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Varzeano abriu com bons jogos, como o empate da Becker Ambientes (azul) com o CSL, na Vila Lalau. Jhenesson (ao centro) marcou duas vezes. PÃGlNA22

Literatura

Artistas nacionais
na Feira do Livro

Assassinato

Suspeito confessa
crime em .Iaraguá
Suposto agressor, de 25 anos, que
teria matado a facadas o colega
de trabalho no final da tarde de

domingo, no Bairro Três Rios do

Sul, foi preso pela PM. PÁGINA 20

Política
A indefinição no

.. hospital continua.
.

Prefeito de Massaranduba, Mario
:cO Fernando Reinke, cancela a

, licitação para obras de reforma
na inacabada unidade de saúde.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO,
PÁGINAS6E7

Os cantores e compositores Adriana
Calcanhotto, Badi Assad e Zeca
Baleiro são três dos talentos que
confirmaram presença 'ltA"TV
em Jaraguá, em junho. lYJlA

Prefeitura quer alargar
rua no Centro de Jaraguá

PROJETO Administração munlclpal negocia com o Colégio Marista a desapropriação
de uma área para ampliar o entroncamento da João Zapella com a Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca. A ideia é aumentar a distância entre as faixas. Página 8
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Sem legendas
Estou retomando com meus filhos algumas sé

ries bacanas do cinema. Fui às locadoras que
frequento e, ao pedir a Trilogia "StarWars" (Guerra
nas Estrelas) fui informado que a mesma não fazia

parte do acervo. Ao questionar o motivo, explica
ram que não adianta, nesta cidade, adquirir filmes
que não sejam dublados.

Ninguém aluga filmes se "tiver de ler" (com legen
das em português). Como os primeiros filmes dessa

Trilogia Star Wars não ganharam versões dubladas
em português, os donos de locadora nem adquiriram
esta coleção e muitas outras, pois o povo não aluga
filmes "que tem de ler". Aí, lembrei-me do chororô dos
alunos universitários: "Professor, como vou entender
o filme? Coloca em português!".

Acreditava ser brincadeira dos alunos, ironia. Co
locava o áudio original e cutucava: "Ah, sim, só faltava
essa: aluno universitário querer dublagem! Deveriam
assistir em inglês, sem legendas!". Até porque jamais
pensei que um universitário pediria para extirpar o
áudio original por ler de forma tão lenta.

Mas o que leva o povo a ler tãomal, a ler tão pouco,
a alunos universitários reclamarem de ler capítulos de
livros para uma atividade, quando em outras cidades
os acadêmicos leem o livro todo?

Nossa cidade se esqueceu de valorizar a escola e os

livros. Pensaram que o trabalho braçal e o tecnicismo
capenga resistiriam à cultura e a necessidade de in

formação. Estamos fadados ao fracasso, à invasão de

estrangeiros nas nossas vagas. As próprias indústrias,
que penam com a falta de qualificação da mão de obra
na cidade, hoje descartam os iletrados que elesmesmos
criarampor gente com cultura, senso crítico e que saiba
ler ao menos as legendas de um filme estrangeiro.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para 9redacao@ocorreiodopovo.com.br

ndizaciaso da língua italiana
o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul está

com vagas abertas para o curso de línguas
destinado a iniciantes. As aulas serão todos
os sábado, das çh às uh. A primeira será no

dia 4 de maio. A professora é uma italiana,
natural de Roma, e o curso tem dois anos de
duração. Às pessoas com conhecimento no

idioma, a entidade oferece a oportunidade
de realizar aulas de conversação. Elas são re
alizadas nas terças-feiras, das 18h às 19h30.
Informações: 3370-8636, das 14h às 18h30.

COMENTÁRIO

Profissão repórter
Foi ótimo o que os americanos,

dia destes, mandaram dizer ao
mundo. Sem rodeios, mandaram
dizer que depois de muito pesqui-

.

sar descobriram qual é a pior pro
fissão do mundo. É a de repórter.
E eles têm toda a razão, ainda que
possa haver outras que são uma

urtiga das brabas.
- Ah, Prates, me poupe, vais fa

lar em causa própria, vais defen
der os repórteres? - Não, não vou,
vou apenas dizer aos dengosos que
andam por aí que repórter não faz

greve. Esse o' primeiro ponto das

diferenças, ai de um repórter que
"pense" em greve, apenas pense.
Ele estará no olho da rua' pelas
suas próximas cinco reencarna

ções. Repórteres não fazem greve,
ganham pouco, muito pouco, não

não fazem beicinho nem greve? Te
riam todas as razões para isso. E por
que dengosos que não trabalham
sábado, domingo, feriados, que go
zam de licença por tempo de ser

viço, isso e mais aquilo, vivem em

greve? Sabes por quê? Porque estão
montados na odiosa, na indecente
estabilidade. Só isso ...

Com grevistas acomodados na

sinecura odiosa da estabilidade,
eu faria apenas um teste, aprova
do no teste o sujeito ganharia o

aumento reivindicado: - Fale-me
por três minutos sobre o livro que
está lendo? Revirou os olhos, fun
gou, tossiu, sai, sai agora! - Vai te

coçar numa tuna, vai ganhar com
petência para merecer um aumen

to de salário ... O teste, claro, vale
ria também para os repórteres.

lUIZ CARLOS PRATES

têm feriado, dia santo, Réveillon,
Páscoa, Natal, aniversário do
vovô, madrugadas, nada, repórter
é um operário de todas as horas.

Os repórteres americanos ga
nham em média 2 mil dólares por
mês, 36mil dólares por ano, são eles
que dizem isso, e sabes o que isso

significaria por aqui? Simplesmen
te um salário de 4 mil reais. Não há
um único, eu disse um único, repór
ter catarinense que ganhe 4 mil re
ais pormês. Eu disse repórter.

E por que então os repórteres

• Americanos
Uma leitora "tentou" me corrigir. Ela disse que me

refiro aos americanos como americanos e que isso não é
correto, afinal, americanos somos todos nós, da Améri
ca do Sul, da Central e do Norte. Ocorre, amiga, que os

americanos são chamados de americanos porque o País
deles se chama América. Os Estados Unidos não se cha
mam Estados Unidos, mas Estados Unidos "da" Améri
ca. O País tem por nome América. God Bless America.
Não estou errado, "sorry",

à indústria automobilística estrangeira com a eliminação
do IPI e daí a falta de dinheiro para as nossas necessidades
básicas de saúde, educação etc. etc. E esse incentivo ao en

dividamento "facilitado" iria garantir a qualquermiserável
ter carro, não foi o que eu disse? E agora a bomba está ex

plodindo no colo da presidenta. Ou ela coloca o preço dos
combustíveis lá em cima ou não sei como vai se virar com a

crise dos combustíveis. Não aposte no contrário ...

• Dívidas
Diz o Estadão: - "A classe média típica está mais en

dividada". E eu não sei... Faz tempo que venho avisando
nos meus programas de rádio que o Brasil iria mergulhar
numa crise econômica pior que a vivida pelos europeus. E
citava como exemplo o criminoso incentivo ao endivida
mento feito pelo governo Lula. Haja vista o favorecimento

• Falta dizer
o Lula vai ser colunista do The NewYork Times, right?

Ou ele só assinará a coluna? Mesmo assim, ele terá que en-
.

dossar o que o seu "ghost-writer" escrever. E será que vai

repetir o que dizia contra o "imperialismo" americano e jo
gar pedras na cruz do Tio Sam como o fazia quando "traba
lhava", quando operário? Será que a águia americana que
se lhe afigurava como um abutre do mundo será mantida
assim ou virou uma ararinha azul?

Não esqueça
Pagamento do
IPVA de abril

AJUDA PARA
O GABRIEL
A família do pequeno
Gabriel Tessmann,
de um ano e dez
meses, que sofre de
hidrocefalia- doença
que provoca o acúmulo
de líquido no crânio
- pede novamente

ajuda para os cuidados
do menino. A mãe,
Claudete, 30 anos, disse
que se alguém estiver
interessado em ajudar
com fraldas, roupas e

material de construção,
pode ligar para o

telefone 8469-8226 ..0

jornal O Correio do
Povo revelou o drama
da família na edição do
dia 12 de fevereiro.

Os donos de veículos com

placa final a que não optaram
pelo pagamento do IPVA em

três parcelas devem quitar
sua obrigação até hoje. A Se
cretaria de Estado da Fazen
da (SEF), responsável pelo
recolhimento do imposto,
lembra- que após esse prazo
os proprietários dos veículos
terão que pagar o imposto
com multa. Quem tiver veí
culo com placa final 5 já deve

programar o pagamento,
cujos pr-azos começam a ven

cer no dia 10 de maio.
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EDITORIAL

Riscos sociais e

as soluções
Jaraguá do Sul poderá trabalhar com

mais qualidade os projetos sociais a par
tir do diagnóstico que apontou os bairros
commaiores riscos sociais.Aavaliação feita
pela Prefeitura, através da Secretaria deAs
sistência Social, verificou pontos como es

colaridade, quantidade de pessoas depen
dentes e de idosas e crianças nasmoradias.

A partir dessas informações, que men

surou alguns riscos de maior ou menor

grau, os técnicos da pasta irão trabalhar

políticas de melhorias no atendimento às
famílias que se enquadram nas faixas de
maior vulnerabilidade.

Aestruturação dos Centros de Resgaste
e Assistência Social é importante para aju
dar na aproximação do Poder Público com
as áreas que mais apresentam carências de
atendimento. As famílias que se encontram
nesses quadros de riscos precisam ter o

apoio do governo para conquistar oportu-

nidades. A criança necessita da educação.
O idoso de atendimento médico e atenção
para poder ter uma velhice mais digna.
Mães e pais desempregados precisam con

tar com cursos de qualificação e também
acesso mais direto às oportunidades de

emprego, que possam garantir umamelhor
sustentabilidade financeira.

"
Conhecer os problemas é o primeiro
passo para tentar resolvê-los.

Além disso, é primordial o acompanha
mento psicológico dessas famílias. A deses
trutura nos lares-provoca problemas gra
ves, como violência doméstica, consumo de
drogas e álcool etc. Conhecer as fragilidades
da cidade é um passo importante para colo- _

car em prática ações eficientes à sociedade.
'

"d7>..
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BÁRBARA ELICE

É CICLOFAIXA E NÃO MOTOFA'IXA
Flagrante feito pela jornalista Bárbara Elice, na Rua Jorge Czerniewicz,
na semana passada, revela que ainda alguns ccndutores precisam
aprender a respeitar os espaços destinados aos outros.

LO!rEFUAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04757
1 Q 38,028 500,000,00
2Q 06,220 34,200,00
3Q 29,599 33,600,00
4Q 81,005 32,800,00
5Q 89,623 31,940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3180
02 - 21 - 27 - 43 - 57

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1343
17 - 18 - 36 - 39 - 40
45 - 48 - 52 - 58 - 66
68 - 69 - 78 - 82 - 84
88 - 90 - 92 - 97 - 00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1489
01 - 15 : 24 - 26 - 28 - 48

DUPLA SENA
.

SORTEio N' 1171
Primeiro Sorteio
19 - 22 - 26 - 32 - 43 - 44
Segundo Sorteio
02 - 05 - 20 - 22 - 44 - 47

"
Acho lindo

receber elogio"::'
pelos meus

olhos. É sempre
bom ser elogiada.

Atríz Bruna

Linzmeyer, 20,
natural de Corupá,
em entrevista a

Luana Piovani,
no programa
Superbonita.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�'!;" O Correio do Povo utiliza papel produzido apartir de
'í;::1' fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle Q informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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Comerência

Guaramirim
discute futuroSaúde-ag!liza atendimento

de cardiologia pediátrica
\ .

Saneamento básico e

mobilidade urbana devem
ser os principais pontos
debatidos hoje durante a

primeira Conferência Mu

nicipal da Cidade, em Gua

ramirim, Entidades repre
sentativas da comunidade
e Poder Público se reúnem

para debater problemas ur
banos e traçar objetivos para
o crescimento sustentável.

Com o tema "Quem
muda a cidade somos nós:
reforma urbana já!", o en

contro funcionará como um

fórum, onde todos terão
direito de expor suas opi
niões. Para o secretário de

Planejamento Urbano, Iran
Siqueira, o momento deve
estimular o surgimento de
novas ideias.

O crescimento da região
com a vinda de grandes em
presas, duplicação da BR-

28_0 à vista e consolidação
do mercado imobiliário são
fatores que colocam Guara
mirim na rota do desenvol
vimento. "Devemos crescer

muito nos próximos anos e

temos necessidades primor
diais, como o saneamento

básico, inexistente no muni
cípio, e a mobilidade urba
na", disse Siqueira.
1

EDUARDO MONTECINO

teve condições de buscar
atendimento particular.

Mesmo com uma fila de

espera com aproximada
mente 60 crianças, a espe
cialidade não era oferecida

pela Secretaria de Saúde de

Guaramirim, como afirma
o gerente de controle e ava

liação, Gemiro Eccel. Dessa

demanda, aproximadamen
te dez pacientes esperavam
atendimento desde 2010.

Sem saber quando con

seguiria a consulta, a cos

tureira Zanete da Fonseca,
39anos,decidiubuscarum Prefeitura .programa novos mutirõesplano de saúde parao fi-

lho, Luis Gustavo, de cinco Segundo a Prefeitura, Germiro Eccel.
anos. "Não dava para espe- os exames de cardiologia Outras famílias tam-

rar, era a saúde do meu fi- têm uma grande deman
lho em jogo", destacou. da, mas existem outras

Para conseguir arcar requisições de exames

com as despesas foi preciso muito específicos nessa

apertar o orçamento den- área. "Como não há vagas
tro de casa. Os gastos com de atendimento na região,
médico particular e exames vamos encaminhar esses

foram altos. "Eu ainda tive pacientes que precisam
condições de pagar, mas de atendimentos seletivos
fico pensando em quem não para Curitiba", disse o ge
pode", comentou Zanete. rente da área de Saúde,

FILA Espera por
atendimento tinha
demanda desde

2010. Serviços vão
priorizar crianças
e adolescentes

Marcela, de
14 anos,
precisa de

Natália Trentini

Nas pr.óximas semanas,
uma das grandes pre

ocupações da costureira
Cherli Cristina de Borba, 31
anos, deve chegar ao fim.
Há mais de um ano, a filha

Marcela, de 14 anos, rece

beu encaminhamento para
um cardiologista pediátrico,
mas a consulta só foi agen
dada na última semana.

"É bem difícil ficar nessa

expectativa, sem saber o que
está' acontecendo. A gente
não pode fazer nada, só es

perar. É um descaso com

quem precisa", disse Cherli.
Amenina chegou a desmaiar
na escola e sentirpalpitações
no peito, mas a família não

um exame

cardíaco

para avaliar
sintomas

quem estava esperando. É
difícil, ainda mais quando
se trata de criança", desta
cou o pai, Patrick Ferreira,
25 anos. Nas próximas se

manas, também deve haver
mutirão na área de cirurgia
vascular e- de pequenos
procedimentos cirúrgicos
em ortopedia, e as cirurgias
com otorrinolaringologista
passam a ser realizadas no

hospital municipal.

bém comemoram a agilida
de. A necessidade da con

sulta para a pequena Tayla
Ferreira, de dois anos, veio
no momento certo, há me

nos de um mês. Depois de
sofrer problemas respira
tórios, a menina está com

suspeita de sopro no cora

ção. "Fiquei surpreso com

a rapidez, mas penso em

Evento social

Apoio para beneficiar os autistas
Ângelo Piazera foi regada
a música, água e frutas. Os
balões azuis chamavam os

desavisados para se juntar
ao evento, que percorreu
seis quilômetros do Cen
tro de Jaraguá do Sul. Dez

crianças autistas ajudaram
a fazer a contagem regressi
va para a largada, por volta
das 9h30. O percurso foi

feito através de caminha

da, corrida e também em

bicicletas. A Polícia Militar

ajudou na escolta dos par
ticipantes. A arrecadação
do Treinão será destinada

para a construção de uma

nova sede para a AMA, que
hoje funciona no BairroVila
Lalau e atende cerca de 50
.alunos.

Casais, grupos de ami

gos e famílias inteiras

participaram do Treinão
Solidário organizado pela
Associação dos Amigos
dos Autistas, de Jaraguá
do Sul, na manhã de do

mingo, dia 28. Cerca de

300 pessoas participam de
evento.

A concentração na Praça
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Ação realizada

pela AMA,�
no domingo
passado,
mobilizou
300 pessoas
nas ruas de

Jaraguá do Sul
!ItY..��I�.!f�.• ".l®P�....
�W� �I®� �
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Ação pára evitar desastres

Jaraguá do Sul foi uma
das 821 cidades brasi

leiras contempladas com o

projeto do Ministério da In-
.

tegração Nacional que, por
meio do Serviço Geológico
do Brasil e da Companhia de
Pesquisa de Recursos Mine
rais (CPRM), receberão do

governo federal um mape- SITUAÇÃO Jaraguá do Su.1 tem 14 áreas de risco mapeadas e 19 locais foram classificados como vulneráveis
amento das áreas com risco
de desastres ambientais.

A coleta de dados inicia
dia 13 de maio e deve ser

concluída até 30 de junho.
As localidades atingidas
pelas tragédias de 2008 e

2011 serão detalhadas pelo
estudo técnico.

O mapeamento em Ja

raguá do Sul será realiza
do pela empresa GeoEnvi
e coordenado pela geóloga
Germaine Bernhardt. "O

que faremos é um mape
amento do baixo, médio e

alto riscos dentro das loca
lidades que já preocupam
a Defesa Civil", explicou.
Segundo o geólogo do Mi
nistério da 'Integração Na

cional, Marcelo Moreira,
com o mapeamento a De
fesa Civil de Jaraguá do Sul
terá subsídios técnicos para
enviar à Brasília projetos
para obras de prevenção de
desastres. "Recursos .para
obras de contenção não fal
tam", garantiu.

Os técnicos visitarão as

localidades: R.I 30; 'Tifa
Theilacker, João Pessoa,
Presídio, Tifa da Mosca,
Francisco Winter e Erich

Aben, João Firmino, Lou
renço Kanzler; Rua das

Flores; Winter da Cachaça
e Feliciano Bortolini; R.I

03; Maximino Beber; Jor
ge Koheler; Gustavo Less

mann; Rua 1082; R.I. 118;
'RI. 85; Antônio Padri;
Carla Rubia e Rua 735; e

Valdemar Rau.

VISTORIAS

Jaraguá do Sul·

.terá as áreas
consideradas de
risco mapeadas
por equipe técnica

Carolina Veiga

Saneamento

Obras para a
rede coletora

Os motoristas que pas
sarem pelas ruas Francis
co Winter e Bahia, ambas
no Bairro Jaraguá Es

querdo, deverão ter mais

atenção devido às obras
de instalação da rede co

letora de esgoto. Os tra

balhos são executados por
uma empresa contratada

pelo Samae de Jaraguá
do Sul e têm previsão de
serem finalizadas dentro
de 30 dias. Essa rede vai
ficar ligada à estação de

tratamento, localizada no

Bairro São Luís. A uni
dade está em construção.
Assim que ficar concluída,
Jaraguá do Sul terá 80%
daárea urbana com esgo
to tratado.

- Procure o eRAS ou a prefeiturado seu 'município.
Mais inform�ções: 0800 707 2003/ www.mds.gov.br

I

1

Cadastro
Conhecer U'nícopara incluir

Ministério do
Desenvolvimento Social

e Combate à Fome

GOVERNO FEDERAL

BRASIL
PAiS RICO É PAIS SEM POBREZA
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Patricia Moraes �

PLENARlO
''VanlOS fazer uma novaUjam'
Depois de passar os últimos dois anos

na presidência daUjam(UniãoJara
guaense das Associações de Moradores),
Andrea Ziehesdorff volta à cena como di
retora de Formação da entidade. A cadei
ra foi garantida na eleição do último sá

bado, que acabou com a confirmação de
Laércio Ataíde Machado na presidência.

Como avalia o resultado da elei

ção?
Eu e o Laércio decidimos formar a ter

ceira chapa porque sentíamos um descon
tentamento com as outras duas candidatu
ras.Vamos fazer uma novaUjam. Ninguém
mais quer saber de briga, de guerra. Quem
perdeu pode até recorrer, mas deveria ad
mitir a derrota. O processo foi comandado
com muito zelo pelo Marcel (Salomon), e
não há o que contestar.

Qual será asua participação?
Devo ficar com a organização das as

sociações de bairro. São 38. Uma das bri

gas que comprei quando fui presidente foi
para unificar e democratizar as eleições nos
bairros. Não consegui. Mas vamos avançar.
Hoje, tudo acontece para que os mesmos

continuem no comando. O prazo que se dá

para inscrição de chapas é de apenas sete

dias. O ideal é que as pessoas tenham 60

Para Andrea, o resultado tem um 'gos
tinho especial'. "Passei os últimos dois
anos sendo atacada, sofri muita pressão,
mas quando a gente trabalha pelo certo,
o resultado aparece", disse a líder co

munitária que acusa uma 'antiga ala do
PT' pela mobilização que sofreu. Com a

nova oportunidade, Andrea, que ocupa o

dias para se organizar. O 'Laércio é inteli

gente e quer o bem comum.

