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Jaraguá do Sul
.
acompanha a
estreia mundial
Nova produção sobre o super herói entra em cartaz

hoje no cinema da cidade, em quatro horários. Filme
ficará em exibição durante três semanas.
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EDUARDO MONTECINO

Gravidez precoce, como o caso dessa jovem de 14 anos, faz parte dos índices da fragilidade social de Jaraguá do Sul. PÁGINA 5

Guaramirim

Calçadas são
prioridade
Uma das solicitações de
melhorias pedidas por
moradores é a recuperação
dos passeios públicos da
cidade. PÁGINA 4

Capotamentos
Quatro sustos
em 24 horas
Socorristas atenderam as

ocorrências entre a noite
de quarta-feira até ontem à
tarde. Por sorte não houve
feridos graves. PÁG.INA 20
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DO LEITOR

Profossores
"

TIestranho pensar como pessoas tão importantes em

..I.:mossa vida, com o passar dos anos vão se tornan

do meras lembranças até o esquecimento completo.
Sim, professores são grande parte de nossas vidas, pois 'nos
ensinamMUITO, até demais para o valor que demos (ou al
guns dão). E não nos ensinam apenas asmatérias de colégio
mas também são exemplos de vida.

Quandojovens passamos grandeparte de nossos dias em
uma sala de aula com um professor, passamos anos inteiros
com aquela pessoa que tira nossas dúvidas, nos escuta, nos
suporta, nos inspira. É claro, tem alguns momentos em que
rola aquela briga, ficamos bravos e falamosmal daquele que
está ali para nos ensinar, ficamos de saco cheio 'Todo dia
essa droga de escola, bem que o professor podiamorrer."...

Sim, pensamos isso às vezes, é normal, pois somos

jovens e queremos nos divertir... Mas mesmo depois de
tanto nos aturar, aguentar horas a fio com salas lotadas
de alunos bagunceiros, o professor ainda precisa ouvir

aquele comentário idiota de algum aluno em algum canto

da sala, se escondendo entre todas as vozes por medo de
ser punido. Eles nos aguentam anos inteiros, e não conse
guimos nem imaginar o quanto isso é difícil pra eles, ten
tando explicar seu assunto, transmitir seu conhecimento
enquanto ninguém presta a devida atenção.

'Jáviprofessores saindo chorando de salasde aulapornão
.suportar a pressão, na hora não parece ser "grande coisa",
mas isso pesa na consciência quando você ganha um pouco
mais de experiência e percebe o quão complicado é lidar com
tanta gente. Tive professores queme inspiraram,me fizeram
ver o mundo com outros olhos, hoje já quase nem me lem
bro de todos, mas aqueles que realmente marcaram algum
ponto de minha vida ficarão pra sempre nas lembranças. E
é incrível corno nós também ficamos nas lembranças deles,
mesmo depois de anos, depois de vermilhares de rostos di
ferentes todos os dias. Pouco tempo atrás estava no ônibus e
uma de minhas professoras que foi de grande importância
em minha vida, mesmo de fora do ônibus e depois de anos,'
me olhou com um sorriso e acenou, aquilo fezmeu dia.

Parabéns a todos os educadores.

• Carlos Eduardo da Silva, cabeleireiro

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraQ redacao@ocorreiodopovo.com.br

Avaliação
Pesquisa no
setor empresarial

As empresas associadas à Apevi e Acijs vão

participar de uma pesquisa para diagnosticar as
dificuldades e entraves burocráticos enfrentados

por cada um dos ramos de atuação - micro, pe
quenas, médias e grandes empresas. O objetivo
desse levantamento é buscar alternativas para
desburocratizar os serviços. A pesquisa pode ser

acessada pelo site http://formsus.datasus.gov..
.

br/site/formulario.php?id_aplicacao=93s8. A
data limite para que as empresas respondam ao

questionário é o dia 31 de maio.

COMENTÁRIO

Domumaava!

veu paramim. Puxa, como é que o cara me adivinhou?A
mais recente dessas frases estava na revista Caras, dizia
assim: - "Para alguns homens, as ilusões sobre as coisas

que lhes interessam são tão necessárias quanto a vida".
Na mosca. A questão toda é definir a palavra "ilusões".
Serão mesmo ilusões? Talvez o autor da frase sejamuito
realista, não é o meu caso, sou utopista, corro atrás dos
ventos davida. Só eu sei ...

• Falta dizer
Semana passada, aAdriane Galisteu fez uma frase aos

jornalistas: - ''Vou ficar quarentona esta semana e ainda
transa de luz acesa". Tudo bem. Mas penso que o melhor
do amor é o imaginado, o que se vê com dificuldades ou,

quem sabe e dito de outro modo, a penumbra do amor.

Nem claro nem escuro, omortiço das imaginações ...

"l 7ivo à procura de frases como

V um garimpeiro à procura de

pepitas. Mesma coisa, trabalho

duro, diário, cansativo mas grati
ficante. Acabei de ajeitar a tela do

computador, retoquei os óculos

para apurar a visão quando passa
por mim uma colega. Vê-me pen
sando, buscando uma ideia, quan
do na verdade eu não estava pen
sando, estava ajeitando os óculos

para começar esta conversa. Pois a

guria fez-me mudar os planos.
Quando ela passou por mim,

deixou cair uma frase: - "Procu
rando inspiração"? Não, não es

tava procurando inspiração, ins
piração não se procura, vem. A
frase da colega levou-me de volta
aos meus tempos de instrutor de
cursos de oratória.

Cansei de ouvir pessoas dizen-

lUIZ CARLOS PRATES

do, depois de ouvir um bom ora

dor, que aquilo é talento de berço,
é dom. Quando alguém me diz
isso fico furioso, dom significa não
precisar "garimpar", suar, buscar,
exaurir-se no melhor e no aper
feiçoar a comunicação. Vale para
qualquer arte ou trabalho.

.

E é isso que os pais devem
dizer aos filhos e os gerentes aos

funcionários, caiam fora dessa pa
tranha, não me venham com estar

ou não inspirado. O que é estar

inspirado? Acaso será um sopro
"divino" nos ouvidos da mente?

• Poder
Há um poder que é possível a todos, aliás, omelhor dos

poderes, se não for o único. Falo do poder do conhecimen
to, do saber e do fazerbem-feito.Quem não pode?Acertou,
os vadios não podem. Fora deles, qualquer um pode ser o

que quiser e para isso basta começar a ler e a praticar o que
aprende. Será tiro e queda. Tiro no objetivo e queda dele
aos seus pés... O quemais enterra pessoas vivas nomundo
do trabalho, ou na vida, é querer um talento que não lhe

pertence e não dar ouvidos ao talento que lhe faz bater o
coração. E todos temos esse talento só nosso, todos, seja
para o que for. É aceitá-lo, casar com ele por amor e ser
feliz. Ou você não admira um competente, um sabichão?

• Frase
Às vezes pego uma revista e parece que alguém escre-

Só um varrido acredita nisso. A

"inspiração" é uma ideia que vem
dos porões damente mas de uma
mente "nutrida" todos os dias.
De outro modo, seria o efeito
sem causa, o consequente sem o

precedente, isso não existe.
A garota que me perguntou se

eu estava à espera de uma inspi
ração não sabe que leio, no míni
mo, cinco jornais por dia. E não
estou dizendo isso para me fazer
de bonitinho das leituras virtuo
sas, nada disso, é obrigação mes

mo, obrigação de jornalista-ga
rimpeiro. Ou você conhece algum
jornalista que não seja um garim
peiro, um buscador de notícias,
de inforinações, de novidades? Só
não faça essa pergunta dentro de

alguma redação, vai ser um des
conforto a pergunta. Fui claro?

LOTERrAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO NQ 897
01 - 02 - 05 - 07 - 08
09 - 10 - 11 - 13 - 14
16 - 17 - 18 - 21 - 23

QUINA
SORTEIO NQ 3177
02 - 21 - 23 - 35 - 48

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO NQ 04756
1 º 24.246 250.000,00
2º 04.632 17.100,00
3º 10.857. 16.600,00
4º 03.881 16.100,00
5º 59.260 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO NQ 1488
04 - 22 - 25 - 38 - 45 - 51
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CAÍDA,MASVIVA
Em Corupá, na moradia da família Millnitz - a casa é ponto turístico por causa do cultivo
de vitória régia -, 9 que chama a atenção também é uma árvore originária da índia, com 21
anos. Da espécie ficus auriculata, em fevereiro do ano passado ela caiu. O tronco deitado

permaneceu no jardim. A árvore foi podada e, surpreendentemente, voltou a brotar, revelando
novos galhos e folhas que garantem uma boa sombra para os visitantes do espaço.
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EDITORIAL

Valorização e mérito
dafunção de serudor

Com as Prefeituras cada vez mais em

dificuldades financeiras para conse

guir recursos para investir em obras e nos

serviços básicos, os modelos de adminis
tração priorizam a economia e redução de
gastos. Em Jaraguá do Sul e Guaramirim
estão proibidas as horas extras dos ser

vidores. Essa determinação chegou até a

causar descontentamentos em alguns se

tores. Mas os servidores têm de entender
esse contexto em que estão inseridos. Se

pensarem apenas nos próprios interes

ses, deixarão de valorizar um dos grandes
princípios dessa função, que é ó respeito
ao dinheiro público e de onde vem a renda
dos seus salários.

Se não houver esse entendimento, di
ficilmente o funcionário estará envolvido
num processo de melhoria do atendimen
to ao cidadão. Será apenas um executor

das funções sem o comprometimento

de-fazer o melhor. Assim, a gestão públi
ca perde a qualidade. O servidor público
não pode se contentar com a segurança
legal da estabilidade do emprego. Tem de
ser motivado a evoluir profissionalmen
te e entender a importância da sua ação.
O objetivo dessas novas administrações é
fazer com que o servidor não seja ummero

agente executor de uma determinada fun-

o servidor público tem que estar

motivado a evoluir profissionalmente.

ção. A proposta é integrá-lo ainda mais.
Ao ter esse acompanhamento, o agente
público ficará mais inserido no ambiente
de trabalho e também mais dedicado em

fazer omelhor. Como consequência desse
mérito, será mais valorizado. _

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do j0171al, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

r(;,� O Correia da Povo utiliza papel produzida apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

A diretoria dos cemitérios de Jaraguá do Sul,
em parceria com a Vigilância Sanitária do muni

cípio, programa uma campanha de conscientiza

ção à população com objetivo de manter os locais
limpos e evitar que sejam usados materiais que
possam atrair os mosquitos, principalmente do
transmissor da dengue (aedes Aegypti). Uma das

orientações é evitar que acumulem água nos vasos
com flores. Serão colocadas placas informativas.

Rã-bugio
Parceria ecológica

A Universidade Federal de São Paulo (Uni
fesp) firmou convênio com o Instituto Rã-bu

gio, de Jaraguá do Sul, para que os estudantes
de cursos voltados ao conhecimento da biodi
versidade façam estágios no Centro Interpre
tativo da Mata Atlântica existente no municí

pio. A partir dessa parceria, os universitários
poderão aprimorar os conhecimentos práticos
nas pesquisas e estudos relacionados aos.cur
sos que desenvolvem na instituição paulista.

,

Dengue
Prevenção
nos cemitérios

Logosofia
'

Palestra sobre conhecimento

"
Todo mundo quer ser chef.

Os moleques pensam que sabem

tudo e não sabem nada. Você vai

ser o melhor trabalhando

e olhando os outros.
Francês Er'ick Jacquin, dono
de um famoso restaurante na

capital paulista, em entrevista ao

crítico gastronômico Josimar
Melo, na Folha de S.Paulo.

O Setor Juvenil da Fundação Logosófica de Jaraguá do Sul promove amanhã, uma palestra com o

tema "Como ampliar a vida através do conhecimento?". O evento será realizado das lSh às 16h, na sede
na entidade, na Rua João Planinscheck, 141, Bairro Nova Brasília. Informações: 3275-1867.

f
\
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Falta de calçadas é um problema
GUARAMIRIM Desrespeito à lei e fiscalização limitada são

principais dificuldades para deixar a cidade mais organizada
Natália Trentini

Entre as prioridades das

associações de mora

dores de Guaramirim, a

construção e manutenção
de calçadas é objetivo co

mum. Até mesmo uma

enquete no portal da Pre
feitura aponta as melho
rias nos passeios públicos
como principal item para
melhorar a conservação da
cidade.

Nos bairros, os mora

dores ainda se preocupam
mais com a pavimentação
de ruas. Mas conforme a

infraestrutura vai avan

çando, a preocupação com

passeios públicos começa
a aparecer. "Tem se criado
uma conversa sobre a im

portância das calçadas, an
tes era prioridade apenas
no Centro, mas os bairros
têm começado a apontar a
necessidade das melhorias
em toda acidade", afirmou
a presidente do Conselho
de Líderes Comunitários

(Clic), Maria Isidoro.
O Código de Postura de

1986 descreve que as calça
das são de responsabilidade
do morador ou estabeleci
mento. Entretanto, muitas
pessoas não cumprem a lei e
a fiscalização é pouco inten
siva. "O problema é dos dois

lados. A população entende
.

que construir uma calçada
gera um custo e pode espe
rar, e a administração tam
bém poderia cobrar mais",
avaliou Maria. Faltam cal

çadas principalmente na

frente de terrenos baldios.
Em outros pontos, a falta
de padronização também
dificulta no quesito aces

sibilidade. Os passeios são
construídos em níveis di
ferentes e sem rampas.

Lei de 1986 exige
dos moradores a

obrigação de manter
as calçadas em

bom estado.

msco'S Maria reclama da péssima situação do passeio público na 28 de Agosto

Prefeitura planeja 'campanha de conscientização, mas só para 2014
Para a moradora do

bairro Nova Esperança,
Maria Pereira, 29 anos, um

incentivo econômico pode
ria motivar os moradores
a melhorarem. as calçadas.
Mesmo na principal rua do

município, a 28 de Agosto,
os pedestres precisam tomar

cuidado com as armadilhas
no caminho. ''Tem calçada
cedendo", disse aMaria.

O estudante Bruno Sa

bino, 16 anos, compartilha
a mesma opinião. "Com
uma fiscalização maior e

um incentivo, as pessoas
iriam se preocupar com

Atendimento ao cliente

as calçadas" comentou.

No trajeto para buscar o

irmão na escola, ele passa
diariamente por trechos
com lama, e nos dias de
chuva é precisá avançar
na pista, dividindo espaço
com os veículos.

O secretário de Infra-

Procon atento às filas bancárias
O Procon de Guarami

rim iniciou um trabalho
de orientação aos ban
cos para que façam valer

cumprimento da lei mu

nicipal. O primeiro passo
é fazer um trabalho de

conscientização nesses es

tabelecimentos ..
A regra existente no

município estabelece o

tempo máximo de espera

para atendimentos nos

caixas de bancos de no

máximo 20 minutos em

dias normais. Para o perí
odo de maior movimento,
que é no começo de cada
mês, até o dia 10, o limite
de espera é de 35 minutos.

Os ficais do Procon
irão passar nas agências
bancárias para alertar so
bre a existência da lei.

"Estamos começan-
do um trabalho de base,
de esclarecimento com

consumidores e proprie
tários. Boa parte da popu
lação não sabe que o mau

atendimento também

pode ser alvo de denun
cias e reclamações ", re
velou o diretor do Procon,
Dalmiro Ledo Borba.

Um trabalho mais in
tensivo de fiscalização é

importante na opnuao
do administrador Marcos

Hess, já que as pessoas
ainda desconhecem seus

direitos. "Algumas vezes

espero um tempo razoável,
mas já enfrentei dificulda
des por passar um grande
tempo em filas", afirmou.

