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Inovação
Carro elétrico
exposto na Fiesc
Primeiro veículo do Brasil movido
àbateria de lítio teve omotor
desenvolvido pelaWeg de Jaraguá.
LOURIVAL KARSTEN,
MERCADO, PÁGINA 18

·Cultura

Jaraguámarca
presença na Fecate
A atriz jaraguaenseMery Petty é
a vice-presidente da Federação
Catarinense de Teatro. Ela pretende
atuar na integração ,

M1Xdos grupos do Estado. f

Guaramirim

Cidade na espera
de cinco postos
Secretaria aguarda paramaio a

conclusão das obras das novas
unidades nos bairros Amizade, Boa
Vista, RioMolha, Chico de Paulo e

Santa Luzia. PÁGINA 8

Unimedlft

Justiça ordena a cassação
do prefeito deMassaranduba

COMPRA DE VOTOS Decisão da juíza eleitoral Fabíola Geissler, publicada ontem, .

seguiu parecer do Ministério Público e determinou a perda dos mandatos de Mario Fernando
Reinke (PSDB) e do seu vice, Armindo Sésar Tassi (PMDB), por abuso de poder econômico.
Porém, enquanto o processo não for totalmente encerrado, os dois continuam nos cargos.

Plenário, páginas 6 e 7

Carreira plugada na qualificação
EDUARDO MONTEClNO

Neste Dia do Trabalho, profissionais das áreas de inovação destacam a importância do aperfeiçoamento constante para ter ascensão. PÁGINAS 4 � 5
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Sonho da casa

própria virapesadelo
o crescimento do mercado imobiliário já não é novi

dade e os beneficios desse avanço vão muito além do que
simplesmente se livrar do aluguel. Em meio a tentadoras
ofertaspara realizar a tão sonhada comprada casaprópria,
a concorrência entre as construtoras estámais acirrada do

que nunca, e é o consumidor quem vibra com a queda de
preços e prazos de execução das obras.

Tantos beneficios e facilidades para a compra do pri
meiro imóvel certamente atraem a atenção do consumi

dor, chegando até a parecer um "sonho". Entretanto, ta
manha felicidade pode estar com os dias contados. Isso
mesmo! A compra da casa própria se tomou o pesadelo
de muitas famílias, principalmente em razão do atraso na

entrega do imóvel. Oprazo estabelecido no contrato para a
finalização da obra e entrega do bem nem sempre é respei
tado, e o consumidor se vê a mercê das grandes empresas
da construção civil, sem saber como proceder.

Os dados são realmente alarmantes, pois no início de

2013 a Associação Nacional dos Mutuários divulgou esti
mativa de que 70% das reclamações contra as construtoras
no Brasil eram fundadas no atraso da entrega das chaves.

Ora, para evitar abusos no prazo de execução do imó
vel, o consumidor precisa estar atento, pois a construtora

que ultrapassar o limite previsto no contrato para a en

trega das chaves pode ser responsabilizada judicialmente
pelo pagamento dos lucros cessantes, multa contratual e

indenização por danos morais.
Ademais, na hipótese de atraso na entrega do imó

vel comprado "na planta", o consumidor poderá desistir
da compra, com a restituição dos valores já pagos, ou até
mesmo requereroutro imóvel semelhante da empresa que
descumpriu o prazo de execução da obra.

Não deixe o sonho virar pesadelo! Avalie com cautela
a oferta antes de realizarqualquer negócio, e, em caso de
abusos e atrasos por parte da construtora, tome as provi
dências necessárias para reivindicar seus direitos

•FernandaMoretti, advogada

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacaoúiocorreiodopoio.com.br

Qualificação
Curso de formação de
educadores ambientais

QUARTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2013

COMENTÁRIO

Fatos que revelam

lUIZ CARLOS PRATES

e soltou o verbo contra os policiais,
e como toda pessoa estúpida, co
meçou pela desgastada e perigosa
frase do - Sabes com quem tu estás

falando, tu não sabes? - Pois quan
do souberes vais te arrepender pelo
que estás fazendo! O policial nem
piscou, os dois para a delegacia.
Explicaram-se, foram intimados,
pagaram fiança e vão ainda se inco
modar muito. Agora a trastezinho
está pedindo desculpas públicas
aos policiais. Devias ter pensado

A s pessoas se revelam mesmo

.t\.é nos momentos inopinados,
imprevistos, aqueles que ocorrem

quando menos se espera. Tenho
diante dos olhos dois fatos, conta
dos pelos jornais. Ambos vêm dos
Estados Unidos.

O primeiro dos casos envolve
a loirinha do filme Legaly Blond,
aquela baixinha, queixinho especial,
cabelinho quase Chanel, até gostava
muito, masmuito dela, a ReeseWhi

terspoon. Ela mesma. Pois a moci
nha, dia destes, saiu de uma festa ao

lado do marido, Jim Toth, e o calça
frouxa estava bêbado. Mesmo assim

pegou o carro e saiu mandando ver.

Um pouco adiante, o casal foi parado
pela polícia. - Ah, pra quê!

A atrizinha subiu nas tamancas

• Noiva
Gosto da Suzana Vieira. Ela tem 70 anos e vive como se

tivesse 25�Vai casar nos próximos dias, o noivo tem 29 anos,
até aí nada. Ocorre que os noivos queriam casar na igreja
mas para isso teriam, antes, que fazer o cursinho dos noivos.
Ah, não me amole, padre! É como diz a Suzana - "imagi
na eu ouvindo, a esta altura do campeonato, o que é casa

mento". Tem razão. E mais: os jovens de hoje que já vivem
a lua-de-mel nobanheiro dabalada, atrás domuro da igreja
ou nos bancos do carro vão fazer cursinho para quê...? Não
sejam falsos ingênuos, isso é "pecado".

• Honestos
O que há por aí de gentinha se dizendo religiosa e

honesta é caso de polícia, são honestos da boca para
fora. Essa gente se tiver condições de meter a mão, mete.
Olham para o lado e vupt... Uma pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas nos faz saber que 79% dos brasileiros op-

antes, "rainha", agora todo mundo
te conhece, és uma perfeita idiota
casada com um bêbado. Caiu-te a

máscara. 'É no inopinado da vida

que as pessoas se revelam
O outro fato aconteceu num tribu

nal americano. O juiz Raymond Voet
advertiu a todos que não era permiti
do o uso nem o toque de telefones ce
lulares na sala. Dito isso, tocou-lhe o

seu próprio celular. O juiz nem pesta
nejou, lavrou uma sentença de adver
tência a si mesmo e assinou-lhe uma
formidável multa. Tudo registrado e

pago em cartório. Se fosse no Brasil, o
"magistrado", bem provável, cairia no
riso e diria: acontece. E os idiotas por
perto também ririam. Quem é verda
deiramente gente se revela nos inopi
nados, nos espontâneos da vida...

tam pelo "jeitinho" para sair de uma saia-justa. E o que é

jeitinho senão uma arbitrariedade, um logro, uma frau
de? Tenho comigo outra pesquisa antiga, essa do IBO

PE, dizendo que se os brasileiros tiverem possibilidades
metem a mão e empregam parentes no serviço público.
E esse tipo de povinho vota como vota, pelo menos nos

últimos arios. Mas não sai da igreja...

• Falta dizer
A amiga me chega com um livro na mão. Dias depois,

outro livro. livros fora do "interesse" de jovensmulheres da
mesma idade. Bons livros, bons autores, assuntos elevados.
Nãome contive e a fiz lembrar que os livros que ela lê os vão
afastar dos namorados comuns que andam por aí. Quase
todos. Uma jovemmulher que lê bons livros se toma "peri
gosa" para os homenzinhos circulantes; e ela, por sua vez, se
tomamuito exigente. Quem quiser casar que não leia nada.
Mulher que lê e pensa não casa... Eles não gostam.

A diretora do Instituto de Estudos Metropolitanos da Portland
State University, dos Estados Unidos, Nancy Hales, realiza palestra
na próxima segunda-feira, dia 6, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul (Cejas). Ela vai falar sobre desenvolvimento sustentável atra
vés da educação e contar as experiências realizadas na cidade norte
americana que poderá ser disseminada no município. O encontro é

gratuito e aberto a todos os interessados. A palestra inicia às 19h30.
O Cejas fica na Rua Jorge Czerniewicz, 100, Centro.

Evento

Palestra com americana

Qualificação
1reinamento em RH

t
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OBITUARIO

A Associação dos Municípios do Vale do Ita

pocu realiza entre os dias 3 demaio até 14 de junho
o curso de formação de educadores ambientais.
Essa especialização é voltada para professores e Associação Empresarial de Jaraguá do Sul promove de 7 a 9 de
gestores da área da saúde, educação, agricultura, maio o treinamento "Seleção por competência".Aatividade seráminis-
saneamento, meio ambiente e Defesa Civil. O cur- trada pela pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia Katia Cile-
so terá 40 horas/aula e acontecerá todas as sextas- neWirthTripadalli. Ela temmais de 20 anos de experiência na área de
feiras'. O horário será das Bhgomin às 17 horas. gestão de pessoas. O investimento é de R$ 295 para nucleados daAcijs
São oferecidas 30 vagas. Informações-com Anja e Apevi, R$ 330 para associados das entidades e sindicatos patronais e
Meder Steinbach, no telefone: 9985-6146. de R$ 445 para os demais jnteressados. Inscrições: 3275-7017.
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• JOSÉ GONÇALVES morreu na segunda-feira,
dia 29, em Jaraguá do Sul. Tinha 38 anos.

Deixou enlutados pais, esposa, filhas, irmãos
e amigos. O sepultamento foi realizado
no cemitério da Barra do Rio Cerro.

FERNANDO PANDOLPHO morreu no domingo,
dia 28, em�araguá do Sul. Tinha apenas 31 anos. Deixou

avós, pais, sogros; cunhados e amigos. O sepultamento
foi realizado na cidade de Palotina, Paraná.

LEOPOLDO SCHULlZ morreu no domingo,
dia 28, em Jaraguá do Sul. Tinha 62 anos de idade.
Deixou enlutados filhos, genros, noras, netos, parentes
e amigos. O corpo foi sepultado no cemitério da
comunidade Santo Estevão.

LINDAKITZBERGHERmorreuno domingo, dia
28, em Jaraguá do Sul. Tinha 79 anos. Deixou irmãos,
sobrinhos, demais parentes e amigos. O corpo foi

sepultado no cemitério do Bairro NereuRamos.

•
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EDITORIAL

O estimulante desafio
da qualificação

A tão. exigida qualificação da mão de
.L\obra não passa apenas pela vontade
do aluno em querer aprimorar os conhe
cimentos técnicos. O município que pro

jeta o desenvolvimento tem a obrigação de .

atrair e fomentar em seu território estrutu
ras educacionais apropriadas para dar essa
oportunidade de formação.

Geralmente essas instituições forma
doras de profissionais adotam cursos que
estão ligados às características produtivas
da cidade. Graças a uma visão empreen-

, dedora de futuro, os empresários que in
vestiram. em Jaraguá do Sul priorizaram
uma linha de produtos que demanda a

necessidade constante de aprimoramen
to tecnológico. Seja em motores elétricos,
indústria têxtil, metal-mecânica, as in
dústrias que aqui iniciaram suas ativida
des precisam de atualização constante dos
seus profissionais e produtos. Essa exi-

gência por si só desperta o compromisso
de contar com uma rede de ensino técnica

que ajude a formarmão de obra apropria
da para o mercado.

"
o município que quer se desenvolver

tem de atrair instituições de ensino.

Jaraguá do Sul formou um perfil eco
nômico que chama a atenção para in
vestimentos cada vez mais apropriados
à tendência mundial de produtividade
sustentável e alto potencial tecnológico.
Atrair isso é o desafio mais estimulante.
E o primeiro diferencial do investidor é sa
ber como é a estrutura educacional de for

mação profissional. Pelo que se apresenta
hoje, Jaraguá já avançou muito ao contar

com instituições de ensinso de referência.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

"'� O Correio do Povo utilizapa;elproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo. �

Recicle Q informação. Passe estejornalpara outro leitor.DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 171130 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC lmpressão: Gráfica e-Editora Correio do Povo LIda

LÚCIOSASSl

MOVIMENTO INTENSO
A cena é corriqueira em frente à Delegacia Regional de Polícia, em uaraquá do Sul.

Ontem, as pessoas que precisaram retirar documentos, como Carteira de Identidade
e Carteira de Habilitação, ou demandaram serviços de renovação das licenças dos

veículos, aguardam do lado de fora para serem atendidas. Haja paciência.

"
Entendo que seja difícil de

perceber, mas a repetição de

uma rotina mês após mês pode
ser um pesadelo. Tive que

inventar um acidente de carro

para não gravar alguns dias.
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Ator inglês Hugh Laurie, famoso
ao interpretar o médico House, em
entrevista à revista "Radio Times"

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3181
24 - 42 - 43 - 52 - 65

LOTOFÁCIL
SORTEIO N' 899
01 - 04 - 07 - 09 . 10
12'14-15-16-17
18 - 20 - 21 - 23 ' 25
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QUALIF1CAÇAO E A
P -CHAVE

EM ASCENSÃO
Município quer incentivar a instalação de empresas voltadas à inovação, ciência e tecnologia

Omercado de trabalho está passando
por uma revolução. Há até quem

afirme que o modelo ao qual nos acos

tumamos a fazer parte ficará apenas nas
nossas lembranças muito em breve. Para
os menos apocalípticos, o momento atu

al, na verdade, abriu espaço a um futuro
cheio de novas possibilidades.

Trabalhar sem sair de casa, permane
cer conectado independente de onde se

está, especializar-se, mas sem perder a vi
são global. Essas são só algumas das novi
dades que, ao longo das últimas décadas,
viraram realidade no universo profissional
e passaram a ditar o cotidiano de um nú
mero quase infinito de pessoas. Com tantas

modificações, surgiram diferentes funções,
algumas profissões foram praticamente ex
tintas e outras despontaram como promes
sas. Além disso, a qualificação ganhou força
e passou a ser uma necessidade contínua.
Neste Dia do Trabalho, o OCP chama aten

çãopara tais transformações emostra como
Jaraguá do Sul tem lidado com elas.

EDUARDO MONTECINO

DACOMPUTAÇÁ"J À TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO

"
Não sabia muito

como as coisas

funciona:vam, mas
tinha curiosidade

em aprender.

Anderson

Rauber da Silva,
coerdenaecr de

Qualificação e

Aperfeiçoamento

Andersen Rauber
da Silva começou a

carreira montando
e desmontando

computadores,
mas, hoje, busca
o ingresso no

mestrado em

Inteligência Artificial

Cerca de 15 anos atrás, Anderson Rau

ber da Silva era um profissional em início
da carreira. Ele gostava de montar e des

montar. computadores e, assim, decidiu
investir em um curso técnico na área. "Não
sabia muito como as coisas funcionavam,
mas tinha curiosidade em aprender", co
menta. Já no segundo semestre de aulas,
essa vontade de desvendar os segredos do
universovirtual o levou a um estágio no Se
nai, instituição na qual estudava. Depois,

, trabalhou no suporte técnico da entidade,
ocupou cargo de docente e, hoje, coordena
o setor de Qualificação eAperfeiçoamento.

Na época em que deu a largada à

trajetória profissional, porém, ele não

imaginava o quanto a Tecnologia da In

formação estaria em alta no mercado de
trabalho do século 21. Segundo Silva,
existe uma carência de 300mil profissio
nais qualificados em TI no país. "O seg
mento nunca teve tamanha importância .

quanto agora. Diariamente, recebo soli

citações de empresas buscando alunos",
enfatiza. E, como a demanda cresce de
forma acelerada, quem se capacita vem

aproveitando os benefícios do mercado

aquecido. "Nossos estudantes do tercei-
.

ro ou quarto semestre já estão todos em

pregados e com remunerações satisfa

tórias", completa. Aos 17 anos de idade,
em início da trajetória profissional, eles
ganham salários médios de R$ 1,3 mil.

t t

Reitor da Católica de SC, Robert
Burnett, disse que as universidades

estão atentas às qualificações
exigidas-pelo mercado

EXIGÊNCIADE

PROFISSIONAIS
MULTIDISCIPLINARES

Assim como o mercado de traba

lho, a educação também mudou com

o passar dos anos. Segundo Robert

Burnett, reitor da Católica de Santa

Catarina, as instituições de ensino

superior estão atentas às qualifica
ções apontadas como promessas para
o futuro. Mas, principalmente, têm o

dever de mostrar aos alunos que não
basta ser um técnico na área escolhi
da. "O profissional precisa ser multi

disciplinar e, acima de tudo, aprender
a aprender", avisa.