AUjam' consegue avanços jun
to ao setor público? É reconhecida

como entidade representativa?
_./

Pelo governo anterior não foi. Nem re

cebidos éramos na Prefeitura. Sempre digo
que um campo de guerra só traz destrui

ção. Onde há paz, há prosperidade. Agora
a realidade émuito diferente. O Dieter tem
as melhores intenções e ótimos projetos,
além disso, está sempre aberto ao diálogo.

Qual a importância da Ujam?
É uma entidade de organização popu

lar, agrega todas as associações de bairro.
Unidos temos mais força para apresentar
nossas reivindicações, como melhorias na

Saúde, naMobilidade emais vagas na Edu

cação Infantil. É a expressão da cidadania e

da democracia.

cargo de supervisora na Secretaria de As
sistência Social, garante que colocará an
tigos projetos em prática. "Já conversei
com o Laércio, ficarei responsável-pela
organização das associações de bairro".

Abaixo, a assistente social, formada pela
Universidade Regional de Blumenau

(Furb), fala sobre estes e outros assuntos.

LÚCIOSASSI

Haja pipa
Levantamento mostra que a Prefei

tura recebe mais de 150 pedidos ao mês
de moradores que sofrem com a poeira,
e querem que suas vias sejam molhadas.
Como não tem veículo específico, o Exe

cutivo deve licitar dois caminhões Pipa.

o aniversariante

Boa solução
Com a negociação em andamento en

tre a Prefeitura e o Marista, para desapro
priação de um trecho entrea João Zapella
e a Marechal Deodoro, a principal recla
mação dos-motoristas, em relação às fai
xas exclusivas, deve ter fim.

Novo endereço
Será inaugurado nesta-quinta-feira, o

novo escritório da Águas de Guaramirim,
na Rua 28 deAgosto, 876. Segundo o di
retor da autarquia, Osni Denker, o obje
tivo é facilitar o atendimento aos consu

midores.

Desabafo'
Vice-prefeito de Jaraguá do Sul, JaimeNegherbon

(PMDB), passou o dia de ontem sendo parabenizado
pelo aniversário.No Facebook, Dieter Janssen (PP),
postou: "Hoje é dia de homenagear uma pessoa im

portante. É o meu amigo e companheiro de jornada.
Um homem sério e comprometido com a cidade".

Candidato derrotado na eleição para presidência da Ujam, Carlos
Nilsen se diz traído por aqueles que integravamsua chapa e acabaram

. migrando para outra. "Fui traído por boa parte do meu grupo. Me

usaram como boi de piranha para essa palhaçada", desabafa.
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EM FOCO

A Prefeitura apresentará em coletiva
de imprensa agendada para o dia 10
de maio o novo modelo de abrigo de
ônibus. A estrutura ideal foi indicada

pelo Ipplan, após estudo.

• • •

Desde que ventilou à coluna a

possibilidade de concorrer a deputado
federal, em 2014, o empresário Antídio

- Lunelli (PMDB) vem sendo assediado.

• • •

Os diretórios do PSD, PSDB,
PPS e DEM, de Massaranduba,
tiveram as contas referentes

ao exercício financeiro de 2011

desaprovadas pela juíza Fabíola Dunka

Geiser, da 60ª Zona Eleitoral.

CÂMARA IEJJYIA&UA
PEll'O

A sessão prestará homenagem ao centenário do nascimento do saudoso padre
Ant_ônio Echelmeyer, face a sua dedicação como homem religioso e cidadão,
que contribuiu com a construção de grandes obras à comunidade. Entre elas, a

Igreja Nossa Senhora do Rosário, de Nereu Ramos, onde repousam seus restos

mortais, Centro Shalom, capela do Seminário Sagrado Coração de Jesus de

COJU�á, além do Hospital São José e Colégio Divina Providência.

Participe deste importante momento, dia 2 de maio, às 18 horas, no
salão paroquial da Igreja Noss� Senhora do Rosário. Avenida Getúlio Vargas, 621 - Centro - 89.251-000 - Jaraguá do SuI/SC- Tel. (47) 3371-2510
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Alertas crescem
A luz amarela da corrupção dentro do governo

federal acendeu 45 mil vezes durante o ano passado,
segundo o relatório da CGU (Controladoria-Geral da
União). Amarca é 21,6% maior que os 37mil alertas

.

de transações atípicas contabilizados em 2010 pela
CGU aomonitorar licitações públicas, gastos com
cartões, diárias e passagens, além de terceirização na

esfera federal. A interpretação é de que o aumento

está diretamente ligado aos novos mecanismos de

controle, cada vez mais eficientes. Os alertas das
despesas do governo federal se enquadram em 40
tipos de possíveis casos de fraudes e irregularidades
com recursos públicos que, para a CGU, merecem
ser averiguados. Entre elas, estão vínculo societário
entre licitantes, pregões nos quais a melhor

proposta não venceu, gastos acima de R$ 200 com

combustível ou de R$ 1.500 com cartão e servidor
demitido que vira terceirizado. Dos 45 mil alertas

registrados pela CGU em 2012, 78% sé relacionavam
a compras do governo. O restante se dividiu em

terceirização (13%) e cartões corporativos (9%).

Reforma
sindical

Nos últimos oito anos, foram
criados no Brasil mais de 250
sindicatos por ano - são 15.007

registradas oficialmente. Essas
estruturas movimentam pelo
menos R$ 2,4 bilhões. Segundo
oMinistério do Trabalho, mesmo
com o avanço no número de sin

dicatos, a quantidade de traba
lhadores sindicalizados tem caído
e são apenas 17,2% dos ocupados.

Pacto rápido
Comissão de Constituição

e Justiça da Assembleia Legis
lativa deve analisar hoje pro

jeto para aplicação do regime
diferenciado de contratações
públicas (RDC) dentro do pro
grama Pacto por Santa Catari
na. O objetivo do governador
Raimundo Colombo (PSD) é
dar agilidade às obras, dimi
nuindo a burocracia.

Negócio
A Justiça do Distrito Federal

está questionando umamanobra
da família Constantino, dona da
Gol Linhas Aéreas, para contro

lar quase a metade do sistema
de transporte público de Brasília
- um negócio que está pela pri
meira vez em licitação e que deve
render R$ 8 bilhões em dez anos.
Embora uma lei-distrital proíba
.que um mesmo grupo econômi
co explore mais de 25% da frota
de ônibus da cidade, as empresas
administradas pelos herdeiros
do patriarca Nenê Constantino

já asseguraram 24% e estão no

páreo para abocanhar mais 16%.

� Casa é Nossa'
Depois do jornal Folha de São Paulo denunciar servidores do

Ministério das Cidades por participação em um suposto esquema
para ganhar contratos do Programa Minha Casa, Minha Vida, a
revista IstoÉ revelou que a política habitacional criada para aju
dar os mais pobres enriquece também deputádos e senadores. Os

parlamentares têm obtido vantagens financeiras com o programa
de duas maneiras: na venda de terrenos para o assentamento das
unidades habitacionais e na obtenção de contratos milionários

para obras que são realizadas por suas próprias empreiteiras.Wil
der Morais (DEM-GO), Edison Lobão Filho (PMDB-MA), Ino
cêncio Oliveira (PR-PE), Augusto Coutinho (DEM-PE) e Edmar
Arruda (PR-PR) estão sendo investigados.

Isenções na pauta
Comissão deAssuntos Econômicos do Senado analisa hoje, em

caráter terminativo, proposta que concede isenção do Imposto so
bre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de irisumos, má
quinas e equipamentos agrícolas, destinados exclusivamente ao

uso na agricultura familiar. Os senadores votam também projeto
que permite aos aposentados de baixa renda a dedução, no IR, das
despesas com medicamentos.

.

Nova licitação do hospital
De volta de viagem pela Europa, o prefeito Mario Fernando

Reinke (PSDB) cancelou a concorrência para obras de acabamen
to do Hospital de Massaranduba. Reinke diz que não entende

como a equipe de licitação permitiu a empresa Planecom de parti
cipar do processo, depois de a mesma ter o contrato rompido pela
Prefeitura no ano passado por sucessivos atrasos na obra.

Nominal Dia do Trabalhe
O presidente da Câmara dos

Deputados, Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), defende que
propostas de emenda à Consti

tuição (PECs) só sejam aprova
das, em todas as fases de trami

tação, por votação nominal dos _

parlamentares. Alves vai propor
projeto que impede a aprovação

"

por votação simbólica, quando
não é possível saber como cada

deputado ou senador votou.

.

Na tribuna, ontem, o sena

dor Paulo Paim (PT-RS) pres
tou homenagem aos trabalha

dores, e fez referência ao dia
10 de Maio, data em que se

comemora o Dia Internacio
nal do Trabalho, aproveitando
para defender a jornada de 40
horas semanais, que, segundo
ele, geraria três milhões de no
vos postos, e o fim do fator pre
videnciário.

-'
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Há 33 anos a Santinvest oferece aos

servidores públicos catarinenses seus dois
maiores produtos: crédito fácil e confiança.

l. Sem consulta l. Crédito com .. Sem cobranca de
, ao SPC/Serasa , excelentes taxas , seguro e tarifas

.. Sem abertura de .. Sem integralização
, conta-corrente ., de cota capital

Ir 0800 48 05068
SANTINVEST - opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -

Horário de atendimento de seGunda a sexta das Bh às l1h
,

SISTEMA FINANCEIRO

Crimes de licença
A Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Sul prendeu pelo me

nos 16 pessoas ontem, na Operação Concutare, que reprime crimes
ambientais contra a administração pública e lavagem de dinheiro.
Entre os detidos está o secretário estadual deMeio Ambiente, Carlos
Fernando Niedersberg (PCdoB), e o secretário municipal do Meio
Ambiente de Porto Alegre, Luiz Fernando Záchia (PMDB). Eles são
suspeitos de participar da concessão ilegal de licenças ambientais.
Em Florianópolis, um engenheiro ambiental foi preso.

Fies
Segundo dados divulga

dos pela presidente Dilma
Rousseff (PT), 871 mil jo
vens no Brasil fazem cursos

universitários com o apoio
do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). O número

representa mais de 12% do
total de matrículas em uni
versidades de todo o País.

"
Muitos padres vão ficar
bravos comigo. Mas eu não

acho certo padre, bispo ou
,

pastor se candidatar. Estão
misturando religião com

política, assim vamos

voltar à Idade Média.

I·

Padre Marcelo Rossi,
em entrevista
ao TV Folha.
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Prefeitura negocia com Marista
IPPLAN Para ampliar
a curva entre a João

Zapella e a Marechal

Deodoro, administração
deve ocupar três metros

do terreno da escola

Verônica Lemus

A Ivo constante de reclama

rlções, a curva entre a Rua

João Zapella e a Avenida Mare

chal Deodoro da Fonseca, em Ja

raguá do Sul, deve ter a largura
ampliada. Com a implantação
dos corredores preferenciais para
ônibus, táxis, vans e veículos de
utilidade pública em emergência,
o trecho localizado na esquina do
Colégio Marista São Luis ficou
estreito para a passagem de veí
culos de passeio. A solução para
o problema foi encontrada exata
mente no local.

De acordo com o diretor ge
ral do Colégio Marista, Irmão
Evilázio Tambosi, há cerca de

40 dias, a Prefeitura, através dos
.

diretores do Ipplan (Fundação
Instituto de Pesquisa e Planeja
mento Físico-Territorial de Ja

raguá do Sul), entrou em conta

to com a direção para negociar
uma permuta que concederia
ao Poder Público três metros do

terreno do colégio para a am

pliação da via. Com a solicitação
do Paço aprovada pela escola, no
dia 20 de maio representantes
do Marista devem se encontrar

com integrantes do governo, en
tre eles o presidente do Ipplan,
Benyamin Parham Fard.

O objetivo do encontro, se

gundo Tambosi, é definir o que
o colégio irá receber em troca

pela concessão da área do terre
no particular. "Eles vão ter que
derrubar nosso muro, e quere
mos que eles ergam um novo",
diz, dando exemplos de pos
síveis acordos. O diretor geral
assegura que as mudanças não
afetarão os alunos, que conti
nuarão tendo acesso ao colégio
pelas duas entradas principais.
Ainda não existe data definida

para ampliação do trecho.

"
Eles vão ter que
derrubar nosso muro,

e queremos que

ergam um novo.

Evil;,zio Tambosi,
diretor da escola

ELEiÇÃO O UJAM Laércio MachadO foi eleito no sábado, o novo

presidente da entidade, que reúne 38 bairros de Jaraguá do ::;ul

EDUARDO MONTEClNO

MOBILIDADE Escola deve ceder três metros para ampliação da via entre a-Marechal e a João Zapella

Mais 60 dias para colocação de tachões
Para que a implantação dos

corredores preferenciais para
ônibus, táxis, vans e veículos de
utilidade pública em emergência
esteja concluída, a Prefeitura ain
da precisa finalizar a colocação
de tachões separando a via pre
ferencial e ciclofaixas das demais

faixas. No entanto., o processo
ainda deve demorar, já que a em

presa contratada para fornecer os
tachões pediu um aditivo de 17%
nos valores negociados.

O diretor de Trânsito, Ro

gério Kumlehn, afirma que no

momento o Paço está "em pro-

cesso de extinção de um con

trato e abertura de novo". Para
a contratação, a Prefeitura irá
realizar novo edital de licita

ção. Para a conclusão de todo

processo burocrático, o diretor
informou que deverá levar um

prazo de 60 dias.

Sob nova presidência
Meta é fortalecer as associações

Eleito com mais da metade
. apresentação de projetos para

dos 96 votos válidos, no sába- trazer recursos estaduais e na

do, dia 27, o novo presidente da cionais aomunicípio.
União Jaraguaense das Associa- Machado recebeu o cargo

ções de Moradores (Ujam), La- poucos minutos depois da apu
ércio Ataíde Machado, começa a ração, que foi acompanhada por
organizar o trabalho para refor- mais de 20 moradores. Cento

çar o papel do movimento social e oito pessoas estavam aptas a

na cidade. No discurso de posse, votar, porém 11 não comparece
ainda no plenário da Câmara de ramo No total de 97 votos, um foi

Vereadores, ele deu o tom de anulado. A Chapa 1, encabeçada
como será a gestão nos próximos por Carlos Nielsen, da Barra,do
doi? anos. Rio Cerro, recebeu 20 votos. A

Entre as prioridades, Macha- Chapa 2, de Adilson Braun, do
do cita a busca de uma sede pró- Bairro Jaraguá 84, teve 27 votos.
pria e de uma linha telefônica. O presidente da comissão
"Também vamos definir um pla- eleitoral, Marcel Salomon, con
no de trabalho, com as principais siderou a escolha uma eleição
necessidades de cada localidade, histórica, "Desde a fundação da
e conversar com a Prefeitura Ujam, em 1997, nunca tivemos

para buscar soluções", pontuou. tantos concorrentes e nem tan

O terceiro ponto levantado foi a tos votantes. Na última eleição,

há dois anos, era apenas uma

chapa e poucos se habilitaram a

votar. Foi bom ver a participação
popular esse ano", destacou.

Um dos primeiros desafios
da Ujam será atualizar o pró
prio estatuto, que desde a fun

dação não recebeu alterações.
"Durante o credenciamento dos

delegados para a eleição, rece
bemos os estatutos de 36 das

38 associações demoradores de
Jaraguá. A maioria tem proble
mas e este é um bom ponto de

partida para ajudar omovimen
to social a se fortalecer", ressal
tou Salomon.

Um dos desafios da Ujam será
atualizar o próprio estatuto e

unir as outras associações.
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Teatro

Ingressos de "Favela" são ressarcidos
A peça "Favela", com a atriz

Thalita Carauta, foi cancelada. A

apresentação deveria ter aconte
cido no último domingo, dia 28,
no teatro da Sociedade Cultura

Artística (Scar). A empresa Tom

Natural Produções, responsá
vel pela atração, assumiu a res

ponsabilidade do cancelamen
to e afirma que a peça deverá

ser apresentada em outra data,
ainda a ser divulgada. O ressar

cimento dos ingressos pode ser

feito na bilheteria da Scar. Mais

informações 3275-2477.
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Os ritmos brilhantes da literatura
DESTAQUE Feira do Livro anuncia a presença de três

músicos brasileiros na programação da sétima edição

Bárbara Elice

Adriana Calcanhotto,
fiHadi Assad e Zeca

Baleiro confirmaram pre

sença na 7° Feira do Livro
de Jaraguá do Sul. Os três
artistas brasileiros darão

destaque à relação entre a

música e a literatura, em
três dias da programação.
Neste ano, a feira aconte

cerá de 6 a 16 de junho, no
Centro Cultural da Socie
dade Cultura Artística.

Para esta edição do

evento, foram convidados
músicos que tivessem re

lação estreita com a litera
tura. "A ideia é que as pes
soas entendam que todas
as artes estão interligadas,
paralelamente. Literatura,

cinema, música, teatro.

A arte é um grande bloco

só", disse o idealizador do
evento, Carlos Henrique
Schroeder.

A primeira a conversar

com o público seráAdriana
Calcanhotto, no dia 6, às

19h. A artista, que também
assina como Adriana Par

timpim, vem falar sobre

composição musical, o seu

livro "Saga Lusa" e os tra

balhos como ilustradora.

Especialmente convi

dada para um show, Badi
Assad se apresentará no

dia 8, às 19h. Uma das

grandes compositoras e

violonistas do País, elapas
seia pelo jazz, rock, erudito
e mergulha na diversidade
da música nacional. Em

WONDERLAND/DNULGAÇÃO

1985, Assad ganhou o prê
mio de melhor violonista
brasileira no 'Concurso
InternacionalVilla-Lobos',
no Rio de Janeiro. Em

1995, a revista norte-ame

ricana Guitar Player a ele

geu a melhor violonista do

ano; e o álbum "Rhythms"
o melhor na categoria vio
lão acústieo.

Zeca Baleiro partici
pa da Feira no dia 12 de

junho, às 19h, em um ba

te-papo sobre literatura
e composições. Baleiro,
além de cronista, é autor

dos livros "Bala na Agu
lha: Reflexões de boteco,
pastéis de memória e ou

tras Frituras" e a "Vida
é um souvenir made in

HongKong".

"Queremos mostrar as

relações entre a música e
-

os livros. E as composições
do Zeca eAdriana sãomui
to poderosas, enquanto
literatura. Já a Badi Assad
era um desejo nosso, de
ter um show de qualidade,
com uma artista premia- .

da"; comentou Schroeder.
Juntos do escritor Ru

bens Figueiredo, os três
novos nomes compõem os

primeiros confirmados na

7° edição da Feira do Li
vro. Na .próxima semana,
mais três autores de lite
ratura infantil serão anun
ciados. A programação
ainda deve incluir 11 dias
de palestras, oficinas, con
tação de histórias, vendas
e lançamentos de livros.
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica (ii) daniell.cinema@gmail.com

o Acordo Brayan Danielinski
Claudemir Lindner
Elisabeth Bachmann
Francis F Klistke
IIse Gellhardt
José Antonio de Souza

Carlos A. Naumann
Odenite Cardial Magalhães
Tania Braun
Vilmar Junkes
Olivio Andreatta
Darlan Konell
Andreia Maria Bortolini
Tadeu Hernacki
Claudemir Lescowicz
Norberto Emmerdorffer
José Antônio de Souza
Jerson Artur Mohr
Luisa Bettoni
Marcelo de F. Vaz
Jeane Mora Lescowicz
Jefferson Fernando Maestri
Jonathan Rafael Krehnke
Gilson J. Maestri
Valdir Ruediger
Jefferson Fernando Maestri
Jeferson Grutzmacher
Diogo Lombardi
Osmar Gerente

A maior qualidade de O Acordo
rl.(Snitch, 2013), novo longa do
cineasta Ric RomanWaugh (Felon),
é também o seu maior defeito. Se por
um lado é preciso darméritos aos

realizadores pela coragem de fazer um
filme que, apesar de ser estrelado por
Dwayne "The Rock" Johnson, opta
por uma narrativa densa e focada nos

personagens - e baseado em uma

história real-, é notável também que
o ator ainda não atingiu o nível de
dramaticidade que o papel requer, o que
acaba prejudicando o resultado final.
Escrito pelo próprioWaugh, em parceria
com Justin Haythe (do vindouro O
Cavaleiro Solitário), o roteiro acompanha
um pai de família (Johnson, visto
recentemente em GI Joe - Retaliação)
que se infiltra num esquema de tráfico de

drogas na tentativa de auxiliar a polícia
a conseguir condenações, e com isso
reduzir a pena do seu filho - acusado
de tráfico por ter recebido um pacote
de ecstasy como favor para um amigo.
Para isso ele conta com a ajuda (a
contragosto) de Daniel James (Jon
Bernthal, da série de TV TheWalking
Dead), um ex-condenado que o

introduz no submundo do crime.
Ainda que a premissa do pai tentando
salvar o filho seja uma das mais básicas
do cinema de ação, Waugh merece"
destaque por evitar cair na armadilha

mais comum do gênero: a inserção de
cenas de ação desnecessárias. Sendo
assim, cada perseguição ou tiroteio
visto durante a projeção tem uma

função específica dentro da história.
Vale destacar também que, mesmo no
clímax do filme, o diretor opta por uma
abordagem bastante contida e funcional.
O problema é que o restante do longa
é construído de maneira bastante

esquemática, o que prejudica o

desenvolvimento dos personagens.
A relação problemática entre pai e
filho, que é a base do filme, não é nada

convincente; assim como as brigas entre
o protagonista e sua ex-mulher (outro
ponto dramático importante), que
acabam .soando falsas.
Mas o maior defeito de O Acordo é
mesmo o seu ator principal. Por mais
que se esforce para dar vida a um simples
pai de família (e ele se esforça), seu porte

físico e sua inexpressividade nas cenas
dramáticas impossibilitam qualquer
dramaticidade ou complexidade em
seu personagem. Ainda que a ideia de
escala-lo para o papel seja interessante,
a realização mostrou-se problemática. E
essa transição do nome do astro parece,
não ter se completado aqui. Ele ainda
está mais para The Rock do que para
Dwayne Johnson.