Para auxiliar de pro
dução, Mirian Hess, a

demora no atendimento

prejudica principalmen
te os trabalhadores, que
aproveitam muitas vezes

o horário de almoço para
procurar os bancos. "É
pior ainda para quem de

pende de ônibus, muitas
.

vezes precisei deixar a fila
para não perder o trans

porte ou um compromisso
importante", disse.

Segundo o diretor do
Procon, alguns represen
tantes das agências ban
cárias se mostraram in
teressados em debater o
assunto para melhorar o'
atendimento. O principal
ponto da conversa será o

número de funcionários
nos caixas, principal fa
tor que traz a demora no

atendimento.

estrutura, Diogo Junckes,
está ciente dessa deficiência
nos passeios públicos. Mas,
ainda não há um projeto de
intensificar as melhorias.
Ele disse que no ano que
vem será estudada uma

forma de conscientizar os

moradores sobre a legisla-

EDUARDO MONTECINO

OPINIÃO Marcos Hess é
favorável a mais controle
nas agências da cidade

ção. A ideia é criar uma car
tilha com orientações para
a construção de calçadas,
acompanhada de uma cam
panha que gere descontos
no IPTU para os moradores

que seguirem o padrão.
Antes de apertar a fis

calização, a intenção é fa-

,

zer esse trabalho de alerta.
"Temos que analisar e pre
parar toda a parte legal do
projeto, vimos que ações as
sim deram certo em outros

municípios. A lei é muito

antiga e desconhecida. Va
mos conscientizar, notificar
e depois cobrar", explicou,

,8

Ampliação de rede

depende de projeto
Dentro de 30 dias, o pro

jeto de ampliação da rede
de abastecimento de água
para o Bairro Rio Branco,'
em Guaramirim, deve estar

pronto. A ligação, com mais
dois quilômetros de tubu
lação, precisa ser aprovada
pelo Departamento Estadu
al de Infraestrutura (Dein
fra), já que a rede passará
pela área de domínio da SC-
108 (antiga SC-413).

"Eles estiveram ana

lisando o projeto inicial,
vieram em capo e tivemos
a autorização. Agora pre
cisamos passar um projeto
mais detalhado", explicou
o diretor da Águas de Gua
ramirim, Osni Denker. A
nova rede irá ligar a entra-

da da Ilha da Figueira, até
a área central do Rio Bran

co, próximo à escola São
José. Atualmente, os mo

radares contam com água
de poço artesiano, o que
dificulta principalmente o

trabalho de restaurantes,
panificadoras e outros es

tabelecimentos comerciais
da região.

O novo planejamento
deve apontar' número de
bocas de lobo no trecho,
áreas em declive, quanti
dade de postes entre outros
fatores. Após a entrega, o
departamento terá mais 60
dias para aprovar o projeto.
Por isso, as obras devem fi
car para o segundo semes

tre do ano.
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A fragilidade social de Jaraguá
MAPEAMENTO Estudo apontou que 32 bairros da

cidade necessitam de mais atenção do Executivo

Carolina Veiga

Oresultado do Diagnóstico
das Áreas de Vulnerabili

dade Social de Jaraguá do Sul
revelou que 32 dos 39 bairros da

,- cidade apresentam índices signi
ficantes de populações vivendo
sob situações de risco social. O

mapeamento definiu quais são
as áreas no município que preci
sam de maior atenção do Poder

Público, principalmente dos ser

viços de prevenção e controle de

riscos, como os realizados pelos
Centros de Referência em Assis-

tência Social (Cras).
Os maiores problemas foram

encontrados no Bairro Três Rios
do Norte, onde a população está

exposta situações de mai risco
social pela pesquisa (veja qua-

.

dro). Os bairros Rio da Luz e Tifa

Monos, cujas populações estão

expostas a 81% das situações
apontadas, são o segundo e ter

ceiro com maior vulnerabilidade.
Nas melhores posições quanto à

qualidade de vida estão os bairros
Centenário, Vila Nova, Vila Bae

pendi, Nova Brasília, Água Ver

de, Vila Lalau e Amizade. Todos

apresentaram índices de vulne
rabilidade socialmenor que 20%.

Com a pesquisa, a Secretaria
de Assistência Social adquiriu
conhecimento para mapear a ci
dade e saber onde há maior ne
cessidade de atuação e inserção
dos agentes e programas sociais.
"Trabalhamos limito com a de
manda espontânea e a partir des
tes resultados podemos traba
lhar com a busca ativa e ir até os

casos mais graves, sobre os quais
não tínhamos informação", afir
mou a coordenadora de Contro
le e Planejamento da secretaria,
Loreci Glau. Os dados apresen
tados nortearão a elaboração dos

planos municipal e plurianual de
Assistência Social.

MUDANÇA Dona

Clara, 69, recorda
no quadro o local
onde morava, em

Irineópolis. Hoje,
em Jaraguá, ela
divide a casa

com mais seis

pessoas e ainda

ajuda no sustento

Idade avançada e gravidez precoce
Clara Idel dos Santos, de 69

anos, e a adolescenteS.N.S.S., de 14
anos, são apenas duas das centenas
de pessoas que compõem as esta

tísticas apontadas pelo Diagnóstico
das Áreas de Vulnerabilidade So
cial de Jaraguá do Sul. Juntas, elas
integram a população exposta em

pelo menos três dos riscos aponta
dos pelos índices estudados: taxa de
dependência por bairro, índice de

crianças com o a 6 anos por domi
cílio e de pessoas com 60 anos ou

mais por domicílio.
Clara Idel dos Santos, aomesmo

tempo em que diz gostar demorar
no loteamento Souza, em Jaraguá
do Sul, guarda com carinho as lem

branças das terras em que morava

com o esposo e os sete filhos, no
município catarinense de Irineópo
liso Há menos de um ano em Jara

guá do Sul, ela divide uma casa com

mais seis pessoas - dois filhos, uma
nora, dois netos e o cunhado de um
dos filhos - e, apesar de todos os

adultos trabalharem, a renda fami
liar não é o bastante.

Clara precisa dispor do salário
mínimo que recebe como pensão
para ajudar a pagar as contas de

luz, água ou a prestação do veícu
lo comprado por um dos filhos.
Ela 'integra as estatísticas por
ser uma pessoa com mais de 65
anos que não possuem condições
socioeconômicas de sobreviver
sozinha e que, pela debilidade fí
sica que apresenta, precisaria de

acompanhamento integral, o que
não acontece.

Grávida aos 14 anos
A adolescente S.N.S.S. está

com quatro meses de gravidez
e 14 anos de idade. Ela integra o

número de jovens que engravi
dam sem planejamento familiar
e aumenta a quantidade de fa
mílias formadas ao acaso. Ela e

o companheiro, Edson de Souza,
de 25 anos, não possuem renda
familiar fixa, vivem em uma casa

de três cômodos alugada por R$
200 no Bairro Santo Antônio, e

sabem que, quando o bebê che

gar, a despesa irá crescer. Por

enquanto, a despesa do jovem
casal não ultrapassa os R$ 600.

A jovem, que classifica a gra
videz como um "acidente bem

vindo", está na 5a série do Ensino
Fundamental e pretende trabalhar
assim que possível. Souza traba
lha como pintor autônomo e não

possui renda fixa. "Trabalhando o

mês inteiro posso conseguir uns
dois mil. O problema é quando
não tem serviço", disse.

ESCALA DAS ÁREAS COM Demanda é
MAIOR RISCO SOCIAL -

• Três Rios do Norte por prevençao
• Rio da Luz Segundo a pesquisadora respon-
• Tifa Monos sável pela pesquisa, Maria Januário,
• Santa Luzia os índices referentes à porcentagem
• Estrada Nova da população dependente - seja de
• Jaraguá 99 crianças e adolescentes menores de
• Rio Cerro 1

15 e seis anos ou de idosos com ida-
• Nereu Ramos
• Tifa Martins

des superior aos 65 anos - são os

• João Pessoa mais preocupantes. "Eles apontam
• Santo Antônio a necessidade da realização de me-

• Ribeirãq Cavalo didas preventivas com as famílias
• Rio Cerro 2 atingidas por essas situações para

que elas não se repitam nas gerações
• Rau seguintes", explicou.
• Boa Vista O planejamento das políticas so-
• Braço do Ribeirão Cavalo ciais executadas pela Secretaria de
• Jaraguá 84 Assistência Social a partir dos da-
• Três Rios do Sul dos obtidos com a pesquisa repre-
• Vila Lenzi

sentará, a médio e longo prazos, a• Vieira
• Parque Malwee diminuição do número de casos de

• Rio Molha média e alta complexidade e conse-

quente economia de recursos. "Os
• Ilha da Figueira tratamentos para os casos sociais
• Águas Claras de alta complexidade são em longo
• Jaraguá Esquerdo prazo e custam caro aos cofres pú-

�

• Barra do Rio Cerro blicos. Com a instalação dos Cen-
• Barra do Rio Molha tros de Referência em Assistência
• Centro Social (Cras) nos locais adequados
• Chico de Paula e a inclusão de programas sociais de
• Czerniewicz

prevenção, evita-se o agravamento J• São Luís
das questões que foram apresenta-

• Amizade
das aqui", explicou. O diagnóstico f

• Vila Lalau servirá como base para que a secre-

• Água Verde taria capte recursos federais. "Os
• Nova Brasília programas sociais não precisam ser

• • Vila Baependi custeados apenas pelo município, há
• Vila Nova uma série de recursos disponíveis",

II
• Centenário informou a pesquisadora.
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Mudanças vão continuar no Samae
Sob fogo cruzado e pressionado pelo

Sindicato dos Servidores Municipais
(Sinsep), o presidente do Samae, Ademir
Izidoro (PP), garante que o processo de

mudança e modernização da autarquia
terá continuidade. As reclamações dos
funcionários de carreira envolvem su

posto abuso de autoridade dos direto
res nomeados no inicio do ano. Izidoro

esteve reunido com representantes do

Sinsep e uma comissão de servidores

para tentar acalmar os ânimos e avalia o

encontro como positivo. Na observação
do presidente, a insatisfação é comum

quando novas políticas são implantadas
e é preciso saber lidar com isso. Ele cita,
por exemplo, a reestruturação do almo
xarifado: "antes havia material espalha-

do por tudo", argumenta. Para acelerar a
implantação do Plano Estratégico e dimi
nuir os conflitos, os servidores do Samae

passarão por uma série de treinamentos,
o primeiro está marcado para o próximo
dia 30. "É preciso que haja boa vontade
de ambas as partes para que juntos arre
gacemos as mangas e possamos fazer um
trabalho de qualidade", defende lzidoro.

EDUARDO MONTECINO

Reforço na buscapor verbas
Deputado estadual Jaílson lima (P1) esteve ontem com o prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen (PP), acompanhado pela

chefe de gabinete, Fernanda Klitzke (P1). Jaílson prometeu auxiliar na busca de recursos para construção demoradias populares e no

projeto de regularização de loteamentos. O petista também dividiu a experiência de ter comandado omunicípio de Rio do Sul.

Acusados devem

apresentar defesa
Corupá em cenas

A equipe da TV Assembleia Legislativa
permanece em Corupá até amanhã, Pontos
turísticos e as opções de lazer daCapital Ca
tarinense da Banana estão sendo filmados.
O secretário de Esporte e Turismo,Wilson

Gessner, acompanha a equipe. A reporta
gem trará também depoimentos do pre
feito Luiz Carlos Tamanini e do deputado
Carlos Chiodini, ambos do PMDB.

Ex-servidora do museu, Natá
lia Petry, a ex-coordenadora, Iva
na Cavalcanti, e o ex-presidente
da Fundação Cultural, Jotge Silva,
devem ser notificados a apresentar
defesa nos próximos dias sobre o

procedimento preparatório instau
rado pelo Ministério Público para
investigar as ausências de Natália

Petry. no cumprimento das suas

atribuições, sem desconto ou mes

mo reposição das horas, entre os

anos de 2009 e 2010. Já Jorge e

Ivana são suspeitos de permitirem
que as faltas acontecessem. Depois
de ouvir a defesa, a juíza Candida
Brugnoli decidirá se abre ou não
uma Ação Civil Pública contra os

acusados. Pelas faltas, Natália e

Ivana foram exoneradas da Prefei
tura no ano passado. Mas uma nova
sindicância foi aberta em fevereiro.

Horas extras
Com uma das metas mais desafiadoras,

até por ter reflexo direto em todas as ações
que o governo pretende realizar - e é preciso
dinheiro para isso -, o secretário de Admi
nistração, Sérgio Kuchenbecker, vem cum

prindo a cartilha à risca. Só com as horas

extras, a despesa da Prefeitura caiu de R$ ,

160 mil, média dos primeiros quatromeses
do ano passado, paraR$ 97mil, namédia de
2013. E o objetivo é afiar aindamais a tesou
ra, livrando 'apenas os serviços essenciais. 111,

Caso Câmara
Promotor de Moralidade Pública, Ri

cardo Viviani, começou a colher depoi
mentos envolvendo a denúncia de pro
moção pessoal que teria sido feita com a

distribuição de revista da Câmara, con
tendo a imagem dos vereadores. Nos
dias 7,8 e 9 de maio, os parlamentares da
legislatura passada serão ouvidos sobre o

material. Depois disso, o promotor deve
decidir se apresenta ou não a denúncia.

Oposição e situação
"Fico só assistindo, os vereadores da

situação é que estão fazendo oposição".
Afirmação do recordista de mandatos
'na Câmara, AdernarWinter (PSDB), so
bre a postura de alguns parlamentares
governistas, que volta e meia utilizam
a tribuna para listar mazelas da cidade.
"Se querem ajudar, eles deveriam levar
o material para o prefeito e secretário e

não ficar fazendo propaganda negativa
na sessão", avalia o tucano.

SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2013

EM FOC,Q
Com a informação publicada na

coluna de ontem, de que Gilda Alves
está se desfiliando do PPS, convites de

outras siglas começaram a pipocar. Mas o

sindicalistà garante que não. assina
ficha em nenhum partido.

.. .. ..

Quem também continua sem casa desde
que deixou o ninho é o ex-vice-prefeito de
Jaraguá do Sul, Irineu Pasold. Depois que
perdeu as penas, Irineu fez uma tentativa
de criar a Arena, mas até agora, nada.

.. .. ..

Como era de se esperar, os
ânimos andam esquentados com a

proximidade da eleição da Ujam. O
pleito acontece neste sábado, das

13h30 às 16h30, na Câmara.

Contas desaprovadas
Diretórios dO'-PSDB, PVe DEM podem

ficar sem o repasse do Fundo de Partici

pação dos Municípios. As siglas tiveram
as suas contas, referentes ao exercício fi
nanceiro de 2011, desaprovadas pela Jus
tiça Eleitoral, mas ainda podem recorrer

ao Tribunal de Contas do Estado. A irre

gularidade constatada pela juíza Candida
Brugnoli foi a inexistência de abertura de

-

contas bancárias para movimentação de
recursos financeiros.