Neste sentido é que a entidade
direcionou a própria missão. "Hoje,
os trabalhadores necessitam de uma

base conceitual sólida que permita a

eles evoluir conforme odesenvolvi
menta das tecnologias", afirma.

O diretor do Senai, Michael Sie

meintcoski, chama atenção para o mes
mo sentido. "Temos como preocupação
a formação de mão de obra qualificada
para o que chamamos de educação
3.0", diz. Em meio· à chamada Era do

Conhecimento, o aluno se tornou cor

responsável pelo processo de aprendi
zagem, formando com o professor um
elo de troca de informações.

"
Hoje, os trabalhadores necessitam

de uma base conceitual sélldaque
permita a eles evoluir conforme o

desenvolvimento das tecnologias.

Robert BumaU, reitor da
C�t6I!c� d� Santa Catarina
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Jaragúá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito waldemarGrubba. 1346 - Baependi
Power Imports

Blumenau .' BaL Camboriú • [araguá do Sul
[olnvihe • Florianópolis' São José

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais atta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehide Owneship Satisfation Study da
J.D.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 site www.jdpowerciobrasil.com.Fonte:J.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível·em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.
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• Contrata-se auxiliar de técnico • Atelier de costura Marlene, faz • Vende-se piscina 3.000 litros. COMÉRCIO VENDA • Vende-se em Balneário

em eletrônica com experiência na reformas de roupas. Contato: Com motor bomba mais o • Vendo oficina elétrica no Piçarras: Casa geminada
função. Tratar 3275-2264. 3275-4315 ou 9194-2435 filtro. Valor R$1.600,00. Tel: seguimento de motores nova, 15.0 mts da praia com

Marlene. 9133-4100. e bombas com pessoal 63 quartos sendo uma suíte,
• Precisa-se dentista para trabalhar qualificado para dar sala, cozinha, WC, área de
no consultório em Itapoá. • Renda extra. Procura-se pessoas • Vende-se berço camping continuidade no trabalho. serviço e garagem. Valor:
Remuneração por porcentagem. dinâmicas e empreendedoras, Burigotto azul, desmontável, Valor R$,50.000. Contato' R$ 180000,00, Financiável.
Interessados ligar 47 9671-0512 maiores 18 anos, que queiram valor R$150,00 3370-7160 3273-6615. Contato: (47) 3345-0780 ou

Enviar CV para ciasorriso@ desenvolver um negócio Dulce ou Susan
(47) 9711-7631 Delano.APARTAMENTO

outlookcorn, lucrativo. Trabalhando a partir de • Vende-se dois vestidos de
• Vende-se casa de alvo com

• Viagem de Cruzeiro MSC
sua casa. Aprenda a ganhar ate prenda, um bordô e o outro

• Alugo apartamento no

R$ 600 reais (período parcial) ou Rau com 2 quartos. Valor
125 m com laje, garagem

Magnífica, 07 noites, cabines acima de R$ 2.000 mês, período
marrom com creme, e um

R$510,00. Falar com Sandra para 2 carros, 3 quartos,
externas com varanda, todas as integral, negócio próprio c/ baixo

trajemasculino. 9264-5539
9993-2131. sala, cozinha, copa, portão

refeições inclusas, seguro viagem, Maria eletrônico; interfone.investimentoe alto retorno,
taxas portuárias, recreação Contato 47 8418-3292 /9988- • Vende-se Acordeon da

• Vende-se apto novo na Estrada Próximo de Mercado,
a bordo, teatro. Roteiro: Dia 2844. bemestaredinheiro@ marca da Vinci, 120 baixos,

Nova com 2 quartos, sala, Faculdade. R$ 225.000,00.
'05/01/2014, saindo de Santos, yahoo.com.br 8 registros namão direita

sacada com churrasqueira. Fone 9919-1152 ou

Punta Del Este, Buenos Aires, e 5 na mão esquerda, em
Entrada de R$ 10.000,00. 3376-3089 (apóshorário

Montevideu, e retorno em Santos • JARGAS Instalações de Gás de
terça de voz oitavada, ótimo

Valor de R$ 125.000,00. Tr: 47 Comercial)
dia 12/01/2014. Preço por cozinha residencial. TR: 3371- timbre, com captação de

8499-4778.
• Alugo casa de alvenaria

pessoa: R$ 2.600,00. Entrada de 2946/9216-4866 ótima qualidade, vendida • Vende-se Apartamento (fundos) sala/cozinha,
R$340,00 + iox de R$226,00. • Diskfrete e mudanças.Tr: 9277- separadamente. Valor no Bairro Amizade com.2 02 quartos, banheiro,
Mais informações com Maria 2798/8465-6251/3370-3414 R$5.000,00. Tratar 9699- quartos, cozinha mobiliada, lavanderia, varanda.
Bianchini Pincegher Fone: 47- 19708-4475. 9295. sacada com churrasqueira, Próximo à Casa da Cultura
3370-0003/47-9998-3265. Ou

. • Vende-se filhotes de Labrador;
2 vagas de garagem. R$ de Guaramirirn. Valor a

pelo e-mail: maria.pincegher@
• Disk Frete em geral, caminhão 130.000,00. Tr: 9104-8600. combinar. Fone 3373-1435 /

gmail.com Baú com capacidade de 4000 k, puros, vacinados e com Creci 14482 9979434. Falar com Aurea.
TR: 8406-2183 / 3276-2100 carteirinha. Tratar 479975-

• JC Pinturas, massa corrida, 1102 Michelle .
• Vende-se casa geminada,

grafiato, pinturas em geral,
• SV esquadrias e Alumínios, CASAS

loteamento Firenzi, 2
tratamentos contra cupim. estruturas, sacadas, corrimão, • Vende-se máquina de costura

• Aluga-se duas casas com 2 quartos, sala, cozinha,
Melhor preço da' região. grades de proteção, fogão industrial Overloch R$800,00

quartos, garagem. Uma por garagem, área total 70m2•

Orçamento sem compromisso. industrial, concertos e soldas em e Reta R$380,00 3370-0983 R$350,00 e outra R$250,00, Entrada + financiamento,
Telefone 9901-8445 Jairo. geral.Tr: 9:)..97-1665 / 9702-9093 ou 9927-3117 Paulo

no Garibaldi, a 200 m do R$ 140.000. Tel: 9103-3926
" .

com Silvio. • Vende-se berço de criança asfalto. 8480-8262 ou 3055- Ailton.
• Leison Malhas contrata com

cor marfim, com colchão 8262 Falar com Alemão ou

urgência: Dobradeira / revisora
• Ofereço serviços de podas de

por R$150,00 3370-0983 ou Aline.
• Aluga-se casa fundos, 3

com experiência/ auxiliar de árvores. Tr: 9158-0019. \ quartos, sala, cozinhà,
9927-3117 Paulo. • Vende-se casá 6x8 madeira banheiro-lavanderia,cortei talhador com experiência. • Procuro serviço terceirizado

Para trabalhar 1º turno na Barra para fazer em casa o dia todo. Tel:
•;Vendê-se 4 pneus Marshall para retirar do lugar. garagem. Rua Rio de Janeiro,
:p235/65/R17. Valor Vila Lalau, Rua Ernesto 87. Somente casal, R$700;00.do Rio Cerro. Salário compatível 9119-6794. Lessmann, 506. Valor

+ benefícios. Interessados enviar R$1000,00. Seminovos com Tel: 47 9929-1715.
.,

R$500,00. Fone 9693-8110.
currículo por e-mail: rh@leison.

• Hotel para cães - faça a sua 12000km. Tel: 3275-6531 ou

com.br ou tratar na Rua Pastor
reserva com antecedência. Tel: 9117-7165. • Vende-se: Casa geminada CHÁCARA/SITIO

AlbertSchneider, 882 - Barra. 3375-2006/9146-4864.
• Vende-se máquina de costura (modelo exclusivo com

• Vende-se sítio de 4.94'6 m2, em
Fone: 3376-1378. • Pousada Canina - hospedagem, Overlock e fios de costura.

- 2 WCs), 200 m da praia,
Três Rios do Norte, próximo a

localizada na Rua (1063)
• Farmácia Família contrata banho, taxi Dog, atividades, Valor a combinar. 3376-0745

Tenente Atalíb'a Adur, 195 - Igreja Luterana. Com nascente

balconista, de preferência com passeios, pet sitter (cuidamos Ester.
Itajuba, Barra Velha - SC, com e área de festa construída.

experiência. Rua 25 de julho, 577,
do seu animal na sua casa). J'r:

Locação de escora metálica e 3 dormitórios sendo 1 suíte, Telefone 9648-9399.
9181-9625.

•

vila nova. Telefone 3371-7874 andaime. Contato 3376-4963, sala e cozinha integrada, • Vende-se chácara no

• Contrata-se serralheiro com 9615-6097 ou 8466-7814 lavanderia, churrasqueira e Garibaldi/São Pedro,

experiência. EmpresaMetalflex. Admir. garagem. Área construida 84 240.000m2, casa mista,
mts'' c Valor: R$ 177.000,00. ranchos, cercas, lagoa, águaTeI3376-5296. • Vendo Esteira Elétríca Weslo Contatos: (47) 3379-5232; corrente, 6.000 pés de

• AF Rodas - Cónserto de rodas 4500, semi nova - 1 ano de 8421-3446 ou 8421-3458 eucalipto. Oportunidade de

importadas e nacionais. Auto uso. Valor 600,00. Contato com Gerold o investimento. Aceito troca
,- Center (Suspensão, freio, 3370-8684 ou celular 9935- terreno e veículo. Tratar:

8751 Juliane.
• Vende-se casa, em Barra

pneu, roda, balanceamento e do Sul, loteamento Baobá, 9185-4615/3376-0081.
geometria. Contato: 3371-3040. • Vendo filhotes de Pastor rua Perequê, próximo ao

TROMPETE Alemão branco. Tr: 3376- posto, 9Tm2, 3 quartos, SALA COMERCIAL• Escultura em frutas Chef
Guilherme Silva 47 - 3275�6487

• 'Iiompete Shelter SFf6418L 0608 Sandro sendo 1 suíte, banheiro
• Vende-se mercearia e padaria em

ou 47-9700-2254. Laqueado. Marca: Shelten
• Vendo cachorro yorkshire,

, social, garagem p/ 2 carros, Schroeder. Telefone 3275-0697Modelo:'SFf6418L. 3 Valvulas, mobiliada, murada, semi
• Bor-ges Eletricista residencial 2 chases d'agua. Apoio regulável com 1 ano 3 meses e vacinado.

nova. Valor R$120.000,00 • Alugo sala comercial com 3
e comercial, ligações novas e

na3° pompa. Bocal7C, R$ 500,00. Tr: 3370-0719.
+ prestações de 1 salário quítínetes, valor R$ 1.200,00. Na

consertos em geral. Fones: 9926-
afinacao emSi bemol, Estojo de .-Vende-se berço infantil com mínimo, aceita-se carro ou RuaValdemar Rau, 2280. Tel:

1371,9994-8588 ou 8437-5260
F"wra. R$ 350,00.

colchão. Valor a combinar. Tel: caminhonete no negócio. 3371-6968.
- Ivonei. 'fi:: /3376-0081/9655-6743. 3370-0983 Telefone 3373-3511.

• . Á venda, franquia demini'

-t
=.I
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sanduíches assados, situado á
rua Reinaldo Rau. Inaugurada
em julho de 2012. Tratar
47 9709-0649 ou Jaraguá@
vininha.com.br.

• A Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais
(ARSEPUM), informa aos
interessados que está disponível
para locação a quadra do Ginásio
de Esportes no período matutino.
Interessados entrar em contato

pelo telefone 3371-3232.

• Aluga-se sala comercial 30m2
perto doMuseu daWeg,
R$400,00 mensal. Te13275-
2264.

• Alugo quartos, livre de água e luz.
em Schroeder; na RuaMarechal
Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-
1488.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 9220-0047 Daiana.

TERRENO

• Vende-se dois terrenos com
área de 392,000 m2 cada um,
localizado no Lot. Residencial

Joaquim Girolla, Barra do Rio

Cerro. Contato: (47) 9961-0441.

• Vende-se terreno no Bairro
[araguá Esquerdo, Rua Luiz
Gonzaga Airoso. 20x44 rrr',
total da área 800 rrr', valor
R$280.000,00 negociável. Tel
3371-8223 ou 9140-9275
Chaves

• Vende-se terreno 1.200 rrr' cl
casa de alvenaria na Ilha da

Figueira. Próximo à Assembléia
de Deus. Valor a combinar.
Tratar 3436-3043 ou 9974-
4499 Celina.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m -114400 rrr'). Há
em cima do terreno arrozeira,
ribeirão e poço artesiano.

Apenas 1 km da SC 474. Aceita

se casa e carro de menor valor.
Preço: R$ 360.000,00. Telefone
Residencial: 3370-3458/9935-
9307

• Vende-se terreno de 7.522

m2, ótimo para construção de

galpão, Barra do Rio Cerro I,
valor a combinar. Tratar 9654-
2206.

• Terreno em Corupá, próximo
ao seminário, 2lotes de 723m2
cada, e llote de 350m2. Valor
a combinar. Fone; 99118216 e

33752520.

• Vendo Lote 15x26, frente para
, asfalto, escriturado, pode ser

financiado, local alto. Valor
R$95.000,00. Tratar47 9955-
0833 Irineu.

• Vende-se Terreno em '

Schroeder - Centro, com 450 m2
escriturado, R$ 95.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:
3276-0264 I 8800-9346.

• Vende-se lote com 324m2,
. 12x27, Lot. Gadotti III - bairro
Santo Antônio. R$ 60.000,00.
Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2,
15x66 - bairro Izabel, Corupá, 40
metros do asfalto. R$ 65.000,00
Aceito troca. Tr: 9979-2017

CHEVROLET

• Vende-se Vectra GT-X 2011.

Impecável, com 40mil km.

Preto, aírbag, abs, bancos em
couro, completíssimo tratar
com Valdir 47-9210 4875.

• Vende-se Montana Spórt,
vermelha 2010, em ótimo
estado Valor R$29.000,00.
Telefone 3370-1141 ou 9113-

7522.

• Vende-se Corsa 2001, 2 portas,
preço bom a combinar; telefone
9241-4214 Theobaldo.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Gol 1.0 G3, ano
2000,4 portas, completo,
c] ar, direção hidráulica,
vidros elétricos, e air bag
duplo. Valor R$12.000,00.
Financiamento particular c]
proprietário. Interessados
tratar no teI8812-7170 ou

7813-4785.

• Vendo VW Gal 1.0 G IV

2011/2012 4.000 Km.

Branco. 2 portas. Todas
revisões na Caraigá. 22 Mil
reais. Particular. 47 9177-
7003 Alfredo

• Vendo Gol 1.0, ano 1994,
azul, em ótimo estado,
R$8.000,00, aceito material

de construção no negócio.
Tratar: 3372-1303.

PEUGEOT

• Vende-se Passion 207, 2009
completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner (47) 9981-3102.

1,"''''

• Peugeot 207 1.6 XS 4 portas
2008/2009 completo(ar digital,
farol e limpadores automáticos)
R$ 25.500,00 tel: 96312125

• Vende-se Peugeot 206, ano 2008,
completo, 4 portas, prata, em
excelente estado. R$7.000,00 de
entrada e assumir financiamento.
Tratar com Leandro 9658-8618
ou 8455-6772.