Direção: Ric Roman Waugh. Elenco:
Dwayne Johnson,
Jon Bernthal,
Susan Sarandon,
Michael Kenneth
Williams,
Rafi Gavron,
Barry Pepper,
Benjamin
Bratt, Nadine
Velazquez.

30/4
José Dalsóquio
Maiara Kreknicki
Terezinha de Assunção
Osmar Gerent
Cleverson Clóvis Machado
Marilva Marcela Albuquerque
Yuri Gallina

'

Florentina Brych
Isabel Cristina

Janayna Aparecida .

Karina Klaumann
IIka P.R. Hauck
Glaucia Ap. de Oliveira Meurer
Eloisa Ribeiro
Reinaldo Richter

Annegrete Richter

Sérgio Georg
Ideleusa A. Nasato
Jurassi Victor Vicenzi
Eliane Essser
Robson C. Cerpa
Brenda L. Correa
Ivanilde Porath
Valdir Meier
Lisander E. P de Miranda
Senilda M. Arenhart
Pamela Adrielle Meyer
Gilson José Maestri
Francisco Assis Alves
Celia V. de Souza Cordeiro
Jean Cario Noernberg
Rosangela Tavares da Silva

Camargo Ronchi
Edinei Wackirhage
Nilson Mattos do Nascimento
Nilson Mattos do Nascimento
Ingelore H. Baratto
Rudnei Ziehlsdorss
Ivan ir Hasse Cardoso
Maicon Marciel Sapelli

Clique animal
Quer um amigo fofo,
lindo e brincalhão?
Adote o Ferrugem!
Ele tem em torno
de 10 meses de

idade, é super dócil,
castrado, vacinado
e vermifugado.
Contato: Alexandra

(9912-2739)

ADOTE! Estes dois filhotes estão

disponíveis para adoção. São
dois machos, estão com 40 dias
e foram vermifugados. Eles não
são de raça, porém os pais são
de pequeno porte. interessados
devem entrar em contato com
Zenaide (3373-0795 ou 8414-7926)

y
Amizade

CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

Confult6rltiV"t.,ln"lo
8linho.TOfa I Ho.pect*l1em
TiIltlP.t

'

ESTRUTURA I TRANSPORTE
TOTALMENTe CLIMAt'ZAt:lO

Cuide bem
dessa amlzadelEmergência 479992-6524
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Papo beleza: óleo capilar sachê
Vocês sabem que eu

.

adoro um procedimento
ou produtinho para
cabelo, né, meninas?
Afinal, já comentei
tanto aqui como no blog
algumas vezes, e adoro .

quando tem produto
novo para testar. E

esses dias o Naoto -

representante da marca

Sachê - me presenteou
com uns produtos super
bacanas da marca.

Testei e adorei, viu?
Para falar de todos
em um postzinho só é

complicado (tem vários),

mas preciso dar a dica do
_

óleo capilar (Argan Oil).
que é uma verdadeira

delícia, meninas!
Além do cheirinho
maravilhoso (sim gente,
eu também levo isso
muito em consideração),
ele deixou o meu cabelo

que é uma verdadeira
seda e mega hidratado.
Passei após uma secada

rápida de cabelo para
depois fazer uma
escova e meu hair ficou
lindo, com um volume
maravilhoso e um brilho
intenso. Recomendo!

? OCPll
,

www.ocponline.com.br

e rnicamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Deu cinza!
A gente sabe queo duo preto e

branco são as cores do inverno, mas
preparem-se para dar um espaçinho
no armário para uma outra cor que
promete bombar e tomar conta das
ruas neste inverno: o cinza.

Se antes essa corme lembrava as

calças de moleton que eu usava
quando pequena em casa, hoje o
cinza me remete a looks cheios de

personalidade.
Ao contrário do que a gente pensa
num primeiro momento, o cinza
é super fácil de combinar, e sendo
uma cor bem discreta faz uma

combinação linda com cores fortes
como vermelho, pink, azul, preto
e, é claro, o branco. Ah, cinza com
dourado também fica uma graça,
girls. Para sair do básico, combine
com estampas florais, brinque com os

"50 tons de cinza" ou aposte em tons

metálicos. Para usar à vontade!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com

perguntas, dúvidas ou suqestões, escfeva�par�icamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!-

I

I
I

( I

I �
II
I
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é terça-feira, dia 30 de abril,
véspera de feriado e último dia
do mês! Hoje também se come

mora o Dia Nacional da Mulher.
Viva elas! E vamos que vamos à

primeira coluna da semana, que
será lida por mais de 30 mil pes
soas, fora os virtuais. Antes, uma
frase para você refletir: "O silên
cio também fala, fala e muito! O
silêncio pode falar mesmo quan
do as palavras falham". (Osho).

3370-3242

'Bancando
Cá para nós, os bacanas fi

cam reclamando das perigue
tes, que motivam o fim de rela
cionamentos e tudo mais, mas
esquecem que tem um monte

de velho assanhado bancando
elas. Esses nem podem recla
mar. Vodu neles!

Brother!
Outra amizade com a qual é

muito bom poder contar é a do
Walter Janssen Neto, o Teca,
que está ao meu lado para me

dar força e aquele apoio de sem

pre . Valeu por tudo, brother!

:ll-'i-./(.;\"'1 \ -D.:r.:w�h
ili4ihlq(,i"� ,

d@R$�
:_WJ.!W :3:l"VD

(47) 3370..3330
IIUHIJiJ<,io�"�Ii(�jjo��

N'VER Para festejar o seu aniversário ontem,
dia 29, o vice-prefeito Jaime Negherbon
reuniu poucos e bons no último sábado

...MUNDO DOS BRINQUEDOS

... <' 473370-0978

/v1AURlCIO HERMANN

UNDM Aline Hochlmbach, Bianca
Machado e Daiane da Rasá, beldades na

'passarela' famosa da Epic Concept Club

47 3084..3012

Sejamos bons e depois
seremos felizes. Ninguém
recebe o prêmio sem

primeiro fazer por isso.

Ro�u

Três notas
.. Tereza Emmendorfer foi
uma das presenças, sexta

feira, na Noite do Blues, no
Restaurante Lehmann's.

.. Quem também deu rasante

por lá foi o meu querido
amigo, Érico Verícimo.

• BeatrizWerninghaus e

Vera Lenzi comandaram
mesa animada na

Noite do Blues.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A estilista de moda, Ângela
valiera, bate as taças e faz
tim tim bem nesta terça-feira.

Cheers!
.. .. ..

o médico Ricardo Puff curtiu
horas de palavrinhas com este
colunista e com o arquiteto

Sérgio Rodrigues, no coquetel de
40 anos da Berlim Ambientes!

.. .. ..

Já Rafael Rausis e sua Malu
curtiram a noite do Blues, sexta, '

da varanda do Lehmann's,
como manda o figurino. Rótulos
imports fizeram parte da noitada.
Na mesma mesa, dividiram risos'
e muitas histórias, Alexandre e

Simoni Rubini.

�
\�

DIPIL
S.A.C. 0800 702 5152

Rua José Jesuíno Correia. 1300, Km13
Industnal Zeferino Kuklinskl
Massaranduba - se - Br.aail

wwW.dípil.com.br

Pensando bem...

Mais vale um verdadeiro ami

go bem distante que um falso

amigo ao seu lado! Nem tudo que
te agrada te faz bem... E nem tudo

que te machuca vem pra te des
truir! Cuidado com aqueles que
dizem que te amam e por trás ...

---,-,----�-- ..-,-------'

----'1
I

Racionaise ImllDttllilas

(47) 3370-7348
Rua Ângelo 'Rubini, 62 ' Barra do Rio Cerro

Hackepeter
O restaurante Lehmann's,

além da deliciosa e conhecida

gastronomia, ótima localização
e ambiente familiar, está agora
com uma novidade: a delicio
sa Hackepeter, servida diaria
mente para seus clientes. Vale a

pena conferir.

Encontro
O meu amigo GelsonAlorol

do, caps das lojas UpperMann,
Donna e Kids, reúne amanhã,
dia 10, no hotel Pedra da Ilha,
em Piçarras, todos os seus co

laboradores para U)Jl dia de pa
lestras de moda e muita des

contração

Mordomia
E o Tato Branco, hein? Lar

ga avental, espeto, luvas, chur
rasqueira e afins e, na condição
do aniversariante mais famo
so do dia 25 de abril, fica. na
mordomia. A cozinha do gru

po Loks na noite de hoje pas
sa para as mãos da dupla Jere
mias Rozza e Valdirzinho, da
Caixa. Tô nessa!

Bom demais!
Bom demais ver os amigos

de sempre, Hernani Gonçalves
e Nelsinho Pereira, juntos com a

galera na Noite do Blues.

Destaque
O empresário Cássio Gonçalves e sua amada,

Nayara Zanotti, junto com seu filhote, formam uma

das mais belas e queridas famílias de nossa sociedade.
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Dia das Mães Fofocódromo

TE CONTEI
.. Hoje, todos os caminhos
têm um sentido. A direção
é o Lico Bar. Pois é lá que
rola, nesta terça-feira,
véspera de feriado, o show
do grupo Zamba. Anote!

.. Hoje, quem colhe mais
uma rósa de seu lindo

jardim é Suzana Lima. Mil
vivas!

.. Dia 11 de maio ocorre o

8ºCafé Colonial do CVV.
O evento será realizado ria

•• _':Í'

sede do Circulo Italiano.

.. No próximo dia 3 de

maio, rola, na Confeitaria
Bela Catarina, a Jornada
de Gastronomia Espanhola.
Agendem!

.. Agendem! Dia 11 de
maio rola a tradicional Noite
do Pastel na Comunidade

Evangélica Luterana dos

Apóstolos, na BR-280,
trevo para Schroeder.

.. Uma ótima terça-feira e

cuidado: você está sendo
filmado.

• Com essa, fui!

Para celebrar uma das
datas comemorativas mais

aguardadas do ano, o Dia das

Mães, o Hotel Kayrós prepara
um almoço especial. Será um
buffet supimpa com direito à
entrada e sobremesa do cheff.
Mais informações no 2107�
3000. De nada!

Pois é, o que era uma união
de trabalho entre dois impor
tantes funcionários públicos
mudou de esfera e passou para
um relacionamento amoroso.

São bonitos, jovens, descom

prometidos e possuem título
de simpatia. Todos estão tor

cendo pela dupla. Isso vai dar
muito assunto para coluna.

Sucesso
Foi um sucesso o Treinão

da AMA, que rolou na manhã
de domingo, dia 28. A peda
lada, caminhada e corrida foi

promovida pela amiga e atleta,
Helô Junkes!

Marcos Moraes'
,

o meu amigo, Marcos Mo
raes, o famoso Marcão, foi

campeão da UEFA de futsal
neste fim de semana. O time

que ele comanda é, o Kairat,
do Cazaquistão. Bateram nas

finais o Barcelona e o Dinamo.
O Campeonato Europeu acon

teceu na Geórgia. Ele deve vir

comemorar o título em Jaraguá
do Sul na próxima semana.

Con'êlho MlJnlOIPÕl1OOS Ii>IREITOG DACRIANCA
E 00ADOLI!SCIIN1'e �'i� PREFEITURA

#

111 - JARAGUADOSUL

Acaju
Aaa••. tchim!O meu amigo, o ex-secretá

rio de Obras da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Aristides Pans
tein, está de visual novo. As

suas madeixas estão reluzindo
com um tom de acaju, tipo Cló
vis Bornay, famoso carnavales
co brasileiro. Ele pode!

Crianças, idosos e grávidas
temmais uns-dias para se.:vaci
nar. Até 10 de maio, procurem
um pos,to de saúde e recebam
a vacina contra a gripe. Melhor
prevenir do que morrer 'num

espirro'.

I
11
I
I 1
1 '

I
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Tirinhas

Piadas

Amizades diferentes

A esposa passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte, explicou ao

marido que tinha dormido na casa de uma amiga.
O marído, então, telefonou para dez amigas. Nenhuma delas

confirmou.
O marido passou a noite fora de casa. Na manhã seguinte, explicou à

mulher que tinha dormido na casa de um amigo.
A esposa, então,.teléfonou para dez amigos do marido. Sete deles

confirmaram, e os três restantes, além de confirmarem, garantem que
ele ainda estava lá.

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

ARCOPLEX3
• Jack - O Caçador de
Dragões - Dublado -

14:20, 16:30
• Oblivion - Legendado -

18:40, 21 :00

Vai que
dá certo...
.Cinco amigosdos velhos

.

. . "':tempos se encontram C9m
-

problemas financeiros e
.

resolvem se reuriir para
praticar um golpe contra
uma transportadora de

, valores. O plano é ótimo
e Danilo (LúcioMauro
Filho) trabalha'lájá tem.
tudo esquematizado
na cabeça. Agora, ele
só precisa que Rodrigo
(Danton Mello), Vaguinho
(Gregório Duvivier),
Amaral (Fábio Porchat)
e Tonico (Felipe Abib)
se concentrem nas

coordenadas para faturar
uma grana alta e fácil. Mas
a sorte não parece estar do
lado do quinteto.

JOINVILLE
I 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

..

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

TERÇA-FEIRA, 30 DE ABIill DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Massa de ar
seco traz sol
A frente fria se afasta e ainda

provoca chuva isolada na

madrugada e início do dia. No
decorrer do período, o tempo
melhora com a aproximação
de uma massa de ar seco. A

temperatura segue elevada durante
o dia emais amena à noite.

t....�
�

� " Ensolarado

AMANHÃ �MíN: 16°e
MÁX: 300e Parcialmente

Nublado

<� .:ff""",

..+'" .�
QUINTA Instável

MíN: 18De �MÁX: 300e
Nublado

.� ,'-;., Chuvoso

SEXTA _i?MíN: 17°e
MÁX: 30De Trovoada

16°C I

iao-c
LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

., CHEIA 25/4

IGNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50, � 6:30, 19:10,
21:50· LEG
• Vai Que dá Certo - 15:00, 17:00! 19:00, 21 :00 - NAC
• Homem de Ferro 3 - 13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 - DUB
• Amor é Tudo o Que 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, 18:50,
21:30 - DUB

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Supremo Tribunal de Justiça / O ator norte-america

no Montgomery (1920-1966), de "Rio vermelho" /
O símbolo matemático çJe secante

2. Difundir perfumes / Linda cidade italiana da região
do Piemonte

3. Dar prejuízo a alguém / Cobertura própria da digni
dade episéopal

4. O pintor francês Georges (1859·1891) / Uma ave de
belíssima plumagem

-,

5. Subida de montanha íngreme
6. Diz-se de casa, cômodo com garantias, principal

mente de higiene e segurança, para neles se moral
7. Um famoso médico da antiguidade I Orixá das águas,

deusa do rio homônimo, na África
.

8. (Fig.) Muito assustado, muito perturbado I (Pop.)
Conflito, briga / O maior grau de intensidade

9. Pronome interrogativo que se refere a coisa ou pes
soa dentre outras I Que já foi / Símbol'o de tangente.

·UR1 '''3 'IROO ·6 'RUiZ '?nj 'J"LIf·S 'wnXO 'oual09 ·L ',aA?l!Q"H ·9 'RPR'""S, ·9
'O?ARd '101nas .� '.'1IW ]eSal ·E '01RAON ]RW01� ·Z 'oas 'U!lO 'ns .

� :S!�OllH3A
·U"W 'yOO "C � 'OUOl '0113

·Z' ')lX3 'mRS ." 'ZO"'AJA ·0, 'OP'W01 ·6 '?Ojed 'Nj ·3 'xnU!l·L 'ajaQll1 'H1·9
'1."ruRO ·5 ''''4SJ'1II ·17 'vns '911S0r ·E 'nz 'aaJI ·Z 'ov; 'os,"S ., :SI�lNOZ'HOH
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A RECREATIVA.
A PRIMEIRA REVISTA OE PALAVRAS CRUZAOAS DO BRASIL!
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Cassiano explica a Ester que Cristal é somente uma

amiga que o ajudou a fugir do Caribe e que nunca tiveram

nenhum relacionamento amoroso. Alberto pega os óculos de

Ester e assiste às imagens do encontro da esposa com Cas

siano captadas pelo aparelho de espionagem. Hélio avisa a

Taís que Gonzalo vai à procura de Cassiano no mar. Cassiano

resolve pular do barco e pede a Donato que avise a Taís para

pegá-lo na praia. Samuel desconfia de que Guiomar esteja
acobertando Dionísio. Guiomar avisa a Lindaura sobre o peri
go que Samuel corre ao querer desvendar o passado de Dio

nísio. Alberto pergunta a Ester se ela vai desistir de Cassiano.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Amora começa o seu programa ao vivo, Tina comemora

sua despedida de solteira. Bárbara finge surpresa quando
Tábata anuncia a morte de Jonathan. Sueli Pedrosa tenta

descobrir com Brunetty o que Jonathan iria declarar para a im

prensa. Bento comunica, em nome dos moradores, o motivo

da manifestação, e Vitinho pensa em chamá-lo para ser en

trevistado por Amora. Margot tenta libertar Fabinho. Verônica

não gosta da forma como Amora fala de Natan. Bárbara chora

diante dos jornalistas. Malu conta sobre Bento para Emília.

Bento e Amora pensarn um no outro. Renata fica incomodada

com a cobrança de Érico. Filipinho é expulso de mais urn teste

para um musical. Plínio tenta impedir Bárbara de levar os fi

lhos para o cemitério. O delegado dá um ultimato em Fabinho.

• SALVEJORGE - GLOBO - 21H
O homem que tentou acertar Morena é morto. Russo

conversa com Aziz sobre Morena. Galego descobre que seu

comparsa foi morto. Russo conta para Lívia que não conse

guiu dar fim em Morena. Jô consegue uma cópia dos arquivos
da boate. Sheila conta para Helô que vai se encontrar com

Wanda. Stenio tenta se desculpar com Lucimar. Mustafá mar

ca com Helô de ir à Polícia Federal. Sheila convence Wanda

Flor do Caribe

Ester pressiona Cassiano para fazê-lc confessar que teve um caso

Achando que Cassiano (Henri Castelli) teve algum
envolvimento com Cristal (Moro Anghileri), Ester (Gra
zi Massafera) sai de casa disfarçada - com os óculos nos

quais o empresário instalou um microcâmera para vigiá-la
- pronta para arrancar a verdade do piloto. Ao se encon-

a levá-Ia para a Turquia. Helô manda Barros avisar a Delzuite

que sua filha foi encontrada. Aisha tenta falar com Lurdinha.

Vanúbia mostra seu passaporte para os vizinhos. Aisha fla

gra Berna conversando com Deborah sobre seu caso. Wanda

manda Rosângela acertar a viagem de Sheila. Lívia descobre

que Theo chegou à Turquia e decide ir para o mesmo hotel

que ele.