Gabinete
avermelhou

A comitiva do PT, que esteve

ontem com Dieter Janssen, e lide
rada pelo deputado Jaílson Lima,
reuniu ainda a chefe de gabinete
Fernanda Klitzke, o presidente da

Fundação Cultural, Leone Silva, o
diretor de Habitação, Francisco Al
ves, o assessor Sebastião Camargo,
e o vereador João Fiamoncini.
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Sem coragem, não há avanço
A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, de suspender a tramitação do projeto de

lei que inibe a criação de novos partidos, é um grande retrocesso para a democracia brasileira. É unanime que este grande
número de partidos - são mais de 31 e outros 26 em processo de legalização -, aumenta o balcão de negócios e o fisiologismo.
Os mais interessados emmanter o status quo são os possíveis candidatos à Presidência em 2014, Marina Silva e Eduardo
Campos. Interessados na causa própria e não na coletiva, há de se dizer. Segundo o argumento deles, a mudança beneficiaria
o projeto de reeleição de Dilma Rousseff (PT), como se já não existissem partidos suficientes e aptos para entrar na disputa.
Em suma, as novas regras restringem o acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda na TVpara novas

siglas, impedindo que um deputado eleito por um partido leve seu tempo e dinheiro junto se decidir fazer parte de uma nova
agremiação no percurso do mandato. No balcão de negócios, um parlamentar vale mais de R$ 700 mil. Se o problema é a
possível vantagem que Dilma Rousseff teria com o projeto, então que ele passe a valer no pleito de 2016.

fOTOS DIVULGA
_

O

Fim da reeleição
o senador e pré-candidato à Presidência da República, Aécio Neves

(PSDB-MG), promete apresentar no Senado um projeto que acaba com
a possibilidade de reeleição presidencial, de governadores e prefeitos e

amplia de quatro para cinco anos osmandatos de todos os eleitos, a par
tir de 2014. O curioso é que a reeleição foi criada pelo padrinho político
do senador, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Dívida rural
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da Câmara

dos Deputados aprovou ontem pedido de informações dirigi
do ao presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini,
sobre a execução da dívida rural no País.A situação, principal
mente dos agricultores familiares, gera preocupação.

Procuram-semédicos
O "desafio mais critico" para o enfrentamento dos problemas da

saúde é a formação de profissionais. A opinião é doministroAlexandre
Padilha. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), há
emmédia apenas 1,8 médico para cadamil habitantes no Brasil, NaAr
gentina, são 3,2 médicos por mil habitantes, índice que chega a 3,7 no

Uruguai, 4 na Espanha e 6,7 em Cuba. Como faltam profissionais, quem
mais sofre é a população carente que recorre ao SUS.

Contabilidade
�fmpresaii1l
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35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

WlNw.gumz.com.br
(47)33714747

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Regional
Acordo garantiu a resolução do impasse em

torno das emendas do Orçamento Regionaliza
do, vetadas pelo governo do Estado. As priori
dades apontadas pelos municípios serão inclu
ídas no texto.

Hospital namira
Deputada estadual Angela Albino (PCdoB)

cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa que
o governo do Estado se pronuncie sobre a denún
cia de que o "empreiteiro que executa obras no

Hospital Infantil Joana de Gusmão" é filho de
um importante político, e de que as obras na uni
dade recebem aditivos atrás de aditivos.

,PO.ÚTICA
SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2013

Congresso
e Supremo

A Comissão de Constituição e Justi

ça da Câmara dos Deputados aprovou,
ontem, proposta de emenda à Cons

tituição que dá ao Congresso o poder
de derrubar decisões do Supremo Tri
bunal· Federal (STF) sobre emendas
constitucionais. Ministros do Supremo
já reagiram e prometem pressionar pelo
arquivamento do texto. É mais um ca

pítulo da guerra não declarada, mas em
curso, entre a Corte e o Legislativo.

l
ri

I

Retirada e
-

reparaçao
Desde "Ontem, o SUS pas

sou a realizar a cirurgia plás
tica reparadora de mama ime
diatamente após sua retirada
por decorrência de câncer. De
acordo com a portaria publica
da no Diário Oficial dá União,
caso não seja possível a recons
trução imediata, a paciente
deve manter o acompanha
mento médico e se submeter à
cirurgia assim que alcançar as

condições clínicas requeridas.

Dois palanques
Aliado de longa data do PSDB, o

.

PMDB do Rio Grande do Sul-cami
nha para apoiar a reeleição de Dilma
Rousseff (PT). Ex-ministro no governo
FernandoHenrique, o deputado Eliseu
Padilha é um dos que comanda o core
to e diz que "não há justificativa para
não apoiar o vice Michel Temer". Pelo
acordo em negociação, PMDB e PT te
rão candidatos ao governo do Estado e

ambos pedirão votos para Dilma.

Juro Zero

aprovado
Os parlamentares catarinenses

aprovaram, ontem, o Projeto de Lei

(PL) 46/13, que institui o Programa
Badesc Cidades Juro Zero. O progra
ma abre uma linha de financiamento
de R$ 400 milhões aos municípios,
com juros subsidiados. Os recursos

serão destinados a investimentos em

infraestrutura e aquisição de máqui
nas e equipamentos. Cada Prefeitura
terá direito a crédito entre R$ 200

mil e R$ 20 milhões, ficando encar

regada de devolver o capital em até

48 meses, sendo 12 de carência e 36
de amortização, )
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o prefeito também está na rede
CANAL DIRETO Facebook de Dieter Janssen tem

uma média de dez mil visualizações por semana

Verônica Lemus

Muito mais do que fazer pro
paganda, o uso cada vez

mais intenso das redes sociais

pelo poder público tem como ob

jetivo um contato mais próximo
com a população e um retorno

imediato do trabalho que vem

sendo desenvolvido. Em Jara

guá do Sul, a fan page do prefeito
Dieter Janssen (PP), na rede Fa

cebook, recebe por semana uma

média de dez mil visualizações e

cerca de 100 novas pessoas "cur
tindo" a página.

Criada em 26 de julho de 2012,
a fan page começou com o objetivo
de fazer campanha eleitoral, atra-

vés da divulgação de propostas do
então candidato, e compartilha
mento de fotos emomentos da dis

puta. O atendimento às perguntas
da população, referentes ao plano
de governo, também tinha espaço.
Em uma mensagem privada en

viada por inbox, em julho do ano

passado ao prefeito, uma eleitora .

questionava . quais as prioridades
do então candidato sobre a ponte
ligando os bairros Rau aoAmizade.

Passado o período eleitoral, a
página agora é alimentada com

postagens, a maioria contendo
fotos sobre eventos, reuniões im

portantes, visitas de autoridades
ao prefeito e com registros da

presença "em campo" de Janssen

Visualizações da gestão
Estar exposto em uma rede

social como o Facebook é algo
que pode gerar dor de cabeça
a um usuário "comum", e mais
ainda a um representante elei
to pelo voto. Como prefeito de

Jaraguá do Sul, Dieter Janssen,
recebe em sua página pessoal
sugestões, elogios e. também
críticas ao trabalho.

A intenção de manter a fan

page, segundo o assessor de

comunicação, Ricardo Porte

linha, é a de dar um retorno

rápido às reivindicações da
comunidade e ouvir suas ne

cessidades, sendo que a página
também funcionaria como uma

ferramenta de transparência,
sem deixar de ser uma espécie
de prestação de contas da Ad

ministração. "É como um ter

mômetro da gestão", considera
o prefeito.

Com tamanha exposição, os
usuários não deixam de dar suas

opiniões e avaliações ao trabalho
realizado. De acordo com Por

telinha, a população tem sabido

como fazer suas considerações,
sem agressividade ou ofensas.
"São críticas construtivas, de

incentivo", avalia o assessor, in
formando que, por isso, não há
necessidade de retirar da página
comentários feitos pelos usuá

rios, cuja faixa etária que mais

participa é a de 25 a 40 anos.

Por outro lado, o prefeito não
deixa de defender seus posicio
namentos quando é questiona
do. Como exemplo, as postagens
que. informavam a implantação
dos corredores de ônibus - que
tiveram grande número de vi

sualizações, que se mantêm em

uma média de 1,5 mil por posta
gem, chegando a ultrapassar cin
comil-, geraram vários questio
namentos. Na ocasião, o prefeito
informou que estudos foram re

alizados e deu explicações sobre
o funcionamento dos corredores.
"Não há só um 'convencimen
to da população com o prefeito,
mas também um convencimento
do prefeito com a população",
diz Portelinha.

em visitas à comunidade. A atu

alização da página é uma tarefa
diária divida entre o prefeito e o

assessor de comunicação, Ricar
do Portelinha, com umamédia de
três a quatro postagens por dia.

Segundo o assessor, o prefei
to é livre para postar aquilo que
considera importante e que tenha
interesse público, sendo que em

horário de expediente as atuali

zações mencionam os trabalhos

administrativos, e na parte da
noite e nos fins de semana é um
conteúdo mais individual, já que
a página é de Janssen e não da
Prefeitura. Mesmo assim, Por
telinha explica que houve uma

consultoria jurídica em relação
ao conteúdo da página, para evi
tar qualquer tipo de problema. "É
preciso ter cautela e bom senso no

que vai postar", avalia.
-

LÚCIOSASSI

PERRL Dieter Janssen acompanha em tempo real as

solicitações da população deixadas na sua página

Ferramenta de utilidade pública
cretarias competentes, que têm
um prazo de até dois, dias para
dar uma resposta", conta o pre
feito. Mesmo assim, aquilo que
demanda mais tempo para resol
ver é registrado. "É outro 156",
descreve o prefeito, referindo-se
ao número da Ouvidoria da Pre

feitura, que recebe reclamações,
sugestões e pedidos. Janssen
lembra que é importante que
aconteça o registro da solicita

ção, seja através da fan page, seja
pela Ouvidoria, para que a Pre

feitura possa ter controle sobre
as solicitações. "Porque acontece

de ligarem direto para o secretá

rio, ou pedirem enquanto estão

pelas ruas, aí, se não há o regis
tro, ao avaliar os trabalhos, vai

.

parecer que a Prefeitura não fez

nada", diz Janssen.
Por outro lado, a população

também acaba reivindicando

soluções para situações que não
cabem ao poder público munici
pal resolver, como no caso de um
cidadão que pediu a implantação

. de ciclofaixas em rodovias esta

duais, ou munícipes que se quei
xam e pedem respostas para pro
blemas relacionados ao INSS.

Geralmente com mensagens
enviadas de forma privada (por
inbox) ao prefeito, a popula
ção solicita serviços de obras,
como manutenção e limpeza
de ruas, ou até "chama a aten

ção" do prefeito sobre a demora
em atendimentos, como das fi
las nos postos de saúde. Nesse

caso, a fan page é uma ferra
menta de acompanhamento, já
que o prefeito tem como saber
se os serviços estão sendo reali
zados a contento da população.

"A gente recebe os pedidos e

todos são encaminhados às se-

U Links para curtir:
• www.facebook.com/dieterjansserur
• www.facebook.com/camara.municipa1.31
• http://migre.me/egTJil (Procon de Jaraguá do Sul)

_.�.-
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Comédia

Thalita Carauto traz
o espetáculo "Favela"

Destaque nacional por
interpretar a personagem
"Janete", no programa
Zorra Total; a atriz Thali
ta Carauta chega ao palco
de Jaraguá do Sul, neste

domingo, dia 28. Na baga
gem, ela traz um pequeno
baú com os quatro perso
nagens que dão vida à peça
teatral "Favela". A apre-

-

sentação será no teatro da
Sociedade Cultura Artísti
ca (Scar), às 20h.

O espetáculo narra um

dia comum de uma comu

nidade, até que o chefe da

favela, o Fininho, oferece
uma festa. Logo o convi
te se espalha e aparecem
Clarete, uma vendedora de
calcinha, e Dona Santinha,
a pregadora suspeita. Por
último, Carauta coroa a

peça com a carismática Ja

nete, uma radialista mes

tre em dicas de sedução.
Conforme a atriz mexe

no baú, os diferentes fi

gurinos e acessórios que
dão forma aos persona
gens surgem' aos olhos
do público. Juntos, eles

'constroem, com humor,
a rotina e a vida na favela
criada por Carauta. A di-

reção da peça é de Rodrigo
Sant'Anna, que interpreta
Valéria Vasques no pro
grama da Rede Globo.

Carreira
Thalita Carauta é atriz,

humorista e diretora ca

rioca. Começou a fazer
teatro em 1994, no Tabla

do, onde permaneceu por
seis anos. Lá, conheceu

Rodrigo Sant'Anna, com

quem manteve parceria
desde então.

Atuou em espetácu
los como Os Suburbanos,
Cara a Tapa e Lavando a

Alma. Como autora, assi
nou os espetáculos Atrozes
Atrizes, em 2006, e Lavan
do a Alma, em 2008. No

cinema, participou do fil
me AMulher Invisível.

Na televisão, trabalhou
nas novelas A Lua me Dis
se, Páginas da Vida, Três
Irmãs, Caras e Bocas, e

participou dos programas
A Diarista e Casos e Aca
sos. Atualmente, está no

.

elenco do programa Zorra
Total e dirige o monólogo
Comício Gargalhada. Em

2011, foi eleita revelação
pelo Prêmio Extra TV.

o QUÊ: Peça "Favela"
QUANDO: 28 de abril, às 20h
ONDE: Teatro da Scar. Rua Jorge Czerniewicz,
160, Bairro Czerniewicz
QUANTO: R$ 60, R$ 40 para sócios e

. R$ 30 para idosos e estudantes
PONTO DEVENDA: Secretaria da Scar e Ticket Center

Ocinema de Jaraguá do Sul vai
acompanhar a estreia mun

dial do filme Homem de Ferro 3,
. mareada para hoje. Â primeira
sessão será às 14h, na sala 1, do
cinema do shopping. Os ingressos
já estão à venda na bilheteria.

Na terceira franquia do lon

ga, Tony Stark, interpretado por
Robert Downey Jr, enfrenta um

inimigo sem limites. Entre a ar

madura tecnológica e o roman

ce com Pepper Potts, vivida por
Gwyneth Paltrow, o protagonista
enfrenta batalhas, mas também

põe à prova os sentimentos pelas
pessoas.que ama.

Enquanto Stark trava uma

busca angustiante contra o vilão

Mandarim, o enredo se constrói
.

e revela a resposta para uma per
gunta que o atormentava secreta

. mente: o homem faz a armadura,
ou a armadura faz o homem?

Estrelado por Robert Downey
Jr., Gwyneth Paltrow, Don Che

adle, Guy Pearce, Rebecca Hall,
Stephanie Szostak, James Badge
Dale; com Jon Favreau e Ben Kin

gsley, "IronMan 3" é dirigido por
Shane Black, a partir de um rotei
ro de Drew Pearce e Shane Black.

A produção do estúdio Marvel
é baseada no icônico super-herói
Homem de Ferro, da Marvel, que
apareceu pela primeira vez nas

páginas de "Tales ofSuspense" (n
ô 39), em 1963. A estreia no gibi
aconteceu em maio de 1968, com
"The Invincible IronMan" (n PI).

Na sala de cinema do Ja
raguá do Sul Park Shopping,
ás sessões do filme são às 14h,
16h30, 19h e 21h30. Os ingres-

.

sos para as exibições de estreia
custam R$ 15. Amanhã, o' va
lor dos ingressos será R$ 7.

Segunda, terça e quinta-feira,
as entradas custam R$ 14 e, na

quarta-feira, R$ 6. O filmeper
manecerá em cartaz por cerca

de três.semanas. Mais informa
ções pelo telefone 3275 0272.
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Charles Zimmermann . Escritor

Clique animal

ADOTE! Estes cachorrinhos foram'
abandonados numa casa que já tem cachorro.
e não pode abrigá-los. São três filhotinhos
(duas fêmeas e um macho). contato com

Carina: 8224-1566 ou 8423-1599.

G charlesautor@grnail.com
.

Quando pisei nas ruas de
algumas cidades alemãs, me

impressionei com o respeito e o

medo dos motoristas com as leis de.
trânsito. Não há hora ou pretexto
para que algum carro avance com

.

o sinal amarelo. Pode até fritar
-

os pneus ou ranger os freios, dar
grande susto no passageiro, até
mesmo levar uma encostada na

traseirà, mas ninguém cruza a

faixa de pedestres no amarelo. Não
só a multa é pesadíssima, çomo o

infrator tem que se explicar com a

justiça, perde pontos na carteira,
-tem uma enorme. chateação. É um

comportamento profundamente .

fixado' nos 'motoristas, símbolo
de convívio urbano civilizado e

sinal de cidadania. Entre nós é

justamente o oposto. No nosso

.