CAMINHÃOFORD

• Vende-se caminhão

Wolkswagen, toco, modelo
17210 ano 2001. Carroceria
Graneleira. Preço a combinar.
Tratar com Valdemar 8855-
2072 ou 3373-0190.

.. Vende-se Ford Ka ano 99,
prata. Só assumir prestações
do financiamento, valor
R$368,00. 8412-0129 Rubens.

• Vende-se Forka Gl Image 2003,
preto, completo, menos ar,

c] rodas esportivas. Valor R$
12.500,00. Financiamento
particular c] proprietário. Tel
8812-7170 ou 7813-4785.

OUTROS

• Vendo Corolla Altis Prata
Automático 2010/2011 70.000
Km. Garantia de Fábrica 6
meses. Todas revisões feitas na

Toyoville. Completo. R$67.000,00
Particular. 47 9177-7003 Alfredo

• Vende-se Parati 1.0 16V 4

portas.Prata, 2000 comAr

Condicionado, Trio Elétrico,
Rodas 14 de Liga Leve e Película:
Valor abaixo da FIPE. Fone: 3274-

8092/8813-9682.
• Vende-se Kia Soul EX 2010, cinza,
completo [abs, air bag.bancos
em courolR$ 40.000,00 à vista.
Telefone 47 9993-2048André.

• Vende-se Peugeot 207 1.4 XR

Sport - 2011- Branco 26.000
km Ar; Direção, vidros, travas,
MP3 Player; Rodas de liga.
R$27:500,00 sem troca. Marcel-
99124880 ou 3371-2106

FIAT

• Vende-se Del Rey ano 1995,
valor a combinar. Tratár fone:
9159-2149 com Célia.

• Vende-se Ford Ka 2006 -

52.000 km, branco, todo
revisado, 4 pneus novos,

R$13.900,00. Fone: 9103-
7772.• Vende-se Palio 1.4, 2008,

completo, flex, 4 portas. Apenas
26.800 km. Valor R$24.800 (à
vista, si troca). Único dono.
Ótimo estado. Interessados
tratar no fone: (47) 9991-3390.

• Vende-se um Ford Focus ano

2005, preto, 1.6 completo,
banco de couro. R$ 19.000,00.
Tr: 3379-2303 /9114-5998
Com Roberto.

MENOR TAXA
DO MERCADO'
NO SEGMENTO
AUTOMOTtVO

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

SUA CASA 1/2PARCELA

R$ 50.000,00 R$ 203 35*
R$ 80.000,00 �$ 325,36*
R$ 115.000,00 R$ 392,36**

" - ;;;:;; ,""!S /iliJil, 4+ 4f11'"��

R$ 14Q.000,00 R$ 478,38**
R$ 200.000,00 R$ 68�,40**
R$ 230.000,00 R$ 785,91**

SEU CARRO 1/2PARCELA

R$ 30.000,00 R$ 174 00*
R$ 45.000,00 R$ 261L00*..... ,0 lliiiiWMiWhii/Liji4Gi0;ijJi"--P"', __ ,N" '�

R$ 70.070,00 R$ 406,00*
.

_""'�"'WiffPJl'fi/f!_!ii'�@hm't;i!ii,i,%@vl!t#ifli",f4iiim�!'f!i!I,if+JIiH�H��'��

R$ 100.100,00 R$ 580,58* .

R$ 160.160,00 R$ 774,22**'
R$ 240.240,00 R$ 1.161 ,32�
*Plano 100meses **Plano 120meses"Plano 150meses "'Plano 180meses
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(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47) 9655-5663'-

(47) 91 03-7819 �
(47) 8429-9334 ,

«a tua ptdaoxa é lâmpada que iluminaM meus p�ÓM e f.wz. que daseia o. meu. catninl'w..>J.
.

S� 119:105

V�l'tCt/qW� d/a. S �J11ICt/Y\I�
..--- -----------Jaraguá Es uerdo

&.Ref: d254

APARTAMENTO NA PLANTA

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

1 vaga de garagem
-

A partir de
-' R $ .1 3 O . O O' O . O O

Casa cl1 suíte + 2 dorm + sala estar + 'TV + cozinha + BWC +

- área de serviço + garagem para 2 carros + churrasqueira

R$ 274.900,00

Casa com 3 dorm + sala de estar + cozinha +

BWC social + área serviço.
êxceterue localização· terreno com SOOm>

. R$ 400.000,00

Ref: d249

l",pg�1lI Ih,)'h.. lh'lI
......iriíii.I.-..'iIIIi

APTO cl 2 dorm + sala + cozinha + BWC + área Casa com 3 dorm + cozinha + sala de TV + BWC APTO na planta contendo 2 dormitórios +

- de serviço + sacada com churrasqueira social + garagem + demais dependências. cozinha + sala + BWC Social + área de serviço
.' R$ 164.900,00 R$ 240.000,00 (8partirjR$ 1·29.000,00

Ref: d152 Ref: d128

Ref: d233 , Pagamento em 100x
direto com a

�! construtora
" .

1 suíte + 2 dorm + sala estar + TV + cozinha
+ BWC + área de serviço + garagem para 2

carros + lindo jardim
"

R$ 350.000,'00

E��� J(A,ytJ.9�E�do--'
A C e s w

Ref: d236

APTO novo cf 90m2 - 3 dorm + sala + cozinha + Casa com 1 dorm + cozinha + sala de TV +

BWC + área de serviço + sacada cf churrasqueira Banheiro social + lavanderia, Terreno com 301 m2

R$ 140.000,00 R$ 129.000,00

Apto novo cf 64m2 contendo 2 dorm + sala +

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

Terreno com 660m2

R$ 80.000,00

-

R$ 10.000,00 de entrada
+.

saldo pelo Programa Minha Casa
Minha Vida

.
"

I � _.1.._ , '
..
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EDUARDO MONTECINO

" A eficiência energética é um nicho de mercado que ainda não

chegou na crista da onda, mas acreditamos que esteja a partir de
2015. Quem estiver pronto até lá ficará bem colocado.

Alexandre Araújo, mestre em Engenharia ElélriCà

NOVADmETRIZ PARAA CIDADE

Com o objetivo de rever

ter o quadro pouco favorá
vel foi organizado o projeto
de direcionamento da cida
de para o futuro chamado:

Jaraguá Ativa. Entre várias

iniciativas, está a preocupa
ção em formar cidadãos e

profissionais com visão para
a nova economia e realida
de global. Outro objetivo é
atrair investimentos que
exijam baixo impacto social,

médio e superior e que têm
habilidades extras", enfatiza.

A lista inclui aptidão para
aprender com rapidez, ser fle
xível, saber lidar com os im

previstos, ter fluência na lín

gua inglesa e capacidade de
formar excelente networking

.

(rede de relacionamento).
"Não importa em que posição
se está, esses requisitos e ha
bilidades serão sempre dife

renciais", complementa.

necessitam de pouco espaço
físico e possuam alto valor

adicionado, bem como utili
zam mão de obra altamente

qualificada, porém, local.
Segundo ele, as corpora

ções com tais características
são sempre ligadas à inova

ção, ciência e tecnologia, ou
seja, presentes na chamada
nova economia. "Nela, os

profissionais mais requisita
dos são os técnicos de nível

APOSTAS DE FUTURO

Muitas são as apostas quando se trata das profissões que vão ditar o mercado no futuro.
Incentivado pelas prospecções, recentemente, o Senai de Jaraguá do Sul identificou algumas
das áreas que mais devem prosperar durante os próximos anos na região e, mesmo assim,
seguem carentes de profissionais capacitados. Confira:
• Energias renováveis e eficiência energética
• Manutenção e desenvolvimento de equipamentos para a área de odontologia e biomedicina
• Tração elétrica
• Nanotecnologia (microeletrônica e micromecânica)
• Jogos digitais (Tecnologia da Informação)
• Biogenética de alimentos ". ""?' entre.os que mais

geram.
empregos no Estado.

, , . . MaYFio "'anoei da Snveira. diretor de Dese!.1ir'�im.enID

'-- �,,� ,I I: 11':';; I [: J: í .E�f?lnpm�çp. CiMq�'ltecn�iogia e ino_çãI:l'• ,�� do�

Mestre em Engenharia Elétrica,
Alexandre Araújo decidiu se

dedicar à área de eficiência

energéticá após perceber o
potencial que ela tinha no,

mercado de trabalho do futuro

,

RUMO.ACRISTADAONDA

Ainda em processo de ascensão,
o segmento da eficiência energética é
considerado por muitos especialistas
uma das melhores apostas profissio
nais para o futuro próximo. O enge
nheiro eletricista e mestre na mesma

área, Alexandre Araújo concorda. "É
um nicho de mercado que ainda não

chegou nacrista da onda, mas acre

ditamos que esteja a partir de 2015.

Quem estiver pronto até lá ficará bem
colocado", sugere.

No caso de Araújo, o interesse sur
giu há cerca de três anos quando o

governo federal lançou o Plano Brasil

2030 e nele ineíuiu a vertente da efi
ciência energética. Segundo ele, cada
vez mais,as empresas solicitam profis
sionais qualificados para alinhar cus
tos e benefícios no que tange a utiliza

ção de motores, eletricidade e outros

mecanismos imprescindíveis à cadeia

produtiva.
O setor tomou tanta importância

que, desde o ano passado, o Senai de
Jaraguá do Sul viabiliza investimentos
na ordem de R$ 11 milhões na constru

ção de laboratórios, salas de aulas e na

compra de equipamentos. O intuito da
entidade é, em 2014, lançar um curso

técnico em energias renováveis e uma

pós-graduação em eficiência energética.

UM OLHO DO PRESENTE E OUTRO NO FUTURO

Não é de hoje que Jaraguá do Sul
é tida como uma cidade de muitas

. ofertas. Com grandes indústrias e

um setor de serviços que foi signifi
cativamente impulsionado nos últi
mos anos, o município atrai traba
lhadores dos mais diversos lugares
e formações. "Estamos entre os que
mais geram empregos no Estado",
destaca o diretor de Desenvolvimen
to Econômico, Ciência, Tecnologia e

Inovação da Prefeitura, Marcia Ma
noel da Silveira

Por isso, a preocupação atual da

administração é, por meio do Sis
tema Nacional de Emprego (Sine),
captar vagas abertas e encaminhar
candidatos a elas. No caso dos que
não possuem qualificação mínima,
existe o direcionamento aos cursos

gratuitos oferecidos através do Pro
natec em instituições como: Senac,
Senai e IFSC.

No entanto, a preocupação do

município vaimuito além. Segun
do o diretor, o panorama verificado

para médio e longo prazo segue por
outros camirihos. Ele comenta que o

PIB (Produto Interno Bruto) de Ja

raguá do Sul não vem avançando na .�

mesma velocidade de outras cidades
catarinenses. "De 1999 a 2010 cres

cemos 282%. A cidade de Joinville
teve seu PIB aumentado em 372%. Já
Itajaí saiu de R$ 1 bilhão e meio para
R$ 15,2 bilhões, o que caracteriza um
crescimento de quase 900%", explica.

Mas, o que isso tem a ver com

o mercado de trabalho? Conforme

Silveira, com o PIB menor, os in

vestimentos também desaceleram,
Paralelamente ao freio registrado no
desenvolvimento, a administração
ainda percebeu que as empresas tra
taras do município projetam expan
sões fora de Jaraguá do Sul.
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'Iem que sangrar para sermanchete?
Prefeito Dieter Janssen (PP) entra

hoje, Dia do Trabalhador, no quin
to mês de mandato em frente à Prefeitu- .

ra. Com desafios enormes e conhecidos,
mobilidade, saúde, e educação, não ne

cessariamente nesta ordem, aos poucos,
vai impondo o ritmo. Trabalho intenso e

sem'hora para terminar, o que obriga a as

sessores e toda a equipe a suar a camisa
e mostrar serviço. Dos íntimos, a avalia

ção que se faz até aqui é a de que Dieter
dá corda para equipe, mostra confiança,

mas já começa a cobrar resultados concre
tos. Outra preocupação é a de não deixar
o calendário eleitoral de 2014 prejudicar o
projeto municipal. Partidos aliados estão
livres para jogadas individuais, desde que
com bom senso e critério. Nesse mês de
maio, a agenda da Câmara deve começar
a ser pautada por projetos importantes do
Executivo. A reforma administrativa é um
deles, o texto está sendo finalizado. Nada
indica, porém, que a relação de respeito
e independência entre os Poderes vá se

,

acirrar. Na política, um dos desafios é sa
ber lidar com 'egos' e nisso não há como

negar que o governo vem dando aula. Die
ter não cede cargos como muitos gosta
riam, mas recebe a todos, escuta, dá aten
ção e seleciona as boas ideias. Com isso,
consegue governar tranquilo, não lem
brando em nada a administração anterior,
cheia de tempestades. Na maré mansa,

quem sofre somos nós, os jornalistas, ain
da pautados pelo já ultrapassado conceito
"tem que sangrar para ser manchete". Lei deve mudar

Promotor doMeio Ambiente, Ale
xandre Schmitt dos Santos, defende
alteração na leimunicipal que impede
a instalação de água e energia elétrica
em locais sem alvará de construção.
Conforme o promotor, a intenção de
frear novas construções irregulares
não foi tirada do papel, devido à falta
de fiscalização da Prefeitura.

FOTOS DNULGAÇÃO

Avaliação
Secretário de Saúde, Ade

mar Possami (DEM), deve fa
zer uma avaliação da mudança
no sistema de agendamento de
consultas no próximomês. Uma
das preocupações foi a de acabar
com a formação de filasem fren
te aos postos namadrugada.

,

Verba e eleição
Deputado federal, Marco Tebaldi

(direita na foto), entrega aoprefeito de

Schroeder, Osvaldo Jurck, confirma
ção de emenda parlamentar no valor
de R$ 250mil, que devem ser investi
dos na compra de máquinas. O secre

tário Regional, liaTironi, acompanhou
o ato. O trio tucano também conversou

sobre o cenário eleitoral de 2014.
. A.

Lauro abre conferência
Prefeito de Guaramirim, Laura Frõhlich (PSD), abriu ontem a ConferênciaMunicipal da Cidade, que teve como

foco discutir o futuro do município. O evento também contou com palestra da diretora de Planejamento, Ana Beatriz Schier.

Portland
em Jaraguá

Diretora do Instituto
de Estudos Metropoli
tanos da Portland State

University, dos Estados
Unidos, Nancy Rales, es
tará em Jaraguá do Sul na
proxima segunda-feira.
Além de palestrar à noite
no Cejas, ela, que tam

bém é primeira dama do

município, se reunirá à
tarde com prefeito Dieter
Janssen (PP), conhecerá a

Escola Anna Tôwe Nagel,
e o Senai.

Lazzaris assume
VitóriaAltair Lazzaris assumiu ontem uma cadeira na

.

Câmara de Vereadores. O suplente entra no lugar de Na
tália Petry, ambos do PMDB, que sai de licença saúde por
15 dias. A parlamentar fraturou uma vértebra.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�lIlI6Z&!W

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

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

gumz@gumz.com.b�
Desde 1978
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Saca
Projeção da Epagri é de queda de

12% na produção de arroz em Santa
Catarina. Porém, () aumento nos preços
pode beneficiar o agricultor da região.

Paramaio
Segundo previsão do minis

tro Gilmar Mendes, o Supremo
Tribunal Federal deve analisar
em maio a ação contra o projeto
que impõe regras mais rígidas
para que novos partidos polí
ticos tenham acesso ao Fundo
,

Partidário e do tempo de TV.

Sentença pela cassação abre brecha

AiTImiando palanque"
o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro,

José Mariano Beltrame, confirmou ontem as especulações
de que foi convidado pelo governador de Pernambuco,
Eduardo Campos (PSB), para se candidatar a governador
do Rio. Ele não respondeu, porém, se aceitou o convite.
Seria mais uma prova de que a candidatura de Campos
à Presidência é irreversível. No Planalto, cresce a pressão
para que o governo tire o espaço da sigla.