• CARROSSEL-SBT-20H30
No capítulo 247, terça-feira, 30 de abril - Davi e Mário

mostram o bilhete pra Valéria, que agradece a Deus. Jaime

continua aterrorizado com a prova que a diretora Olívia aplica
rá em breve. Os demais alunos concordam com Jaime duran

te a aula. Helena conta que os alunos terão que preparar um

projeto audiovisual com um vídeo. A professora explica que o

trabalho não substituirá a prova da diretora, mas auxiliará na

nota final. Helena conta que o tema do projeto é livre, mas

que eles terão que reproduzir a cena de algum filme. A profes
sora conta ainda que os alunos terão que fazer a parte prática
e teórica, com uma espécie de diário de produção que irá virar

um livro da turma. Um dcs grupos se reúne, trata-se do grupo
de Daniel, Marcelina, Valéria, Alicia e Laura. Valéria não pode
comparecer. As meninas pensam em uma cena de Crepús
cuia, mas Daniel se recusa a fazer cena de um vampiro que

brilha no escuro.

• BALACOBACO - RECORD
Fabiana depõe contra Norberto garantindo ao júri que ele

é um perigo para a sociedade. A secretária ofende o vilão, que
tenta bater na jovem e acaba algemado pelos policiais. Mirela
tenta acalmar Isabel, que teme complicações diante do desa
parecimento das gêmeas Paranhos. Convencida por Marlene,
Luiza se desculpa com André e o beija, mas Lucas interrompe
o casal. Patrick tenta controlar seu pavor de crianças, enquan
to Breno festeja ao saber que o bebê de Norma está bem.

Norberto fica furioso ao _ver Magno depor e garante que vai

matar seu antigo capanga. O vilão agride o bandido verbal

mente e promete matar Celina, enquanto Eduardo e Álvaro
comemoram ao vê-lo descontrolado. Taís aguarda o resultado

do julgamento e tem seus ânimos acalmados por Marcos.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Tumores benignos no
fígado de Netinhho

O cantor Netinho, da Bahia, continua in
ternado na UTI do Hospital Aliança, em Salva

dor. De acordo com boletim médico divulgado
no início da tarde de ontem, dia 29, Netinho

foi diagnosticado com adenomas hepáticos be
nignos (tumores benignos no fígado). Dia 24,
ele foi hospitalizado com fortes dores abdomi
nais. Netinho precisou fazer uma biópsia, mas
durante o procedimento teve uma das veias

rompidas e precisou passar-por uma pequena

cirurgia. O cantor está consciente e recebe a vi

sita de familiares.

PSV se desculpapelo
conteúdo de vídeo

O novo videoclipe de PSY, Gentleman, di
vide opiniões.NoYouTube, o clipejá foi repro
duzido 252 milhões de vezes, com 1,8 milhão
de "Eu gosto" contra 353mil que não curtiram.
Depois que o clipe foi censurado na Coréia do

Sul, o cantor decidiu se desculpar alegando
que não quis ofender ninguém. "Parece que o
vídeoclipe de Gentleman é motivo de debate ...
Acho que isso acontece porquemuitas pessoas
têm grandes expectativas no tema. e em mim.

Também notei que com o clipe chamei a aten
ção de muitos jovens, e estou de acordo em

que o conteúdo não é muito apropriado para

eles, então eu lhes prometo voltar comUIIl ma

terial mais apropriado àsua idade", disse.

trar com Cassiano, a loira não perde tempo e exige uma

explicação para o DVD com uma dedicatória caliente da

cantora. Cassiano garante que não rolou nada entre eles,
mas Ester não se convence. A coisa fica feia entre os dois e

Cassiano chega a acreditar que Alberto vai levar a melhor.

Horóscopo

mÁries
H 20/3 a 19/4 - Fogo

O setor profissional ganha
uma nova alavancada, por isso,
não deixe de traçar prioridades.
Concentre-se apenas no que possa
fazer você crescer. No amor, some

forças com alguém que tem inte
resses e objetivos de vida pareci
dos com os seus. Cor: marrom.

ii.
Touro
20/4 à 20/5 - Terra

O dia favorece a tomada de
decisões e as providências práticas
que agilizem o trabalho de rotina.

Quanto mais domínio e conheci

mento você tiver da sua profissão,
melhor será seu desempenho. O
astral assinala uma grande vitória
na vida a dois. Cor: vermelho.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Haverá maior necessidade de
silêncio e recolhimento neste dia.
O momento é de autocrítica, no
qual sentirá necessidade de corri

gir certos comportamentos, Con
vém selecionar melhor suas ami
zades.À noite, o desejo de ficar só
vai pI.edominar. Cor: verde-claro,

"':,

"., , Câiícer'.
... 21/6a21/7-Agua,

.

Você se perceberá mais sen

sível às necessidades alheias e se

ocupará de tentarpreencher as ex
pectativas. Trabalho que envolva
entretenimento favorecido. Tente

controlar sua rebeldia. No amor,
demonstre mais o seu carinho ao

seu par. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O setor profissional ganha
uma nova alavancada hoje. Por

isso, concentre-se no que possa
fazer você crescer. Você pode re

ceber o reconhecimento por parte
dos seus superiores, mas controle
sua rebeldia. Na paixão, o astral
assinalada realízaçào. Cor: creme.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Você estará vivendo um mo-

,

menta excepcionalmente favorá

vel para fazer contato com pessoas
distantes. Saia da rotina, mas cui
dado para não abusar da sorte. No

romance, o seu sucesso será abso
luto. Você e a pessoa amada esta

rão em plena sintonia. Cor: azul.

A vida émedida pela intensidade
e não pelomovimento do relógio.

GeorgeMacDonald

lI,! Libra_

.. 23/9a22/1O-Ar

Bom dia para quem deseja
lutar por autonomia profissional.
Aproveite as boas vibrações para
começar a economizar. É tempo
de desenrolar questões ligadas a

herança, seguro ou pensão. No re
lacionamento a dois, o astral é de
forte erotismo. Cor: amarelo.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

O dia de hoje favorece os con

tatos, a troca de ideias, pequenos
deslocamentos. É um bom mo

mento para somar forças com os

colegas, então, deixe sua individu
alidade de lado e trabalhe em equi
pe! Boa fase para compartilhar a
sua vida afetiva. Cor: marrom.

I!e_\ Sagitário• 22/11 a21/12-Fogo
Bom diapara dar continuidade

às suas tarefas rotineiras e conhe
cidas. Tudo o que você conseguir
neste dia será fruto do seu traba
lho e sua dedicação. Zelar pelo re
lacionamento a dois pode ser fun
damental paramanter a harmonia
existente. Cor: pink.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Bom dia para conciliar traba
lho com prazer. Ouça o conselho
de pessoas mais velhas e aprenda
com elas. Fazer o que gosta é a

melhor maneira de manter o bom
humor. Nos assuntos do coração,
siga os desejos do seu coração e

seja feliz! Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

A fase é ideal para se dedicar
a uma atividade isolada. A sua

individualidade está em desta

que, podendo assumir um cargo
de grande responsabilidade neste

momento. No campo afetivo, cur
ta o astral de aconchego, carinho e

maior intimidade. Cor: rosa.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Bom astral para quem traba
lha em equipe, podendo liderar os
colegas ou subordinados com faci
lidade. O dia requer cuidado com

perdas financeiras, pessoas opor
tunistas e falsos amigos.À noite, o
astral é de carinho e cumplicidade
com quem ama. Cor: preto.

I(
I
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HISTÓRIA E VARIEDADES
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Asmudanças
ocorridas com a

emancipação política
Com a instalação domunicípio, ocorrida em

8 de abril de 1934, houve mudanças significa
tivas em Jaraguá. A subdelegacia passou a ser

delegacia autônoma, mantendo-se os titulares

anteriores, somente alterando as denomina

ções das funções: João Rudolf passou a ser o

delegado e Álvaro Pinheiro o primeiro suplen
te. Já a Companhia Estrada de Ferro São Paulo
Rio Grande, anunciava que a Estação de Jara

guá passava de terceira para primeira classe, .

ampliando-se o ritmo de cargas na região.

Reabertura do
Cemitério da
Santíssima Trindade

Com a.Cafnpanàa deNacionalização, o prefei
to Leônidas Cabral Herbster proibiu a existência
de cemitérios que tivessem.inscrições em outros

idiomas, Mas diante de solicitações e necessida

des, como dos moradores da localidade de San
tíssimaTrindade (Jaraguá 84), teve que atender o
requerimento, tendo em vista a grande distância
existente entre os cemitérios legalizados e a falta
de investimentos públicos nesta área.

Requerimento
solicitando -

abertura de
cemitério,
datado de
21 de outubro
de 1938

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para (i)contato@beatrizsasse.com.bl:

--)Tore aquil.,_

Parabéns para Jaqueline Luana Prochnow, que no

dia 27 de abril completou seus 18 anos

Ouem comemorou idade nova dia 29 foi Wali
Ronchi. Seu esposo Francisco, seus filhos e netos

lhe desejam muitas fellcldades

Ontem, dia 29, os irmãos Henrique José Brych e

Andre Luis comemoraram mais um ano de vida. A'
família envia votos de muitas felicidades!

Parabéns aos três aniversariantes do mês de abrll:
Oma Laura B. Zick e os netos Mírian e Dúdi.
Saúde e felicidades de todos da família

Larissa .'

.Bertoldi,
parabéns
pelo seu

.

aniversário!
. A festa tão

esperada será
no próximo,."
dia 4/5, para'.
comémorarrnos
juntos esta'
data tão

especial. Beijos
da mamãe
Vivia-ne e do

papai Mário. Te
amamos muito!

Elaine
de Souza
está de

aniversário
dia 1º

de maio:
Parabéns

com

desejo de
felicidade
e saúde,
de seus

padrinhos
Beta e Lú,
de suas

primas
Naiara e

Willim,
Naina e

Anderson

William IIdemar Erdmann
comemora aniversário dia 1º
de maio. Parabéns, feliçidades
e muitos anos de vida. Em

especial um beijo de sua noiva
Naiara Juliana Martins, seus
sogros Beta e Lú e cunhados

Andersoli1! b 'f)Jain'a! II í I', i III

;t.

Hoje, Claudio Jagiello
comemora seu aniversário!

Sua família lhe deseja.
parabéns e felicidades

t II, III neste dia espe'cial
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lalento
Sucesso

Direitos e deveres do TRABALHADOR!
Depois de mais de um século instituído, o Dia do Trabalho já pode ser visto
como motivo de comemoração. Mais direitos e com salários mais dignos os

trabalhadores veem, ca-da vez mais, atendidas suas reivindicações.
Conheça mais sobre os seus direitos e deveres! Paginas.4e5
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

o desafio de fazer as

escolhas certas

,,",_

Viver éfazer escolhas.
Viver com sabedoria é saber

lazer as escolhas certas:
O que quero dizer é que

constantemente estamos
,

sendo desafiados a fazer
escolhas. É claro que não

podemosfazer ou ter tudo
o que desejamos. Para fazer
ou ter o que queremos é pre
ciso constantemente abrir
mão de outras coisas que

'

igualmente gostaríamos de

fazer ou ter. É a isso que eu

chamo de o desafio de fazer
as escolhas certas.

Vejo pessoas que querem
tudo. Querem comer o bolo
e ainda ficar com bolo.

Querem vencer na vida, mas
não querem fazer o enorme
esforço que o sucesso exige.
Querem ter uma família
feliz mas continuam a viver
como se ainda fossem sol
teiros. Querem ser promo
vidos no emprego, mas se

negam a andar o quilômetro

extra para que a promoção
possa ocorrer. Querem ser

respeitadas, mas não se dão
ao respeito. Querem ser bem

tratadas, mas tratam mal as
outras pessoas.

É preciso lembrar que
tudo exige esforço, trabalho,
dedicação, perseverança. O
sucesso não cai do céu como
chuva de verão. As amizades
têm que ser conquistadas;
o respeito tem que ser con

quistado; o reconhecimento
das pessoas tem que ser con

quistado. E não pense que
uma vez conquistado essa

conquista será para sempre.
Você tem que reconquistar
todos os dias, pois o dia em

que você acreditar que não

precisa mais se esforçar,
tudo o que você conquistou
irá embora. Essa é a grande
verdade!

Pessoas que não sabem

fazer as escolhas certas
são infelizes e vivem de

\

"

arrependimento e culpa
pelas escolhas erradas que
fizeram. Assim, é preciso
usar a inteligência; ouvir
pessoas mais experientes;
ter paciência; fazer contas;
pensar no longo prazo.

Para fazer as escolhas
certas você também deve

pensar no que seja transitó
rio e no que seja permanen
te. Lembre-se que as coisas

transitórias passam. Assim,
ao fazer suas escolhas pense
no futuro, para que você não
se arrependa por ter toma
do uma decisão com base
em fatores que terão curta

duração no tempo ou com

base na emoção do momen

to e não da razão.

Viver é escolher e só você

pode escolher por você. Faça
as escolhas certas na sua

vida pessoal e profissional
e tenha o sucesso que você
tanto quer e merece!

Pense nisso. Sucesso!

o sucesso não cai do céu como
chuva de verão. As amizades têm

que ser conquistadas; o respeito
tem que ser conquistado; o
reconhecimento das pessoas-tem
que ser conquistado.

2
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3 dicas paragarantir
".",

uma promoçao no
trabalho

Quer ser promovido? Confira algumas dicas simples que
podem ajudá-lo a planejar seu desenvolvimento para que

seus esforços sejam reconhecidos
-

FONTE 2. Seja específico no que faz
Ganhar uma promoção requer plane

jamento e estratégia. Para que você seja
reconhecido é fundamental que as pessoas
saibam da sua importância. Portanto, for
neça informações precisas e completas so

bre as suas funções, seja no banco de dados
da empresa, no seu currículo ou mesmo no

seu perfil do Linkedln. Isso vai ajudar á de
monstrar o valor que você e suas habilida
des podem agregar para uma nova posição.

Noticias Universia

Conseguir uma promoção é o desejo
de grande parte dos profissionais, mas
o reconhecimento não vem sem plane
jamento e estratégia. Se você está em

busca de um cargo mais alto vai preci-.
sar mostrar resultados. Existem algu
mas maneiras simples e eficientes de
fazer isso. Confira quais são elas:

1. Vá além do seu cargo
Ser promovido é o desejo de qual

quer profissional em algum ponto de
suavcarreira. Contudo, é preciso ter

em mente que o que importa em uma

promoção não é seu novo cargo e sim
o que você faz com ele. A sua nova po

sição é apenas um componente do que

representam suas responsabilidades e

competências para o mundo exterior.

Portanto, dedique-se a mostrar todos
os elementos importantes que contri
buem para o seu papel.

3. Deixe que os outros apontem
seus feitos ,

Não é que suas conquistas não te

nham valor se forem explicadas por
você. Mas, se outras pessoas observa
rem - e apontarem! - seus feitos, tudo
parecerá mais importante. Um bom re

curso para conseguir reconhecimento
de outras pessoas é utilizar o Linkedln.

Peça recomendações e avaliações de
seus colegas de trabalho e até mesmo

dos seus superiores. Isso dá valor e cre
dibilidade ao seu perfil.

• I

Se outras pessoas observarem e apontaremsuas conquistas, tudo parecerá
mais importante

,_"':"....,;..'l
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Cresce procura por cursos
técnicos em [araguá do Sul
Profissionais buscam qualificação para atender um mercado cada vez mais competitivo e exigente

DiVULGAÇÃO

A capacitação pode colaborar na formação de mão de obra qualificada, sem que a cidade precise
importar talentos de outras regiões

FONTE rio, aquecendo ainda mais

a economia local e exigindo
maior número de mão de
obra qualificada.

Pensando em ampliar
as oportunidades de car

reira, Lohana dos Santos

resolveu ingressar em um

curso técnico de Contabi

lidade, assim que concluiu
o ensino médio. A estudan

te, que desde os dezesseis

anos trabalhava na produ
ção de uma indústria de

confecção de roupas, conta

que, em duas semanas de

aula, já conseguiu estágio
na área. "Ao entrar no cur

so, vi inúmeras possibilida
des de crescimento profis
sional", diz.

Segundo o especialista
e diretor do TECPUC, Ro

ger Steppan, as empresas

Da redação

[araguá do Sul está en

tre as principais econo

mias do Estado de Santa

Catarina. Além de contar

com a presença de mu�ti
nacionais de peso no cená

rio nacional, a cidade tem

ampliado o incentivo ao

pequeno e micro empresá-

buscam por profissionais
com especialização e pron
tos a atender um mercado
cada vez mais competitivo
e exigente. "Boa parte das

pessoas ainda desconhece a

importância que um profis
sional de nível técnico tem

dentro das empresas e as

perspectivas de carreira que

pode alcançar", ressalta.
. E sempre é tempo de

investir em capacitação.
Maitê de Souza, 27, conta
que após concluir o curso

de graduação em gestão fi

nanceira, foi trabalhar em
uma empresa de contabi-
,lidade. Para compreender
melhor o cotidiano de seu

novo trabalho, matriculou
-se no curso técnico de
Contabilidade do TECPUC.

"Meu objetivo é me desen
volver na empresa onde
estou e para isso quero me

aperfeiçoar", enfatiza.
De acordo com dados

do Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desem

pregados), apenas no mês
de fevereiro deste ano, o

saldo de admissões em [a
raguá do Sul chegou a 1,2
mil, fazendo do município
o 3º maior empregador de
Santa Catarina.' Lohana e

Maitê são dois exemplos de
como a capacitação pode
colaborar na formação de
mão de obra qualificada,
serr.l que a cidade precise
importar 'talentos de ou

tras regiões.

Do que os estagiários têm medo?

Estagiáriosmostram insegurança em atividades individuais, revela estudo da Page Talent

Fonte: Administradores.com

De acordo com um estudo
realizado pela Page Talent, fa
zer uma apresentação aos dire
tores é a atividade que mais as

susta os estagiários. De acordo
com o levantamento, 42% dos

estagiários se sentem insegu
ros ao realizarem essa tarefa
no trabalho.

"Fazer apresentações para
a diretoria significa ser avalia

do, explica Manoela Costa, ge
rente da Page Talent no Brasil.
"O jovem, em início de carreira,
se sente muito inseguro a res

peito de situações às vezes con-

sideradas simples para quem já
está há um tempo no mercado
de trabalho", completa.

Para outros 32% dos es

tagiários, tocar processos sem

nenhum tipo de supervisão é o

maior desafio. Ir sozinho a uma

reunião com clientes é uma pro
va para.18% dos respondentes
e dar treinamento a uma equipe
de novatos toma-se aprendiza
do importante para 8%.

"Para jovens profissionais,
o acompanhamento é essen

cial. Diretores e gestores que
buscam o desenvolvimento dos

estagiários da companhia pre
cisam demonstrar que estão
abertos a ouvir novas ideias e

sugestões. Isso motiva os jovens
profissionais e faz com que se

sintam encorajados a apresen
tar seus trabalhos e a tomar

atitudes necessárias para a sua

execução, ganhando mais auto
nomia emotivação'; finaliza.

A pesquisa foi realizada em

março deste ano com 550 jovens
de 18 a 25 anos. A Page Talent é
a unidade de negócios da Page
Personnel dedicada ao recruta

mento de estagiários e trainees.

TALENTO E UCESSO I TERÇA-FEIRA, 30 DR ABRIL DE2013
3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Direitos Trabalhistas
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a discussão sobre mudanças
na CLT, "os trabalhadores pre
cisam de mais direitos, não

de menos". A avaliação é do

sociólogo Ruy Braga, 40. Para
ele, o trabalho precário tem

absorvido o impacto, da forte

desaceleração da economia no

mercado de trabalho. Mas a manu

tenção da anemia do crescimento
deve provocar desemprego no próximo ano.

Professor da USP, lançou "A Política do Precariado', que
trata do "proletariado precarizado", de sindicalismo, gre
ves e história,

Nesta entrevista, ele afirma que, apesar da ascensão so-
,

cial de setores mais pobres, "o precariado está inquieto", mas
ainda "não identificou alternativas à hegemonia lulísta" Bra
ga fala aqui das greves em hidrelétricas e obras do PAC, mu

danças na CLT e migrações.
Com o atual ritmo de crescimento da economia brasi

leira o Sr.. prevê mudança no mercado de trabalho? Au

mento do desemprego e queda nos salários?
Ruy Braga - É provável. Muitos se perguntam por que

após uma forte desaceleração econômica no biênio as demis

sões ainda não começaram? Além das medidas do governo,
como a desoneração da folha salarial em alguns setores, o

.mercado de trabalho brasileiro é muito flexível.

Apesar do assalariamento formal ter aumentado na

'última década, o emprego precário, isto é, as ocupações
onde se encontram os trabalhadores marginalmente li

gados à População Economicamente Ativa (PEA), ainda é

muito numeroso, absorvendo o impacto da atual desace

leração sobre o emprego.
No entanto, se essa tendência persistir, muito provavel

mente teremos demissões rio próximo ano e a taxa de desem

prego de 5,3% deve aumentar.

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 20:13

ComooSr. define oque chamadeprecariadohojenoBrasil?
É o proletariado precarizado: Trata-se de trabalhadores

que, pelo fato de não possuírem qualificações especiais, en
tram e saem muito rapidamente do mercado de trabalho.