País em geral, e em Jaraguá do
'Sul, não é nada diferente, a regra é

aproveitar até o último restinho do

amarelo, antes do vermelho, e Ser
mais esperto do que os outros. Pelo
menos até o próximo cruzamento.
Talvez o sinal amarelo seria
como um extra, um bônus, um
"chorinho" do verde. Somos tão'

apaixonados pelo amarelo, símbolo
do ouro na bandeira nacional, da .

camisa da seleção, que o usamos
até para mostrar desprezo. Se
faltar coragem a alguém em um

momento decisivo, dizemos que
"amarelou".
Em cidades maiores, não
necessariamente sendo uma

causa da insegurança nem o sinal
vermelho respeitamos: 'como nos

cinemas, um clássico do mundo
urbano brasileiro que respiramos.
O Estado não consegue dar

segurança ao cidadão e não deveria

puni-lo por proteger sua própria
vida nesse instante. Não é preciso
ser sábio no assunto para perceber
que, mais do que um mau hábito
perigoso, é uma metáfora do nosso
jeito brasileiro de ser. A pressa

que leva ao atraso. Acostumado
a atravessar as ruas de Jaraguá
do Sul depressa, mesmo com a

luz verde, e depois de olhar para
os dois lados, até em vias de mão

única, tive um choque em Curitiba:
descobri que bastava colocar o pé
na faixa para que todos os carros

parassem imediatamente, em
qualquer lugar ou horário, por,
mais movimentados que fossem.
Todo curitibano vai dizer: na
minha cidade nós respeitamos a

. faixa depedestre, Esse, junto com
a limpeza das ruas, dois de seus

orgulhos. Já em Jaraguá do Sul, o
pedestre tem mais uma barreira
quando precisa atravessar: se for
alguémmal vestido, mais humilde,
tem que esperar.

"
( ... ) a regra é aproveitar até o

último restinho do amarelo, antes·
do vermelho, e ser mais esperto

metrópole, pormotivos óbvios, por' do que os outros.

�y
Amizade·

coNslÀ.róRlo'VETERINÁRIO

't'ô'iW'ff�Il��
.w��"'''''ft��
�1<ÍIjpét

ItSflil!i�ÀiEííiRÂ'��
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Emergênda 47 9992-6$;24

ME LEVA! Mindu
. é um animal de

pequeno porte,
castrado, vacinado
e vermifugado. Ele
aguarda novo lar

repleto de amor e
carlnho. É dócil,

.

carlnhcse e, apesar
do seu tamanho, é
.excelente guardião.
COIJVive muito bem
com outros anlmals,
só não gosta de

crianças pequenas.
Que adotá-lo? Entre
em contato com Maria
no 3376-6400

Rua Roberto Z,ema�n, 275,6 \ Am',zade Jaraquá do Sul, se .�47337:,'2340 ·'473275 1887 . dan'brecht@ibestcom br
'-

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 26.DE ABRIL DE 2013

26/04
Angelita Ap_ A. Miotto
Ilse Laube

Maysa Amorim

Monalisa A. P. Michalak
Nelsa Konel Flohr

.Paulo Roberto Rosa
Flávia Fernandes

Gislene Lopes
Jeane Mara M. Bussarello

Fabiana Fernandes
Susana Maria S. Catafesta

Blasio Besen

Harry Wulf
Walli Blank

Michelli Marquardt
jnge Stalke
Caroline Wotmeyer L. Pinto
Fabiana Fernandes

Flávia Fernandes

Johann Bruch
Hildegard Piazera

Jose fiiduardo O. Gneiding
Walmira Blank

Ilse H. Laube

Juliano Goedert

Ederson Ricardo Bublitz

Mailes Stein
. Leonice T. D. de Souza

Angelita A. Miotto

Egon Engel
Maristela Engel
Marcos A. Pedrotti
Mario Peggau
Emerson L. Poglia
Julia Hornung
Monica C. Greppner
Veara L. Andrade'
Ivanir Hasse Cardoso
Sirlene A. Siebert
Waldemar P. Baader
Valzita Sasse
Cícero Stenger Sanches
WolneyWolinger
Antonio de Souza
Carmelo Pasqualli

,

• Mariana Ximenes - Atriz
.

• Tato (Falamansa) - Cantor
• TomWelling - Ator

Curiosidade
. 26 deabríl.. .

... é o 1160 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 249 para acabar
o ano. Dia do Goleiro.
Dia da Primeira Missa 'no
Brasil. Dia de Prevenção e

Combate à Hipertensão '

Fonte: Wikipedia
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� bilhetes foram colocados à venda online no dia 4 �
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1
festival, liderado por Beyoncé (dia 13) teve o limite

1 ����?�!�ª::�y� I
� setembro), Muse (14 de setembro), Justin Timber- �
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Btack Sabbat
o Black Sabbath está se preparando para o lança

mento do novo disco, 13, marcadopara o dia 11 deju
nho. Trata-se do primeiro álbum com Ozzy Osboume
desde Never Say Diel, de 1978. Eles irão revelar uma
novafaixa, ''End ofthe Beginning", no dia 15 de maio,
durante o último episódio da atual temporada de CSI.

A banda também tem passagem marcada pelo
Brasil. As datas ainda não estão confirmadas, mas o
Black Sabbath se apresentará no Rio de Janeiro, em
São Paulo e PortoAlegre.

OCPIl
www.ocponline.com.br
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WaUde TaUde·
A Banda Wallde Tallde trazpara ospalcos as batidas infuenciadaspelo rock-pop nacional,

.

com diferencial em músicas quefalam de otimismo e da realidade brasileira.
Oprojetojá existe há 5 anos, entre indas e vindas, e abanda é atualmenteformadapor
quatro integrantes, sem definição na bateria..
Walkie Talldefaz o circuito de bares em Jaraquà e região e se apresentou ontem na

abertura do Projeto Palco Livre, da Scar. Quer saber mais sobre a banda?facebook.comj
walkietalkiejs.
Para dar uma olhada na galera, acesse: http://migre.me/egOCB
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Uma das principais bandas de Rock and
Roll de Jaraguá do Sul, a banda The Seres
realiza U111 shou: intitulado "Padilha & os

Seres 22 anos em 2 dias". O shoui reúne
várias gerações de músicos, desde aformação

. da band,a em'1991, até os dias de hoje. No
repertório, composições do grupo que fizeram'
parte dos 4 CDs já lançados e algumas músicas
que ainda não estão em disco. O shoiu será
uma grande confraternização entre amigos,
mostrando que o sucesso não vale nada, o
que vale é a amizade. O resultado é uma
música profunda e vibrante, que expressa a

sinceridade artística de cada integrante. A
banda é formada atualmente pelos músicos
Aldacir Walter Padilha (vocal/violão/

guitarra/baixo), Henrique Padilha (Bateria/ Vocal), Carlos Schroeder (Baixo/Guitarra/Vocal).
Sobre o grupo:A banda é de Jaraguá do Sul e está no cenário musical desde 21 de fevereiro

de 1991. De lápara cá, além de lançar quatro CD's, já esteve presente em renomadosfestivais e

encontros de motociclistas pelo Sul do Brasil. Considerado no início das suas atividades como um
.

grupo de rockprogressivo, devido às suas influências, que eram os britânicos do Pink Floud, hoje a
The Seres já não está mais vinculada anenhum gênero musical, simplesmentefaz música, baseada
na visão momentânea do observador.

PadiUta & OS Seres

o aperfeiçoamento profissional.
O Palco Livre contempla as áreas
de música, teatro e de dança, em
apresentações de grupos ou indi
viduais, e não é permitida a co

brança de ingressos, uma vez que
a entidade não cobra a locação do

espaço aos selecionados que par
ticipam do projeto.

O projeto Palco Livre 2013 teve

início ontem à noite, no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul, com
apresentação da banda Walkie
Talkie.

para o público, no período de abril
a novembro. O espaço é aberto a ar

tistas dos municípios que compõem
a região do Vale do Itapocu.

O projeto permite aos artis
tas conhecerem a estrutura do
Centro Cultural; possibilitan
do um contato com o público e

As apresentações do Palco Li
vre ocorrem até o mês de novem

bro, sempre na última quinta-feira
do mês, no Pequeno Teatro, e a en

trada é gratuita. Informações pelo
telefone 3275-2477.

Iniciativa que a Sociedade Cul
tura Artística vem colocando em

prática desde 2007, o projeto Palco
Livre visa dar oportunidade a artis
tas, individualmente ou em grupo,
de se apresentarem gratuitamente
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Bom dial
Hoje é dia 26 de abril, Dia de

Prevenção e Combate à Hiper
tensão. Um super feliz dia para
todos! E assim, nesse clima, será
a nossa coluna social de hoje, .

'

que deverá ser lida por mais de

30 mil pessoas. Boa leitura, uma
hiper mega sexta-feira e que o

seu final de semana seja maravi
lhoso. Afinal, temos todo o direi
to de ser felizes! E para começar,
uma frase bem legal para,você
refletir: "A felicidade, está exa

tamente onde não costumamos

procurar". (Orison Marden).

BALADA
Emili Pimentel,
nos corredores

da Patuá

Fogo de Chão
Hoje, o Rubinho, capitão

dó bar mais famoso de Barra
do Sul, movimenta a maior
costela fogo de chão da orla

catarinense, para comemo

rar com os amigos a troca de
idade. Parabéns super pop
dacoluna.

De novo
Circula entre os melhores

comentários a volta daque
le casal gay. Os dois foram
vistos na noite, da última

quarta-feira. Os amigos plus
da urbe sorriso acreditam e

torcem também. Achamos
assim: um foi feito para o ou
tro. Votos positivos!

Sucesso
A noite de quarta-feira, o

coquetel dos 40 anos da Ber
lim Ambientes; foi um gran
de sucesso. Capitaneadopor
Aclínio Feder, a noite jorrou
de nomes famosos de nossa

alta sociedade. Vários mar-

, I caJ:am presença!

Duelo
Não esqueçam: amanhã

tem duelo no palco da Epic
Concept Club com a presen
ça dos tops Djs San Schwartz
x DJ Ferris. Na ocasião rola
também o lançamento da

,coleção Outono/Inverno da
Triton. De nada!

Dica de hoje
.
Vai comprar cerveja? A

dica é Super Brasão. O preço
é o mais barato da cidade.

Valeu!
Com o carinho com que

fui recebido pela caps do Pet
Da Ponte, Luciana Leite, não
tenho dúvidas de que retor
narei para fazermuitas com

prinhas lá. Valeu mesmo!

Only friends
.-, .

Hoje rola na London
Pub a Festa Only Friends.

Sertanejo com com Edu Fa
rias e o bom pagode do gru
po Soul Assim.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Não ousem esquecê-
lo: o empresário Márcio

Mau�o Marcatto é o grande
aniversariante de hoje.

Os maiores cumprimentos
da coluna.

• • •

Mulheres, a coleção Outonal
lnverno da loja Carmela chegou
linda de arrasar.'Vale conferir.

• • •

Dr. Humberto Pradi, um dos

adyogados mais respeitados de
Santa Catarina, abre o jogo e

fala de sua trajetória de sucesso

à Revista Nossa- edição de
maio. Vale a pena conferir.

· .. .

Maristela Rozza já sinalizou

positivo. Como faz todos os

anos, dia 15 maiovai conferir
a 6ª Festa dó Champanhe.

3370-3242

"
Nós não herdamos a Terra

de nossos antecessores,
nós a pegamos emprestada
de nossas crianças.

WEAR
THE
ROCK
N'

ROCK STORE ROLL!

www.roadierock.com.br
contato@roadierock.com.br

Três notas
• Os industriais Vicente Donini e Antídio Aleixo Lunelli

trocaram altas figurinhas no coquetel de40 anos da Berlim

Ambientes, quarta-feira, em Guaramirim.

+ Também no coquetel, Nilson Bylaardt, ex-prefeito de
Guaramirim, comentou com o colunista que não guarda má-

.

goas por não conseguir a reeleição. A vida segue!
• A minha amiga, a competente arquiteta, Ruth Borg- '

mann, desfilou no coquetel linda e muito sorridente.

CAPA
Patrícia

Weirich,
da Le Bru

Perfumes,
estampa

a capa da
Revista
Nossa

Weekend
deste final
de semana

Niver doMoacir Reforço

'VARIEDADES

PARA8ÊNS
o casal Alceu

Oldenburg
e Cássia
Leitzke,
embora jovem,
já comemora

hoje, 16 anos
de muito love

Para quem tem o seu ce

lular, Moacir Zamboni es

pera a.sua ligação. Hoje o

vice-prefeito de Schroeder
comemora mais uma data '

festiva de vida. É seu ani
versário. Hiper mega para
béns da coluna.

ELETRO'::"TELESISTEMr-tS

(47) 3371.4643
9112.0162

TE CONTEI
.. Os irmãos Eduardo e Rodrigo
Fogaça, escoltados pelo pai,
o advogado Altevir Fogaca,

.

depois de temporada nos

Estados LJhidos aterrissam no

fim de semana na urbe sorriso.

A 6a festa do Cham

pagne, que rola dia 15 de

maio, na Epic, terá reforço
de peso. A' casa Gourmet,
comandada pelo gourrnet
internacional, Alexandre

Ehlert, com escola ,'e expe
riência italiana, ao lado da

Nutrilli, será um dos pon
tos altos da festa. Anotou?

-

Noite do Blues
Hoje à noite, este colunista

vai curtir um blues entre ami

gosnoRestaurante Lehmann's. Hoje à noite, acontece,
O anfitrião é o amigo e médico

,

na concorrida casa noturna

Dr. Vicente Caropreso, e o 'co- Upper Floor, em Guarami
mando do som fica por conta rim, os shows com o sertane
do super Cirano Araújo & The jo Mikael Ventura e o grupo
Blues Planes. de pagode Levando um Lera.

UpperFloor

.. A Brimadec, do amigo
Osvaldo, recebeu linha top de

produtos para iluminação e

decoração. Um shaw!

.. É isso aí, galera, tudo
de bom para mais um dia
de nossas vidas!

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias, vai para o dentista
Alfredo Guenther. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os djas.

<+ Hoje é dia de vachação.

.. Ótim,a sexta-feira e cuidado:
você está sendo filmado.

.. Com essa, fui!

0800 735 5500

-��

,
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Tirinhas

Piadas

O Filho do Don Juan

No berçário, o menininho assedia a menininha:
- Olá, você vem sempre aqui?
- Só quando eu nasço!
- Eu também! - e pouco depois. - Eu sou um menino!
- Como você sabe? .

- Espera só a enfermeira sair que eu te mostro.
Assim que a enfermeira sai:
- Pronto, ela já saiu! - diz a menina. - Agora me mostra como você

descobriu que é um menino!
O menino levanta a coberta e diz:
- Olha aqui pra baixo ...
- Tô olhando, o que é que tem?
- Tá vendo? Meu sapatinho? É azul!

Cinema

Programação de 26/4 a 2/5

JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 -

Legendado - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30

ARCOPLEX2
• Vai que dá Certo - Nacional

- 14:00, 15:50, 17:40, 19:30,
21 :20 o Acordo

O astro de filmes de ação The Rock
está de volta na história de um pai
cujo filho é sentenciado a 10 anos de
cadeia por envolvimento com drogas.
Para reduzir a sentença do garoto, o
pai concorda em atuar infiltrado para
derrubar um poderoso narcotraficante.