" Uma c�rte dos Estados
Unidos em 200 anos nunca

Sentença assinada ontem pela juíza
eleitoral Fabíola Geissler seguiu pare
cer do Ministério Público e ordenou a

cassação dos mandatos do prefeito de

Massaranduba, Mario Fernando Reinke

(PSDB), e do vice, Armindo Sésar Tassi

(PMDB), por abuso do poder econômico.
Além disso, determinou a inelegibilidade
de ambos por oito anos. Porém, no des

pacho, a juíza determina que os efeitos
da decisão só valerão depois do processó
ser transitado em julgado, ou seja, quan
do não cabe mais recurso. O despacho é
resultado de uma ação de impugnação
impetrada, em dezembro de 2.012, pela
coligação "Competência, Juventude e

Trabalho", de Odenir Deretti (PP) e Da-

via Leu Júnior (DEM). No entendimen
to da juíza, a entrega de macadame aos

agricultores, em ano eleitoral, não seguiu
os preceitos legais e ofereceu vantagem
na disputa. O aumento do número de
beneficiados de 2.011, quando o progra
ma atingiu 535 agricultores, para 2.012,

quando 1..064 pessoas foram contempla
das, segundo os números divulgados pelo
governo, é um dos indícios apontados
como uso eleitoreiro do programa. "Nes

ses termos, difícil até precisar exatamen
te qual o número de cargas entregues, se
1..064,. como declarado no processo; se

2.6.0.0, como declarado à imprensa; ou
mesmo se todo o macadame licitado no

pregão n. 42/2.011, que poderia chegar a

Vice se defende
Armindo Sésar Tassi (PMDB) afirmou, ontem por telefone,

que foi pego de surpresa com a decisão judicial que ordenou a

cassação do seu mandato. "Não pensei que isso fosse aconte-.

cer. Mas já estamos trabalhando na defesa e vamos tentar pro
var que não houve má conduta". Já Reinke desligou o celular e
não retornou as ligações.

ousou derrubar uma

emenda constitucional

do Congresso americano.

Como é que essa cortezinha

nossa daqui ousa íssoz

f4rlfj'Z§t�nt1 Foowftl§ ,'1'�Pf)f
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mais de quatro mil cargas. Destaque-se,
outrossim, que no município de Mas

saranduba compareceram às urnas em

2.012 pouco menos de 11 mil eleitores.
Neste pequeno universo eleitoral, predo
minantemente do meio rural, a entrega
de milhares de cargas de macadame gra
tuitamente acarretou, com certeza, im

pacto fortíssimo na campanha eleitoral",
diz trecho da sentença.

A defesa de Reinke e Tassi irá re

correr da decisão no Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina. Já o ad
vogado da acusação, o vereador José
Osnir Ronchi, deve apresentar recurso
para que prefeito e vice sejam.afastados
imediatamente do cargo.

PT pressiona
o PT de Santa Catarina mandou um

recado bem claro e conseguiu deixar o
PMDB de Luiz Henrique e Mauro Ma

riani contra a parede. José Fritsch foi
enfático ao transmitir o recado do Pla

nalto, de que a sigla está disposta a ce

der um candidato a vice ao PMDB.

A imagem
Inserções do PT que começam a ser

veiculadas em rede nacional exploram a

imagem da presidente Dilma Rousseff
como 'a moralizadora do setor público'.
As propagandas foram produzidas por
João Santana, responsável pela campa
nha de Dilma em 2.01.0 e provável mar
queteiro em 2.014.

Texto alternativo

Royalties
para educação

A presidenta Dilma Rous
seff enviará ao Congresso uma

nova proposta sobre o uso in

tegral dos royalties do petróleo
da camada pré-sal na área da

educação. A Medida Provisória

592 perderá validade no dia 12

de maio, caso não seja votada
no Congresso. A comissão mis
ta que analisa a proposta não

chegou a acordo para a votação
e decidiu adiá-la até que o Su

premo Tribunal Federal se ma
nifeste a respeito das regras de
divisão dos royalties. "O Brasil

"

precisa de duas coisas para me
lhorar a educação: da vontade.
de todos nós, a vontade política
do governo e a paixão das famí

lias, mas também precisa de re

cursos", defendeu a presidente.

O presidente da Câmara dos

Deputados, Henrique Eduardo Al
ves (PMDB-RN), anunciou ontem

a criação de um grupo de trabalho

para elaborar um texto alternativo à
PEC 37, que retira poder do Ministé
rio Público. Defendida por policiais

,

e criticada por procuradores, o tex
to original diz que o MP não poderá
mais executar diligências e inves

tigações, apenas solicitar ações no

curso do inquérito policial e supervi-
sionar a atuação da polícia.

'
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Postos de saúde em
fase de acabamento
EQUIPES

Aprovados nos

concursos de

2011 e 2012 serão

chamados antes

das inaugurações
Carolina Veiga

OS cinco postos de saúde

que iniciaram as obras
em 2012 devem ser conclu
ídos até o final de maio, se
gundo o secretário da Saúde
de Jaraguá do Sul, Adernar
Possamai. Até a próxima
semana, a Secretaria deve
rá receber um cronograma
com as datas de término de
cada uma das construções
e, a partir daí, será mon

tada uma agenda de inau

gurações e entrega dos

equipamentos públicos à
comunidade. Os novos pos
tos de saúde são construídos
nos bairros Amizade, Boa

VIsta, Rio Molha, Santa Lu-

EDUARDO MONTECINO

ESTRUTURA Unidade na comunidade de Santa Luzia está com as obras atrasadas

zia e no loteamento Firenzi,
-no bairro Chico de Paula.

Segundo o secretário,
apenas a unidade da comu
nidade de Santa Luzia está
com a construção atrasada.
"A obra está atrasada por
que ao mesmo tempo pre
cisamos adequar a estrutu
ra que funciona na frente
da nova unidade. Estamos
trabalhando ao mesmo

tempo com a demolição e a

construção das unidades",
"

concluiu.
A contratação da equipe

técnica - enfermeiros, den
tistas, auxiliares e médicos
- e administrativa - recep
cionistas será feita através
do aproveitamento dos

profissionais que foram

aprovados nos concursos

realizados em 2011 e 2012

e aguardam a chamada da
Prefeitura. Já os clínicos

gerais serão contratados

após a realização de um

novo concurso público, que
está em análise.

Para construção dos cin
co postos de saúde foram

gastos R$ 200 mil iniciais
financiados pelo Ministério
da Saúde, mais a contrapar

.
tida da Prefeitura, com valor
estimado de R$ 240mil.

Em todas as unidades
faltam os acabamentos da

estrutura, como a pintura e

a construção de muros e a

insatalação damobilia.

Guaramirim

Conferênciamostra prioridades nomunicípio
A primeira Conferência

das Cidades emGuaramirim
foi palco para o debate dos

principais problemas urba
nos enfrentados pela po
pulação. Sugestões e ideias

para resolver questões liga
das à habitação, mobilidade
urbana e saneamento básico

despontam como priorida
des no município.

O diagnósticoserá elabo
rado em todos osmunicípios
brasileiros individualmen-

te. Depois, as propostas são
levadas a uma conferência
estadual e outra federal.
"Esse não é um instrumento

municipal, mas um raio-x

para que o governo conheça
a necessidáde de cada cida

de", afirmou a diretora de

Planejamento Urbano, Ana
Beatriz Schier..

São cinco objetivos ge
rais que direcionam o de
bate este ano e o tema prin
cipal é a reforma urbana.

Representantes da socieda- da dentro das necessidades

de, prefeitura e entidades demonstradas por cada re
tem a chance de traçar me- gião", explicou. Os pacotes
tas para o desenvolvimento de repasse para projetos
sustentável de cada região, são abertos especificamen
de acordo com as experiên- te de acordo com a reali
cias individuais e coletivas. dade apontada dentro das

Segundo Ana Beatriz, o conferências.
resultado dessas propostas Essa foi a primeira vez

volta de forma prática para que Guaramirim teve o en

os municípios através dos contro municipal. Antes ele

planos de investimento do
-

era realizado em conjunto
governo federal. "A própria com outros municípios do

política do PAC é construí- Vale do ltapocú (Amvali).

SANIÁMINTO
Uma das.
demandas no'

município é a

ampliação da
rede de esgoto

Alimentação infantil
Nutricionista inova no
atendimento às crianças

Para muitos pais, esti
mular a alimentação sau

dável dentro de casa é uma
verdadeira . batalha. Em
meio à infinidade de pro
dutos oferecidos nos mer

cados e até mesmo através
de propagandas, a mis
são fica ainda mais difícil,
principalmente quando o

fator tempo é somado.
Dentro dessa realidade,

a nutricionista Alessandra
Gaboardi iniciou um pro
jeto pioneiro em Jaraguá
do Sul. A especialista em

nutrição clínica, com foco
em crianças, deixou o

atendimento no consultó
rio para trabalhar a educa

ção alimentar na casa dos

pacientes. Entrando na ro

tina das famílias, o resulta
do tem sido eficiente.

"A criança está à vonta
de dentro do espaço dela, e
quando ela percebe que o

que ela gosta é respeitado,
se permite experimentar",
destacou Alessandra. As
atividades acontecem uma

vez por semana duran
te cerca de três meses, A
modalidade personal kids
é indicada dos quatro aos

12 anos de idade. Por meio
das atividades lúdicas, as

crianças entram na brinca
deira e acabam assimilan
do conteúdo.

Dentro do ambiente
doméstico, a nutricionis-

DICAS PARA
AEDUCAQÃO
ALIMENTAA INFANTIL:
• Ofereça água e leite

para as crianças;
• Não faça da comida

uma recompensa;

• Procure variar o ca!dápio;
• Evite estabelecer um

clima de tensão nas
,

refeições, não a force a

comer mais do que quer;

• Insista, pelo menos, oito

vezes, em dias alternados,
com os alimentos que
a criança não .gosta:

.

; Evite brincadeiras e

televisor ligado durante a
.

hora do almoço/jantar.

ta consegue desenvolver
atividades mais próximas

_ a realidade dos pacientes.
No primeiro encontro, são
analisados os alimentos
da geladeira de casa. "Eles

sempre apontam verdu
ra e fruta como saudável.

Quando eu digo que o cho
colate também pode ser

saudável, porque tem o ca

cau, eles adoram", afirmou.
Jogos, manutenção de

hortas, compras no su

permercado e até aulas de
culinária fazem parte das
atividades. Aos poucos, in

formações que nem mes

mo os adultos dominam,
ficam gravadas na mente

dos pequenos que apren
dem a reconhecer os va

lores nutricionais de cada
alimento. Com todo o en

volvimento, as mudanças
acabam sendo incorpora
das por toda a família.

"A mudança imediata
é aumentar ou reduzir o

peso, mas o conhecimento
fica para sempre. Por trás
de todas as brincadeiras
são trabalhados conceitos

científicos", lembrou Ales
sandra; Após o tratamen

tQ em casa, ainda há um

período de acompanha
mento. Em todo o proces
so os pais se familiarizam
com a dinâmica e também
acabam aprendendo como
lidar com seus filhos.

LÚCIOSASSI

TéCNiCA Alessandra usa

a interação para estimular
a alimentação saúdavel
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EDUARDO MONTECINO

Bárbara Elice

A Federação Catarinense de Teatro (Fe
l"\.cate) agora conta com umajaraguaen
se no cargo de vice-presidente. À convite
da antiga diretoria, a atriz Mery Petty as

sumiu o posto e o ator joinvilense, Cassio
Correia, tornou-se o presidente. Até o fim
da gestão, em março de 2014, a diretoria

planeja atuar na integração dos grupos te

atrais, na execução do 17° Fêstival Catari
nense de Teatro e na moralização da polí-

tica estadual para a cultura.
A dupla tomou posse durante o Con

gresso Catarinense de Teatro, que ocorreu
em 20 e 21 de abril, em Itajaí. Essa é a se

gunda vez que Mery assume uma função
na diretoria da federação.A atriz, que já foi
secretária, como vice-presidente afirma

que participará de uma gestão comparti
lhada - principalmente, na elaboração de

projetos e organização de documentos. As
reuniões da diretoria acontecem a cada 15
dias, por videoconferência.

TRABALHO
"Estamos
numa luta

para colocar
a ética diante _

dos artistas
catarinenses"

Para a vice, a Fecate deve lutar pelas
questões catarinenses e isso acabará se

refletindo, também, em Jaraguá do Sul.

Atualmente, a cidade conta com cerca de
dez grupos teatrais. No Estado, a federação
soma 149 grupos filiados. "Sentimos hoje
um descaso por parte do governo estadu
al. O Festival de Formas Animadas, no ano
passado, não conseguiu trazer dinheiro

porque o governo acabou destinando ver

bas para projetos preferidos por ele", disse.
Além da organização do congresso de

Jaraguá
na cena

estadual
CARGO Atriz Mery Petty
foi eleifa a.vice-presidente
de entidade que luta pela

implantação de políticas de
incentivo para a cultura

teatro; as manifestações mais recentes da
ç

Fecate envolvem dois assuntos polêmicos
na capital. A primeira foi no episódio da 3a
Maratona Cultural, onde oito grupos tea

trais e dois produtores se desvincularam do
.

evento alegando censura e financiamento
indevido por parte do governo estadual. A

segunda é o posicionamento contra a pos
sível privatização do Teatro Álvaro de Car
valho (TAC). "É um patrimônio público. Se
for privatizado, é um lugar a menos que as

pessoas podem ter acesso", afirmou.

Como a Federação Catarinense
de Teatro funciona na prática?

Tem um representante da. Fecate
dentro do Conselho Estadual de Cultu
ra. Por intermédio dessa pessoa, a gente
leva e traz informações - e prevê algu
mas ações, também. Todos os grupos te

atrais estão em prol da cultura no Estado.
Ações como o "Ocupa ClC", feita nas Se

cretarias Regionais, foi uma articulação
da Fecate, É o que nos dá força. Às vezes
fazemos moções ou manifestações, como
na Maratona Cultural. Lá, foi entendi
do que se colocou uma censura. E isso é
muito grave porque, afinal de contas, não

podemos retroceder.

De que forma a administração
pública intervém em decisões cul
turais? É negativo ou positivo?

Nós estamos anos luz atrasados por
conta dos governadores. O que eles fa
zem é levar os projetos e depois apro-

ENTREVISTA
vam, sem passar por uma comissão
avaliadora. A Maratona foi isso. Agora,
no dia 8, tem o edital Elisabete Ander

le, depois dequatro anos sem ele. Nesse

tempo, os artistas ficaram à deriva, não
tem nada para o artista. Os governos
são os maiores responsáveis por fazer

chegar a cultura para todos, de fomen
tar essa cultura. Essa é a nossa grande
briga: a conscientização dos governos.

E, para isso, quais são as pri
meiras ações da gestão?

Dia 13 de maio faremos uma fala
no Festival de Teatro de Chapecó, para
termos mais força no Oeste. Eles são os

maiores interessados em sediar o 17°
Festival Catarinense de Teatro. Vamos
fazer o estudo logístico e acertar a par
ceria com Chapecó. O projeto foi inscri
to ontem no Funcultural.

MERYPETIY
Temos, hoje, em Santa Catarina,

grupos que estão começando a se desta
car internacionalmente. E somos vistos
como um celeiro de artistas. Nós temos
todo o cuidado de ter as ações certas nos
momentos corretos. Mas, há momentos

em que temos muita carência de profis
sionais, para dar sustentação ao trabalho.

E como está Jaraguá do Sul nes
se sentido?

Jaraguá está se posicionando, está
crescendo. Estamos em discussão há
mais de um ano para uma associação de

teatro, mas o povo tem medo de abrir a

associação.
'Como avalia as políticas públi

cas para a cultura no Estado?
Um caos. Mas, os conselheiros fo

ram mudados na semana passada e

Quais os pontos fortes e fracos vamos ver como será o edital Elisabe-
do teatro estadual?