Além disso, devemos acrescentar jovens trabalhadores
à procura do primeiro emprego, indivíduos que estão na in

formalidade e desejam alcançar o emprego formal, além de
trabalhadores subremunerados e inseridos em condições
degradantes de trabalho. Uma população que cresceu muito

desde a década de 1990.

Não nos esqueçamos que, mesmo com o recente avan

ço da formalização do emprego, as taxas de rotatividade, de
flexibilização, de terceirização e o número de acidentes de
trabalho no país subiram na última década. O "precaríado" é

formado pelo setor da classe trabalhadora pressionado pelo
aumento da exploração econômica e pela ameaça da exclusão
social.

Quais os efeitos da chamada ascensão social de cama

das mais pobres nos últimos anos nomovimento sindical?
É verdade que o número 'de greves nos anos 2000 refluiu

para um nível historicamente baixo. No entanto, a partir de
2008, a atividade grevista voltou a subir, alcançando, em

2011, o mesmo patamar do final dos anos 1990. Se essa ten

dência vai se manter ou não é difícil dizer.
Eu apostaria que a atividade grevista deve aumentar; pois

a 'relação do precariado com o atual modelo é ambígua. Por
um lado, há uma certa satisfação com o consumo, em especial,
de bens duráveis. No entanto os salários continuam baixos, as
condições de trabalho muito duras e o endividamento segue
aumentando.

Meu argumento é de que o precariado está inquieto, isto é,
percebe que o atual modelo trouxe certo progresso, mas con
clui que este progresso é transitório.

'

Até o momento, o precariado não identificou alternativas
à hegemonia lulista. Mas está à procura. Veja Q fenômeno Cel
so Russomanno, por exemplo.

';'.� .'
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'Apesar de leis que protegem os trabalhadores, o país
tem um déficit crônico de físcaísdo trabalho

Dez direitos do trabalhador
Observando a história o Sr.. afirma que houve habili

dade do precariado brasileiro em transitarmuito rápido
da aparente acomodação reivindicativa à mobilização
por direitos sociais. O Sr.. vislumbra alguma mudança
nesse sentido atualmente?

_

Essa é a história da formação da: classe operária fordis
ta brasileira. Os trabalhadores migraram para as grandes
cidades atraídos por qualificações industriais e direitos so

ciais. Encontraram condições,de vida degradantes, mobili
zando-se por seus direitos em diferentes ciclos grevistas.
A aparente satisfação com o nacional-desenvolvimentismo
foi sucedida pelos ciclos de 1953�1�57 e de 1960-1964. A

aparente satisfação com 'o "milagre econômico" foi sucedi
da pelo ciclo de 1978-1980.

A situação atual é diferente, pois aquelaburocracia sindi
cal oriunda desse último ciclo pilota o atual modelo de desen
volvimento. Se não é capaz de-suprimir; isso tende a retardar
o ritmo de mobilização.

O Sr.. constata que a legislação trabalhista foi fruto de

conquista. Como avalia a atual pressão empresarial para
mudanças na CLT? Mudar a CLT seria um retrocesso do

ponto de vista dos trabalhadores?
É preciso mudar a CLT em vários pontos. Mas, não na

queles advogados por empresários e sindicalistas gover
nistas. Para a esmagadora maioria dos trabalhadores que
não está representada por sindicatos fortes, a predomi
nância do negociado sobre o legislado significa perda de

,

direitos. ,

Aqueles que clamam pela reforma da CLT pensam_
apenas em flexibilizar 'o trabalho. Na realidade, a força
de trabalho brasileira é muito barata e nosso mercado de
trabalho excessivamente flexível. É necessário reformar a
CLT para garantir mais liberdade sindical e mais direitos
aos trabalhadores. Necessitamos de uma cláusula contra

a demissão imotivada. Os trabalhadores precisam de mais'

direitos, não de menos.

- Registro em carteira de trabalho: é o direito que ga
rante todos os outros. "O primeiro direito fundamental do

trabalhador é o próprio vínculo", afirma o advogado traba
lhista Fabian� Zavanella. O registro serve como meio de

prova da relação de emprego, de cláusulas não usuais do

contrato de trabalho e do seu tempo de duração.
- Salário mínimo: deve respeitar o piso da categoria,

quando existir, ou o mínimo 'nacional fixado em R$ 678.

"Duas pessoas que exercem a mesma função não' podem
ter salários diferentes, desde que a diferença de tempo na

atividade não seja superior a dois anos", acrescenta Fabia

no Zavanella.
- Jornada de trabalho: deverá ser de até 8 horas diárias,

e 44 horas semanais. Além desse período, o trabalhador

tem direito a fazer no máximo duas horas extras por dia,
que deve ser remunerada, no mínimo, em 50% acima do
valor da hora normal.

- Descanso semanal remunerado: deve ser de 24 horas

consecutivas e coincidir, preferencialmente, com o domin

go. Nos serviços que exigem trabalho aos domingos, o des
canso deverá ser efetuado em sistema de revezamento.

- FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço): é uma
conta aberta em nome do trabalhador, alimentada por de

pósitos mensais equivalentes a 8% do salário. Com o FGTS,
o empregado tem a oportunidade de formar um patrimô
nio, que pode ser sacado em momentos especiais, como
aquisição da casa própria, aposentadoria, demissão sem

justa causa ou em caso de algumas doenças graves.
,

- Saúde e segurança no trabalho: a CLT define que a em

presa deve fazer cumprir as normas de segurança e medici

na do trabalho, além de instruir os empregados para evitar
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.

- Licença-maternidade: tem duração de 120 dias e é de-

Fonte: Folha Uol
Fotos: Divulgação

A História do Dia do
Trabalho remonta o ano de 1886

na industrializada cidade de Chicago
(Estados Unidos). No dia 1Q demaio deste ano,

milhares fie trabalhadores foram às ruas reivindicar
melhores condições de trabalho. Nestemesmo dia ocor-

reu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabal
hadores. Foram dias marcantes na história da luta dos trabal-,
hadores por melhores condições de trabalho. Para homenagear' c,
aqueles quemorreram nos conflitos, a Segunda Interpaçionàl .:
Socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889,:�

.

criou o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado .em
1 º demaio de cada ano. No Brasil existem relatos de que
a data é comemorada desde o ano de 1895. Porém, foi
somente em setembro de 1925 que esta data tornou-

se oficial, após a criação de um decreto do então

presidente Artur Bernardes.

vida a partir do 8º mês de gestação (comprovado através de

atestado médico), ou a partir da data do parto, com apre
sentação da certidão de nascimento. As mães adotivas têm

direito ao benefício pelo mesmo período. Os pais têm direito

a cinco dias corridos a partir da data do nascif!1ento do filho.
- Férias: o período deve ser de 30 dias corridos, se o

trabalhador não tiver faltado injustificadamente mais de

5 vezes ao serviço. O pagamento de pelo menos um terço
do salário normal deverá ser efetuado até 2 dias antes do

início das férias. "No mínimo, o

trabalhador tem que gozar' de
20 dias - isso porque ele pode
vender 10 dias", afirma Fabiano

Zavanella.
- 13º salário: corresponde

a um mês de serviço prestado.
Pode ser pa�o em duas parcelas.
aprimeira até novembro, ou nas
férias do empregado, e a segun
da até 20 de dezembro.

- Verbas rescisórias:

o trabalhador demiti-
do sem' justa causa tem

direito a receber 13º

proporcional,férias ven

cidas acrescidas de

1/3, 'férias proporcio
nais, saldo de salários
e aviso prévio, ,entre
outras. O empregador
aindadeve pagar uma

multa de 40% sobre o

saldo tótal do FGTS depositado.
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Você, gestor, já tem um sucessor?

Assim corno tudo na vida, toda
carreira tem um começo, um/meio e

um fim, mesmo porque o ser humano
não é imortal e, mais cedo ou mais
tarde, terá que abdicar sua posição
no trabalho. No entanto, as profissões,
em especial as estratégicas, precisam
receber uma atenção maior quando o

assunto é sucessão de líderes.
A substituição de gestores deve

sermuito bem pensada, pois afeta a
equipe, os resultados e processos da

empresa. Porém, durante minha car
reira na área de recursos humanos, vi
muitas empresas tentarem encontrar

um novo gestor às pressas, por não
terem se planejado e o líder anterior
não ter se atentado à treinar um
sucessor. E é justamente aí que mora
o problema.

Para retratar melhor esta situação,
contarei aqui a história de um conhe
cido meu chamado Carlos, gerente
financeiro de uma empresa regional.

Hoje, Carlos tem 50 e poucos anos
e sempre trabalhou na área de finan
ças. Formado em ciências contábeis
e administração de empresas, tem
um perfil bastante estratégico, além
de excelente conhecimento técnico.
Carlos sempreJoi muito extrovertido,
com comportamento voltado para
pessoas e de fácil convívio.

Com pouco mais de 30 anos, se
eu não me engano, Carlos casou-se
e logo em seguida teve seu primeiro
filho. Isso alertou-o financeiramente,
fazendo com que se dedicasse ainda
mais para poder alcançar patama
res maiores dentro da suaempresa
e oferecermais conforto para a sua

família. Determinado como sempre,
em pouco tempo foi promovido à
coordenador e em seguida à gerente
financeiro. Era tudo o que ele dese

java. Vivia com conforto, trabalhava
com o que gostava e tinha uma boa

remuneração. O que mais um profis-

sional pode querer?
Entretanto, Carlos era muito

inseguro, apesar de não demonstrar.
Como era o provedor de sua família,
segurava o seu emprego com toda a

garra que tinha. Além disso, sempre
foi competitivo e até mesmo um

pouco orgulhoso. Não gostava de

perder e encarava tudo como uma

competição - mesmo em relação aos

seus subordinados.
Não compartilhava muitas in

formações com a sua equipe e mais
cobrava que orientava. Sua gestão
trazia resultados para a empresa,
mas seus funcionários não evoluíam
muito profissionalmente. Acumu
lavam experiência de trabalho, mas
como não conheciam direito as estra

tégias da área, não conseguiam fazer
muito mais que o "feijão com arroz".
Carlos sabia que deveria comparti
lharmais informações, manter uma
relação mais aberta e passar seus

conhecimentos, sobretudo os estraté

gicos, à equipe, mas não o fazia por
medo. Medo de alguém se sobressair e

superá-lo, tomando seu lugar.
Ele já estava há anos na empresa

quando foi chamado por outra, de
porte maior, para preencher o cargo
de gerente financeiro. A oportunida
de, benefícios e remuneração eramp \

irrecusáveis, de forma que Carlos
aceitou a proposta. No entanto;
deixou a sua empresa anterior sem
sucessores, pois nenhum de seus fun
cionários estava apto para assumir
seu posto. Mesmo sabendo disso,
ele deixou a empresa, mas também
deixou uma marca negativa, pois
prejudicou e atrasou o desempenho
da área, afinal demorou meses para
descobrirem essas informações que
não haviam sido compartilhadas
e um novo gestor fosse identificado
para retomar os processos que Carlos
deixara pendentes.

A substituição de gestores deve
sermuito bem pensada, pois afeta a

equipe, os resultados e processos da

empresa.
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Marketing Pessoal: você
é a alma do negócio

Autenticidade é primeiro passo para
usar a comunicação a seu favor

que palavra seria? Revolução,
liberdade, qualidade, ordem,
progresso, beleza, harmonia,
atenção, aventura, farofa?

FONTE

Personare

Sempre desconfiamos um

pouco das coisas marqueteiras.
Elas soam como os truques dos

mágicos, em que algo "parece,
mas pode não ser". Quando o

tema é marketing pessoal, en

tão ...Adentramos um terreno de

licado, que vai da vaidade pura e

simples ao engodo total. Se você
é bom mesmo, por que precisa
ria de "rnarketíng pessoal"?

As coisas boas - sejam car

ros, alimentos, lugares ou ser

viços - merecem ser percebidas
como boas. E você também me

rece. Se suas boas qualidades
são legítimas, fruto de justiça
e merecimento, por que não

caprichar na embalagem? É da
sua interação com omundo e de,
como você pode se fazer perce
ber que trata o marketing pes
soal. É válido dedicar atenção à

'roupa, mas vale mais o cuidado
com o bilhete de agradecimen
to, as marcas registradas de cer
tos cuidados, o hábito de retor
nar telefonemas, a austeridade
de fazer a reunião no seu estilo

pessoal comprometido. '

Marketíng pessoal é a cons
trução de sua marca, suas ânco
ras com as pessoas da sua vida

e do seu trabalho. E também
o que vem à-mente quando se

pensa em seu nome, em sua fi

gura, em você; um conjunto de
sentimentos e ideias que você

evoca, o que você passa a repre
sentar para o outro - não por es

forço, mas por constância.
Se ao buscar um utensílio

Comunique a verdade
É importante focar naquilo

. que comunicamos, especial
mente se esse foco decorre
do seu compromisso com sua

vida. Marketing pessoal apenas
na base da imagem projetada
é fake, falso, refratário. Não se

doméstico na internet, como
.

sustenta e traz imediata des
por exemplo um freezer novo, confiança, como a agência de

procuro a marca que inspira viagens que vende lindos pas
mais confiança em mim para a seios a preços muito baixos.
compra, logo sei que a marca de É importante comunicar com
lima pessoa é igualmente mui- capricho, beleza e efetiva cla-:
to importante. Compro essa ou reza os benefícios mais impor
aquela marca? Compro porque' tantes de um pacote turístico,
sei que funciona? Por que esta e 'de porque esta agência, e não
ou aquela indústria é séria e está qualquer outra, faz a diferença
nomercado há anos? Damesma

.

E' o marketíng que funciona se

forma, a marca pessoal se realí- baseia num fator elementar: ele
za com a constância; a contínua vende a verdade.
melhoria, o caráter; a atitude Então eudigo, e vocêmere
que identifica a pessoa com o ce saber: nada é mais charmo
que podemos esperar dela. Por- so do que ser autêntico.Nada é
tanto, não é pormeio de truques tão "bom marqueteiro" do que
que suamarca se constrói, e sim ser você mesmo, e apresentar
através da verdade, cautelosa- seus atributos' verdadeiros,
mente' amparada pela paixão e tendo o cuidado de polir sua .

'

pela disciplina. Naturalidade re- marca. Esta é a mais confiável
gada a esforço. Roupas, hábitos, de todas as forças: ser autênti
posturas, realizações, missão. co, ser parecido consigo mes

Qual a sua marca, quando pas- mo, e não diferente dos outros.
samos.por esses itens? Se você De botas e guarda-chuvas, de
fosse escolher uma única pala- batom e cartão de visitas, des
vra para identificar sua marca, ' 'calço ou de avião,
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Não aguenta mais
fazer hora extra?
Passar horas a mais no escritório não é sinônimo de

comprometítnento nem de competência. Ao contrário:
Q den ncíar desorganização e. p" ccrasttnação

FONTE

Universia

Trabalhar 40 horas se

manais pode ser considerado
um privilégio. Atualmente,
a realidade do empregado é
dedicar de 52 a 56 horas por
semana à empresa que o con

trata, de acordo com dados
da Comissão Internacional
em Saúde Ocupacional (tra
dução livre de International

Commission on Occupational
Health). Quem os apresenta
é a psicóloga organizacional
e professora-coordenadora
do Núcleo de Gestão de Qua
lidade de Vida no Trabalho,
do Departamento de Admi

nistração da FEA-USP, Ana

Cristina Limongi França.
A diretora de educação

executiva da ESPM Célia

Marcondes Ferraz afirma

que, atualmente, é esperada
maior dedicação do funcio

nário: "Mas não tenho a me

nor dúvida de que o excesso

de horas extras também se

relaciona a uma sobrecarga
de trabalho".

Um exemplo que ela dá (e
é frequente nas empresas) é

o das trocas de e-mails inú
teis. A sugestão dela é ques
tionar-se se há necessidade
de enviar uma mensagem
com cópia para o chefe e para
a equipe durante negocia
ções que são feitas, incluindo
todos os passos, enchendo
a caixa de e-mails de todos

com mensagens irrelevantes

para outras pessoas.
Para ela, o fato de o jo

vem profissional não saber

priorizar tarefas também é

responsável pelos atrasos fre
quentes na saída. O resultado
é uma agenda perdida entre

papéis, cobranças e muito de

sespero em cumprir prazos.
Segundo o consultor de

recursos humanos e CEO do

Grupo Triunfo, Scher Soares, o
excesso de horas extras pode
ser diagnosticado como um

problema sério se, a cada cin

co dias trabalhados na sema

na, em pelo menos três deles
se perdeu a noção do tempo.
"Pode ser tanto falta de organi
zação, como dedicação exces

siva e desnecessária: é preciso
analisar caso a caso'; explica.

Para Scher, um bom ca

minho de autoanálise é se

comparar a colegas que têm
atividades similares. Se cons
tatado que todos conseguem
sair no horário, menos você,
investigue como essas pesso
as planejam.

Ana Cristina Limongi
França aconselha que, detec

tados os excessos, sejam bus
cadas mudanças na rotina e

na forma como se encara a

vida no trabalho. Afinal, ficar
até mais tarde todos os dias

pode ser resultado de uma

sobrecarga. Por outro lado,
passar horas a mais no escri

tório não é sinônimo de com

prometimento nem de com

petência. Ao contrário: pode
denunciar desorganização e

procrastinação.

Mente leve

Uma das receitas para
aumentar o rendimento no

trabalho é avaliar suas ex

pectativas, ter um projeto de

vida, descobrir sua vocação,
reconhecer o significado de

seu trabalho, questionar se

você tem a sensação que que
seu tempo está sendo jogado
fora ou se você se sente des

respeitado. A Ideia central
é não desperdiçar horas no

trabalho remoendo insatis

fações -afínal, elas também

tomam tempo produtivo.
"Satisfação aumenta a pro
dutividade", afirma a profes
sora e psicóloga Ana Cristina,
além de ser importante para
outros aspectos da vida, in
cluindo a saúde.

Vida própria
Tenha horário progra

mado e disciplinado, fora do

expediente, para atividades

que te farão bem. Mesmo que.
o passatempo seja um curso

de especialização na sua área

preferida.

Garantia de qualidade
Qualifique seu trabalho,

colecionando informações
úteis sobre suas funções e

possíveis meios de melhor

executá-las. "Será que conhe

ço bem todos os sistemas e
.

ferramentas oferecidos pela
empresa e que servem à or

ganização do meu trabalho?",
pergunta Célia Marcondes

Ferraz, da ESPM. Muitas ve

zes, há novas formas mais

eficazes de executar antigas
tarefas e o trabalhador nem
está sabendo.

Agenda detalhada
Planeje a semana seguin

te na sexta-feira, ao final do

expediente, ou aos domin

gos, à noite. "Quem não faz
isso chega ao escritório na

segunda e é engolido por
compromissos", afirma Scher

Soares, consultor e CEO do

Grupo Triunfo. A falta de

planejamento não permi
te enxergar o que é priori
tário. "A pior coisa é fazer
tudo por reação, conforme
a demanda", informa o con

sultor. Conheça suas ativi-
. dades, avalie quanto tempo
cada coisa toma, em média,
e organize prioridades, par�
chegar a uma lista possível
de a:fazeres. "Assim, você po
derá argumentar de forma
fundamentada contra ordens

que lhe fariain extrapolar seu
horário de trabalho", diz ele.

No seu quadrado
Não queira abraçar o

mundo. Isso compromete a

boa qualidade dos serviços
para o qual foi contratado e

que deveriam ser prioritá
rios. É desnecessário se en

volver em todas as iniciativas

para as quais você é "con

vidado", e não designado. E

saiba a hora certa de dizer:

"Hoje não posso te ajudar,
pois tenho um trabalho para

entregar até o final do dia".

Dispersão zero
O trabalho na frente do

computador e a disponibi
lidade da internet propicia
uma série de atividades de
imenso potencial dispersivo.
Facebook, Twitter e e-mails
tomam muito mais tempo do

que deveriam. Segundo Scher
Soares, do Grupo Triunfo, o

planejamento semanal deve

incluir o tempo máximo a

ser ocupado com elas. São

poucos os ofícios que exigem
-

trabalho online o tempo todo.
Se este não for o caso, saiba

quando se desconectar.

Linha direta

Muitas conversas acabam
sendo escritas e não faladas.

Só que escrever leva mais

tempo. Diferencie quais con

versas devem ser mantidas

por e-mail, pessoalmente
oupor telefone. A troca in

finita de mensagens exige
mais concentração e tem

po. Marcar um almoço, por
exemplo, é mais rápido com

uma ligação. Basta comparar
quantos minutos você leva

para agendar o encontro via

e-mail e por telefone. Até vo
cês conseguirem chegar a um
acordo sobre dia, hora e local

do almoço trocando e-mails

já se passaram horas.