ARCOPLEX3
• Jack - O Caçador de Dragões

- Dublado - 14:20, 16:30
• Oblivion - Legendado - 18:40,
21 :00

JOINVllLE
• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30 16:10 - DUB
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50 21 :30 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes - 14:10 16:45 -DUB
• Oblivion - 19:30 22:00 - LEG
• Homem de Ferro 3 - 13:50 16:30 19:10 21 :50 - LEG

• GNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50 16:30 19:10 21 :50 - LEG
• Vai Oue dá Certo - 15:00 17:00 19:00 21 :00 - NAC

• Homem de Ferro 3 -13:20 16:00 18:4021 :20 -. DUB

• Amor é Tudo o Oue Você· Precisa - 13:40 19:20 21 :40 - LEG
• O Acordo - 16:20 - LEG
• Oblivion - 14:00 16:40 19:30 22:00 - LEG
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30 16:10 f8:5021 :30 - DUB

Sudoku

""'8

Fontes: Epagri e Tempo Agora

2
Fim de
semana de sol5 1

8.

3

Sexta-feira e sábado: O tempo
segue firme com sol entre algumas
nuvens em Se. Temperaturamais
elevada, especialmente no sábado
commáximas de 28°C a 30°C no

Oeste,Vale do Itajaí e Litoral.3
iii/Ii! i!, ii'

'

'Ii,

4 6 1
'

4 5 9 ,7 • V
Ensolarado

• AMANHÃ

�
MíN: 17°C l
MÁX: 26°C

Parcialmente
Nublado

"v.

13°C. Iris1Íivel
Do,MINGO

128°0
MIN: 20°C
MÁX: 26°C �o

LUAS •MINGUANTE 3/4 ..'

Chuvoso

NOVA 10/4

•• CRESCENTE 18/4
SEI3UNDA
MIN: 19°C •

CHEIA 25/4 MÁX: 28°C Trovoada

5'7

6 1 4

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir riúmeros em

cada linha e cada coluna.

.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

VERTICAIS 12

1. Religioso muçulmano / Prefixo que exprime a idéia
de dois 13

2. Passarpor uma série progressiva de transformações
/ (Fr.) Queijo de casca embolorada, fabricado em

região homônima, na França"
3. Fervor, empenho, diligência em fazer as coisas /

Aquele que não teme o perigo
4. Refrigerante preparado com água saturada de ácido

carbônico I Depressão funda de terreno junto 'de ele

vações íngremes
"5. Concluir, acabar / Sigla do estado de Dourados e

Campo Grande
6. Obstruir com mecha ou bucha / Abreviatura (em por

tuguês) da Guiné-Bissau
7. (Ingl.) Nome pelo qual a rede mundial de computa

dores internet se tornou conhecida I De uma ordem
aracnídeos à qual pertencem os carrapatos

8. (José de) Poeta e romancista (1829-1877), autor de
"Senhora" / Vento brando e aprazível

9. (Fig") Muito evidente / Conformação física, orgâni
ca, particular que permite distinguir o homem e a

mullher,

HORIZONTAIS
1. O número da camisa de Pelé / (Telecom.) Sigla para

Wireless Application Protocol, sistema para comu

nicação de dados digitais
2. Classe de animais vertebrados encontrados no mun

do inteiro / Quadro, pintura
3. Grande onda I Segundo a Bíblia, o irmão de Caim
4. Famoso bloco baianocarnavalesco de percussão / " 4

Em física, o simbolo de nanômelro
5. O tema autobiográfico / Animal semelhante ao lhama

6. (Pop.) Senhor / Pôr a mão em"

7. Tornar a mastigar
8. Adicionar, juntar ,

9. Estado alemão com capital Munique
10. Calor veemente e prolongado / Pelados, despidos
11. O apresentador de TV Marcos / O político e ativista

norte-americano AI, ganhador do Prêmio Nobel da
Paz de 2007

12. Abreviatura de boresle / General Motors do Brasil /
Nome de dois rios da Inglaterra.

13. Um sintoma de doença que pode ser tratado com

xarope, 11

23456789

2

• • • ,

•
- •

•

•
•

• •

•• • • •
• •

•
•

• •

• •

3

5

6

7

8

9

10

"oxaS
]eWIIld "6 'run\! ',"oual\! "S 'ou�eo\! 'qaM "L 'S89 jeuodw.l "9 'SVII ',"Wijln "S

'OfiUOAOVII 'epOS"1> 'op.sno 'olaz "E 'a"s ]IOIO'3"Z '!qW\! 'S�"a"l :SI\I01183/\
'assol ·E I 'xv '8V119 'as 'U 'aJ09

'UO!VII 'II 'snN<JOpJ\! "OI 'Il!lJ!A98"6 ]eWOS"S ',"U!Wn8"L 'Í1lo01 '0!S"9 '!!oedl\!
'03 'S 'WN 'wnpolO 'I> '10(1\1 '0108 'E 'elal 'SOA\! "Z d\!M 'zaO "I :SIViNOZI80H

oYJmOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2013

Novelas
• LADO A LADO - GLOBO· 18H

Cassiano promete a Samuca que não deixará Alberto gri
tar com ele. Guiomar pergunta a Dionísio o que ele fez com
Maria Adma. Ciro pede a mão' de Mila em namoro. Cristal
manda por Alberto 'um CD com suas músicas e uma carta

para Cassiano. Dom Rafael pede a Amparo que descubra

o nome do empresário de Cristal, ao saber que a filha fará
uma turnê pela América do Sul. Ester pergunta a Cassiano
se ele esteve com alguma mulher rio Caribe. Juliano se es

conde no armário, para Milanão vê-lo no quarto de Natália.
Alberto mostra a Ester o dossiê contra Cassiano e diz que vai

entregá-lo à polícia e pedir a guarda dos filhos.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
A emissora não divugou o resumo.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Márcia aconselha Éric� a conversar com Theo. Drago

repreende Élcio por ter dado o endereço de Érica para Lívia.
Berna se lamenta para Fatma. Wanda pede segredo sobre

o dinheiro para Aisha. Lívia fica satisfeita com o depoimento
de Haroldo. Áurea pede para Érica voltar CO[11 Theo. Wanda

repreende Lívia pelo erro que cometeu na audiência. Jô con

segue ficar no caixa da boate. Farid exige que Cyla deixe Ayla
dançar no restaurante com a brasileira. Stenio conta para
Helô que acredita que Lívia mentiu na audiência. Theo diz a

Nunes que acredita que pode provar que Líyia mentiu em seu

depoimento. Leonor pede ajuda a Arturo e Isaurinha para
lidar com Amanda e Celso contra Carlos. Caique conhece
Aisha. Berna prosura Helô. Lurdinha se chateia com a falta
de notícias de Aisha .. Theo avisa a Áurea que precisa falar

com Helô. Rosângela pensa em dispensar Garcez por causa
de Haroldo. Érica vê o DVD enviado por Lívia e decide mostrá
lo ao coronel. Russo elogia Jô/Lohana para Irina. Almir avi

sa a Waleska que Morena voltará para a Turquia. O homem

suspeito aparece na casa de Lucimar, mas Neuma consegue
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Salve Jorge
Stenio desconfia do depoimento de Lívia e interrompe a audiência

Após meses de discussões e ameaças, finalmente chegou o
dia do julgamento de Théo (Rodrigo Lombardi). LíviaMarini
(Claudia Raia) está acusando o capitão de agressão física e os

primeiros a depor são Lena (Monique Curi) e Haroldo (Ota
viano Costa). Logo em seguida, é a vez de Lívia. A chefona de

tráfico repete para o juiz toda a lorota que inventou. E quem

acompanha tudo atentamente é Stenio (AlexandreNero) que,
diante dos fatos, começa a desconfiar da veracidade das infor
mações. Sem avisar, ele resolve interromper o julgamento no

meio do depoimento de Théo e pede uma pausa ao juiz.

mandá-lo embora. Morena vê Russo no aeroporto.

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

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

para alugar uma fantasia, seu pai pediu um adiantamento

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

reúne a Patrulha Salvadora para tentarajudar Carmen. Eles
chamam a operação de 'Fantarrilho' (Fantasia Carrilho). Eles
combinam de ir aos estúdios de cinema do tio do Kokimoto

para conseguir a fantasia de Carmen. Os garotos conhecem
o Sr. Tomuro. Daniel e Davi procuram uma fantasia para Car
men no guarda-roupa do estúdio. Eles encontram. Daniel

comenta que Carmen vai chorar de tanta alegria. Durante o

sono, Carmen sonha que Helena é sua fada madrinha e lhe

dá urna fantasia para ir à festa. Carmen acorda do sonho e

.
sente-se frustrada.

• BALACOBACO - RECORD
Norberto foge do cerco da polícia, enquanto Arnaud ati

ra. O vilão se irrita ao pensar que poderia estar com a mãe de

seu filho e o capanga estranha. Cremilda agradece a Osório

por tê-Ia defendido e os dois flertam. Hilda os interrompe e o

dono da pastelariase anima ao saber que a mãe de Vinagre
aceitou trabalhar na Stromboli. Adriana e Mauro ficam ani

mados com a gravidez de Isabel, mas a arquiteta pede segre
do. Cremilda fica furiosa ao descobrir que Dolores fugiu e exi

ge que as filhas procurem pela cadelinha. André discute com
Marlene e ameaça ir trabalhar fora do país caso a madràsta
insista em escolher o marido de Luiza. O fotógrafo aproveita
a oportunidade e revela estar apaixonado pela filha da don

doca. Isabel teme que Norberto consiga fugir e Eduardo tenta
acalmá-Ia. Antes das gravaçôes de "Socorro Paquetá", Diva
perde a voz ao saber que o vilão está foragido e a polícia
tem autorização para matá-lo. Zé Maria decide que Dóris vai

dublar a irmã. Duma pede para Plínio o chamar de "Fumo" e o

locutor-se diverte com o novo nome do.sonoplasta, Luiza foge
da discussão enquanto André se declara. Marlene e Aragão
ficam felizes com a notícia. Abigail e Taís comemoram ao sa

ber da gravidez de Isabel.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade iJas emissoras.

Fofocas'
I<im revela que está
sentindo muitas dores

Kim Kardashian tem passado maus bocados
por estar esperando um herdeiro. Em entrevista

para o programa "E! Special", a namorada de

KanyeWest disse: "Tenhomuitas dores, em to

dos os lugares. Estava esperando que fosse ser

uma experiência incrível, em que eu pudesse
fazer o que quisesse, comer o que quisesse é me

sentir bem. Mas não está sendo assim". Como
muitasmulheres, abela acabou recorrendo à in
ternet. "Fiquei paranóica e procurei no Google
o significado de tudo isso. As coisas que apare
ceram são terríveis. Fiqueimorrendo demedo",

,

Dr. Rey recusa convite
para '� FazendaB"

Não foi dessa vez que a produção de A
Fazenda 6, da Record, conseguiu garantir a
participação de Robert Rey no reality show.
Pela internet, já circulavam alguns boatos
de que o cirurgião plástico era um dos can
didatos que disputariam o-prêmio de R$ 2

milhões. O médicoteria outras prioridades,
como por exemplo a carreira política e seu

programa na RedeTV!, o Dr. Hollywood.
Recentemente, ele se filiou ao PSC, que deve
lançá-lo como candidato a deputado federal.

Horóscopo
omundo se transforma e nãssomosparte Ida transformação. os anjos nosguiam e

nos protegem.l'auIo Coelho

Ei Áries Libra
20/3 a 19/4 - Fogo 23/9 a 22/10 - Ar

Há dias em que certas mudan- Bom dia para ganhar dinhei-
ças são necessárias e hoje é um de- ro e investir na concretização de
leso 'Procure a raiz dos problemas ao suas ideias. Negócios com imóvel
invés de tentar soluções superficiais. oumaterial de construção contam
Encare este momento como sendo com o apoio dos astros. No campo
oportuno para fazer urna profunda afetivo, sua necessidade de segu-
renovação em sua vida, seja profis- rança está em alta, podendo apro-
sional ou afetiva. Cor: roxo. fundar laços. Cor: azul-claro.

Li Touro nESCOrpião20/4 a 20/5 - Terr�
__ _ 23/1Oa,21/11 -Água

Hoje, vocêserá desafiado a pen- Tenha Cuidado com o egoísmo
sar mais no bem-estar dos outros e a falta compreensão ou pode-
do que em simesmo. O astral indica rá afastar pessoas' queridas. Não
que você terá muito o que aprender leve tudo a ferro e fogo � você pode
com pessoas mais experientes. No atrair ressentimentos se agir com
'romance, o astral é dos mais pro- tanta dureza e exigência. No cam-
missores e o clima é de profunda po afetivo, as relações superficiais
sintoma. Cor: vinho. não terão vez. Cor: lilás.

t4 Gêmeos (; Sagitário
21/5 a20/6-Ar 22/11 a21/12-Fogo

Será necessário fazer um es- Não tenha receio de assumir

forço maior para atingir as suas novas responsabilidades. As ativi-
metas. Então, trace prioridades e dades que exijam sigilo, concen-
se concentre no que pode trazer tração e ísolamento serão as mais
resultados práticos para sua vida. favorecidas agora.A dois, não per-
No amor, avalie prós econtras, pois ' ca a chance de surpreender o seu

mudanças profundas serão neces- par e mostrar a bondade do seu

sárias agora. Cor: laranja. coração. Cor: verde-escuro.

I:J Câncer Capricórnio
. 21�6 a21/7 -Águç. 22/12 a20/1 - Terra

O prazer, a diversão e o traba- O trabalho de rotina pode ab-
lho poderão se fundir nesta sexta- sorver mais tempo do que imagi-
feira. As, parcerias e alianças serão, na, mas você terá condições de as-
favorecidas, podendo ter êxito ao sumir qualquer desafio.No campo
trabalhar em equipe. Romance su- das relações, você estará em pleno
perficial não terá vez, mas o amor domínio. Plutão realça seumagne-
estável tende a se aprofundar neste tismo, deixando o relacionamento
dia. Cor: bege. .

mais excitante. Cor: preto,
'

Leão Aquário
22/7 a 22/8 - Fogo. 21/1 a 18/2-Ar

Quem pensa em uuciar um É hora de direcionar o foco de .

negócio próprio, a hora é essa! O suas atenções para as responsabi-
astral é dos mais apropriados para !idades de trabalho. O setorprofis-
assumir novas responsabilidades e sional recebe poderosas vibrações
conquistar um pouco mais de au- astrais, mas precisa se empenhar.
tonomia. No campo sentimental, Encare as mudanças com otimis-
intensifique o convívio com a sua mo, pois elas favorecerão a sua

cara-metade. Cor: vinho. vida .sentimental. Cor: preto.

r, Virgem �peixes23/8 a 22/9 - Terra
___

19/2 a 19/3 - Terra

Você saberá atrair a confiança Lua e Saturno indicam que
dos outros, seja por sua seriedade você saberá atrair a confiança das
profissional ou por sua convicção. pessoas com as quais trabalha. O �
Tarefas que exijam criatividade se- seu senso de dever e responsabili- r
rão especialmente favorecidas. No dadevai estarmais aguçado do que

't

romance, o clima é de paixão e óti- nunca. No amor, a confiança e a le-
mo entrosamento: curta o momen- aldade serão recíprocas: aprofunde
to! Cor: tons pastel. os seus vínculos. Cor: creme.
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HISTÓRIA E IDIOMA
SEXTA�FElRA, 26 DE ABRIL DE 2013

Silvia Kita
Historiadora

Nosso primeiro
jornaleiro

Claudio Alípio Stulzer, filho de
José Stulzer e Maria Stenger Stul
zer, nascido em 21 de julho de 1905,
foi o primeiro funcionário a distri
buir o jornal "Correio do Povo" em

1919. Inclusive auxiliou a descarre

gar as máquinas gráficas na Estação
Ferroviária de Jaraguá, vendidas
por Abdon Batista a Venâncio da
Silva Porto. Posteriormente foi fun
cionário da empresa contábil "A Co
mercial". Faleceu em 26 de abril de
1977, aos 71 anos, deixando a esposa
Irene, seis filhos e netos.

