamos entusiasma
dos e nos dedicamos muito
mais ao jogo", concluiu.

convocações
e 35 gols,
Ronaldinho

natural na

Seleção
Brasileira de

Felipão

Copa do Brasil

Botafogo, Avaí e Paraná jogam por vagas
Com confrontos deci

sivos, a Copa do Brasil vai
conhecer mais três classifi
cados na noite desta quarta
feira. Após empate sem gols
no Distrito Federal, o Bota

fogo precisa de vitória sim

ples contra o Sobradinho, às

19h30, no Raulino de Oli
veira. Por outro lado, o Avaí
terá uma missão indigesta
contra o Volta Redonda,
às 19h30, na Ressacada. O
Leão precisavencerpor 2 a °
para garantir a classificação
a segunda fase e confirmar o

100% do futebol catarinense
na competição nacional. Em
situação cômoda, o Paraná
enfrenta o são Bernardo, às
19h30, no Ecoestádio. Um

empate sem gols classifica
os paranaenses e elimina a

equipe paulista.

JiMln III�

Di Resta·reclama_
Na oitava posição da classificação de

pilotos com 20 pontos na temporada, o
escocês Paul di Resta pediu melhorias
no seu carro e prometeu levar a Force
India ao pódio se realizado. "Me deem
um carro rápido e lhes dou Q pódio", co
mentou o piloto. Desde que ingressou
em 2008, a Force India realiza o seu

melhor desempenho na Fórmula 1.

u;=c
----
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BeHort-Camaleão
Vitor Belfort está ansioso, para es

tar no UFC Jaraguá. A prova disto foi a

mudança no seu penteado para o duelo
contra o norte-americano Rockhold. O
lutador raspou a parte de cima de seu

moicano e entrará no octógono com

um estilo camaleão. "Isso serve de es

tímulo para a batalha. Na luta vou che

gar de cara pintada", disse Belfort.

Vaga no sufoco
O Grêmio encontrou dificuldades

para chegar às semifinais da Taça Pira
tini, confirmando a classificação apenas
nos pênaltis contra o São Luiz. Luxem

burgo acredita que o grande número de '

jogos e o emocional pesaram. "Faltou

tranquilidade e sentirrios o desgaste",
comentou. O próximo adversário vai .

. ser o Juventude, fora de casa.

Litígio com Ibson
A relação entre Flamengo e Ibson

está em litígio. Fora dos planos do
técnico Jorginho, o volante não está
sendo relacionado e possui quase seis
meses de direitos de imagem em atra

so. Com salário de R$ 300 mil/a dívida
estipulada é de R$ 900 mil. Em busca
de um alívio financeiro, o rubro-negro
está disposto a negociar o atleta.

.'
-

Scheidt em quinto
Robert Scheidt não iniciou bem a

Copa do Mundo de Vela, em Hyêres,
na França. Após três regatas realizadas
na Classe Laser e .conquistando uma

vitória, o velejador brasileiro terminou
o dia no quinto lugar. A liderança é do
croata Tonei Stipanovic. "Esta etápa
vai ser importante para eu voltar a um
forte nível", destacou Scheidt.

u;=c.
�.,.�n III
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20 anos de lutas
O UFC completa 20 anos em novem

bro, mas quem pode Vir a ser premiado
são os fanáticos por artes marciais. O
norte-americano Jon Jones confirmou

que deve fazer uma grande lutá nesta

data. "Quero fazer uma superluta, que
deverá ser em novembro", comentou.
Neste sábado, Jones defende o cinturão
dosmeio-pesados contra Chael Sonnen.

Gotze no rival
Considerado uma das maiores pro

messas do futebol mundial, '0 meia Ma
rio Gotze trocou o Borussia Dortmund

pelo rival Bayern de Munique. Aos 20

angs, ojogador foi negociado pela baga
tela de�R$ 97,4 milhões. A aquisição de
Gotze foi solicitada por Pep Guardiola,
novo- treinador da equipe, que vai'assu
mir o cargo na próxima temporada.

Love interessa
A saída do atacante Leandro Da

mião, possivelmente para a Inglaterra,
é vista como inevitável no Internacio
nal. Assim, ii diretoria já está atrás de
um substituto em mesmo nível técnico.
Indicado pelo técnico Dunga, Vagner
Love é uma das opções da equipe gaú
cha. Inclusive, já existe contato entre

as partes para o desfecho do negócio,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AGO
• I

, OCP24
www.ocponhne.com.br PUBLICIDADE -

QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013
.

I,

. Economia e- fi l".· .

r() tttca
Notícias para o

seu dia a dia
_

.COL()KIDO!
,�. .- ,

, ..

I'
'�
i � .

')
�,j
d1
'.

!

,

. Esporte e_ Saúde;
_

A vida acontece aqui
I

__ _ . JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