Ordem na casa

Organize seu computador,
separando conteúdos e infor

mações em pastas. "Facilita

buscas, agilizando o trabalho",
explica Scher Soares. Dispo
nibilidade e acessibilidade

também valem para contatos

telefônicos, lista de clientes,
fornecedores e mesmo mapas
dos melhores caminhos para
chegar a determinados luga
res que você tem de ir com

certa frequência, mas não de
corou o trajeto.

I

I

I
,.
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Trabalhar demais pode ser resultado de sobrecarga,
mas também de desorganização

_,
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Oportunidade

Sobram bolsas para brasileiros
em Harvard e MIT

As bolsas serão financiadas pelo
governo federal, pormeio do programa
Ciência Sem Fronteiras (CsF)

uma visita ao País.
"Trata-se de um acordo

histórico, sem precedentes.
Os estudantes brasileiros
precisam saber que eles po
dem estudar nas melhores
universidades norte-ameri

canas", disseAngélica Natera,
diretora adjunta da Laspau,
durante agenda de reuniões
com parceiros institucío

nais em São Paulo. Mesmo

exigindo que os estudantes
tenham apenas- diploma de

graduação nas áreas priori
tárias do CsF - Engenharia,
Tecnologias e Saúde -, além
de bom nível de inglês pou
co mais de cem candidatos

FONTE pelo governo federal, por
meio do programa Ciência
Sem Fronteiras (CsF).

Apesar do convênio com

as universidades ter sido fir
mado no ano passado - moti

vado pela ida da presidente
Dilma Rousseff aos Estados
Unidos em abril de 2012 -, a

falta de divulgação da opor
tunidade levou a Laspau (en
tidade vinculada à Harvard),
que administra a concessão
das bolsas, a realizar ontem

lufo Exame

As Universidades Har

vard, Stanford, Columbia, da
Califórnia, o Instituto de Tec

nologia de Massachusetts

(MIT) e outras instituições
americanas de ponta vão re
servar 1,5 mil balsas de es

tudo integral até 2015 para
estudantes brasileiros cur

sarem doutorado completo.
As bolsas serão financiadas

TECPUC
Cursos Témicos Ensino Médio

GRCPOMARISTA

PROFESSORES PARA MINISTRAR AULAS

EM JARAGUÁ DO SUL PARA OS CURSOS

TÉCNICOS. EM:
• ADMINISTRAÇÃO

• RECURSOS HUMANOS

- NUTRIÇÃO E OIrnnCA

- MECAlRÔNICA

-MECÃNICA

- ElETRÔNICA

;.\

• CONTASIUDAOE

• COMtROO EXTERIOR

'lOGfsnCA

• INFORMATlCA PARA INTERNET

'SEGURANÇA 00 TRABAl.HO

'QUfMlCA

'PUBUClOAOE

-PRODUÇÃO DE MOOA

• pETRóLEO E GÁS

-AUMENTOS

- BIOTECNOLOGIA

- MEIO AMBIENTE

Necessário ter formação na área de atuação, em nível superior.

Interessados encaminhar currículo até 07 de maio,
identificando no assunto do e-mail sua formação Superior até o dia- para

rhiaraguadosu!@tecpuc.com.br
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foram pré-selecionados até �
o momento. É prevista neste

primeiro ano de acordo a se

leção de outros 400 estudan
tes. As inscrições para início
dos estudos em 2014 vão até
setembro e podemser feitas

pelo site da Laspau (www.
laspau.harvard.edu).

A baixa demanda pelas
bolsas pode ser justificada
pelo desconhecimento de
muitos estudantes, qu� ten

do apenas diploma de gra
duação podem se candidatar
diretamente para o curso de
doutorado. Ou seja, não pre
cisam cursar Primeiramente
o mestrado. As inscrições para início dos estudos vão até setembro

do lado esquerdo para incen
tivar a energia da prosperi
dade.

3- E, por fim, escolha
uma mensagem (frase, ora

ção, poesia) ou uma imagem
(natureza: montanha, praia,
viagem) bem inspiradora
que transmita uma sensação
de bem-estar, segurança, paz
e/ou boas lembranças. Essa

imagem pode ficar exposta
na mesa ou no computador.
Quando você 'se sentir muito

estressado, pare e leia a men

sagem ou olhe para a imagem
para se acalmar e respire.

Um ambiente decorado -

mesmo que seja apenas com .

a simplicidade e a beleza de
uma planta ou flor - já me

lhora e renova as energias do
lugar e das pessoas ..

Itens pessoais namesa
de trabalho

FONTE

Personare

Um dos maiores desafios
da vida é equilibrar o lado

pessoal e o profissional. E,
muitas vezes, a carreira ab
sorve muito mais tempo do

que se deseja. Para amenizar
o impacto da distância dos

filhos, por exemplo, vale in

vestir em um ambiente que
lembre e simbolize o carinho

que tem por eles.
Na mesa, sala ou estação

de trabalho é importante ter
objetos que levantam o astral
e ainda podem ajudar no de

sempenho profissional. Uma
pesquisa'da Universidade de

Exeter, na Inglaterra, feita
com 2 mil funcionários de
escritórios comprovou que
- além de aliviar o estresse
- ter objetos pessoais no am-

biente aumenta a produtivi
dade em 32%.

Segundo o Feng Shui,
uma mesa de trabalho har

monizada pode ter itens que
simbolizem tanto o lado pro
fissional como o pessoal. No
lado profissional é importan
te ter os contatos, logo, agen
da, livros e materiais que fa-

lem do segmento de atuação
profissional. No lado pessoal
é importante ter uma foto da

família, um desenho feito pe
los filhos ou por uma criança,
uma planta ou objeto deco
rativo. Vale lembrar que o

exagero ,não é bom - e muito

menos um milhão de papeis e

coisas sem uso sobre a mesa.

Então, primeiro observe a

quantidade de itens no seu

espaço de trabalho, limpe e

organize para depois incluir
novos itens e imagens.

6, para evitar esse exage
ro, é recomendado trabalhar
com três itens que podem ser

chamados de três harmonias:
1- Escolha, por exemplo,

.

um desenho feito pelo filho
ou por uma criança ou um

objeto colorido para colocar
do lado direto da mesa para
ativar a criatividade trazer

inspiração.
2- Outro item pode ser

um objeto pessoal - que.você
goste muito. Exemplos: um

vaso, uma caixa, uma minia

tura de carro, um cristal, uma
planta. Tenha cuidado com
o tamanho desse item, esco
lha algo pequeno e que fique
bem na sua mesa e o coloque

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBUCAFEDEMI1VADOBRASIL-ES'D\DODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRlSTA INGE

HlLLEWAGNER,Interventora
Rua28 deAgosto ne 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Fnncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITAl DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação desie edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(5)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Cin:unscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, por
que ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
-apresanre, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

Protocolo: 44145 Sacado: ALESSONMARQUES DA SILVA CPF: 094.31L594-90
Endereço: Rua Professor Urbano Teixeira da Fonseca ns 128, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/ACEI CNPJ: OLl49.953/oo01-
89 Número do Título: 251030081 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 06/12/2011 Valor: 2.379,48 liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44204 Sacado: BARBARINA ROSA VOLPI CRF: 898.020.479-53

Endereço: Estrada Primeiro Braço do Norte nc sin°, Primeiro Braço do Nor
te, 89108-000, Massaranduba Cedente: JAVEL JARAGUA VEICUWS PECAS
SERVICOS I1DA CNPJ: 79.50L862/0001-58 Número do Título: 0045575005
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMlRlMDataVencimento: 15/04/2013 Valor: 149,58liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 89,38, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44026 Sacado: BRASQUlSA INDUSTRlA I1DA CNPJ:
02.096.814/0001-05 Endereço:Hua Guilherme Iensen. km 14 n'' s/n, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARUJA PETROLEO ITDA CNPJ:
06.053.385/0001-31 Número do Título: 23612/03 Espécie: Duplicata deVen

d_?Mercantil por indicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA
GUARAMIRlMDataVencimento: 15/04/2013 Valor: 882,68 liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$
22,25

Protocolo: 44036 Sacado: CESAR LUIZ ZAMBONl CPF: 838.637539-68 En

dereço: Rua Athanasio Rosa n' 427, Centro. 89270-000, Guaramírirn Cedente:
VLJ EMPREENDIMENTOS !MOBllJARIOS I1DA CNPJ: 14.979.112/0001-40
Número do Título: M36/06 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimen
to: 10/04/2013 Valor: 330,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condú
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

EDITAl DE INTIMAÇÃO DE PROTESTo
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
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 sustação judi

cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 245032/2013 Sacado: ADEMIRBUENO KIAUMANN Endere

ço: RUATERCllJO DEMARGlI 53 - SANTA LUZIA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89267-210 Cedente: BANCO BRADESCO FlNANOAMENTOS SA Sacador.
- Espécie: NP - N' TItulo: 4266312906 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
5L922,20 - Datapara pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagarR$67J68,36
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5L922,20 - Juros: R$15J43,97 Emo
lumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$ 42,34

Apontamento: 244988/20 13 Sacado:ADRIANO JUNKES Endereço:AVMARE
CHALDEODORO DAFONSECA 1188 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
702 Cedente: RADIO HORTENCIA LIDA Sacador: - Espécie:DMI- N° TItulo:
013066 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para pagamento:
06/05/2013- Valor total a pagar R$471,41 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 400,00 - Juros: R$ 1,60 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244954/2013 Sacado: AFW COMERCIO DE MAQUINAS LIDA
Endereço: RUA ClAUDIO STUlZER 100 - CENTENARIO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-630 Cedente: OMRON ELETRONlCA DO BR LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0006012701 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 3J84,85 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar
R$3278,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3J84,85 - Juros: R$ 14,86
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Di

ligência: R$19,39

Apontamento: 245049/2013 Sacado: AGUlA SUL TRANSPORfES LIDA

Endereço: RUA PROE HENRlCH GEFEERT 644 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-290 Cedente: TRANSPORTADORA EXPRESSO )UARA LIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 0000211214 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
107,14 - Data para pagamento: 06/05/2013-Valor total a pagarR$I83,51 Des

crição dos valores: Valor do título: R$107,14-- Juros: R$ 0,25 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 244948/2013 Sacado: ARIANA CRISITNADE IARA ME Ende
reço: R CORONEL PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA 46 - CENTRO - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: BEllA ILUMlNACAO D LIDA
Sacador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 0002l957A2 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 923,85 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar
R$999,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 923,85 - Juros: R$ 6,15
Emolumentos: R$ )2,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 9,96
------------------------------------------------------_-----------------------------------

Apontamento: 245135/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS LIDA ME

Endereço: RROBERTO ZIEMANN 201 SL 01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-
300 Cedente: COMPENSADOS !AGES Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
19437 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 308,64 - Data para pagamento:
06/05/2013- Valor total a pagar R$385,35 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 308,64 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 245136/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS LIDAME En

dereço: R ROBERTO ZlEMANN 201 SLOI- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89255-300
Cedente: COMPENSADOS !AGES Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 18544
2/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 801,65 - Data para pagamento:
06/05/2013- Valor total a pagar R$879,84 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 801,65 - Juros: R$2,40 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 245137/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS LIDAME En

dereço: RROBERTO ZIEMANN 201 SLOI- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89255-300
Cedente: COMPENSADOS lAGES Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 18482
2/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 951,77 - Data para pagamento:
06/05/2013- Valor total a pagar R$L030,73 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 951,77 - Juros: R$ 3,17 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Protocolo: 44180 Sacado: DANIElA FATIMAKASPROWICZCPF: 045.064.259-
36 Endereço: RODOVIA SC 413, Km 63 n'SIN, CENTRO, 89108-000,Massa
randuba Cedente: COMERCIAL DEELE1RO VElCULOS GASPAREITO I1DA
CNPJ: 83.01952110001-18 Número do Título: 145934/2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASl!- SA - AGEN
CIA GUARAMlRlM DataVencimento: 15/04/2013 Valor: 291,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$22,25

Protocolo: 44049 Sacado: DIANEWAI2 KONElL CPF: 009.805.919-02 En
dereço: Rua Alphons Maria Schmalz n' 488, centro, 89275-000, Schroeder
Cedente: JAMATEX COM. EQUlP. TEXfElS LIDA CNPJ: 04.317.708/0001-21
Número do Título: 41356013 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/04/2013 Valor:
150,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44201 Sacado: DNA PRODUTOS PARA ESTAMPARIA I1DA CNPJ:
14.273588/0001-61 Endereço: Rua Emílio Hardt n« 222, Centro, 89270-000,
Guaramitim Cedente: RlOVALE COMERCIO DE COMPRESSORES LIDA
CNPJ: 16.961.643/0001-31 Número do Título: 253/2 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por indicaçãoApresentante:llANCO DO BRASILSA - AGEN
CIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 18/04/2013 Valor: 166,50 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$22,25

Protocolo:.44059 Sacado:llS COMERCIO DEAVIAMENTOS LIDAME CNPJ:
06.179.827/0001-90 Endereço: Rua 11 de Novembro n' 412, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: BANCO FIBRA S/A CNPJ: 58.616.418/0001-08
Número do Título: 3460160000 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SADataVencimento: 15/04/2013
Valor: 279,90 liquidação após aintimação: R$12,25, Condução: R$ 37,90, Dili
gência: R$ 37,60,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43968 Sacado: KORB CONSERVAS LIDA CN1'J: 08.370.998/0001-
28 Endereço: Rua Lauro Zimmennann n' 2933, Guamiranga, 89270-000,
Guaramirim Cedente: PROSERV SERVIÇOS ADMINJSTRATIVOS CNPJ:
80.659.709/0001-32 Número do Título: ISSI0894 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVenci
mento: 15/04/2013 Valor. 448,93 liquidação após a intimação: R$12,25;Con
dução: R$31,45, Diligência: R$37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44019 Sacado: UNO OESTRICH CPF: 382.215.359-15 Endereço:
RUA BENJAMIN CONSTANT ne S/N, CENTRO, 89108-000, Massaranduba
Cedente: CRAVIL CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 03334201 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: Ul04/2013 Valor.
871,50 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$37,90, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44144 Sacado: MARINEZ DA SILVA CPF: 050J06.109-65 En

dereço: Rua Ioao Jose Silva n' 254, Aval, 89270-000, Guaramirim Cedente:
BV PINANCEIRA S/A CH CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
197000978 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indícaeão Apresen-

tante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento:
05/04/2012 Valor: 13.638,96 liquidação após a intimação: R$12,25, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44143 Sacado: NACIONAL PISOS LIDA CNPJ: 03.717.556/0001-
91 Endereço: Rua 28 de Agosto n' 3500, Amizade, 89270-000, Guaramirim
Cedente: BV PINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.l49.953/0001-89 Número do
Título: 131025517 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apre
sentante: SERGIO SCHULZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimen
to: 02/09/2009 Valor. 69.773,76 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43997 Sacado: NR INDUSTRIA E COMERCIO LIDA ME CNPJ:
78.257.417/0001-21 Endereço:Rua 3 deOutubro n' 3410, CentroNorte, 89275-
000, Schroeder Cedente: ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA LIDA CNPJ:
07.404.814/0001-30 Número do Título: RENEGOCl Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 15/03/2013 Valor. 687,50 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$22,25

Protocolo: 44003 Sacado: OLGA APARECIDA DA COSTA CPF:
021.899.659-42 Endereço: Rua 8 de Março ne s/n-, Butuca, 89108-000,
Massaranduba Cedente: FEDER MAr DE CONSTR LIDA EPP CNPJ:
8L599.367/0001-75 Número do Título: 066102/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANGO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/04/2013 Valor: 244,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44139 Sacado: OUVIA ALVES ME CNPJ: 15.700.211/0001-04 Ende
reço: RuaVictorBramorski ne 530, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente:
RIOBRANCO EQUIPAMENTOS LIDAME CNPJ: 06.952.176/0001-20 Número
do Título: 173002 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/04/2013 Valor: 647,25liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,99, Diligência: R$ 37,60,
Edital:R$ 22,25
Protocolo: 44140 Endereço: Rua Victor Bramorski n' 530, Centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS LIDA ME CNPJ:
06.952.176/0001-20 Número do Título: 224001 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/04/2013 Valor: 295,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43990 Sacado: ONlCEVOELZCPF: 026.067.099-50 Endereço: Rua
11 de Novembro ne 275, Patrimônio, 89108-000, Massaranduba Cedente: JA
VELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVlCOSUDA CNPJ: 7950L862/0oo1-58
Número do Título: 0046523004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apre
sentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM Data Vencimen
to: 10/04/2013 Valor. 127,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$ 50,77, Diligência: R$ 37,60,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44045 Sacado: PAULO CESARGIMENEZ CPF: 004.204.499-57 En

dereço: Rua Segundo Braço n' s/n', Guarani Mirim, 89108-000, Massarandu-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA.FEDEMI1VADO BRASIL

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

89251-201- JARAGUA DO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

-- Apontamento: 245041/2013 Sacado:llEATRlS CAMPOS DA SILVA RIBEIRO
ME Endereço: RUAMARIA NANETEMENEL 355 - ESTRADANOVA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-361 Cedente: MARKRIZ INDUSTRlA E COMERCIO
DECALCADOS LIDAEP Sacador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 225112 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 410,00 - Data parapagamento: 06/05/2013-Valor
total a pagarR$487,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 410,00 - Juros:
R$ 0,95 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$17,02

Apontamento: 245059/2013 Sacado: CASA DE ORACAO PARA T POVOS En

dereço:MAXWlLHEIM, 289 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-
000 Cedente: RAFACRIS COM EQUlP INF L Sacador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 1110 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$143,00 - Data para paga
mento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$213,42 Descrição dos valores: Valor
do título: R$143,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital;
R$ 23,10 Condução; R$ 24,50·Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244885/2013 Sacado: CLEUSA OLIVEIRA DE SOUZA Endere
ço: RUA PADREMIRANDINHA 20 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-540 Ce
dente: !MOBILIARIA ClZESMOB I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
39/2012004 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para paga
mento: 06/05/2013-Valor total a pagar R$579,18 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,50 Emolumentos' R$ 12,25 - Publicação edital,
R$23,IO Condução: R$24,50- Diligência: R$17,83

Apontamento: 244926/2013 Sacado: CONSTRUCOND - ADMECONST LIDA

Endereço: RUA REINOlllO RAU 60 SL 504 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-600 Cedente; MADEIRAS DA AMAZONIA LIDAME Sacador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 437 l/I - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.226,00
- Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$L299,48 Descrição
dos valores: Valor do título: R$I.226,00 - Juros: R$ 3,67Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244983/2013 Sacado: DlFARMA DROGARIA E FARMCIA
LIDA Endereço: RUA JOSE THEOD.RlBEIR0,4016 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89258-000 Cedente: DISTRIBUIDORA BRONZE LIDA EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N° Título: 2709/5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
663,15 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$740,00
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 663,15 - Juros: R$I,54 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,46

Apontamento: 244950/2Q13 Sacado: DIOGO JOSE MOSER - ME Endereço:R
URUGUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:'89251-230 Cedente:
CAIMAN IND COM DE MAlllAS I1DA Sacador. - Espécie: DMI- N° TItulo:
203159!U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.376,38 - Data para paga
mento: 06/05/2013-Valor total a pagarR$1.450,77 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.376,38 - Juros: R$ 4,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 245099/2013 Sacado: EDER CARIES GONCALVES Endere
ço: AVPREFEITO WAlDEMAR GRUBBA, 3985 - CENTENARlO - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO
ITAJAI-VIACREbI Sacador: SHOCKFORC)i IND COM E Espécie: DMI - W
Titulo: 99999/0003 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 640,00 - Data para
pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$723,43 Descrição dos valores:
Vâlor do título: R$ 640,00 - Juros: R$ 2,56 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 21,02

Apontamento: 244781/2013 Sacado: EUGENIO VITOR SCHOCKEL FIlHO
Endereço:RUA JUUO 'DIVARES DA CUNHA NETO 195 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89251-210 Cedente: ELETRONlCAJARAGUAENSE LIDAME Sacador:

Espécie:DMI- N'Tirulo: 00596 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.995,00
- Data para pagamento: 061.05/2013-Valor total a pagarR$10.074,80 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9.995,00 - Juros: R$ 9,99 Emolumentos:R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244685/2013 Sacado: GABRIElA K\J}IN Endereço: RUA AN
GELO TRINEW, 78 APTO 203 - BLB - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-200
Cedente: CASAS DAAGUAMA'lERlAlS PARA CONSTRUCAO LIDA Sacador:
- Espécie: DMf - N°TItulo: C2702116052/5 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 227,60 Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$294,76
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 227,60 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos:

R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 244935/2013 Sacado: GlLMAR THEODORO DA SILVA Ende
reço: RUAADEMAR HORONGOSO 45 - ANA PAUlAm - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: Cedente: MARA LUCIA FERREIRA Sacador: - Espécie: NP - N° TItulo:
OI - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.500,00 - Data para pagamento:
06/05/2013- Valor total a pagar R$I.667,00 Descrição dos valores: Valor do
título'll$ 1.500,00 - Juros: R$ 88,50Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,65

.