Hansaquer
mudar de nome p

o Distrito de Hansa, município de Joinvil

le, já em 1927 buscava alterar sua denomina

ção. �ão por desgostar do nome alemão que
lhe fora dado pela Sociedade Colonizadora.

Hanseática, mas por haver outras localidades
com esta denominação, causando transtornos
de endereço, confusão com as correspondên
,cias e também no comércio, com a entrega de ,

encomendas. Somente em 1944 ocorreu a alte-'

ração para Corupá, através" de lei estadualdo '

ano anterior.
, '

Herton Schünemann

eutscheEcke,
e hertons@gmaiLcom m twitteucom/hertonls

Wissens'W'ertes überGrammatik
Wenn rrian díe Deutsche

Sprache anfãngt zu lemen, '

lernt man auch ganz schnell,
dass die Deutsche Gramma

tik ganz besonders gegenüber
anderen Sprachen ist. Heute
bringe ich ein paar inter
essante Informationen und
Kurioses über die deutsche
Grammatik.
-Deutsch ist eine westgerma
nische Sprache und Teil der
indoeuropãischen Sprachen
familie. '

- Deutsche Grammatiken
werden seit etwa 500 Jahren

geschrieben.
- Deutsch ist eine Artikelspra-

; .

, che, Artikel, Prãpositionen
undAdjektive stehen vor
dem Substantivo
-Das grammatische Ge-

.

schlecht (maskulin, feminin,
neutrum) muss nicht das
natürliche Geschlecht sein.
- Deutsch hat aIs einzige
Sprache eine Satzklammer

(flektierter Verbteil an 2. Stel

le; und Infinitiv, also unflek
tiert, am Ende im Satz)
-Es gibt 10 Wortarten, aber
auch Zãhlungen.
-DerWortschatz ist stãndig
in Bewegung und verãndert
sich. Es gibt viele Mõglich
keiten, Wõrter zu bilden..

,

-Es gibtDeklinationen in
der Sprache (die Fãlle oder

Kasus): Nominativ, Genitiv,
Dativ und Akkusativ (Artikel,

, Adjektive, Pronomen und
Substantive werden dekliniert

je nach Funktíon).
- Man unterscheidet diese
Zeitformen (Tempusformen
der Verben): Prãsens, Prãter
itum, Perfekt, Piusquamper
fekt, Futur I, Futur II.
-Die Modalpartikeln haben
keine eigenstãndige Bedeu
tung, sie kônnen nicht direkt
"übersetzt" werden, und sie
modifizieren die Aussagen
(bloB, denn, ja, eh, aber. .. )

.....

Resumo em português:
Pra quem inicia o aprendizado do
idioma alemão; a gramática alemã
se apresenta deoeras.diferente. Eis
algumas curiosidades: gramáticas
alemãs são elaboradasjá há 500 anos;

o alemão é uma língua baseada em

artiqos; o gênero daspalavras nem
sempre é o gênero natural do vernáculo;
existem q dedinaçôes no idioma alemão,
que se referem àsfunções sintáticas.

-

auch Zeit fürden ersten .riehtigen,
Prühjahrsputs.Der Frühjahrsputz:" :,' e

',eignet sich perfekt, um mal wie
dérso richtig auszumisten. Es is!
gênáu dasselbe wie hei úns hiér
fi BrâsÚi�il vor Weiiihaéhte�, vor ,,'

--- '_
, o,. "

, Neujahr, M<1;n mõchte die über-

fíüssigen alten Dinge raus und
sich .davon 'befreien, und so Platz

;für:Neü�s machen.
"

,

. ÀIs Vorschlãge für den Früh- �
.: jahrsputz sind die Fenster putzen, Respnlp amportuguês;

die Schrãnke aufrãumen, die Naprimavêra,os alemães começam os no1)OS longos dias

Gardinen waschen, die Schrânke mais ensolarados'com oFriihjahrsputz - a limpeza geral
,

primaveril -, com o intuito de sé livrar dos desnecessários,
ausmisten (das heiBt weggeben, enrolhas em casa e limpar tudo cl1fdadosamente. Por lá é uma
wasman �i�h� Ill�,�r braucht), I � aq�o,' tr�diC,.,'ional hem nessa época em que chega vida nova.
unter deni' imbtti iO�anU1JlgllliMdlienl,l111111 r II lU lLHllb ' 1, '.. ','

lehV;nG@iifmatik
Nominativ ãpos�nen 's

Kasus

BfutufWorts=" Zeit
Satz .pa',

Pronomen

Es ist Frühlingsanfang in Deutsch
land, und die Tage werden Iânger,
die Sonncnstrahlen auch und der
Staub scheint aus seinemWinter
schlaf erwacht zu sein. Mit den
hellen Tagen kann manauch besser
den Schmutz sehen;
Ih Deutschlàndistes nebenbei

die WintÚkleidung,wast.hen�und wegpack�n,-.
' ".

" - o;. __
,

-,

.�
-

und só weiter, ",
Doch schon bei der Überlegung, wo 'man .anfangen ,"

soll, verlieren viele die Lüst, Für víéle .ist.és-Arbeit
• �

1,

ohne Ende. Also, nichts Besseres als Urlaub danach.
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o tratamento
�

esta na casca
da banana
PESQUISA Estudo verificou que a água
pode ser tratada através do produto

São Paulo/Agência Brasil

Um estudo da USP
identificou que a cas

ca de banana pode ser uti
lizada no tratamento de

água contaminada pelos
pesticidas atrazina e ame

trina. Pesquisadores do
Centro de Energia Nuclear
na Agricultura (Cena) fize
ram testes com amostras

coletadas nos rios Piraci
caba e Capivari, no interior
do estado de São Paulo,
que comprovaram a absor

ção de 70% dos químicos
pela casca. Embora ainda
não comprovada a toxici
dade desses pesticidas em

seres humanos, a utiliza-

Planos de saúde

Clientes são
ressarcidos

o Ministério Público
Federal (MPF) no Rio de
Janeiro expediu uma re

comendação à Agência
Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS) para que o

órgão modifique sua reso

lução normativa, assegu
rando que os consumido
res lesados por cobranças
indevidas de operadoras
de planos de saúde se

jam reembolsados com

o dobro do valor pago.
A recomendação é con

trária à Resolução Norma
tiva na 48/2003, da ANS,
que determina que as

operadoras devolvam aos

clientes somente a quantia
cobrada de forma abusiva.

A resolução normativa
determina também a in

vestigação de cobranças
indevidas.

ção de ametrina é proibida
nos Estados Unidos por ter

provocado mutação em es

pécies aquáticas.
Para que seja utilizada

como agente de deseon

taminação, a casca da ba

nana, que pode ser reco

lhida inclusive no lixo, é
ressecada ao sol por uma
semana ou em estufa a

60 graus Celsius (OC), o

que diminui o tempo do

processo para um dia.

Após a secagem, o mate
rial é triturado e peneirado
para formar um pó para
ser despejado na água. A
casca da banana corres

ponde de 30% a 40% do

peso total da fruta.

FILTRO Cascas ajudam
a absorver 70% dos

pesticidas utilizados

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 62 - Centro - CEP 89252-000
Jaraguá do Sul - SC ( Em frente a Caixa Econômica Federal)

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL �o 25/2013. SECRETARIA
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. TIPO:
menor preço por item. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul, através do Secretário
de Administração, torna público para conhecimento dos
interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que, fica
alterada a descrição dos itens do Objeto do edital e alterado
o tipo do julgamento do edital para Menor Preço por lote. O
conteúdo integral das alterações estará contemplado no Edital
Versão II, que será disponibilizado a partir do dia 29/04/2013
no site www.jaraguadosul.sc.gov.br. Sendo assim, e por

força do §4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, tendo em

vista a alteração modificar a formulação das propostas, esta

Administração Pública comunica aos interessados, que está

prorrogando a data para entrega, credenciamento e. abertura
dos Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 10 de
maio de 2013, no Setor de Protocolo daPrefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n.? 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO-:-dispwta de preços
e abertura dos envelopes serão às 09:30 horas do mesmo dia,
na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
Jaraguá do Sul (SC), 25 de abril de 2013.

.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 244881/2013 Sacado:ADRlANADE OLlVEIRARODRIGUES
Endereço: RUAPROFESSORHElNRICHGEFFEIIT 356 - Iaraguá do SuI-SC -

CEP: 89256-290 Cedente: GUMZ CONIl\BIlJDADE E CONSUITORIAEM
PRESA Sacador - Espécie: DMI- N° Titulo: 9200160516 - Motivo: falta de

pagamentoValor R$622,00 - Data parapagamento: 01/05/2013-Valortotal
a pagar R$693,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 622,00 - Juros:
R$ 1,86Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244573/2013 Sacado: ALCENIR CANUTO WATERKEMPER

Endereço: R GUILHERMlNA PEREIRA UMA LENZI 268 - JARAGUA DO
SUl- CEP: Cedente: NATIJIAR LTDA ME Sacador: Espécie: DMI - N°
Titulo: 1388/6 - Motivo: falta de pagamentoValor R$126,66 - Data para pa
gamento: 01/05/2013- Valor total a pagar R$204,80 Descrição dos valores:
Valor do título: R$126,66 - Juros: R$ 0,46 Emolwnentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 244574/2013 Sacado: ALCENIR CANUTOWATERKEMPER

Endereço: R GUILHERMlNA PEREIRA UMA LENZI 268 - JARAGUA DO
SUL - CEP: Cedente: NATIJIAR LTDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1388/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 68,00 - Data para pa
gamento: 01/05/2013� Valor total a pagar R$145,92 Descrição dos válores:
Valor do título:R$ 68,00 - Juros: R$ 0,24 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 244644/2013 Sacado: DAIANE MUNSKE BENTO Endere
ço: AV PREEWALDEMAR GRUBBA 2727 AP 09 - laraguã do Sul-SC - CEP:
89256-970 Cedente: KS MECANlCA PECAS INSTAlACAO E MAN EM G
Sacador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 3139/A - Motivo: falta de pagamento
Valor R$ 204,50 _. Data para pagamento: 01/05/2013- Valor total a pagar
R$281,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 204,50 - Juros: R$ 0,47
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 244860/2013 Sacado: DA1AS CONSTRUTORA lIDA ME

Endereço: AV. PREFWALDEMARGRUBBA 5249 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-502 Cedente: RV GEVAS FOMENTO MERCANTIL lIDA Sacador
MR IND E COM DE MATER Espécie: DM! - N' Titulo: 934255-1 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 329,60 - Data para pagamento: 01/05/2013-
Valor total a pagar R$409,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$

-

329,60 - Juros: R$ 0,76 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 244718/2013 Sacado: DANIEL RODRIGO DEIZ Endereço:
RUAARfHUR GUNTHER 221 AP 203 BL 3 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89255-570 Cedente: BV FINANCEIRA S/ACFI Sacador: - Espécie: CBI - N°

Titulo: 251006989 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.690,38 - Data

para pagamento: 01/05/2013-Valor total a pagar R$2.299,71 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.690,38 - Juros: R$ 528,52 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 244877/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANUIENCAO
lIDA-ME Endereço: RUA PAUlO EGGERT 153 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89257-770 Cedente:H SOLDAS E EQUIPAMENTOS lIDA Sacador - Espé
cie: DMI- N°Titulo: 043483/B - Motivo: falta de pagamentoValor R$ 306,80
- Data para pagamento: 01105/2013-Valortotala pagar R$391,47 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 306,80 - Juros: R$ 0,81 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,10 Conduçâo: R$24,50 - Diligência: R$24,ÔI

Apontamento: 244831/2013 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: RUA
13 DE MAIO 445 - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89255-400 Cedente: V SV
COMDETECIDOS lIDA Sacador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 1/6 - Motivo:
falta de pagamentoVaiar: R$ 576,67 - Data para pagamento: 01/05/2013-
Valor total a pagar R$652,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$
576,67"- Juros: R$I,53 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 244830/2013 Sacado: M&M INDUSTRIA MED\.LURGlCA
lIDA ME Endereço: AV PREF WALDEMAR GRUBBA 3841 - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89256-.500 Cedente: DISTRIBUIDORA DETlN1l\S ANAZAT
TI Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1940 - Motivo: falta de pagamento
Valor R$ 377,60 - Data para pagamento: 01/05/2013- Valor total a pagar

. R$454,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 377,60 - Juros: R$ 1,13
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,27

1
l,

Apontamento: 244609/2013 Sacado: RID COMEROO DE PECAS lIDA En

dereço: RUARODOlfOWISCHRAL, 105 - VIlA LAIAU - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89251-970 Cedente: PIRAMIDEAUTO PECAS lIDA - EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 21932194 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$486,96 - Data para pagamento: 01/05/2013-Valor total a pagarR$563,89
Descrição dos valores: Valor do título:R$ 486,96 - Juros: R$ 0,81 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 244723/2013 Sacado: JiOSAMARIA KNOL Endereço: RUA
CARLOS HARDT N 1 COMPLCX 08 AP 24 BL 1 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-580 Cedente: BANCOJIAUCARD S/A Sacador: - Espécie:Cf - N°Ti
tulo: 3410728737475567-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.781,67
- Data para pagamento: 01/05/2013- Valor total a pagar R$25.663,88 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 21.781,67 - Juros: R$ 3.804,53 Emo
Iwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 17,83

Certifico, que este Edital de lotimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povd', na data de26/04/2013. Iaraguá do Sul (SC), 26 de abril
de2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 11
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Voo sobre Jaraguá
A construtora Proma promove urn concurso

cultural que vai brindar o vencedor e urn acom
panhante com umvoa panorâmico sobre a cida
de. Os interessados devem acessar o Facebook
da empresa (facebook.comjpromaconstrucoes).
A promoção vai até o dia 20 demaio e o resulta
do será divulgado no dia 24 do mesmo mês.

Viaduto
Apesar de todos os anúncios de início das

obras do viaduto sobre a BR-;2.80 no entronca
mento com a rua Manoel Francisco da Costa
- futura ligação com a BR-280 em seu novo

traçado depois de duplicada -, de concreto só
.se observa a placa da obra que surgiu ali na
última segunda-feira.

Algodão
Apesar dos' grandes estoques mundiais, o

algodão em pluma passou os últimos meses

com previsão de alta no País. Esta tendência
foi-interrompida e até o dia 23 o indicador do

Cepeamostrava uma queda de 6,84% no mês.
A liberação da importação de pluma isenta da
TEC é pouco efetiva, mas afetou � mercado.

Crédito ao consumidor
Dados da Boa Vista Serviços, administra

dora do SCPC (Serviço Central de Proteção
ao Crédito), com abrangência nacional, in
dicam que a procura por crédito no primeiro
trimestre de 2013 cresceu 1,9% na compara
ção com o mesmo período do ano anterior.
Na comparação de março contra fevereiro,
houve queda de 2,3% no indicador, retirados
os efeitos sazonais, Na comparação do acu

mulado de 12 meses, houve expansão de 5,7%
em relação aos 12 meses terminados no mes-

mo período de 2012.