"

te :f'.n,d�rl� .. , �emo�, y�IjO�l �r,oW�mas:

ainda não estamos dentro do Sistema
Nacional de Cultura; o Funcultural está
complicado de se associar para conse

guir a senha; estamos sujeitos a ter um

projeto aprovado, mas não ter dinheiro
no fundo por conta de políticas inade

quadas; políticas municipais também
são restritas. O novo conselho está ten
tando moralizar, mas tem gente que
não está apoiando.

Fora o lado financeiro, de que
outra forma as políticas públicas
deveriam fomentar a cultura?

Dá para pensar uma série de coisas,
como a educação. Não têm salas adequa
das, auditórios ou palcos. Hoje, as aulas
de teatro não têm sala. Cheguei a dar aula
em pátio, em Jaraguá. Hoje, eu acho que
o sistema todo não pensa na arte. A cada
dia vejo que tudo é muito técnico, a prio
ridade é para os cursos técnicos. E a arte

fica em se�nd,o plano.
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Elyandria Silva. Escritora
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Q eliandriaas@yahoo.co�.br

Uma página émuito pouco para
se contar uma vida. Ou pode

ser o contrário também, uma vida
é pouca demais para encher uma

página. Tem os que enrolam, inventam
e queremmostrar coisas que nunca

fizeram, línguas que nunca falaram e

contar sobre estudos que talvez nunca
sonharam em fazer porque desejavam
ser outra coisa na vida. Desejavam ser

aquilo que ninguém (os mais próximos)
desejou para si.Wislawa Szymborska
me ensinou a descortinar o ato de fazer
um currículo em pequenos fragmentos
antes só pensados, nunca colocados
em palavras: "O currículo tem que ser
curto I mesmo que a vida seja longa.
I Obrigatória a concisão e seleção dos
fatos. I Trocam-se as paisagens pelos
endereços e a memória vacilante pelas
datas imóveis. De todos os amores
basta o casamento, I e dos filhos só os
nascidos." Ela, a poeta, me ajudou a

descobrir que é doloroso zipar umavida,
. compactá-la num pequeno arquivo, em
poucas palavras, em resumos gritantes

abreviada em tópicos para convencer
alguém que somos bons o bastante

paramerecer aquele cargo e salário.
Há quem não consiga convencer nem
a si mesmo de que sua história é boa o

bastante. Faz tempo que não atualizo
o currículo. Por ora, as comprovações
tomaram-se desnecessárias, coisa
do passado. Quando o leio parece
falar de outra pessoa, outra vida,
personagens esquecidos que saíram de
cena há muitos anos. A históriamudou

bastante, teve final feliz.
Vidas muito resumidas tomam-se
tristes porque o bom é contar em

detalhes, ressaltar as partes mais
importantes, dar-lhe relevância
ao ponto de brilhar. A vida é para
se contar, não para ocultar. Quem
emprega de nada disso quer saber.
Fosse eu empregadora pediria de tudo
um pduco, pediria a vida contada
em pormenores em muitas folhas,
com capítulos, mesmo em linguagem
simples, mas isso é para quem lida com

letras, deixa para lá.

A vida em uma página
daquilo que não se pode contar porque
ninguém quer saber. Muitos gostariam
de contar, no currículo, sobre os amores
que viveram, os sonhos que realizaram,
as paisagens que os olhos gravaram,
as aventuras que a alma recatada
esconde. De jeito nenhum! Se quiser
contar tudo isso melhor escrever um
livro ou criar um blog. Currículo é coisa
séria para um mundo de gente séria.
Fatos comprovados, com referências.

Endereços, datas de início e término. É
por ele que se começa a ganhar o pão
de cada dia. Sem romantismos, sem
fantasias, é a vida real.
Outro dia, ensinando a fazer currículo,
um aluno, bem sério, me perguntou:
"Dormir é hobby professora? - Não,
respondi, também bem séria."
Escreva o currículo em terceira

pessoa. Um narrador de simesmo
tentando abreviar a existência com
verbos no passado. Isso é que o toma
mais interessante! Uma narrativa

autobiográfica em tom formal, que,
muitas vezes, não se mantém em pé,

-- ._--

Clique animal
Procura-se dono

Gatinha branca, olhos azuis claros, com mais ou
menos 6 meses, estava com coleira. Foi encontrada

perdida na Rua 28 de Agosto, perto do Colégio
Lauro Zimmermann no centro de Guaramirim. Ela
está sob os cuidados de Patricia, na Pet Mel Pet

Shop, no telefone 3373-319 ou 8407-1103.

CINDY -Esta
cadelinha foi

encontrada na

Barra do Rio
Cerro e aijuarda

os donos ou

um bom lar. Ela
é uma filhote
muito meiga,
brincalhona,
carinhosa e

obediente.
Contato: Silvana,

9931-2797 ou
3273-6754

ADOTE Kevin é um filhote fofo de aproximadamente 8 meses. É muito
esperto e brincalhão. Está castrado e vermifugado. A pessoa que o resgatou
não pode ficar com ele por já possuir um cão. Porém, se prontifica a ajudar
com ração nos primeiros meses. Contato: Carlos, 8477-9899

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

.
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Adelar Bigator
Ademar Possamai

Alex Spieckest
-Alidor Lueders

Ana Júlia Aroski
Arlete Franzner
Betina Ehlert

Christian Krawulski
Dr. Márcio Renê Rocha

Edinte Marconciui
Guilherme Venturi
Guiomar Voltolini
Gustavo Bertoldi

Hiolanda Panstein

Inajara G. Baier

Jéssica Negherbon
João Carlos Bugmann
João Luis Oliveira Junior
Joelmir Davi Freiberger
Jonatan Rafael Poerner

José Bening
Luciane M, Ois Reis
Mª de Fátima-S. Schweitzer
Marciane Drews
Márcio Rene Rocha
Maria de Fatíma Kanzler

Maria de Lourdes Baher

Maria Schimidt Hupner
Marilene Bassani

Mário do Nascimento
Milton Pradi

Odair J. Torizani

Orjana I. Bortolini

Ozório Kanzler

Regina Steinert
Rosane Schiwr

Reseni S. Molar

Rúbens W. de Freitas
Sílvio Antônio Ponstein

Valdir Kopp
Vanderleu Antônio da Silva

..

Q

• FernandaYoung - escritora
• Patrícia Travassos - atriz

Curiosidade
1 de maio...

... é o 1210 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 244 para acabar
o ano. Dia Mundial do
Trabalhador. Dia da
Literatura Brasileira. Em

1994 - faleceuAyrton
Senna, piloto de Fórmula
1. Em 2011 - foimorto
Osama bin Laden,
terrorista saudita e líder da

organização Al-Qaeda,
Fonte: Wikipedia
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Como dar
remédios (sem

traumas!) enquanto
seu filho dorme?

Mais dia, menos dia, seu filho vai pegar um
resfriado, ter uma febre, e você terá que

medicá-lo, inclusive durante a madrugada. E
aí vem o desafio: fazer com que o filhote rece

ba toda a medicação que precisa, sem acordar
de vez. Para ter sucesso nessa empreitada, al
gumas dicas que podem ser úteis. Ao invés de
acender a luz do quarto, deixe uma fraquinha
no corredor ou em um quarto próximo. Segun
do ponto importante é a forma de administrar
o remédio. Para a maioria dos bebês, uma sim-

Vamos produzir!
Faça você
mesmo uma

saia linda
de bailarina

para sua filha!

Pegueum ,

elástico e corte
no tamanho
da cinturinha

dela, depois
faça várias
tiras de tule da
cor que você

deseja e passe
no elástico
como indica a

foto ao lado.

I
f

Ê) carina@ocorreiodopovo.com.br � www.ocponline.com.br/blog/mamys-e-nenes

ples seringa pode resolver o problema (coloque
bem próximo à parte interna da bochecha e

injete o remédio). Mas para os pequenos mais

exigentes, existe a opção de uma chupeta dosa
dora de remédios, em que você coloca a medi

cação e deixa o bebê sugar. Calcule os horários
de forma a fugir dos períodos críticos: aqueles
em que seu filho está mais sujeito a acordar no
dia a dia. Prefira dar o remédio nas horas da

madrugada em que o sono já é naturalmente
mais profundo.

,.m----
Cuidando da roupa
do seu bebê
Quem é mãe já sabe: a quantidade de roupas sujas no cesto da casa pode triplicar com a

chegada de um bebê. Nosso primeiro impulso é recolher tudo de uma vez, jogar dentro da

máquina de lavar e resolver rapidamente o problema. Mas vá com calma! Como a pele dos
recém-nascidos é muito delicada, não dá para cuidar de qualquer jeito das roupinhas, sob
o risco de desencadear uma irritação da pele.
Confiras as dicas para cuidar delas adequadamente:
• Todas as roupas novas precisam ser lavadas antes do uso.

• O ideal é usar sabão neutro ou de coco. É fundamental enxaguar bem todas as peças e

remover todo resíduo de produtos.
• Fuja dos produtos muito perfumados e esqueça a água sanitária
• Parte dos médicos recomenda lavar as roupas a mão. Usar a' máquina de lavar não está

proibido, mas capriche no enxágue e evite o amaciante.

• Para as. roupas mais delicadas, a dica é colocá-las dentro de uma fronha com um nó.

• Se a roupa estiver muito suja, troque-as imediatamente, retire o excesso de sujeira e

deixe de molho na água com sabão neutro. Depois, você pode lavar normalmente.
-,

"�
....•. .................................... - _ "

/

.A

MEU BEBE, MINI-JAVIDA!
"Quando colocomeufilho no ofurõ, elemexe as

perninhas e os bracinhos efica com os olhinhos bem
abertos. Parece que se sente ainda naminha barriga!
Depois de relaxar bastante na água, estáprontopara:
dormirpor um bom tempol"Daiana Eger Rumpf, 26 anos,
falarido sobre seu primeiro filho, Davi, de 20 dias.

Quer ver a foto do deu filhote aqui no jornal? Mande um
email com uma foto e um texto falando de uma deliciosa
travessura dele para carina@ocorreiodopovo.com.br.

JULIANA ROCHA/DIVULGAÇÃO

Grávida podemenstruar?
Menstruar durante a gestação é raro, mas acontece. Quando a gra

videz começa, o saco gestacional ainda está com dimensões pequenas'
e não ocupa todo o útero, portanto, uma parte ainda fica revestida pelo
endométrio. Esse endométrio pode responder as oscilações hormo
nais e a menstruação acontece. Caso a gestante passe por isto, ela deve
comunicar o seu médico imediatamente. Menstruar na gravidez não
significa necessariamente que vai haver um problema, mas a mulher
deve ser examinada.

\
I
I
)

.,.

Ah não, estou enjoada!
Para reduzir os enjoos evite comidas condimentadas e grandes

refeições. Duas dicas bastante úteis: opte por alimentos mais secos e

cumpra intervalos de duas ou, no máximo, três horas entre as refeições.
Se a sensação surge já pela manhã, ao escovar os dentes, deixe para fazer
a higiene bucal após o desjejum. Os enjoos costumam desaparecer assim
que o organismo se habitua às alterações hormonais da gravidez, o que
geralmente ocorre ao final do primeiro trimestre de gestação .
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Bom dial
Hoje é quarta-feira, dia 10 de

maio, Dia do Trabalhador! Viva
eu, viva nós! Aproveite esse fe
riado e curta de montão seu pa
pagaio, cachorro, gato, mamis,
papis e seus verdadeiros amigos,
pois essa turma ama você de

qualquer jeito. E vamos que va

mos à coluna mais lida de toda a

região. Antes, uma frase bem ba
cana para você curtir: "A felicida
de não é uma estação na qual che
garemos, mas sim uma forma de

viajar" (Margaret Lee Runbeck).

�
L�boratof'io
Le n z

í

\ ISO 9001

Níver doMárcio
Não ousem esquecê-lo: o juiz

de direito, Márcio Renê Rocha,
é o grande aniversariante de

hoje. Parabéns! O meu desejo é

que você seja plenamente feliz.

Novo Civic
O que era bonito virou um

espetáculo. Confira na Gabivel
o Novo Civic, com motor 2.0 1-

VTEC Flexon! Um must.

Parl{Aurora
Quem continua chamando

a atenção é o Park Aurora, com
um menu gastronômico que
anda tirando o sono dos deuses

gregos, se é que você me enten

de. Os comandantes do restau

rante, Sandra e Fábio, são só
sorrisos e estão no maior estilo

"pra lá de bom" todos os domin

gos. Super beijão para o casal!

3370-3242

MAURICIO HERMANN

BLUES Kalico,com a filha Rachel e a esposa
Lucitma Lehmann em noite de blues, no Lehmann's

MUNDO DOS BRINQUEDOS

/fi 33JO.O!J18

MAURlCIO HERMANN

Ana Paula
Jark e Cassio
Hauck
conferindo o

Cheers Irish,
em Corupá

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Iria Tancon, presidente da

Associação Bellunesi nel
Mondo, participou dias desses
da homenagem aos 40 anos da
Berlim. Como sempre, sorrisos

para todos os lados!
• • •

O meu amigo, Adilson Macario
Oliveira Jr., se recupera super
bem da última cirurgia que fez.
Prometeu vistinha básica ao

colunista.
• • •

Paulinho Chiodini, a milhão por
aí em seus negócios, quase não

tem tempo para os agitos
sociais. People the best!

Vai almoçar?
Hoje tem almoço no Hotel

Kayrós e'no Restaurante Típico
da Malwee, anote aí!

Abraço
O abraço de hoje, cheio de

energias positivas, vai para o

amigo, Vilmar Mendonça, que
no último dia 30 de abril estreou
idade nova. Aquele abraço!

Aniversariantes
Os aniversariantes de desta

que de hoje são: Alidor Lueders,
Rogério Luiz Kunhlem, Yuri

- - Gallina Sardanhã e Adernar
Possamai. Os maiores cumpri
mentos da coluna.

KIA
O poder de surpreender

Power Imports
(47) 3275-0808 ,

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1321 . Baependi

VARIEDADES

Reviver
O baú será aberto. O salão Botafogo,

que badalou e ligou os bairros da urbe
sorriso na década de ouro, sai das cinzas,
como na mitologia grega, e comemora,
dia 11 de maio, mais uma concorrida edi

ção da festa dos anos 80. Agendem!

Trocou errado
Alguém pode me dizer o que deu na ca

beça daquele garoto, que trocou a namora

da linda, certinha e estudiosa por uma pe

riguete e agora está arrependido e, dizem,
que quer voltar? Sem chances, irmão.

Destaque
Marli Forlim, caps da Malhas Marlan,

anda desfilando nos lugares da moda lin
da e feliz. Continue assim.

Dica
Janaína Correia anda a mil por hora

com sua loja, a Donna Anna. Dia das Mães
está chegando e é uma ótima opção para
presentear a sua!

CLEITONMETZGER

BALADA Tayla Maffezzolli, linda
de morrer, sábado, na Epic

QUARTA-FEIRA, 1 DE MAlO DE 2013

Delícias
..

�..

Você já saboreou os docinhos e o café
da Doce Pimenta? Então, corra!

Moda
Enquanto isso, a Carmela anda arra

sando com a sua coleção outono/inverno
2013. Mulheres, se vocês gostam de bol

sas, ótima dica!

Point
O Cheers Pub, em Corupá, é

outro point que merece a aten

ção dos habitues da noite. O

cardápio é uma maravilha, sem
contar com a música ao vivo nos

finais de semana, que está viran
do símbolo da casa!

TIM TIM Raquel Souza e Dalis Janine brindam pela
inauguração da loja Renda-se Moda íntima

I
I

I
"

TE CO· TEINas paradas
Anotem Q nome dessa dupla: Thia

go Daniel e Enéias Raasch. Certamente
eles farão muito sucesso nos palcos do
Brasil afora.

A grandeza humana não consiste

apenas em ter sabedoria e sim

em saber usá-Ia.

Adailton Ângelo

O vereador de

Guaramirim, Pupo
Junckes, deu um pulo
ontem aqui na redação.
Trocamos altas f.igurinhas.
Vem regabafe por aí.