Apontamento: 244917/2013 Sacado:MÃICOMROGERIO PEREIRA Endereço:
RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAUlA 816 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-
710 Cedente: !MOBILIARIA PIERMANN I1DA ME. Sacador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 203 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 400,00 - Data parapaga
mento: 06/05/2013- Valor total a pagarR$477,32 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 400,00 - Juros: R$1,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 16,27

Apontamento: 245044/2013 Sacado: MAJALE DEC. E COMERClAllZACAO
LIDAME Endereço: RUADOMINGOS SANSON 150 SL 5 A - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-180 Cedente: ESCRITORlO CONTABIL BUCHMANN SC
LIDA Sacador. - 'Espécie: DMI - N° TItulo: 2959 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.225,00 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar
R$2.306,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.225,00 - Juros: R$ 5,19
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$16,27

Apontamento: 245046/2013 Sacado: MAJALE DEC E COMERClAllZACAO
LIDA ME Endereço: RUA DOMINGOS SANSON 150 SL 5 A - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-180 Cedente: ESCRITORIO CONTABIL BUCHMANN SC
LIDA Sacador: - Espécie: DMI- WTItulo: 2958 - Motivo: falta de pagamento
ValOR R$ 2.225,00 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar
R$2.306,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.225,00 - Juros: R$ 5,19
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$I6;-27

Apontamento: 245048/2013 Sacado: MAJALE DEC E COMERClAIlZACAO
LIDA ME Endereço: RUADOMINGOS SANSON 150 SL 5 A - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-180 Cedente: ESCRlTORlO CONTABIL BUCHMANN SC
I1DA Sacador. - Espécie:DMI- N° TItulo: 2957 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.225,00 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar
R$2.306,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.225,00 - Juros: R$ 5,19
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$16,27

Apontamento: 244908/2013 Sacado: NlLMAR INDUSTRlA MElALURGlCA
LIDA Endereço: RUA' CARLOS OECHSLER 1165 - JARAGUÁ DO SUL-SC -

CEP: 89258-820 Cedente: UNfl'EC INDUSTRlA E COMERCIO ARTEFATOS
DE BORRACH Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1613 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 326,04 - Data para pagamento: 06/05/2013-Valor total
a pagarR$402,1l Descrição dos valores: Valor do título: R$ 326,04 - Juros: R$
0,76 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50
- Diligência: R$15,46

Apontamento: 244961/2013 Sacado: PAULO RICARDO DACOSTA Endereço:
RUAANTONIO JMACEDO 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-570 Cedente:
BFACASSESSORIACOMERCIAL E FOMENTO LIDA Sacador: L R BREDAME
Espécie:DMI- N° TItulo: 0010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$158,00 -

Data para pagamento: 06/05/2013-Valor total a pagarR$234,64Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 158,00 - Juros:R$ 0,52Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 245133/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENTOS P/ PlSC En

dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador: R01l\ INDUSTRIA LIDA
Espécie: DMI - N° TItulo: G79814/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
9.703,44 '- Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$9.803,56
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.703,44 - Juros: R$ 22,64 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$17,63

Apontamento: 245134/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENTOS P/ PISC En

dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador: ROTA INDUSTRIA LIDA

ba Cedente: COMERCIO DEVIDROS ROMIG LIDA CNPJ: 05.891.218/0001-
05 Número do Título: 000.000.657 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/04/2013
Valor. 409,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 73,93, Dili
gência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44168 Sacado: ROSEMARlDA SILVA CPF: 818.638.619-04 Ende

reço: Braço Direito ne s/n', Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente:
EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS LIDA ME CNPJ: 10.945510/0001-95
Número do Título: 13367C/7 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/04/2013 Valor:
246,80 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 76,51,Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43917 Sacado: RUDlMARHILGER CPF: 968.603.679-20 Ende
reço: RuaPalmeirasn' 144, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO
SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 977382044 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA Data Vencimento: 03/04/2013 Valor: 510,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edi
tal: R$ 22,25
Protocolo: 43925 Endereço: Rua Palmeirasn' 144, Centro, 89275-000, Schroe
der Cedente: BANCO SAFRASA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título:
977382028 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicaçãoApresentan
te: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 03/04/2013 Valor: L2'15,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44167 Sacado: TRANSACAO TRANSPORI'ES LIDA - ME CNPJ:
ILl52.338/oo01-85 Endereço: Rodovia BR-280 - km 58 n' s/n, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: MCAUMENTOS LIDA CNPJ: 10.619.465/0001-89
Número do Título: 807 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAlXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 15/04/2013 Valor: 1.237,10
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43915 Sacado: VAlDIR ABATI CPF: 725.775.339-34 Endereço:
Rua Erich Froenher n' s/n, Schroeder I, 89270-000, Schroeder Cedente: CO
MERCIAL SANTO ANTONIO ITDAME CNPJ: 03.734.219/0001-02 Número
do Título: 79 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:
10/04/2013 Valor: 2.998,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
R$ 62,34, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 44050 Sacado: VIMANA INDUSTRIAL LIDA ME CNPJ:
17.329.419/0001-94 Endereço: Estrada Geral Bracinho n'·s/n', 7 de Janeiro,
89108-000, Sete de Setembro Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWAlD
I1DA CNPJ: 82.887.175/0001-27 Número do Título: 5050097-01 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 10/04/2013 Valor: 16,73 liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 64,45, Diligência>R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, 30 de abril de 2013.

CHRlSTA INGEHlLLEWAGNER, Interventora

Espécie: DMI - N' TItulo: G79770/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
9.866,83 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$9.964,04
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.866,83 - Juros: R$ '19,73 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$17,63

Apontarriento: 245083/2013 Sacado: R�SILVAEQUIAPAMENTOS P/ PISC En
dereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VILA lAIAU - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO INDUSVAL SA Sacador. ROTA
INDUSTRIA LIDA Espécie: DMI- N' TItulo: G79812/l - Motivo: falta.de pa
gamento Valor: R$ 9.766,87 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total
a pagar R$9.869,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.766,87 - Juros:
R$ 26,04 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 244677/2013 Sacado: RAFAEL HENRIQUE CZORNEHKYY
WINTRICH Endereço: RUA CARLOS TRlBESS 320 - SÃo LUJS - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-535 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO
ITAJAI-VlACREDI Sacador: SUSZEK COMERCIO DE PECAS AmOM Es
pécie: DMI - N' TItulo: 18716/0002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
148,00 - Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$224,61
Descrição dos valores: Valor do título: R$148,00 - Juros: R$ 0,49 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$ )6,27

Apontamento: 244944/2013 Sacado: RONAlDO DE JESUS MUNIZ ME En-'

dereço: RUA RODOLFOWISCHRAL NETO, N. 105 - VILA lAIAU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-255 Cedente: MOTORFORT COMERCIO A A P L
EPP Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo: 021583-10/ - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 343,93 - Data para pagamento: 06/1)5/2013-Valor total a
pagar R$422,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 343,93 - Juros: R$
2,86Emolumentos:R$IZ,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 244920/2013 Sacado: TECHNOCENTER TREINAMENTO
E IDIOMAS LIDA. Endereço: RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITS
CHECK 144 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-050 Cedente: GUMZ
CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESA Sacador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 9200160672 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 850,00 -

Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$922,36 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 850,00 - Juros: R$ 2,55 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$ 9,96

Apontamento: 245015/2013 Sacado: TECSYAMERlCA LIDA Endereço: RUA
DOMINGOS SANSON 150 - VILA lAIAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:
ESCRITORIQ CONTABIL BUCHMANN SC LIDA Sacador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 2984 - Motivo: falta de paganientoValor: R$ 1.905,00 - Data para
pagamento: 06/05/2013-Valortotál a pagar R$L985,56Descrição dos valores:
Valordo título: R$ L905,00 - Juros: R$ 4,44Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 245017/2013 Sacado: TECSYAMERlCA lIDA Endereço: RUA
DOMINGOS SANSON 150 - VILA lAIAU - Jaraguá do Sul-Se - CEP: Cedente:
ESCRlTORlO CONTABIL BUCHMANN SC LIDA Sacador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 2963 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ L905,00 - Data para
pagamento: 06/05/2013-Valor total a pagarR$L985,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.905,00 - Juros: R$ 4,44Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 244962/2013 Sacado:VANIO SERGIO BECKER Endereço: RUA
ALVIN CARLOS KRUGER 555 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-370 Cedente:
AR fREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE1RONl Sacador:
Espécie:DMI- N° TItulo: 6259/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,00
- Data para pagamento: 06/05/2013- Valor total a pagar R$319,36 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 238,00 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCotreio do Povo'rua data de30/04/20!3. Jaraguá do Sul (SC), 30 de abril de
2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 33
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Burger I<ing
Sob a gestão dos brasileiros da 3G-Capital, o

lucro líquido da rede de fast-food no primeiro se

mestre de 2013 subiu 150% em relação aomesmo
período de 2012, mesmo com forte queda no fa
turamento em função de ajustes em andamento.

Lourival Karsten

Carros elétricos
Pela primeira vez na América do

Sul, o diretor geral da Ultra Glo
bal, empresa fabricante do SystemUr
ban Inteligence - POD-SIT (Sistema
Inteligente de Trânsito), na Inglaterra,
Fraser Brow, esteve em Florianópolis,
na sexta-feira, dia 26, para conhecer
o projeto que visa a implantação do
sistema na capital. Brow, acompanha-

do do dirigente do Consórcio Floripa
em Movimento, Halan Moreira, vi
sitou pontos da região por onde está

prevista a passagem do POD-SIT, um
veículo ainda inédito no Brasil, ope
rando com um moderno sistema que
dispensa condutor, sendo comandado
a partir de uma central de monitora
mento eletrônico.

Mis
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AAssociação das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do
Vale do Itapocu convida os empresários do ramo moveleiro e atividades afins ela
região para participar da missão empresarial à China, que ocorrerá no período
de 11 a 14 de setembro deste ano, na cidade de Shangai. O objetivo da missão é
auxiliar empresários a prospectar novas oportunidades de negócio, matérias
primas, maquinário, produtos acabados e design namaior feira especializada no
setormoveleiro, realizado na cidade chinesa. A viagem será orientada por um
empresário de Jaraguá do Sul, diretor daApevi, poliglota e que possui sete anos
de experiência em viagens de negócios à China.

• NH
Comemora hoje 14 anos de atividades esta unidade do grupo Anhanguera que
está passando por um processo de fusão com a Kroton Educacional, parceria
que deverá resultar na maior empresa privada do setor de educação.

SCGás
Na última sexta-feira, a Justiça cassou liminar que determinou a devolução

do controle societário e administrativo da Companhia de Gás de Santa Cata
rina ao governo do Estado. As operações continuam normalmente, enquanto
se discute o caso na Justiça. Esta discussão remonta a 1994, quando o governo
catarinense perdeu o controle da mesma para os sócios privados.

TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2013

-íNDICE PERíODO
SELlC 7,50% 17.ABR11.2013
TR 0,000% 29.ABR11.2013

CUB 1.215,40 ABRI1.2013
BOVESPA +1,17% 29.ABR11.2013

NASDAQ +0,85% 29.ABR11.2013

AÇÕES PETR4 20,35 +5,50%
VALE5 32,02 +1,07%
BVMF3 13,45 -1,32%

POUPANÇA 0,4134 30.ABRIl.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,48% US$104,050
OURO +0,08% US$1476,000

CÃMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0043 2,0048 +0,26%
DÓLAR TUR. 1,9700 2,0700 0,00%
EURO 2,6263 2,6287 +0,89%
LIBRA 3,1068 3,1102 +0,47%

--

Macarrão
AWine - associaçãomundial do

segmento de macarrão instantâneo
- informa que em 2012 foram con

sumidos 101,4 bilhões de pacotes do
produto. O Brasil está em décimo

lugar no rankingmundial e por aqui
o consumo passou de 1,48 bilhão de
pacotes em 2008 para 2,32 bilhões
em 2012. Ummercado apetitoso.

Compras
"Negociação eficaz em compras"

é o tema de qualificação promovida
pela Apevi nos dias 13 a 16 de maio,
das 19h às 22h, no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul. Grande parte
da competitividade de uma empresa
nomercado é determinada pela qua
lidade nas negociações de compra ..O
instrutor seráMárcio Magalhães.

Banda larga
De acordo com aTelebrasil (As

sociação Brasileira de Telecomuni

cações), o Brasil fechou o primeiro
trimestre de 2013 com 96,5 mi
lhões de acessos em banda larga. O
crescimento foi de 37% em relação.
a março de 2012. Nos últimos 12

meses, foram ativados 26 milhões
de novos acessos. O mercado vive
na expectativa do 4G, que aos pou
cos está espalhando suas antenas

por alguns municípios.

(41) 3371 ..166
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MUNiCíPIO. DE SCHRaEDER ESTADa DE SANTA CATARINA

Extrato do Contrato nO. 73/2013 - PMS ,

Modalidade Concorrência nO. 01/2013.PMS • Processo nO. 35/2013-PMS
Contratante: MUNiCíPIO. DE SCHRaEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO.

3201, no Municipio de SchroederlSC.
Contratada: DaCA CASA E JARDIM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o

n° 82.887.829/0001-12, estabelecida na Rua Leopoldo Sprenger, nO 280,
ltaperna do Norte, na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, CEP:
89.249-000.

Objeto: O REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa espe
cializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e

equipamentos necessários) de caixa de captação pluvial sifonadas localiza
dos aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana do

Município de Schroeder (SC), de acordo com o projeto, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro em anexos, confor
me consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,
como se transcrito fosse.

Valor do contrato: R$ 88.354,00 (oitenta e oito mil e trezentos e cinquenta e

quatro reais).
Data da Assinatura: 29/04/2013 - Vigência: 29/04/2014
Osvaldo Jurck • Prefeito Municipal

MUNICíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2013-FIA

o Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO.
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJU
DICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada
de Preços nO. 03/2013-FIA, Processo de licitação n", 03/2013-FIA,
adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter

apresentado o menor preço item, determinando que seja dada ciência
aos participantes:
Objeto: contratação de prestação de serviços de profissional PSICOPE
DAGOGO, a fim de atender a demanda de crianças e adolescentes que
apresentam dificuldade de aprendizagem e não acompanham o proces
so regular de ensino, possibilitando através de um tratamento clínico
um maior aproveitamento no desenvolvimento de aprendizagem com

total de 600h/ano, 20h/semanais, sendo um paciente por hora da Se
cretaria de Saúde e Assistência Social, do Município de Schroeder/SC.
Vencedor: SOLANGE EMILlA RUFCA. inscrita no CPF sob o no

849.555.899-87.
Valor da proposta vencedora: Sendo 600 horas no valor de R$ 15,00
(quinze reais) à hora, totalizando o valor de R$ 9.000,00 (Nove mil re

ais).
Schroeder, 29 de abril de 2013.

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal
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Até o dia 12/05/20.13, pelo site.

AUXILIAR DE SAUDE - ODONTOLOGIA
Jara uá do Sul

01 Até o dia 12/0.5/20.13, pelo site.

FONOAUDIOLOGO
Jara uá do Sul

01

COZINHEIRO
Jara uá do Sul

AUXILIAR DE COPA E COZINHA

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MO-

DALIDADE CONCORRÊNCIA N°. 01/2013-PMS
O Prefeito Municipal: Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n",
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJU
DICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da CONCOR
RÊNCIA N°. 01/2013-PMS, PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 35/2013-
PMS, adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por
ter apresentado o menor preço GLOBAL, determinando que seja dada
ciência aos participantes:

-

Objeto: O REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empre
sa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários) de caixa de captação pluvial
sifonadas localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da
malha viária urbana do Município de Schroeder (SC), de acordo com

o projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma
físico-financeiro em anexos, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Vencedor: DOCA CASA E JARDIM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o

n° 82.887.829/0001-12.
Valor da proposta vencedora: R$ 88.354,00 (oitenta e oito mil e tre
zentos .e cinquenta e quatro reais).

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

Até o dia 12/0.5/2013, pelo site.

Até o dia 0.5/0.5//20.13, pelo site.

MUNiCíPIO DE S.CHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Extrato do Contrato nO. 03/2013 - FIA
Processo de licitação n°. 03/2013 - FIA - Modalidade Tomada de

Preço nO. 031/2013 - FIA

Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob
o n°. 83.10.2.491/0.0.0.1-0.9, com paço municipal na Rua Marechal
Castelo Branco, n", 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: SOLANGE EMILlA RUFCA, inscrita no CPF sob
o n° 849.555.899-87, e portadora da carteira de identidade n°.

3.652.285-2-SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Presidente Epi
tácio Pessoa, nO. 1465, Apartamento 1 04;""bloco.01, Cent;o, na cidade
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89251-10.0.
Objeto: contratação de prestação de serviços de profissional PSICO
PEDAGOGO, a fim de atender a demanda de crianças e adolescentes
que apresentam dificuldade de aprendizagem e não acompanham o

processo regular de ensino, possibilitando através de um tratamento
clínico um maior aproveitamento no desenvolvimento de aprendiza
gem com total de 600h/ano, 20h/semanais, sendo um paciente por
hora da Secretaria de Saúde e Assistência Social, do Município de
Schroeder/SC.
Valor do contrato: Sendo 600 horas no valor de R$ 15,00 (quinze re

ais) à hora, totalizando o valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
Data da Assinatura: 26/04/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

As palavras são poucas,
mas a saudade que sen

timos é imensa. Neste

dia 10 de Maio esta

rá fazendo 1 ano sem

você, mas continuas

cada vez mais vivo den

tro de nossos corações.
Convidamos todos os

amigos e parentes para a

missa de 1 ano de faleci

mente, que será celebra

da na Igreja Matriz São

Sebastião no centro de

Jaraguá do Sul, às 15:30

horas no dia 01/05/2013.
Lauri Alvaro Koemer - TITO
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Acusado confessa
assassinato a facadas
JUSTIFICATIVA

Suspeito preso pela
PM alegou legítima
defesa e acusou

a vítima de ter lhe

agredido com soco

Da redação

Üsuspeito de ter as

sassinado a facadas
o colega de trabalho José
Maurício Ribeiro da Silva,
37 anos, alegou que agiu
em legítima defesa. Ele foi

preso logo depois do cri

me, ocorrido por volta das
19h ,

de domingo, na Rua
Erich Koch, no Bairro Três
Rio do Sul.

tarde de domingo beben
do juntos. Os dois eram

operários de uma obra. A
discussão teria sido oca

sionada por problemas no
trabalho.

O agressor confessou o

assassinato e contou que
matou Silva depois que a

vítima teria se desenten
dido com ele. "Ele (Silva)
quebrou a porta da minha
casa, nós começamos a

brigar e ele me acertou um
soco. Eu peguei uma faca
de cozinha para me defen
der e acabou nisso", disse.
O acusado, de 25 anos, foi
levado ao Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul e vai
responder por homicídio.

Silva foi morto com di-
Antes do crime, víti- versas facadas, principal

ma e acusado passaram a mente na região da cabeça

e barriga. Os vizinhos cha
maram a Polícia Militar,
que encontrou a vítima ca

ída na casa onde o suspeito
morava. O acusado tentou

fugir, mas foi localizado

poucos minutos depois,
ainda no Bairro Três Rios
do Sul. Ele teria jogado a

faca de cozinha usada no

crime num matagal e a

arma não foi localizada.
O corpo de José Maurí

cio Ribeiro da Silva foi re
colhido pelo Instituto Mé
dico Legal e levado para
a cidade de origem da fa-

mília, em Curitibanos, no
Centro-Oeste catarinense,
onde foi enterrado.

Este é o segurido homi
cídio registrado em abril,
que quebrou a sequência
dos três primeiros meses

do ano sem assassinatos.
O primeiro caso ocorreu

no dia 3,. quando Roberto
CarlosMartins, de 26 anos,
foi morto a pauladas e de

golado, na casa onde mora
va, no Bairro Vila Lenzi. O

suspeito confessou o crime
e também está no Presídio

Regional.

ADEMIRCONCEIÇÃO/ESPECIAL

Suspeito (foto no alto), de 25 anos, foi preso no domingo pela morte de Maurício da Silva, 37

Final de semana violento em cidade doVale do ltapocu
Outras duas brigas ter

minaram em facadas no

final de semana na região.
.
O primeiro caso ocorreu
na noite de sexta-feira, em
Schroeder. Um homem de

37 anos foi agredido com

golpes de facão que perfu
raram o tórax. Ele foi enca
minhado ao Hospital São
José, onde permanece in
ternado. No início da tarde

de sábado, no Bairro San
ta Luzia, em Jaraguá do
Sul, cinco homens teriam

agredido uma pessoa por
causa de uma discussão
no dia anterior. A vítima,

de 27 anos, teve ferimen
tos nas pernas e na cabeça,
provocados por golpes de
facão. Ele está recebendo
tratamento no hospital e

ninguém foi detido.