_

Lourival Karsten

MERCADO
Para os lojistas
Qcentro Universitário Unicesu

mar oferecerá uma palestra aos

lojistas de Blumenau e Jaraguá do

Sul, com o tema "Como Comunicar
Melhor e Vender Mais na sua Loja",
com Adriano Albano, diretor das uni
dades do Unicesumar nas duas cida
des. Adriano tem vasta experiência no
tema, tendo atuado como diretor de

Marketing de grandes redes varejistas
em todo o Brasil, além de possuir am
pla formação na área, atuando tam

bém como professor universitário de

Marketing de Varejo. A palestra acon
tecerá dia 7 de maio, em Blumenau, e

dia 8, em Jaraguá do Sul, às 17h, na
unidade do Unicesumar de cada ci
dade. Para a inscrição, basta entrar

em contato com as unidades do Uní
cesumar a fim de reservar sua vaga.
Não será cobrada entrada, porém será
solicitada a doação de um agasalho,
que posteriormente será destinada à
entidades beneficentes. O evento tem

o apoio, em Jaraguá do Sul, da Câma
ra dos Dirigentes Lojistas e Sindicato
dos Empregados no Comércio, e em

Blumenau, do Sindicato do Comér
cio Lojista e também do Sindicato dos

Empregados no Comércio.

• NR INDUSTRIAL
Comemora hoje 29 anos de atividade, com
posição consolidada no seu segmento.

• FRONTAL
O Supermercado Frontal comemora hoje 13
anos de atividades, ocupando um nicho de
mercado do comércio de bairro.

�Vinho premiado
O vinho Basaltino, da Vinícola Pericó, do

empresário jaraguaenseWanderWeege, foi eleito o
melhor tinto, na categoria vinho nacional de outras
regiões. A cerimônia de premiação ocorreu namaior
feira de vinhos da América Latina, a Expovinis,
realizada em São Paulo durante essa semana:

Aquicultura
A Secretaria da Agricultura e Pesca oficializou a liberação de R$

2.592.753,32, sendo R$ 547.833,48 de contrapartida do governo do

Estado, em emendas parlamentares para o investimento no setor.

Serão usados na aquisição de equipamentos destinados à sinalização
de áreas aquícolas em Santa Catarina, o monitoramento ambiental e

gestão de parques licenciados para atividades de malacocultura (cul
tivo de ostras e mexilhões) e para extensão aquícola com fins de in
centivar a ocupação ordenada dos parques no Estado.

SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2013
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Ferrovia do Frango
·

Uma comissão da Associação
Empresarial de ltajaí acompanha as

discussões sobre a Ferrovia de Inte

gração (ou do Frango). O grupo, que
trabalha em parceria com represen
tantes de outros municípios, destaca
que todas as cidades da região lutam
pelo traçado ltajaí-Dionísio Cerquei
ra. O edital para elaborar o Estudo
de Viabilidade Técnica, Econômica
eAmbiental (EVfEA) da Ferrovia do
Frango, que vai ligar o Litoral Norte
ao Oeste de Santa Catarina, deve ser

lançado no próximo mês. A infor

mação foi repassada pela assessoria
.

de imprensa da Valec Engenharia,
Construções e Ferrovias SA, em

presa pública do governo federal. O
custo estimado para o estudo é de R$
7,76 milhões. O trajeto previsto vai
de ltajaí a Dionísio Cerqueira, totali
zando 862 quilômetros, mas, apesar
da projeção, a Ferrovia pode passar
por mudanças. Um segundo trajeto,
que por enquanto não passa de urna

ideia, aproveitaria a antiga malha do

Estado, ligando as cidades do Oeste a

outro município portuário, possivel
mente São Francisco do Sul.

Acijs/Apevi
Em função do feriado do dia 10

de maio, não acontece a tradicio
nal reunião plenária das segundas
feiras no dia 29 de abril. Próxima
reunião será no dia 6 de maio.

Temos várias opções de pacote:
SICI SANTIAGO. 5 noites de hospedagem. Trasiados • 4 passeios de dia inteiro a Valle Nevado, Portílo e fI Colorado

\
• Assistência viallemo Enttada .R$ 396 ':4.2311 à vista R$1.320 9" uss 617

\fAUE NEVADO SUPER.ECONÔMICO. 5 noites de hospeoagem> Traslados' 1 teur a vinícola o 3 passeies de dia inteiro
.

a Valle Nevado com meios de elevação, bastões,skis, botas-e aulas colei'ivas • Assistênda.viagem
• Entrada R$ 851+ 4x 497 I à vi$tà R$ 2.838.ou US$ 1.326

SIC12VAlCES(EI Colorado, VáUe Nevado). 4noites de hospedagem • Trí','lado5' dtytõ"r .

• • 4 passeios de dia inteiro a fJ Colorado e Valle Nevado commeios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas
• Assistência viagem' Entrada R$ 582 + R$ 339 1 à vista RS 1.9.3·9 ou US$ 9()6

SKI EM PORT1UO. 3 noites de hospedagem. Traslados" 1 city tom' 1 almOço' 1 passeie de dia inteiro a
Portillo commeios de elevação, bastões, skls, botas e au las coletivas. Assistência viagem

• Entrada R$ 540 + 4x R$ ;163 I à vista R$ 1.900 ou US$ 701
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GoveITIO de se vai abrir
edital para nova ferrovia
AVANÇO Estado abre

em maio a licitação para
a contratação do projeto
da Ferrovia do Frango,
entre Oeste e Litoral

Brasília

A Ferrrovia do Frango, que liga
r\o Oeste de Santa Catarina ao

Porto de Itajaí, vai sair do papel.
No dia 6 de maio, o governo lan
ça o edital para contratação do

projeto da ferrovia. A execução da
obra terá um prazo de oito meses

para ser concluída. A decisão foi
tomada ontem, em Brasília, numa
reunião entre o governador do
Estado, Raimundo Colombo, e o

diretor-presidente da estatal Va
lec Construções e Ferrovias SA,
Josias Cavalcanti Júnior. "Somos

o maior produtor de suínos, um
dos maiores de aves do Brasil com

exportações para o mundo todo e,

por isso, uma boa infraestrutura
. nos dará mais competitividade",
explicou o governador. Atualmen
te, SantaCatarina exporta cerca de
2 bilhões de dólares somente no

setor de avicultura.
O projeto vai definir o traçado,

o custo e o modelo de contratação,
que ficará em aberto. Existe a pos
sibilidade de ser executado pelo
Estado, pela União ou também

poderá ser uma Parceria Público
Privada (PPP). A ideia é apro
veitar a estrutura do Batalhão

Ferroviário, instalado em Santa

Catarina, que tem condições de
executar a obra. "Serão cinco mil
veículos a menos nas rodovias",
comentou o secretário da Infraes

trutura, Valdir Cobalchini.

ANTONIO CARLOS MAFALDNSECOM

PARCERIA Governador Raimundo Colombo esteve em

Brasília para definir acertos com a estatal Valec Ferrovias

Em Guaramirim, saúde é prioridade. Com o mutirão de

cirur:gias eletivas foram realizados procedimentos em
.

diversas especialidades: ginecologia, urologia,

otorrinolaringologia, ortopedia, oftalmologia, varizes e

�
....

,

I
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. Fazenda detecta

sonegação fiscal
Após acompanhar as ven

das em estabelecimentos de

Florianópolis, Joinville, Blu

menau, Balneário Camboriú,
Criciúma, Tubarão, Chapecó,
Joaçaba, Lages, Rio do Sul e

São Bento do Sul, a Secretaria
da Fazenda de Santa Catarina

apurou uma diferença de fatu- .

ramento de aproximadamen
te R$ 20 milhões - ou seja, as
empresas deixaram de subme
ter este valor à tributação pelo
ICMS. Dos 12 estabelecimentos
fiscalizados, somente em um

não foi constatada diferença.
A partir de agora, as empresas
serão contatadas para regula
rizar suas pendências esponta
neamente ãté 30 de abril. Caso
não regularizem, receberão no

tificações fiscais com acréscimo
de multa de 100% do ICMS que
deixou de ser pago, mais juros.

Mais de 40 auditores fiscais
da Fazenda participaram da

Operação em estabelecimentos

varejistas.

i
I

'I
.�
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Quatro carros capotam em 24h
IMPRUDÊNCIA Veículos

ficaram totalmente

destruídos, porém os

motoristas sofreram

apenas ferimentos leves

Débora Remor

guatro
veículos capotaram en

tre a noite de quarta-feira e a

t e de ontem, dois em Jaraguá
do Sul e dois em Corupá. Apesar
dos automóveis terem ficado to

talmente destruídos, ninguém se

feriu com gravidade.
A motorista de um Sandero,

com placas de Corupá, que ficou
com as quatro rodas para cima e

a parte da frente amassada, na
tarde de ontem, teve muita sor

te. Testemunhas contaram que
duas motocicletas vinham pela
BR-280, de Corupá em direção
a Jaraguá do Sul, e teriam inva
dido a pista contrária. Para não

colidir, a condutora degi.jogou
o carro no acostamento e aca

bou caindo em um barranco de

aproximadamente dez metros de

altura, na Rua WernerWeber, no
Bairro João Tozini.

O marido da vítima conta que
ela estava consciente e tinha ape
nas um ferimento no braço es

querdo. "Eu devia ter deixado as

crianças com ela, mas levei direto
para casa. Elas estavam contentes

porque iam andar de carro, mas

acabaram não indo", disse alivia
do Marcos da Silva. A esposa saiu
da empresa onde' trabalha e ia ao

Centro de Corupá, quando ocorreu
o acidente, às 14h15. Ela foi levada
ao ProntoAtendimento da cidade.

Danosmateriais
também em Corupá, na ma

nhã de ontem, foi a vez de um

Gol, com placas de Joinviile, ficar
de-cabeça parabaixo. O condutor
teria perdido o controle do veícu
lo por volta das ioh e capotou o

carro na Rua Roberto Seidel, no
Bairro Seminário. O motorista
não se feriu e preferiu não regis
trar o boletim de ocorrência.

Uma condutora, de 32 anos,
teve ferimentos leves depois de

capotar um Trailer, com placas de

Corupá, no Km 74 da BR-280, no
Bairro Ribeirão Cavalo, em Jara- .

guá do Sul, na noite de quarta-feira.
De acordo com a PolíciaRodoviária
Federal, oTrailer teria saído da pis
ta para evitar o choque contra ou- .

tro veículo, que seguia na direção
contrária e teria forçado uma ul

trapassagem indevida. Quando o

Trailer retornava à rodovia, depois
de cair numa vala, bateu na lateral
de uma Parati, com placas de Ja

raguá do Sul, e acabou capotando.
O motorista da Parati, de 18 anos,
saiu ileso. O causador do acidente
é um veículo não identificado pela
PRF, já que o condutor fugiu do lo
cal do acidente.

Outromotorista que fugiu sem
prestar socorro foi um caminho

neiro, que teria invadido a pista
onde um Uno trafegava, por volta
das 18h de quarta-feira, na Ave
nida Waldemar Grubba, na Vila
Lalau, em Jaraguá do Sul. O ve

ículo subiu no divisor de pistas e

capotou, próximo ao DG da Weg,
segundo informações.da Polícia
Militar. A condutora, de 23 anos,
teve ferimentos leves e foi socorri
da pelos Bombeiros Voluntários.

WIUlAM FRITZKE

CORUPÁ Sandeiro despendou do barranco de dez metros ao

sair da BR-280, tentando evitar uma colisão com duas motos

DENIS BLOEDORN/PLANTÃO POLICIAL

JARAGUÁ Motorista do Uno disse que teve a pista invadida

por um caminhão e desviou no canteiro daWaldemar Grubba

Acidente

Motorista fujão serámultado
Permanece internada

no Hospital São José, a

motociclista de 32 anos que
ficou gravemente ferida de
pois de colidir contra um

Escort, na noite de quarta
feira, próximo à Ponte do

Trabalhador, naVila Lalau.
A condutora foi socorrida

pelos Bombeiros Voluntá-

rios por volta das zoh, na
Rua Carlos Eggert, com

suspeita de fratura nas cos

telas e nas duas pernas. O
motorista do OUITO veículo

fugiu do local e abandonou
o Escort numa servidão
do mesmo bairro. A Polí
cia Militar foi informada

pela ex-mulher do condu-

tor que o filho do casal, de
três anos, também estaria
no veículo, porém ele não
foi localizado. O Escort foi

guinchado e o motorista
será multado em R$ 957

por não prestar socorro e

fugir -do local do acidente,
além de outras infrações
anotadas pela PM.

Drogas
Detido por descumprir pena

Um homem foi preso
na tarde de ontem, na Rua
Walter Breithaupt, na Cen
tro de Jaraguá do Sul, pela
Divisão de Investigação

Criminal da Polícia Civil.
Ele estava foragido desde
2011, pois não cumpriu as

regras da pena alternativa

aplicada pelos crimes de
\

receptação e uso de entor

pecentes. Já condenado

pela Justiça, ele foi encami
nhado ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

o jOFnalO CORREIO 00 POVO atende preceitos da Llii 28!1/SA por enquadl'ar-se COmO jornal diário de grande circulação I�éal e regional.
Balanços, �tas, editais, demais publicações legais.

.

(407J 2106-1919
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ADJ enfrenta o Suzano
em busca de pontuação
RECUPERAÇÃO Jaragua.enses tentam recuperar

fora, os pontos perdidos dentro da Arena Jaraguá

Com dois desfalques, a ADJ
(CSMjPré-Fabricar/Man

nesjFME) está preparada para
buscar pontos no duelo contra

o Suzana, hoje, às 21h, noGiná
sioAdib Moyses Dib.

A delegação jaraguaense
embarcou na manhã de ontem
e chegou a São Bernardo dos

Campos - local do jogo - por
volta das 17h. Suspenso, o go
leiro Djony não está disponível
para a partida. O mesmo caso

ocorre com o Guto, mas por
lesão. "Acreditamos que em 20

dias o Guto estará novamente

em atividade", comentou o pre
parador físicoMauro Sandri.

Em relação ao jogo, Sandri
está confiante. "Vamos enfren
tar um time de tradição. Po
demos vencer, mas temos que
respeitar. O preparo físico está
bom e isso fica comprovado
pelo crescimento dos jogado
res nas retas finais dos jogos.
Mesmo ganhando apenas um

desafio, o balanço é positivo",
acrescentou.

Segundo o ala PC, o princi-

pal problema a ser melhorado
está nas finalizações. "Fizemos
três bons jogos, mas fomos ine
ficientes nos chutes. E isto im

possibilitou resultados melho
res. Temos consciência disso
e vamos tentar a recuperação.
Pontos perdidos agora podem
fazer falta na reta final do cam

peonato", frisou.
Um dos destaques da equi

pe jaraguaense, o pivô Léo via

jou acreditando na possibilida
de de retornar com - nomínimo
- seis pontos na mala. "Esta vai
ser a nossa quarta partida e in
felizmente somamos um ponto
apenas. Longe da torcida e fora
de casa, as dificuldades cer

tamente vão aumentar. Mas
acredito que temos condições
de trazer duas vitórias dessa

viagem a São Paulo", definiu.