. A lanchonete do Zé é
a nova sensação da Ilha
da Figueira. Lotadaça no

último fim de semana!

• A coleção da Triton
outono/inverno 2013
está linda de morrer.

Vale conferir!

• A Paládio recebeu uma

linha de relógios que é de
matar qualquer cristão,
tamanho bom gosto!

• A Enoteca Decanter
selecionou uma carta de
vinhos maravilhosa para
presentear as mamis. Uma
dica: Rocca Delle Macle

Sasyr 2009.
'.��

Um ótimo feriado a

todos e cuidado: você está'
sendo filmado.

• Com essa, fui!

. IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Corrida de cavalos

,
O sujeito estava lendo tranquilamente o seu jornal, quando a mulher

lhe dá com a frigideira na cabeça.
- Você está maluca? .- reagiu ele, furioso.
- Isso é pelobilhete que eu encontrei no bolso da sua calça, com o

telefone de uma tal de Marilu.
- Mas, querida ... Isso foi no dia que eu fui à corrida de cavalos. Marilu

foi o cavalo que eu apostei e o número era o valor total das apostas ...
Amulher ficou desconcertada e desdobrou-se em desculpas.
Dias depois, ele estava novamente lendo o seu jornal e pimba! Leva

outra frigideira na cabeça.
- O que foi agora, querida? - protestou ele.
- O seu cavalo está no telefone!

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

Homem de
Ferro 3 ,

.'

Desde o ataque dos chitauri
aNovaYork, TonyStark
(Robert Downey Jr.) vem
enfrentando dificuldades

para dormir. Ele teme não

conseguir proteger sua
namorada Pepper Potts

,

(Gwyneth Paltrow) dos
vários inimigos que passou a

ter após vestir a armadura do
Homem de Ferro. Um deles,
oMandarim (Ben Kingsley),
decide atacá-lo com força
total, colocando a vida
de Pepper em risco. Para

enfrentá-lo, Stark precisará
ressurgir do fundo do mar,
para onde foi levado junto
com os destroços da mansão,
e superar seu maior medo: o

, de fracassar.

JOINVILLE
• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:1 ° . 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

• GNC GARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50, 16:30, 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

SEXTA
Instável

Preencha um quadrado Q 8
Im

.-

127°C MíN: 19°C
9x9 com números de 1 a 9 c.>

\:
MÁX: 28°C

sem repetir números em ::::s 9 Nublado
-

Qcada linha e cada coluna. CI) LUAS

Também não se pode MINGUANTE 2 e 31/5
Chuvoso

repetir números em cada • NOVA 9/5
SÁBADO

CRESCENTE 18/5 MíN: 20°Cquadrado de 3x3. CHEIA 25/5 MÁX: 28°C Trovoada

Palavras Cruzadas

Sudoku
I"

2 ! 9
I:

7i 1 3

6 9 8 7

8 2 1

4 9 8 3
,,'

5 7 4

3
",

S 7 6

7 1 9

1 3 7

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo bom
no feriado
Massa de armais seco 'deixa o

tempo estável compredomínio
de sol entre algumas nuvens. À
noite, há chance de chuva isolada
na região da.Grande Florianópolis
e Litoral norte do Estado.

Temperatura amena namadrugada
e em elevação durante o dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

"
..

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 27°C

Parcialmente
Nublado

HORIZONTAIS
1. Conciliar; (Abrev.) Estabelecimento de projeção

de filmes
2. Computador portátil, espécie de laptop
3. O eletrodoméstico em que se acopla o video game
; A atriz Mader, de "Bellini e a Esfinge"

4. República africana cuja capital é Bamako ; Ele
mento de composição: boi

5. (Pop.) Distraído, desatento ao que ocorre ao redor
6. (Psiq.) Transtorno Obsessivo-Compulsivo; Som

emitido pelas aves em geral
7. (Fig,) Dissimular, esconder
8. Dar choque ou pancada com; Paridade de doses, 7
9. (Pop.) Em demasia

JO. As iniciais da atriz Cristiana; Planta cultivada

por seu fruto comestível, considerado benéfico

para a digestão
11. Água gasosa artificial; Pronome que precede

ele
12. Aco rrentar
13. Planta empregada em cercas vivas / Borda de 11
v

roupas.

VERTICAIS
1. Graxa / Matéria-prima para fumantes
2. Uma forma de abreviar o nome do mês 11 / Posto

em evidência / O único filho de meu pai
3. Atração pessoal I Matéria-prima para geleias e

iguarias / Serviço Nacional de Informações
4. Impelir a canoa para a frente ou para trás I Bicota
5. Tiro que se extraviou do seu alvo ou foi feito a

esmo

6. Ir de encontro / Apto a librar-se
7. As três últimas vogais / Preferido, escolhidoi O

símbolo químico do érbio
8. As iniciais da atriz Kidman, Oscar de melhor atriz

de 2003 / Um conterrãneo de Wagner Moura e

Lázaro Ramos / Igualou semelhante (à mesma

forma ou figura)
9. O clarão que se difunde ao amanhecer; Método

de tratamento.

2 3 456 7 8 9

2

•
•

• •
• -.
•

• ,

•
•

• •
• •
•

•

3

4

5

6

8

9

10

12

13
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Ester diz a Alberto que cede à sua chantagem, des

de que passem a dormir em quartos separados. Mila
descobre que Natália está apaixonada por Juliano e

avisa à mãe que contará ao pai. Ester diz a Márcia que
o Grupo Albuquerque deixará de patrocinar a ONG. Va

nessa confirma que a distribuidora de biquínis aceitou

fazer o clipe com as modelos de Vila dos Ventos. Sa
muel entrega a Ester o dinheiro que recebeu dos ale

mães para ajudar a filha a sustentar a ONG. Isabel e os

pilotos procuram uma forma de avaliar os documentos

trazidos por Gonzalo. Dionísio descobre que sua meda

lha não está no cofre.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Giane mente sobre Bento para Amor.a. Plínio ajuda

Malu a distribuir sanduíches para as crianças da Toca

do Saci. Damáris chega ao velório e tenta consolar Bár
bara. Fabinho consegue informações sobre o passado
de Plínio e Irene. Bento reclama de Amora para Gílson.
Wilson considera uma ideia de Érico, e Natan se irri

ta. Renata fica incomodada com a pressão de Verõnica
sobre seu casamento com Érico. Sueli Pedrosa surpre
ende Bárbara ao falar sobre Brunetty. Amora compra
vários pares de sapatos iguais. Natan repreende Érico
por suas sugestões nas campanhas. Giane nega para
Silvério sua paixão por Bento.Rosernere consola Filipi
nho. Gilson tenta convencer Rosemere a procurar o pai
de seu filho. Brunetty chega ao velório de Jonathan, e

Bárbara se apavora. Júlia apresenta Xande como seu

acompanhante. Vitinho tem uma crise ao ver Bárbara.
Malu e Maurício se divertem no passeio. Amora manda

Evandro entregar uma encomenda. Margot fica perple
xa ao ver os dossiês que Fabinho organizou. Brunetty
ameaça divulgar seu caso com Jonathan. Bento desco

bre que Giane mentiu sobre Amora.

Flor do Caribe

Mila descobre caso entre Natália e Juliano e se revolta
Natália (Daniela Escobar) e Juliano (Bruno Gissoni) já fi

zeram de tudo para tentar esconder o relacionamento deMila

(Tainá Müller). Mas, dessa vez, não tem jeito. Durante um

papo com Doralice (Rita Guedes), Natália revela que está apai
xonada e Mila ouve tudo. Chocada, ela não se conforma com

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Barros prende Wanda, depois de afastar Lucimar. Helô

pede para Mustafá sair com Aisha e conversa com Berna.

Ricardo leva a fornecedora de Wanda para ser interrogada.
Aisha não aceita almoçar com Mustafá em um bar e pede
para ir a um bom restaurante. Morena finge trabalhar na rua

e Russo acredita. Barros coloca Wanda e Berna juntas. Shei
Ia avisa a Vanúbia que vai com ela para a Turquia. Delzuite
prepara sua casa para o encontro com Aisha. Thompson
consola Lucimar. Nunes discute com Aída por causa da ação
contra Carlos. Isaurinha pede para Celso jíeixar de perseguir
Antônia. Caique provoca Amanda. Helô faz uma acareação
entre Berna eWanda. Jôfilma Russo. Lívia estranha não con

seguir falar com Wanda. Haroldo sente falta de Rosãngela.
Theo encontra Lívia no hotel.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
O grupo de Valéria resolve gravar a cena no parque,

dentro de urna fonte. Um policial aparece e todas as me

ninas fogem deixando Daniel sozinho. No meio dessas

cenas da novela, são feitas interrupções numa espécie de

programa policial. O Jaime que apresenta esse programa
fictício de urgências. Daniel vai parar na delegacia e está
com olho roxo porque caiu da fonte enquanto tentava sair

dela. O delegado diz que entende o garoto e pergunta se

o menino dirá aos amigos que brigou. Daniel diz que acha

que não. O policial faz curativo no garoto.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Norberto diz que deveria estar com sua amada e Lúcio

decide ajudá-Ia. O vilão comemora ao ouvir o plano do amigo
de cela e pede a ajuda de Arnaud. Patrick comenta que foi

convidado para o programa de Catarina e, a pedido de Breno

e Norma, se veste de pinguim para Gaguinha. Violeta/Vitor
assiste ao seu programa na tevê. Osório/Deodoro demonstra
orgulho da filha, deixando Cremilda desconfiada. Isabel trata

Abigail com indiferençá e Eduardo tenta acalmar a esposa. O

advogado parabeniza Mauro pelo desempenho na faculdade

de Direito e anima o amigo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Zeta-Jones se interna

para tratamento .

Catherine Zeta-Jones deu entrada, na últi
ma segunda-feira, em uma clínica médica para
se tratar de transtorno bipolar por 30 dias. Fon
tes disseram que a medida é uma espécie de

manutenção do bem-estar da atriz. Vale lem
brar queCatherine Zeta-Jonesjá se internou em

um centro de tratamento, em 2011, pelomesmo
motivo. Ela é mulher do também atar Michael

Douglas, com quem tem dois filhos.

zé Ramalho volta aos

palcos após cirurgia
Os fãs de Zé Ramalho já podem comemo

rar, pois o cantor vai voltar aos palcos em bre
ve. Depois de uma cirurgia no coração no mês
de março, ele já tem data marcada para voltar
a encantar o público com sua voz. Zé Ramalho
fará shows nos dias 17, 18 e 19 demaio, no Rio
Grande do Sul, no dia 29, em Brasília, e no dia
31, em Curitiba. "Foi importante perceber a

preocupação dos fãs e dos amigos. Isso ajuda a

me sentirmelhor e, consequentemente, a me
lhora orgânica é sentida", disse.

o relacionamento da mãe com o pescador e abre o verbo: "Ele
tem idade para ser seu filho! Você vai começar a bancar o garo
tão agora? Vocês dois não tem nada a ver! Ridícula!", dispara.
Natália não gosta do comportamento infantil da filha, mas a

garota não quer nem saber e avisa que vai ligar para o pai.

Horóscopo

�Áries
W 20/3a19/4-Fogo

, Medite sobre as coisas que
você dávalor e veja se há correções
a fazer em seu comportamento.
Interesses em comum podem for
talecer os seus vínCulos de afeto,
podendo ter êxito ao se relacionar
com colega de trabalho, escola ou
profissão, Cor: tons claros.

ti.,
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Não tente apressar o rumo dos

acontecimentos, pois suas ações
poderão ser barradas. Encare o

dia como um teste à paciência
e determinação. No campo das

relações, o astral é dos mais in
tensos e a confiança e a lealdade
serão recíprocas. Cor: lilás.

II Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Sua energiavital está em baixa,
por isso tente recarregar as ener

gias neste feriado. Há sinais de
aborrecimentos com intrigas,mal
entendidos e conflitos de opinião.
Respeite sua necessidade de ficar
só. É hora de meditar sobre sua

vida amorosa. Cor: roxo.

lJI1 Câncer
.... 21/6a21/7-Água

A sensação de bem-estar que
você terá vai estar associada aos

amigos e aos grupos da sua con

vivência. Mas, talvez seja preciso
sacrificios em prol de algumas pes
soas. No campo afetivo, convém
baixar suas expectativas: tente se

comprometermais. Cor: verde.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Há um desejo de se destacar

profissionalmente, mas mesmo

assim, você não deve perder o foco
de suas necessidades familiares e

emocionais. Pare de se preocupar
e tente curtir o feriado.A fase é de
estabilidade nas relações senti

mentais. Cor: tons claros.

·Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Apesar da sua autoconfiança,
você pode ter dificuldade para

expressar o que pensa. Nem tudo
serão flores, mas talvez seja esse o
momento oportuno para procurar
a raiz dos problemas,A paixão vai
dar o tempero que faltava à vida
afetiva. Cor: vinho.

Antes de começar a criticar o defeito dos
outros, enumere ao menos dez dos teus.

AbrahamLincoln

1

1
Libra

I 23/9a22/1O-Ar

Você sentirá necessidade de
avaliar o que é realmente impor
tante pra você e o que já não serve
mais. A dor do apego pelo que já
não tem funcionalidade é algo que
terá que tratar. À noite, porém,
pode serpalco de erotismo emaior
intimidade. Cor: vermelho.

n Escorpião
23/lOa21/11-Água

Pense nas diferenças individu
ais como um fator de complemen
taridade e não como um motivo

de conflito. Você pode estarmuito
inflexível. Brigas com as pessoas
do seu convivia não estão descar
tadas. Há possibilidade de uma

reconciliação a dois. Cor: amarelo. I
ere. SagitárioI.: 22/11 a21/12-Fogo

Neste feriado, sua energia vital
está em baixa, por isso procure
descansar umpoucomais. O astral

requer cuidado com gastos exage
rados, principalmente à noite. No
convivia com a pessoa amada,
você terá a chance de exercitar a
sua generosidade. Cor: pink.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

A sensação de bem-estar que
terá vai estar associada aos amigos
e às pessoas de sua estima. Procu
re conciliar os seus compromissos
com a possibilidade de se divertir
um pouco. Você vai esbanjar bom
humor e enorme poder de sedução
nestanoite. Cor: vinho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Pare de se preocupar com os

seus compromissos - hoje é fe
riado, então, abra-se às pequenas
alegrias deste dia. Se algo não
acontecer como planejou, tenha
cuidado com a impulsividade das
suas palavras. À noite, você vai

preferir ficar em casa. Cor: vinho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Convém intensificar os conta

tos com as pessoas que estão dis
tantes neste dia, principalmente
seus familiares. Não deixe que a

distância diminua o calor dos seus

laços. O astral é de entrosamento

com seu par e a cumplicidade vai
prevalecer. Cor: azul-claro.
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Silvia Kita
Historiadora

Juventus é criado

porgrupo dejovens
Na década de 1960 havia na Comu-

nidade Católica de Jaraguá um grupo de

jovens que formavam o "Movimento da
Juventude Católica", orientados pelos
Padres Elemar Scheid e Odílio Erhardt.
Reuniam-se no antigo Salão Cristo Rei e,
diante da necessidade de prática espor
tiva, nasceu no dia 10 de maio de 1966·0
Grêmio Esportivo Juventus. O primeiro
presidente foi Loreno Antônio Marcatto.
Em 1976 alcançou a primeira divisão do
futebol catarinense. Mais tarde passou a

ter por sede o Estádio João Marcatto, em
ferras doadas pela famíliaMarcatto.

o esporte
em evidência

"

.Fundado em 9 de abril de 1931, o Sport
Club Germânia surgiu com o intuito de promo
ver a ginástica e outros esportes em geral para
a formação e cultivo das forças físicas emorais.
Em setembro de 1932 foi registrado seu estatu

to pelo presidente, MaxWilhelm. Foram tam

bém presidentes deste clube: RudolfWalcher,
Rudolf Hufenüssler e Arno Hoeschel. Sua sede
ficava na Rua Brustlein (hoje Georg Czerniewi
cz). Muitos jovens praticaram ginástica neste

clube. Foi fechado no final dos anos 1930 devi
do à Campanha de Nacionalização.