Lei Seca

PM prende setemotoristas
embriagados na região

Sete pessoas foram de
tidas por embriaguez ao

volante entre a noite de
sexta-feira e a madrugada
de domingo na região do
Vale do Itapocu. Todas fo
ram encaminhadas ao Pre
sídio Regional de Jaraguá
do Sul e receberam multa
de R$ 1.915 pelo crime de
trânsito. Um dos casos

mais graves foi registra
do em Schroeder, quando
uma barreira de trânsito
abordou o motorista de

um Peugeot 206, com pla
cas de Jaraguá do Sul, por
volta das 23h30 de sába
do. O teste do bafômetro
resultou em 0,64 mgfL de
álcool. O condutor já es

tava com a carteira de ha

bilítação cassada, pois foi
flagrado outras três vezes

dirigindo alcoolizado.
Em Jaraguá do Sul, a

Polícia Militar já contabi
liza 33 prisões por desres
peito a Lei Seca, somente
no mês de abril.

BLlTZ Motociclista foi detido pela PM ao ser flagrado
supostamente embriagado no Bairro Nereu Ramos

n-ânsitó

Motociclistamorre na 280
Foi sepultado no do

mingo, o motociclista
João Guilherme da Costa,
de 22 anos, que morreu

após colidir contra um

caminhão no Km 55,8 da
BR-280, em Guaramirim,
por. volta das 4h de sába-

do. O jovem é a décima
vítima fatal de acidentes,
este ano, em Guarami
rim, que lidera a lista de
violência no trânsito na

região. O Vale do Itapocu
já registra 21 mortes em

menos de quatro meses.

ções delicadas que preci
sam de investigação para.
comprovar se houve mes

mo o crime", declarou. O
Conselho Tutelar também
foi acionado.

Na noite de sexta-feira,
um menino de seis anos

disse ter sofrido estupro
por parte de um primo, de
14 anos, no Rio Molha, em
Jaraguá do Sul. Os pais
registraram um Boletim
de Ocorrência na Delega
cia e foram encaminhados
ao médico, para realizar
exames. O adolescente
também foi ouvido e o

caso será investigado pela
Polícia Civil.

Violência

Duas crianças são vítimas
Uma criança de 11 anos

teria sido vítima de maus

tratos no Bairro João Pes

soa, em Jaraguá do Sul,
na noite de sábado. Mora
dores chamaram a Polícia
Militar pois os pais da me
nina, que apresentavam
sinais de embriaguez, não
deixaram que ela entrasse
em casa, por volta das-zgh.

O casal foi conduzido à

Delegacia de Polícia, onde
prestou depoimento e foi
liberado em seguida. De
acordo com o delegado
de plantão, Daniel Dias,
o caso será encaminhado
para a Delegacia de Prote
ção à Criança. "São situa-
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DEFESA FORTE Após falhar nos primeiros jogos, setor defensivo da CSM teve uma atuação segura, com mais de noventa desarmes

Em jornada inspirada,
Djony garante a vitória

MURALHA Goleiro realizou seis grandes defesas e ainda deu o passe para o gol da vitória, marcado por PC

"Fico feliz por ajudar. A

equipe estava precisando de
urna vitória, ainda mais fora de
casa. Nos dedicamos e assim
vamos subir na competição. Es
tou aqui para ajudar, seja para
defender ou para atacar", feste
jou o herói da noite.

Autor do gol da vitória, PC
destaca o equilíbrio entre as

equipes que disputam a com

petição. "Essa Liga Futsal está
muito nivelada. E por cima.
Será difícil pintar algum fa

vorito", disse. Com relação
ao jogo, o fixo acredita que o

excesso de faltas impediu um

melhor desempenho da CSM.

TIm noite inspirada do golei
nro Djony, a CSM (Pé-Fabri
carjMannesjFME) conquistou
sua segunda vitória na Liga
Futsal. Foi fora de casa, contra

o São José (SP), em partida re
alizada na noite de ontem, no
Tênis Clube.

O placar foi urn magro 1 a

o, gol de PC, aos 5:22. O fixo
desviou com urn leve toque o

passe longo do goleiro Djony.
Eficiente no ataque, o arqueiro
da CSM correspondeu também
na defesa com - no mínimo -

seis difíceis defesas, que foram
essenciais para a manutenção
do resultado.

"Quando restavam dois mi

nutos, estouramos em faltas.
Mas valeu pelos três pontos.
Agora é trabalhar para pontu
ar e classificar o mais rápido
possível", concluiu.

Outro que ficou feliz com o

resultado e a evolução da equi
pe foi o técnico Sérgio Lacerda.
"Não adianta sonhar em tentar

fazer o gol sem ter a posse de
bola. Hoje conseguimos fazer

_
mais de 90 desarmes e fizemos
uma partida taticamente muito
boa", analisou. Sua equipe volta
à 'quadra no sábado (4), às 19h,
quando recebe o Umuarama

(40) na Arena Jaraguá.

LIGA FUTSAL 2013
CLASSIFICAÇÃO, PRIMEIRA FASE

Estou aqui para ajudar,
seja para defender ou

para atacar. A equipe
estava precisando de

uma vitória.

Djony, góleiro

FichaTécnica:
São José Oxl CSM

• Lo'éal: Tênis Clube, em São José

dos Campos (SP)

• Data: 29/04/13 (segunda)
• Horário: 20h 1 5 (de Brasília)
• Arbitragem: Felipe de Fábio

Ventura eWagnerMoreira
Clementina

• Público: Não divulgado
• Cartão amarelo: Nenhum

• Cartão vermelho: Nenhum

• Gol: PC (CSM, aos 5:22)

"
Hoje conseguimos
fazer mais de

90 desarmes e

fizemos uma partida
taticamente muito boa.

Sérgio Lacerda, técnico

ÚLTIMOS RESULTADOS
Ontem

São José Ox1 CSM/Jaraguá
i Z!� cascavel 2x2 Atlântico

Jlg,i.li\v,UlSl 41 São Caetano 2x5 São Bemardo

l!Ji.fjJj\_t!@r,ª1iI@ 4i zi i Minas 5xO Guarapuava

�rt��r�r �i �ii Corinthians 4xl Maringá
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Mjl9 �_ey§ @ 4i il� @,ii'Mjl 20h ,C. Barbosa x Corinthians

ii9 �-ºªy@.1 @ '�, i!� i �:LW 41§l% 20h15, AUãntico x Oríàndia

�. M.ilil� � ,� i �, � 'll§liW � J� ��.;;l�!l9
20h15, Concórdia x Minas

W' I§Sl�.9.r,º@ Si '4, i!� 1- §li @j.@'@ ir 41:íl@'7% 4/5
/,j4' �!i>� :§\ '!§ii i'� � ál

'
1-1!

'

4 §l ��,;;l�% 19h - JoinviUe x Mal. Rondam

i!§ie iIY.1�r;l� (§i !§i, i'� Z ál :ll.� ,§ "1 @ 3l.t\.�%
19h, CSM/Jaraguá x Umuarama ,�
20h ' Maringá x cascavel

:!Mie �r@Jj).!II§Y61 4 41 1-' i � I '7 � � 4 � 3lj,ll�'% 20h30, Assoeva x São Caetano

:1:;& ���Ii\§l � ;§i @ �1�:ii:iW 7 :W i �1l§\% 20h30, Guarapuava x São José

:iW� !f\l§1fi[;l,IjlSíB>.9W i 4 @ i ' � 1:!!;9)':!Mi _,§i :W @ @.1lj%>
5/5

:l!@' §.!:!l@Ji\§J i 4 @ i � :!!;9)':!Mi _,§i �i §�% 10h - Atlântico x Minas

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O - Derrotas; GP - Gols Pró; GC
Gols Contra; SG ' Saldo de Gols; A ' Aproveitamento.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PEGADO Apesar das marcações fortes, abertura da competição se caracterizou pela lealdade entre equipes

Varzeano abre com
média de 2,3 gols
EQUILíBRIO Primeira rodada não teve goleadas, provando
que a edição deste ano deve ser de equilíbrio entre os times

Em apenas dois jogos
o placar não saiu do zero:

NovaGeração/CSM/Elian/
Mime e Bazar do Raul.
Santer Empreendimentos
Imobiliários, no João Pes

soa, além de KMK/Gari
baldi e Real Esporte Clu
be, no Vitória. Já o atual

campeão, Supermercado
Brandenburg/Dutra Água,
largou com vitória sobre o

Tigre/TifaMartins, naVila
Lalau. Ummagro 1 a o, gol
de Esquerda, aos 2' do se

gundo tempo.

Agência Avante! o prefeito Dieter Jans
sen deu o pontapé inicial
da competição, no campo
da Vila Lalau, abrindo a

corrida atrás do Troféu
Raul Valdir Rodrigues. O

destaque da <rodada inau

gural foi Johnny Fagun
des, da Global Pisos/Cifra
Financeira/Sucata Mader,
que marcou os três gols
('hat trick') do triunfo so

bre o Vitória, por 3 a 1.

O primeiro gol da com
petição saiu no empate.
por 3 a 3 entre Barraba
xo Vidros e Divisórias/
Farmácia Magna e Trans

portadora Niemar/Calhas
Jaraguá, no Rio Molha.
O autor da façanha foi
Adelcio, da Transportado
ra Niemar, logo aos 5' de
jogo. Esta também foi a

partida onde a rede mais
balançou.

0310 Campeonato Var
zeáno de Jaraguá do

Sul iniciou nó sábado, dia
27, apresentando urn gran
de equilíbrio. As redes ba

lançaram 36 vezes nos de
zesseis jogos, urnamédia de
2,3 gols por partida. A disci

plina também foi urn ponto
forte da rodada, com apenas
três atletas expulsos.

Confira todos os resultados da primeira rodada: .,
• CSL 2x2 Becker Ambientes Cristiano Fagundes (2' e 12'/21, • Gols: Johnny Paulo Rosa da Nova)
• Gols: Jhenessonweivany Correia ZEC) e Fernando Devegili Cunha (12' /1 1, Operária) e • Nova Geração/CSM/
da Silva (13' /lT e 2' /21, Becker (33'121, ZEC) Rafael M. da Silva (35'/21, GT) Elian/Mime OxO Bazar do
Ambientes) e Rodrigo Zezuino • Atlético Estrada Nova • AZ Futebol Clube lx2 Rau/Santer Empreendimentos
(21' e 29'121, CSL) lxl Vila Lalau Tecnopan/ABF/Belmec Imobiliários
• Supermercado Brandenburgl • Gols: Edemilson Moreira dos • Gols: Jonas Forrnanski Pereira • KMK/Garibaldi OxO Real
Outra Água lxO Tigre/Tifa Santos (6'/1 1, AINEC) e Gilcinei (AZ), Manoel dos Santos Esporte Clube
Martins Willian Hoch (32' /1 1, Vila Lalau) (Tecnopan) e Nathan Alupes • Vitória lx3 Global Pisos/

• Gols: Elecildo Luiz dos Santos • Barrabaxo Vidros e Dias (Tecnopan). Expulsões: Cifra Financeira/Sucata Mader
[Esquerda] (2'/21, Brandenburg). Divisórias/Farmácia Magna Helton Hoffmann .(Tecnopan), .

• Gols: Cristian Braun
• DRM Comercial/Fibra & Fios 3x3 Transportadora Niemar/ Daniel Budal Arins (AZ) (12' 11 1, Vitória) e Johnny
2xl SN Futebol Clube/Juriti Calhas Jaraguá • JJ Bordados/Dutra Fagundes (24', 28' e 35'/lT,

., Gols: Alex Jardel Peiter (15' /1 1,
• Gols: Adelcio Amaral de Oliveira Ág!la/Móveis Boeing Global Pisos)

SN) e Leandro Schmokel (5'11 1, Niemar), Denis Vieira lx2 Ponte Preta/Barra
• Roma Esporte Clube 2xO

Gonçalves (20'/lT e 15'/21, da Silva (18'/lT, Barrabaxo), • Gols: Claudionei Rodrigues Unidos FC/JP Pizza Quadrada
DRM) .,

Thiago Luiz Mendonça (34' /1 1, (JJ), Maicon Spezia (2x, Ponte). • Gols: Osnir Zapella Junior.-

Niemar), Kelvim Gerlota (21'/21,• Guarany Oxl Kiferro Expulsões: Leandro Angelo (29' 12T, Roma) e Angelo
• Gols: Euclides Hister (25'In

Niemar), Adilio Pereira dos Cardoso Ferreira (JJ) Menechenko (30'121, Roma)Santos (26'/21, Barrabaxo) e
Kiferro) Cristiano Carlos Stack (34'121,

• Flamengo Esporte • SC Santo Antônio/MC
• ZEC 3xl Clube Atlético União Barrabaxo)

Clube Ox2 Vila Nova Construtora r-o Rio Molha EC
• Gols: Juan Salvador Oliveira • Operário/Rotabela/

• Gols: Italo Araújo (20'/11, Vila • Gols: Gian Carvalho (24' 11 1,
d'Ávila (21'/11, CAU), Rodrigo Sipar lxl GT Society Nova) e Célio Rosa (15'/21, Vil,a Sa�t?J�\ltôri9l:JI'" .ii.Lur:

Copa Pomerode
Malta fora domata-mata

Com a derrota por 2 a o

para o Caramuru, na tarde
de domingo, 28, o Cruz de
Malta disse adeus à disputa
do Campeonato Regional da
Liga Pomerodense de Des

portos. Com o resultado ne-

gativo no EstádioAlípio Nu
nes, em Testo Alto, a equipe
comandada pelo técnico Be
ethowen Domingues fechou
a fase classificatória na lan

terna, perdendo a chance de

avançar aomata-mata.

Basquete
Fim de semana de vitórias

O basquete SUbIS de

.

Jaraguá do Sul comemora
os bons resultados alcan

çados no fim de semana, na
rodada inicial do Campeo
nato Catarinense. Jogando
no Beira Rio, as garotas

de Júlio Patrício venceram

Criciúma (44 a 13) e Balne
ário Camboriú (62 a 12). Já
os garotos de Paxá Stange
superaram Criciúma (41 a

20) e Florianópolis (64 a

58), este de virada.

Futsal

Moraes é campeão Europeu
Radicado em Jaraguá

.

do Sul, Marcos Moraes
incrementou ainda mais
seu vitorioso currículo no

futsal. No fim de semana,

ajudou o Kairat Almaty a

alcançar o' inédito título
da Taça dá Uefa, deixando

pelo caminho forças como

Barcelona e Dínamo.Mora
es chegou à equipe do Caza
quistão por- intermédio de
João Carlos Barbosa, o Ba

nana, para auxiliar o jovem
treinador Ricardo Sobral, o
popular Cacau.

Atletismo

Onzemedalhas em ltajaí
O fim de semana mar

cou o início do Campeo
nato Catarinense de Atle
tismo. A pista sintética de

Itajaí recebeu a primeira
etapa da competição entre

os adultos, que contou com

250 atletas, representando
17 equipes. Os jaraguaen
ses da Faculdade Janga
da/FME conquistaram a

quarta colocação entre as

mulheres e o quinto lugar
no masculino.

DIVUlGAÇÃO/APA

RESULTADOS Jaraguaenses conquistaram quatro
medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze
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Finalistas da
Champions
serão definidos
POLARIZADO Apenas alemães e espanhós seguem na

briga. Equipes da Bundesliga defendem ampla vantagem

Agência Avante!
/

Em duelo entre alemães
e espanhóis, a Europa

conhecerá nesta semana

os finalistas da Champions
.

League. Após duas goleadas
surpreendentes, Bayern e

Dortmund deram um gran
de passo para uma final iné
dita. Hoje, o Real Madrid re
cebe o Borussia Dortmund,
às 15h45, no Santiago Ber

nabéu. Em desvantagem,
os espanhóis terão uma

missão difícil pela frente.
Para confirmar a vaga na

decisão, o Real precisa ven
cer por 3 a o. No entanto, a

confiança permanece viva

entre jogadores' e comissão
técnica. O técnico português
José Mourinho acredita que
este será o maior desafio da

equipe nos últimos anos. "É
a partida mais importante
do Real na última década.
Vamos jogar e tentar ficar
a frente do marcador. Se

jogarmos como sabemos e

tivermos espírito de equi
pe, é possível", afirmou. O

atacante polonês Lewando

wski, autor dos quatro gols
no primeiro jogo, garante
que o mais importante não
é marcar gols, mas, 'sim, ver
o seu time na final. "Estou
feliz pelos quatro gols que

marquei, mas claro que o

meu objetivo principal é

chegar à final. Se controlar
mos as ações do adversário,
certamente vamos conse

guir esta façanha", definiu.
Na quarta-feira, o Barcelo
na terá uma missão ainda
mais difícil contra o Bayern
de Munique, às 15h45, no

Camp Nau. Após perder por
4 a o no confronto de ida,
somente uma vitória por 5 a

o garante a classificação do

Barça. O zagueiro brasileiro
Dante, do Bayern, teme uma
postura ilícita do adversá
rio. "Por se tratar de uma

vaga na final, o Barcelona
vai tentar de tudo. Inclusive,
jogo sujo", comentou.

TRANQUILIDADE Bayern, de Munique, pode perder até por 3 a O que chega à final

UFC

Jones vence Sonnen e não quer Lyoto
O falastrão Chael Sonnen meio-pesados do UFC. Na

prometeu vencer e humilhar
Jon Jones, situação similar à
prometida no desafio ante
rior contra Anderson Silva,
mas não obteve êxito. Com
um nocaute espetacular, Jo
nes manteve o cinturão dos

sequência, o próximo opo
nente deveria ser o brasileiro

Lyoto Machida, mas a luta
não deverá ocorrer. Após
a vitória, Jones solicitou a

Dana White, mandatário do

UFC, uma luta contra o sueco'

Gustafsson. "Ele é com quem

quero lutar na sequência",
justificou o norte-americano.
No entanto,White ainda não
se posicionou sobre o fato e

não se pode descartar uma

possível superluta contra o

brasileiro Anderson'Silva. : (

Seedorfpode sair
o Botafogo pode estar próximo de

perder a sua principal estrela. O meia
holandês Clarence Seedorf estaria na

mira do Milan. O curioso é que não se

ria para o cargo de jogador, mas, sim,
para treinador. Atualmente, os italia
nos são geridos por Alegri, que não

agrada aos dirigentes. A medida faria

parte de uma reformulação no Milan.

Situação caótica
A situação dó Vasco não é boa e isso

está causando perda de sono em joga
dores. e dirigentes. Após a eliminação
no Carioca, venda de Dedé e situação
financeira caótica, o diretor executivo
Renê Simões garante que o clube não
vai cair na Série A. "Podem ter certeza

que o Vasco não vai cair. A torcida não

precisa se preocupar", afirmou.

Spurs humilham
A NBA conheceu as duas primeiras

equipes classificadas nos playoffs. Em
casa, o Los Angeles Lakers foi humilha
do pelo San Antonio Spurs, perdendo
por 103 a 82 e se despedindo do torneio.
Com a vitória diante do Milwaucke, o

Miami Heat também avançou. Spurs e

Heat mostraram seu poder e venceram
suas séries melhor de sete por 4 a o.
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Cabral sonha alto
Herói da classificação do Santos a

semifinal do Paulistão, Rafael Cabral
vive uma das melhores fases da sua

carreira no clube e ambiciona sonhos
ainda maiores. Convocado algumas
vezes para a seleção, Cabral deseja re

tornar. "Em um dia você está bem, no
outro, mal. Vou trabalhar quietinho e

com humildade", definiu o goleiro.

Timão em boa fase
Nas semifinais do Paulistão e vivo

na Libertadores, o Corinthians segue
em boa fase. Para o atacante Emerson,
o fruto do sucesso é a manutenção do
elenco aliado aos reforços. "A diretoria

conseguiu manter o grupo e contratou

jogadores. Até o Pato, da seleção, está
no banco. Temos time para ser cam

peão de tudo", destacou Emerson.

Brasil em segundo
No Campeonato Sul-Americano de

Remo, no Rio de Janeiro, o Brasil termi
nou com a segunda melhor campanha
ao contabilizar cinco medalhas de ouro,
doze pratas e seis bronzes. O destaque
brasileiro foi Uncas Batista eGuilherme
Gomes, que chegaram na primeira co

locação do double skiff. O título foi da

Argentina, que levou 15 ouros.

Consultoria Empresarial
ClC;'$t.mm
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UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.
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Jaraguá do-Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1346 - Baependi Power Imports
8!umenau • SaL Camboriú • jaraguá do Sul

joinville' Florianópolis.' São José
-Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
l'o.Power. O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o slte www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:l.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação Re8pe I" te os I im ites deve Ioc ,"dade .Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em confonmidade com a Portaria Inmetro n'010/2012. I
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