ADJ e Suzano entram

em quadra às 21 h, com
transmissão das rádios

Jaraguá AM, Studio FM

e do canal Sportv.

o adversário
I'

Emmá fase.na competição,
Suzano ainda não pontuou

Apoiado pelo São Paulo Futebol Clube, o Suzana se

divide entre as disputas da Liga Futsal e da Liga Paulista.
Na quarta-feira, a equipe atuou pelo certame estadual,
onde empatou por 1 a 1 com o Indaiatuba, fora de casa. De

momento, o time comandado por Fernando Cabral ocupa
a sétima posição, com cinco vitórias, cinco empates e três
derrotas. Em contrapartida, o time ainda não sabe o que
é vencer pela competição nacional. É o lanterna, com três
derrotas em três jogos. A partida marca o reencontro do
ala PC com o clube que defendeu na última temporada,
quando foi o vice-artilheiro da Liga Futsal.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EXPECTATIVA Ala Daniel é uma das esperanças do técnico Sérgio
Lacerda para bons resultados nos jogos fora de casa pela Liga Futsal

LIGA FUTSAl2013
CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE PRÓXIMOS JOGOS

P J V E D GP GC SG A% 26/4
20h CorinthiansX São Bernardo

I 3 ::I 1 O 11 e 6 11%
21h Suzana x AD Jaraguá

;;I. I 3 ::I 1 O fi) 6 3 77% 27/4
4" Atlônlico e 3 1 :1 O fi) 6 3 !}Il% l1h São José x JoinviBe

�. M!:!I, R!lndom � 3 1 :1 O ª e ::I Il�%
16h São Caetano x Maringá
17h C. Barbosa x Mal. Rondam

6· Corinthilln§ 5 ;;I 1 :1 O 4 3 1 1l5% 18h Orlãndía x Guarapuava
I· Q)Uilr&lPUIiIYIl 4 :1 1 .1 O I 4 ;;I 66% 20h Cascavel x Concórdia
S' CiOrloli lililrbollll4 :1 1 1 _O fi :1 3 �6% 20h30 Assoeva x llrnuararna-

9· Cª§ºªyel 4 ;;I 1 1 1 6 s 1 44%
10' Coneórdia 4 ;;I .1 1 1 ti) � O 44%
U· M€lrin!l<í 4 3 1 1 1 4 6 ,� 44%
12' Sªºj()§(Í 4 ;;I 1 .1 1 4 7 -s 44%
13' Abl)€lra!lYª 3 s 1 O 2 I I O ;;13%
.14' �ãa Bernardo ;;I :1 1 O 1 :1 :1 O 1l000h
16' A!i§PIW€l z :1 O ::I O 4 4 O 33%
16' Minil§ :1 4 O 2 :1 16W ,316%
.11· �ª9CilªUmo 1 3 O .1 :1 ti) 10 4 .11%
W· I"lorianópoll§ 1 4 O 1 3 1016 ,6 B%
19· suzane O ;;I O O 3 ti) 11 � 0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC -

Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

,1 TIME

Djony
Goleiro 2

4

Jaime

Goleiro

Nenê

Ala

Lê

Ala

7

Dian
8Ala

Pepita

9 Ala

Guto

Ala

Jonas

Fixo

Léo

Pivô 13

Daniel

Ala

Assis

Pivô 19

20

Jean

Goleiro

Boca

Goleiro 21

23

PC

Fixo

Hugo
Pivô .27

/77)
Tarek

Ala

Renatinho

Ala

Técnico

Sérgio Lacerda
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DNULGAÇÃO

Atletismo

Catarinense
em Itajaí

Ciclismo

Downhillem
Poinerode

Basquete
Técnico novo
noSub15

o atletismo de Jaraguá
do Sul disputa neste fim
de semana, em Itajaí, o

Campeonato Catarínense
Adulto. Dezessete atletas,
além do técnico Adriano

Moras, representam a Fa
culdade JangadajFME na

competição. "A prioridade
é buscar índices e melhorar
o ranking dos atletas para
as competições nacionais",
informouMoras.

Na estreia de Paxá

Stange como técnico de

rendimento, o basquete
SUb15 masculino de Jara

guá do Sul debuta no Cam

peonato Catarinense da
categoria. A UnimedjFME
inicia a competição reali
zando dois jogos em casa.

No Ginásio do Beira Rio,
recebe o Cricúma (hoje, às
18h30) e o Florianópolis
(amanhã, às 14h).

Com o apoio da FME,
os bikers Allan Fischer, Ra
fael Becker e Leonardo de
Souza representarão o mu

nicípio na segunda etapa do
Cámpeonato Catarinense de
Downhill, valendo pontos
para o ranking nacional. Em
Pomerode, buscarão descer
no menor tempo possível
os 4 quilômetros do Morro
da Turquia. A competição
ocorre amanhã e domingo.

Badminton

Dois atletas em etapa do Brasileiro
prossegue até domingo, 28, e os atletas de Ja
raguá do Sul viajaram com o objetivo de figu
rar entre as dez melhores da categoria subig
e os 12melhores da SUb17. Eles são treinados
porAdernar Saganski, oMazinho.

Os atletas Sarah Saganski e Welyngton
Wiltuschnig estão desde ontem em Cam

pinas (SP), onde representam a Associação
Jaraguaense de Badminton, na segunda eta
pa do Campeonato Brasileiro. A competição

'&

MIRA Tiro esportivo é um esporte olímpico que exige concentração e disciplina Voleibol

Infantilmasculino atrás do tricampeonato

Brasileiro de
.' -

Tiro Esportivo
no Baependi

Atrás do tricampeona- da competição, que reúne
to estadual da categoria, sete equipes, divididas em

a equipe MarisoljFME de duas chaves. "Esperamos
voleibol infantil masculi- vencer os dois jogos da
no inicia logo mais sua-ca- chave e decidir a etapa no

minhada no Campeonato domingo, provavelmente
Catarinense. Em Itajaí, os contra o time de São José,
comandados de Kadylac que é o mais forte candi

disputam a primeira etapa. dato ao título", informou
:,-.� ..... - � .

.

�� ,if:;"

o treinador. Seus atletas
entram em quadra logo
mais, às 18h, para encarar

o Santo Amaro da Impera
triz. Na noite de amanhã,
enfrentam Rio do Sul, às

19h. Caso- avancem à deci

são, a mesma acontece às
12h destedomingo, dia 28.

HJ;NRIQUE PORTO/AVANTE!

/

ONlINE Com ranking atualizado pela internet, evento ocorre
de forma simultânea em todo o País. Aqui teremos 11 atiradores

A ssim como qualquer de vários ponto do País.

.1"\modalidade, o tiro "No total, são mais de 600
também tem suas parti- inscritos em todas as po
cularidades. Uma delas é sições. Aqui, receberemos

permitir que atletas possam onze atletas' de Carabina
competir de forma simultâ- Deitado. No Brasil, serão

'nea, mesmo não estando no trinta competidores", afir
mesmo local. É o que acon- .

mou Samuel Lopes, coor
tece neste fim de semana denador da modalidade.
em Jaraguá do Sul, que se- E ele é uma das espe
dia a terceira etapa do Cam- ranças do Clube de Atira

peonato Brasileiro Online, dores Jaraguá num bom
no Clube Atlético Baependi, resultado. Atualmente na

A prova segue um cro- co-liderança do ranking
nograma como outra qual- nacional, Lopes aponta
quer. A diferença é que os seu companheiro Clésio
resultados são postados na Cunha como um adversá
internet e o ranking é atu- rio que pode surpreender.
alizado automaticamente, "Ao contrário dos Jasc,

onde a competição por
equipes é a mais impor
tante, o Brasileiro é uma

competição individual.
'Serve como teste, pois o

atleta coloca em prática
seus treinos", informou

Lopes. "Pode-se arriscar

mais, pois um erro não

prejudica toda uma equi
pe", acrescentou.

Os atletas do CAJjFME
atiram pela manhã no Ba

ependi, partindo de tarde

para Joinville, onde será
realizada a modalidade de
Carabina Ar. Em disputa
premiações locais, além de

pontos no ranking nacional.

CAMPEÕES Jaraguaenses iniciam a defesa do título conquistado no ano passado
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Ministério quer
revolucionar o
nosso futebol
MUDANÇAS Principal objetivo é a contenção de despesas
dos clubes brasileiros. Dívidas hoje chegam a R$ 4 bilhões

25 atletas no elenco e teriam
,

gastos limitados a 60% das

Na tentativa de implan- suas receitas com a folha de
tar um modelo euro- pagamento. Na Uefa Cham

peu, oMinistério do Esporte pions League, por exemplo,
promete colocar em pauta os clubes não podem exce

mudanças voltadas para a der este limite, exceto para
contenção de despesas dos jogadores de idade infe
clubes brasileiros. A pri- rior a 21 anos. Atualmente,
meira delas é a adaptação equipes como Corinthians,
do nosso calendário ao eu- Fluminense, São Paulo e

ropeu, ou seja, com as com- Santos, possuem mais de 30
petições iniciando em uma atletas no elenco e sofreriam

temporada e encerrando com a determinação. "A
na posterior. No entanto, a ideia é trazer todos os times
medida que mais sofre polê- , para um debate e eles perce
mica está relacionada ao li- bam que é o melhor para o

mite de atletas por equipes. nosso futebol. Muitas destas

Segundo o projeto, os times sugestões já são realizadas
não poderiam ter mais de na Europa", destacou Toni-

Agência Avante! nho Nascimento, da Secre

taria Nacional de Futebol.

Inclusive, acrescentou sobre
a importância da mudança
de calendário. "Imagina o

Atlético-MG com Ronaldi

nho, por exemplo, fazendo
pré-temporada nos Estados
Unidos. Além das excur

sões, iria ajudar na venda
de camisas e das marcas

dos clubes", complemen
tou. No entanto, estas ideias
só serão abordadas após a

conclusão do decreto para o

perdão da dívida dos clubes,
que está avaliado em R$ 4
bilhões em impostos, taxas
e contribuições não pagas
ao governo.

GLAUBER QUEIROZ/MINISTÉRIO DO ESPOItrE

POLÊMICA A iniciativa só vai ser pauta após o perdão das dívidas dos clubes

Futebol

MLS quer entrar na,Copa Libertadores
Da mesma forma que o

México, as equipes norte

americanas e canadenses
também querem integrar a

Copa Libertadores. O obje
tivo é ligado ao desejo de ex

pandir os negócios da MLS

(Major League Soccer), que
tem, conquistado respeito e

aumento de interesse nos

últimos anos. "Nós sempre
estivemos dispostos em par

ticipar de torneios interna

cionais, como a Libertadores.

Jogar contra os melhores
times daAmérica seria essen
cial para o desenvolvimento
da liga", comentou NeISQn:

Rodriguez, vice-presidente
da MLS. Em 2005, o DC

United, dos Estados Unidos,
disputoua Copa Sul-Ameri
cana e foi eliminado nas oita
vas de final pelo Universidad
Católica. Entretanto, 'não foi
dada continuidade a parce
tia nos anos seguintes.

.�.
CRICIÚMA E.C.

Atrás de um goleiro
Único catarinense na SérieA, o Cri

ciúma está se preparando para O' tor

neio nacional, Um dos focos é a busca
por um goleiro de renome, que devem
ser Julio CesareCO'rinthians) e Galatto
eCRE). "Ainda não está nada concreto.
Estamos analisando e e se for bom para
O' grupo, podemos contratar", comen
tou Cícero Souza, gerente de futebol,

Dois reforços
A Chapecoense vai participar pela

primeira vez do Brasileirão da Série
B e confirmou mais duas aquisições.
Destaque da última Série A pelo Grê

mio, O' lateral Anderson Pico chega _aO'
clube. O volante Glaydson, ex-Joinvil
le, também reforça O' Verdão do Oeste.
Eles tem pré-contrato assinado e serão

apresentados na semana que vem.

Cielo brilhante

Rafinha no Coelho
Eliminado no Estadual e de olho no

mercado da bola, O' Joinvílle apresen
tou mais um reforço. Autor de três gols
e destaque do Metropolitano, O' lateral
Rafinha chega para compor O' grupo do
Tricolor. Conhecido pelo seu chute for

te, Rafinha garante estar entusiasma
do. O Joinville segue negociando com

O'S meias Cleber Santana e Liguera.

Rafa Costa chega
Nas semifinais do Catarinense, o

Figueirense já está se reforçando para
a Série B. Artilheiro do Estadual com
12 gols, O' atacante Rafael Costa deixou
O' Metropolitano e vai defender as CO'

res do Furacão do Estreito. O vínculo
contratual é de três temporadas. "Es
pero fazer muitos gols e ajudar a equi
pe a retornar a Série A", destacou.

Medalhista fora
Retornando ao alto desempenho, Medalhista de bronze nas Olimpí-

Cesar Cielo brilhou nas eliminatórias do adas de Londres, a pugilista Adriana
Troféu Maria Lenk, no RiO' de Janeiro. Araújo está fora do plano olímpico
CO'm O' tempo de 21S58, O' brasileiro ga- 'para O' RiO' de Janeiro. Segundo a CO'n
rantiu O' índice para O' Mundial de Bar- " federação Brasileira de Boxe, O' objetivo
celona, onde pretende lutar pelo trieam- é renovar O' plantel. "Colocaram outras

peonato. De quebra, cravou o segundo meninas e falaram que não tínhamos
melhor tempo dos som livre em 2.ol3·e índice técnico. Sem subestimá-las, mas
está recuperado das lesões nos joelhos. alguma coisa tem", lamentou Araújo.

Soares em boa fase
AO' lado do austríaco Peya, O' brasi

leíro Bruno Soares está perto de con

quistar mais um titulo na temporada.
A dupla venceu O'S britânicos Fleming e

Marray por 2 sets a o, garantindo vaga
nas semifinais. O próximo adversário

, vai sair do confronto entre O'S espa
nhóis Granollers e Lopez contra O' ar

. ,'gentinO' Monaco e O' japonês Nishokori,

Spurs abre 2 a O
O fruto dO' sucesso do San.Antonio

Spurs é O' equilíbrio da equipe e istO'
voltou a se repetir nos playoffs da NBA.
Em casa, O'S Spurs venceram O' Lakers

por 102 a 91. Assim, O'S texanos abri
ram 2 a o, na série melhor de sete jO'
gos. O brasileiro Tiago Splitter anotou
oito pontos, O francês Tony Parker foi
O' cestinha com 28 pontos.
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'� COMO FltHOS Dona Lourdes posa para foto com os cãezinhos Kiki, Tófi e Keiti. Todos foram adotados e tiveram a sorte de encontrar um lar onde são respeitados
,

or incondicional.aos animais
CARINHO Lourdes

Rainiák é um exemplo
de dedicação e cuidado

com cães e gatos

Elisângela Pezzutti

Em uma casa simples e acon

chegante, cuidada com es

mero por dona Lourdes Rainiak,
os cães Kiki, Tófi, Keiti, Preta e

Pretona encontraram um lar de

respeito e amor. Além deles tam
bém há o papagaio Louro José
e a tartaruga Tatá, mas os cãe

zinhos são os grandes xodós da
família. Todos foram adotados e

contam com os cuidados diários
de dona Lourdes, aposentada
e atualmente dona de casa. Ela

sempre teve animais de estima

ção - gato, cachorro, peixinho
- e esse amor aos bichinhos foi
herdado pelas cinco filhas. Gisie
li, uma das filhas, tem oito cães e

quatro gatos em casa. Por gostar
tanto dos animais, hoje ela é pro
prietária de um Pet Shop na Vila
Lalau, em Jaraguá do Sul.

Sociedadeprotetora
Há três anos; dona Lourdes

é voluntária da Associação Jara

guaense Protetora dos Animais

(Ajapra) e, junto aos outros in
tegrantes da associação, parti
cipa de pedágios para conseguir
recursos, que são usados para

cuidar de cães e gatos abandona
dos nas ruas de Jaraguá do Sul
e região. O dinheiro serve para
comprar ração e cuidar da saúde
destes animais, muitas vezes en

contrados em situação crítica, do
entes e extremamente judiados.
Ao mesmo tempo em que há pes
soas que maltratam os bichinhos
e "parecem não ter alma", como
define dona Lourdes, outras são
solidárias e gostam de contribuir
com a causa. "Quase todos que

1
I

l _

�

.abordamos ajudam, são muito

poucas as exceções", conta. O
dinheiro arrecadado vai para a

caixinha da Ajapra. Dona Lour
des conta que o seu cãozinho

Tofi, que como os outros foi ado
tado, tem por volta de 12 anos,
é cardiaco e precisou passar por
duas cirurgias, que custaram R$
1.150. "Tudo veio da caixinha da

Ajapra", diz. "Trato meus bichi
nhos como filhos, pois se adotei
foi para cuidar bem", resume.

1411 3055-0024
14113022·1355
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