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

icende Italiane............,

_
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o Dia do Trabalhador na Itália, assim como em todo o mundo, celebra aforça dos trabalhadores. Foz znstztuzdo
a partir de trágicos eventos ocorridos em Chicago em 1888, que desencadearam na cidade de Livorno (Toscana)
manifestações públicas. Durante o regimefascista, existiu uma tentativa de transferir osfestejos para 22 de abril

(data da fundação deRoma segundo a lenda), retornando ao 1° de maio após a Segunda Guerra. D�sde então,
alguns acontecimentos marcaram o Dia do Trabaihador, como o massacre de Portella della Ginestra, quando
trabalhadores que partieipmmm.deema [JfIiSSe(iJ/tajoram.atacadospor um grMpo de seporatistas.sieílianoe.

MAGGIO

NeI1947Ia ricorrenza venne funestata a Portella
della Ginestra (Provincia di Palermo), quando la
banda di Salvatore Giuliano sparô su un corteo di
circa duemila lavoratori in festa, uccidendone undi
ci e ferendone una cinquantina.

Salvatore Giuliano (nato a Montelepre, 16 no

vembre 1922 emorto a Castelvetrano, 51uglio 1950)
e stato un criminale italiano. Per alcunimesi sfruttô
la copertura dell'EVIS, iI braceio armato deI Mo
vimento Indipendentista Siciliano attivo a partire
dalla fine della seconda guerramondiale.

Dal 1990 i sindacati confederali CGIL (con
federazione nazionale italiana deI lavoro), CISL

(confederazione italiana sindicati lavoratori) e UIL

(unione italiana deIlavoro), in collaborazione con il
comune di Roma, organizzano un grande concerto

per celebrare il primo maggio, rivolto soprattutto ai

giovani: si tiene in piazzaSan Giovanni, dal pome
riggio a notte, con la partecipazione di molti gruppi
musicali e cantanti, ed e seguito da centinaia di mi

gliaia di persone, oltre a essere trasmesso in diretta
televisiva dalla Rai.

FESTADEL

LAVORO ANCHE
INITALIA

La Festa deIlavoro o Festa dei lavoratori e una
festività celebrata il io maggio di ogni anno inmolte
nazioni deImondo, che intende ricordare l'impegno
del movimento sindacale ed i traguardi raggiunti in
campo economico e sociale dai lavoratori.

In Europa la festività deI primo maggio fu
ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda
I�ternazionale riuniti a Parigi neI 1889 e rati
ficata in Italia due anni dopo. La rivista La Ri

vendicazione, pubblicata a Forli, cominciava cosi.
l'articolo per iI primo Maggio, uscito iI26 aprile
1890: "II primo maggio e come parola magica che
corre di bocca in bocca, che rallegra gIi animi di
tutti i lavoratori deI mondo, e parola d'ordine che
si scambia fra quanti si interessano al proprio
miglioramento" !

A far cadere definitivamente la scelta su questa
data furono i gravi incidenti accaduti nei primi gior
ni di maggio del 1886 a Chicago (USA) e conosciuti

.

come rivolta di Haymarket. II 3 maggio i lavorato
ri in sciopero di Chicago si ritrovarono all'ingresso
della fabbrica di macchine agricole McCormick

In Italia, appena si díffuse la notizia dell'assassinio
degli esponenti anarchici di Chicago, ne11888, il po
polo livomese si rivoltô prima contro le navi statu
nitensi ancorate nel porto, e poi contro la Questura,
dove si diceva che si fosse rifugiato il console USA

Tra le prime documentazioni filmate della fes
ta in Italia, il produttore cinematografico Cataldo
Balducci presenta il documentário "Grandiosa ma
nifestazione per il primo maggio 1913 ad Andria"

(indetta dalle classi operaie) che riprende la festa
in sette quadri, e si puó - cosi - vedere iI corteo che

percorre le strade affollate della Città: gli uomini,
tutti con il cappello, seguono la banda che suona,
con alcune bandiere.

ln Italia la festività fu soppressa durante iI ven
tennio fascista - che preferi festeggiare la Festa deI
Iavoro italiano iI21 aprile in coincidenza con il Na
tale di Roma (data della fondazione di Roma secon
do la leggenda), ma fu ripristinata subito dopo la

fine deI conflitto mondiale, neI1945 ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GoveITIO quer reduzir ·as =nafavela
'ligados na rede

reclamações.na telefonia
PIERO RAGAZZIIARQUIVO oCP

-_-_----

QUARTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2013

ESTRATÉGIA Anatei

pretende fazer uma

campanha de educação
para informar aos

consumidores os

direitos sobre o serviço

Brasília/Agência Brasil

A nova Superintendência de

l'"\Relações com Consumidores
da Agência Nacional de Teleco

municações (AnateI) terá como

um dos principais objetivos a

educação do consumidor. Em

consequência, espera a redu

ção de reclamações no call cen
ter (central de atendimento) da

agência, que recebe cerca de seis
- milhões de ligações a cada ano.

Designada para comandar o novo
setor da Anatel, a superintenden
te Elisa Peixoto quer desenvol
ver medidas proativas para que
o consumidor saiba quais são os

NACIONAL

seus direitos e possa exercitá-los
de maneiramais consciente.

"Nossa meta passa pela redu

ção do número de reclamações
que, em grande medida, depende
da educação do consumidor sobre
os seus direitos, para que ele não

precise tanto da mediação da
AnateI no conflito de interesses

com as operadoras. O consumi

dor mais consciente, que sabe

quais são os seus direitos, liga
menos e consegue resolver dire
tamente com a operadora os seus

conflitos", disse Elisa, logo após
ser nomeada para a Superinten
dência.

Além de ações para a educa

ção dos consumidores, a nova

estrutura vai receber as deman

das pelo call center e pelo site da

AnateI, tratar e encaminhar as re
clamações para as operadoras e,
se não houver uma resolução, irá
mediar os conflitos entre opera-
doras e consumidores. TELEFONE Anatei recebe seis milhões de ligações por ano

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

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

familiares em particular e a sociedade em geral.

o DESENVOLVIMENTO DE SANTA CAjARtNA
Ê: RESULTADO DE MUITO TRABALHO.

HOJE É OlA DE HOMENAGEAR A FORÇA
QUE IMPULSIONA ESSA EVOLUÇÃO.

ri

oo: :;_ '7 I
www.ocponline.com.br

Pesquisa feita com 2 mil jo
vens entre 15 e 28 anos, morado
res das comunidades da Cidade
de Deus, na zona oeste do Rio; da
Rocinha, na zona sul; da Penha,
do Complexo do Alemão e de

Manguinhos, do subúrbio, apon
tou que 90% deles têm acesso a

internet e às mídias digitais.
O trabalho faz parte do projeto

Solos Culturais, criado em 2011,
numa parceria do Observatório de
Favelas com a Secretaria de Estado
de Cultura do Rio de Janeiro e pa
trocínio da Petrobras. "Nos cinco
territórios mais de 90% dos jovens
tinham acesso à internet, e não só

acesso, mas um acervo próprio a

partir da internet. Os jovens fazem
muito download, baixam muito
conteúdo cultural de texto, de VÍ
deo e de áudio.

O acesso a algumas tecnolo

gias foi capaz de trazer para estes

territórios uma produção cultu

ral", explicou o produtor execu
tivo do Solos Culturais, Gilberto
Vieira. A pesquisa foi feita, em
2012, por 100 jovens da mesma

faixa de idade.

j

j
.lOD

I

Um estado não é referência em competitividade por acaso. Para crescer

e se desenvolver, são necessários comprometimento e muita vontade..

Mas, principalmente, pessoas. Gente que abraça cada desafio com o objetivo
de vencer, ir além, superar todos os limites. E'que, com esta força,
consegue abraçar um estada inteiro.

1° de maio. Dia do Trabalhador. Uma homenagem do Sistema FIESC a todos

que trabalham para fazer uma indústria e um estado cada vez melhores. A FORÇA DA fNDÚSTRIA CA7'AR1NENSE

t
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Renegociação
Pioneira ao disponibilizar a autoconsulta

gratuita de CPF pela internet, a Boa Vista Ser

viços, administradora do SCPC (Serviço Cen
tral de Proteção ao Crédito), inova mais uma

vez e lança o "Acertando suas Contas Virtual".
Trata-se de mais um serviço gratuito oferecido
por meio do portal www.consumidorpositivo.
com.br. O programa, que já se consolidou como
a maior ação de sustentabilidade do crédito do

país, passa a funcionar também pela internet.

• EQUIPE LIMPS
Esta prestadora de serviços de

limpeza completa hoje 22 anos de
atividades contribuindo para deixar
os ambientes mais aconchegantes.

• FB
Um ambiente acolhedor em pleno calçadão,

.

a FB fotografias comemora hoje seus 25
anos de existência. Certamente o registro
fotográfico não será nenhum problema.

FLORIANf
Hoje, a Floriani Equipamentos para Escritório
completa 33 anos de atividades. Tem um

conceito bem consolidado na região.

• METALÚRt:; �
A Floriani Indústria de Máquinas e

Equipamentos comemora hoje 21 anos

de funcionamento, com uma posição
destacada no mercado.

"

•

Esta empresa que completa hoje 15
anos de atividades. Já foi focada na

instalação de kits de conversão de
veículos para gás, mas evoluiu e atua em

um leque bem mais amplo de atividades.

• LA ORATÓ
Um dos mais tradicionais laboratórios
de análises clínicas completa 25 anos

de atividades, com muito sucesso.

• MO DEMAQ
Chegar aos 37 anos de atuação é

façanha para poucas empresas,
mas a Moldemaq chegou lá.

Rr:
A empresa Restaurante Jardim da Barra

completa hoje 13 anos de existência e presta
um grande serviço à comunidade. Tornou-se
um endereço obrigatório para os visitantes.

Lourival Karsten

MERCADO
Carro elétrico
Qprimeiro carro elétrico com bateria

de lítio desenvolvido no Brasil será
exposto durante a feira de produtos da
indústria catarinense, que a Fiesc pro
move. O evento ocorre durante a Jor
nada Inovação e Competitividade da In
dústria Catarinense, de 20 a 24 demaio,
no Centro de Convenções, na Capital. A
tecnologia de tração veicular elétrica
está em aprimoramento em Jaraguá
do Sul, numa parceria entre aWeg (que
desenvolve o motor e o drive de contro-

le do motor) e o Senai (que trabalha na
construção do gerenciador de energia).

O apoio àWeg no desenvolvimento
do veículo de tração elétrica já integra
o escopo de atividades do Instituto
Senai de Tecnologia Eletroeletrônica,
em implantação na cidade, com inves
timentos de R$ 10,8 milhões. O Ins
tituto focará sua atuação em geração,
transmissão e distribuição de energia
elétrica, equipamentos eletroeletrôni
cos e tração elétrica.

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP
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.. Q Senai de Santa Catarina recebeu dois prêmios durante aVI Reunião
de Diretores e Superintendentes do Sistema Indústria, realizada estemês
em Brasília. Q departamento regional catarinense teve o se�domelhor �
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Inovação e competitividade
A segunda edição da Jornada Inovação e Competitividade d� Indústria

Catarinense será realizada de 20 e 24 de maio, no Centro de Eventos Sistema
Fiesc, em Florianópolis. Serão discutidos temas como qualidade de vida, educa
ção, inovação e tecnologia, e ambiente para negócios. O evento será concluído
com a outorga da Ordem do Mérito Industrial, na sexta-feira, dia 24. Além de

palestras, painéis e mesas redondas, a atividade também contará com a Feira
da Indústria. Ali estarão as grandes marcas do setor industrial. As pessoas inte
ressadas em participar podem se inscrever pelo portal do Sistema FIESC (www.
fiescnet.com.brjjornada) e preencher o formulário. A rodada de palestras não
tem custo e pode ser feita separadamente para cada dia, de acordo com o inte
resse de cada participante. Mais informações pelo telefone.oêoo 481212.

I I

,
I II I

I
,

QUARTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2013

iNDlCE PERioDO
SELlC 7,50% 17.ABRIL2013
TR 0,000% 30.ABRIL2013

CUB 1.215,40 ABRIL2013
BOVESPA +1,86% 30.ABRIL2013

NASDAQ +0,66% 30.ABRIL2013

AÇÕES PETR4 20,09 +6,79%
VALE5 32,64 +1,94%
BVMF3 13,89 +3,27%

POUPANÇA 0,4134 1.MAIO.2013

COMMODlTlES
PETRÓLEO· BRENT -1,3% US$102,700
OURO -0,04% US$1477,600

CÂMBIO COMPRA. VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,0000 2,0015 -0,16%
DÓLAR TUR. 1,9700 2,0700 0,0%
EURO 2,6343 2,6360 +0,14%
LIBRA 3,1078 3,1099 ·0,15%

Instituto em

eletroeletrônica
Os detalhes a respeito da estru

tura e atuação do Instituto de Tec

nologia em Eletroeletrônica foram

apresentados à diretoria da Fiesc na
sexta-feira passada. Contando com

a parceria dos institutos Fraunhofer
e Deutsche Geselhschaft Internatio
nale Zusammenarebeit (GIZ), ambos
daAlemanha, e do americanoMassa
chusetts InstituteofTecnology (MIT),
o Instituto Senai prestará serviços de
metrologia, consultoria e inovação.
A expectativa da unidade do Senai
em Jaraguá do Sul é alcançar 25 mil
matrículas em 2024, sendo um terço
na área eletroeletrônica e o restante

para os demais setores da economia.
Em 2012, a instituição registrou cerca
de 13milmatrículas na cidade. Outra
meta é elevar o número de horas em

serviços de consultoria e em pesqui
sa, desenvolvimento e inovação, pas-

, sando dos atuais 1,1 mil (projetados
para 2013) para 5,2 mil'em 2019. Já

para os serviços de metrologia; que
devem começar em 2015, a projeção
é totalizar quatromil horas em 2019.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2013 ECONOMIA
OCP19

www.ocponline.com.br

Receita restitui IR
a partir de junho
RETORNO Devoluções
serão feitas em sete lotes.

O primeiro será entregue
no dia 17 de junho

Oficial daUnião. Quem não receber a

restituição até dezembro deve procu
rar o extrato no site da Receita para
ver por que caiu namalha fina.

O prazo para a entrega da Decla
ração do Imposto de Renda Pessoa
Física 2013, ano-base 2012 terminou
ontem. A expectativa da Receita Fe
deral é que as declarações superem
26 milhões, um recorde em relação
aos anos anteriores. Quem perdeu o

prazo estará sujeito à multa mínima
de R$ 165,74, limitada a 20% do im

posto devido. Este ano, o Fisco espe
ra recebermais de 26 milhões de de

clarações, ante 25.244.122 de 2012.

Brasília/Agência Brasil

Oprimeiro lote de restituição do

Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) 2013 será liberado no dia 17
de junho. Ao todo, são sete lotes re

gulares. O último está previsto para
o dia 16 de dezembro. O ato declara
tório com as datas de liberação dos
lotes foi publicado ontem no Diário

Emprego
Mais carteira assinada

Estudo especial IBGE
sobre a evolução dos em

pregos formais no país
acentua o crescimento do

emprego com Carteira de
Trabalho assinada, sobre
tudo a partir de 2008. O
estudo destaca o aumento

de 10,5 pontos percentu-

ais observado na última
década entre os emprega
dos com carteira assinada

que, em 2003, somavam

71,9% e passaram para
82,4% em 2012, do total
de 84,8% de empregados
que estavam na iniciativa

privada, em 2012.

Petróleo

Autossuficiência em 2020
A autossuficiência na

produção de petróleodeve
ser retomada no ano que
vem, estimou o diretor de

Exploração e Produção da

Petrobras, José Formigli,
ao divulgar os resultados
trimestrais da empresa. A

previsão da estatal signi-

fica que a produção total
de petróleo e derivados
deve superar o consumo

em 2014 - o que não quer
dizer.que não serão feitas

importações, pois a autos

suficiência em derivados
do petróleo deve ser atin

gida em 2020.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA

CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Ficam convocados todos os Trabalhadores integrantes da

Categoria Profissional, especialmente aqueles vinculados às

empresas Estofados Krause Ltda., Estofados Rech l_ndústria
e Comércio Ltda., Mannes Ltda., Bel! Arte Indústria de Es

tofados Ltda.; Antares Estruturas Pré-fabricadas Ltda., Fee
ling Estofados Ltda.; Jardim Indústria e Comércio de Móveis

Ltda., Estofados Jardim Ltda. e Jardini Móveis e Decorações
Ltda., Associados ou não do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e Mobiliário de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, com sede
à Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, centro, para delibera
ren. sobre a seguinte ordem do dia: a) interposição de ação
coletiva, visando resguardar e postular direitos trabalhistas
diversos, notadamente: adicional de insalubridade, adicio
nai de periculosidade, b) horas intervalares; e, c) horas ex

tras, para comparecerem no próximo dia onze de maio de
2013 às 8 horas em primeira convocação com o quorum
legal ou às 8h30min em segunda convocação, na sede da

entidade, no endereço acima, na cidade de Jaraguá do Sul,
com qualquer número de integrantes. Além disso, na mes

ma ocasião serão submetidos à deliberação, os seguintes
temas: aprovação para efetuar composição amigável nas

ações coletivas já propostas; discussão e aprovação dos
descontos futuros, a incidir sobre o montante do processo
coletivo, a título de honorários advocatícios e despesas pro
cessuais. A sua presença é indispensável.

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 2013.

Helenice Vieira dos Santos
Presidente
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FOTOS LÚCIO SASSI

.00
RETIRADO Material que estava no estabelecimento foi apreendido pela Justiça. Atendimento está provisoriamente suspenso nesta semana

Justiça fecha cartório Ror
suspostas irregularidailes
GUAR�fRIM Corregedoria-Geral suspeita que os valores

pagos pela unidade não seriam repassados aos credores

Débora Remor

e Natália Trentini

Um cartório e tabeliona
to de registro de imó

veis, localizado no Centro
de Guaramirim, foi inter
ditado ontem pela Corre

gedoria-Geral de Justiça de
Santa Catarina (CGJ-SC).A
tabeliã responsável foi afas
tada do cargo.

O motivo da ação, se

gundo a instituição, seria

supostas irregularidades
contábeis. Um dos indícios
é de que os valores pagos
por devedores, depois de
notificados pelo cartório,
não teriam sido repassados
integralmente aos credores.

A Corregedoria encon

trou uma defasagem de
valores no último balanço
do estabelecimento, rela
tivo a fevereiro e março.
"Não restou outra alterna
tiva senão a providência

drástica adotada (de inter
dição) e a mudança de en

dereço. O objetivo é sanar
as finanças e recuperar a

credibilidade do serviço
de protestos", explicou o

juiz corregedor, Davidson
Jahn Mello. Os valores
não foram divulgados e o.

caso será encaminhado ao

Ministério Público.para in- ,

vestigação criminal.
Os prazos dos protestos

com vencimento até o dia 3
de maio foram suspensos e

quem procurou o cartório

para registros e outros ser

viços foi orientado a buscar
as unidades de Jaraguá do
Sul e Schroeder ou aguar
dar até semana que vem.

"Suspeitamos que essa si

tuação aconteceu porque
um novo titular assumiria
o tabelionato no ano que
vem", concluiu Mello.

Todo o acervo, compu
tadores e mobiliário foram

transferidos para o novo

endereço do cartório, que
será informado a partir
de amanhã. Uma força
tarefa definida através de
um termo de cooperação
técnica entre as entidades

ligadas ao setore a Corre

gedoria assume o serviço.
"O tabelião interino pas
sa a responder a partir de
segunda-feira, dia 6, mas
um concurso público está

.

em andamento e o novo

tabelião deve tomar posse
no início do ano que vem",
esclareceu Mello.

A responsável pelo ta

belionato desde 2006 vai

responder pelas irregula
ridades encontradas pela
Corregedoria. Procurada

pela nossa reportagem, a

tabeliã não foi localizada
e não retornou asligações.

O presidente da Asso

ciação de Notários e Regis
tradores do Estado, Otávio

AÇÃO Juiz corregedor Davidson Mello (esquerda)
foi o responsável pela investigação no tabelionato

Guilherme Margarida elo

giou a ação. "A resolução
desse problema específi
co reforça a união entre

os órgãos no sentido de

aprimoramento do servi

ço extrajudicial", afirmou.
A Corregedoria e a força-

tarefa vão fazer a transfe
rência dos documentos e

preparar o novo endereço
para oferecer o serviço de
tabelionato à população
a partir do dia 6 de maio,
provavelmente no Centro
de Guaramirim.

Corupá
Traficantes
no Presídio

Dois homens, de 18 e

22 anos, presos em Coru

pá por tráfico de drogas
e associação para o trá

fico, na tarde de segun
-da-feira, pela Divisão de

Investigação Criminal

(DIC), já estão no Pre

sídio Regional de Jara

guá do Sul. Os policiais
monitoravam uma casa,
na localidade de Morro do

Quentin, há três semanas,
confirmando a entrada e

saída de usuários do ponto
de vendas. Os dois suspei
tos confessaram a prática
do crime, confirmando ter
mais drogas escondidas.
Um deles, de 22 anos, ti
nha passagens criminais e

estava em .Iiberdade pro
visória. Foram apreendi
das cinco pedras de crack,
uma bucha de maconha e

uma balança de precisão.

João Pessoa

Motociclistas
ficam feridos

Dois motociclistas fi
caram gravemente feri
dos depois de colidirem
na. Rua Manoel Francisco
da Costa, no Bairro João

Pessoa, em Jaraguá do

Sul, por volta do meio
dia de ontem. Testemu

nhas relataram a Polícia
Militar que as motos CG

seguiam em direção ao

Bairro Santa Luzia, quan
do um dos condutores re
duziu a velocidade para
entrar a esquerda, próxi
mo a Sociedade João Pes- -

soa. O outro motociclista,
que vinha atrás, não con

seguiu parar e os dois ba
teram lateralmente. Um
dos motociclistas, de 42
anos, foi socorrido com

suspeita de traumatismo
craniano e fraturas -

ex

postas na perna esquer
da. O outro condutor, de
19 anos, também estava '

inconsciente e, com sus

peita de trauma no crâ

nio, foi entubado no local.
Ambos foram conduzidos
pelos Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul
ao Hospital São José.
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SíMBOLO Tiago Oalcanale sempre entra em campo empunhando a bandeira do Jaraguá Breakers, equipe que fundou junto com amigos e ajudou a fazer crescer

"
Sonho realizado e futuro
promissor para Dalcanale

Sempre sentamos e

relembramos os velhos

tempos. Jogávamos
na escola, na quadra
de cimento. Nunca

imaginávamos que se

tornaria algo tão grande
e importante para todos.

PERSISTÊNCIA Fundador do Jaraguá Breakers, atleta teve seus dez anos de dedicação reconhecidos

Um sonho que iniciou nas

quadras de cimento da co

légio, criou asas e alçou voas

maiores. É desta forma, que o vi

sionário jaraguaense Tiago Dal
canale viu realizar o seu maior

objetivo: ser um atleta da Seleção
Brasileira de futebol americano.
Fundador do Jaraguá Breakers,
Dalcanale alcançou seu desejo
após ser aprovado no 'Combine'

(uma série de testes de aptidão),
realizado em Joinville. Foi aceito

na posição de "wide-receiver".
Vendo mais de dez anos de

dedicação à modalidade recom

pensados, Dalcanale não esconde
a emoção em representar seu clu
be e sua cidade. "É um orgulho
muito grande para nós, do Jara

guá Breakers. E principalmente
paramim, por estar representan
do Jaraguá do Sul", comentou. '

Para confirmar sua vaga, o

atleta precisou passar por dois

tipos de seleção. "No Combine

foram feitos testes voltados para
o físico, a velocidade, a agilidade
e a impulsão. Mas eles também
utilizaram a análise de vídeos dos

jogos do ano passado, onde ava

liaram as nossas qualidades den
tro de campo", acrescentou.

"
É um orgulho muito

grande para nós, do
Jaraguá Breakers.

E principalmente
para mim, por estar

representando
Jaraguá do Sul.

Atualmente, o futebol ame

ricano no Brasil diverge entre

duas instituições: a AFAB - teo

ricamente a entidade oficial - e a

Touchdown - que detém o pode
rio econômico. No entanto, este

impasse parece ter se encerrado
e serve de comemoração para o

jaraguaense. "Todo mundo tenta

trabalhar junto há um tempo e

esse ano eles liberaram os atletas
do Touchdown - do qual o Ja

raguá Breakers participa - para
atuar pela Seleção Brasileira" ,
festejou.

Em relação às perspectivas
dos 'Quebradores' no Torneio
Touchdown deste ano, Dalcana
le também demonstra empolga
ção. "O time está mais madu
ro e mantivemos a base do ano

passado, agregando reforços. Eu
lII'III'IIÍIIIIIi IIiIIiIIIIIIII'IÍIIIII'.'1IIiII1' • r Jl acredito que neste ano, nós va-

mos conseguir chegar na grande
final", afirmou.

Por fim, fez um resumo dos
dez anos de vida do clube que aju
dou a fundar. "Sempre sentamos

e relembramos os velhos tempos.
Jogávamos na escola, na quadra
de cimento. Nunca imaginávamos

que se tornaria algo tão grande e

importante para todos. O futebol
americano tem muito a crescer no

Brasil e tenho certeza que isso é

questão de tempo", finalizou.
De momento, Dalcanale está

em Limeira (SP), onde treina

com o selecionado nacional.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SEM MEDO No Jaraguá Breakers, Oalcanale atua como coringa,
em várias posições. Na Seleção Brasileira será um wide-receiver
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Juventus e Jaraguá em
• •

anustoso comemorativo
SEM RIVALIDADE Partida celebra o aniversário do Grêmio Esportivo
Juventus e o sucesso da parceria entre as equipes no Catarinense

· A pós um primeiro semestre

rtdifícil, o Grêmio Esportivo
Juventus sonha com dias me

lhores. E nada como assoprar
velinhas para iniciar um novo

ciclo. Fundado em 10 de maio
de 1966, o tricolor jaraguaen
se comemora 47 anos hoje e

preparou uma festa regada a

muito futebol no Estádio João
Marcatto.

. O clube também aproveita
rá a oportunidade para agra-

decer ao parceiro Sport Club
Jaraguá, que o socorreu no

momento mais delicado do

Campeonato Catarinense da
Divisão Principal. Apesar do
descrédito inicial, a parceria
entre as equipes fteve êxito e

chegou a hora do Moleque Tra
vesso retribuir ao Leão do Vale.

Em comum acordo entre
os dirigentes, as equipes farão
uma partida amistosa, a partir
das 16h. Se.existe alguma riva-

lídade entre os clubes, a mesma
será deixada de lado no primeiro
encontro da história, onde a cor

dialidade deve ser a tônica.
Do lado juventino, atletas

como Wanderson, Paganelli,
Nêgo, Vina e Gledson estão
confirmados na equipe, que
será dirigida por Márcio Ven

tura. No Jaraguá, do técnico
Rafael Rocha, estarão Maicon,
Dema, Piter e ZéVitor. Quando
unidos, esses atletas salvaram

o tricolor jaraguaense do rebai
xamento à segunda divisão de
Santa Catarina.

Haverá cobrança de ingres
so para quem quiser acompa
nhar ao jogo, no valor de R$ 5.
Eles podem ser adquiridos mi
nutos antes da partida. Tam
bém será comercializada: uma
camiseta comemorativa, alusi
va à união. O valor da peça não
foi divulgado. A programação
inicia às 13h, com jogos entre

escolinhas. No intervalo da

partida principal, a .garotada
do Projeto Bebê Leão entra em

campo para uma exibição.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
'II"

CORDIALIDADE Primeiro encontro entre as equipes profissionais de Jaraguá do Sul terá um caráter festivo, sem r�validade

·

ConselhoMunicipal deDesportos
· Dez: novos conselheiros empossados paramandato de dois anos

Foram empossados ontem, os
· dez novos representantes gover
namentais do Conselho Munici

pal de Desportos de Jaraguá do
Sul. Eduardo Marquardt, Ricar
do Camargo da Silva, Rosimei-

presidente da PME, Jean Leut

precht, assume na condição de
. membro nato. No total, o CMD

é composto por vinte e um mem

bros, representantes da socieda
de civil e dos setores esportivos.

I

ri Sobowicz, Adernar Saganski,
Rogério Muller, Sílvio Ewald,
Giovane de Carvalho, Cláudio

Tubbs, Henrique Porto e Richard
Hermann terão pela frente um'

mandato de dois anos. O atual

Após a posse, foi realiiada a

primeira reunião entre Os con

selheiros, que elegeram a mesa.
diretora com Cláudio Tubbs

(presidente), Sílvio Ewald (vice)
e Josiane Freitas (secretária).

Futsal

Final da Copa
Sesc feminina

Comemorando o Dia do Tra

balhador, o Sesc realiza a decisão
da 2a_Copa de Futsal Feminino.
Lion Sport e Panteras entram em

quadra a partir das 14h, para de
finir o título do torneio que reu

niu seis equipes. Os times já se'
encontraram na primeira fase,
com vitória das Panteras por 5 a

3. A partida acontece no ginásio
da instituição.

Football

Breakers traz
•

amencanos

Se reforçando para o Torneio

Touchdown, o Jaraguá Breakers

apresenta dois atletas america
nos na próxima semana. O defen
sor Jacob Payne (1,87m/93kg)
ex-Arena Football League (APL)
- e o quarterback Julian Banks

(1,85m/89kg) serão apresen
tados na terça-feira, dia 7, às

14h30, no auditório da FME, na
Arena Jaraguá.

Arena Jaraguá
Piso demadeira .

será comprado
A Fundação Municipal de Es

portes e Turismo definiu o uso

que será dado aos R$ 250 mil re

passados pelo Governo do Estado,
para investimentos na Arena Ja

raguá. O montante será investido
na compra de um piso de madeira

removível, de padrão internacio
nal. O piso pretendido é o mesmo

utilizado na Liga de Basquete uni
versitário americano.

Jogos Escolares

Chegou a vez do
EnsinoMédio

Estão abertas as inscrições
para a etapa municipal dos Jogos
Escolares da Juventude, na faixa

. etária de 1'5 a 17. anos (atletas' nas
cidos entre 1996 e 1998). As ins
crições encerram_ no próximo dia

to. A competição ocorre nos dias

24, 25 e 26 de maio. Em disputa,
as modalidades de basquete, fut
sal, handebol, tênis de mesa, vo-

, : lei.bol €,x!ldrez. I
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Começa o

mata-mata da
Libertadores

Em duelo que reeditá a última decisão

continental, Corinthians encara os argentinos do Boca

Agência Avante!

Com recorde de partici
pantes nas oitavas de

final, o Brasil entra na reta

decisiva da Libertadores

disposto a colocar os seus

times no topo do futebol
Sul-Americano novamen

te. A missão é difícil, mas
candidatos ao trono não
faltam. Hoje, na reedição
da última final da competi
ção, o Boca Juniors enfren

ta o Corinthians, às aihso,
em La Bombonera. Mesmo
em má fase na temporada,
o volante Paulinho acredita

que o Boca representa um

perigo real as pretensões
alvinegras. "Muitas vezes

você consegue um resulta

do positivo, acha que está
tudo muito bem, e aí vem a

pancada. Temos que estar

com os pés no chão", desta
cou. Em clima de revanche,
o atacante argentino Viatri

quer vingança em campo.
''Vai ser uma grande revan

che. Ainda bem que a gen
te vai se reencontrar pouco

tempo depois daquela final.
Nós vamos ganhar", acres
centou. Com promessa de
estádio lotado, o Grêmio vai
tentar fazer uma boa vanta

gem contra o Santa Fé, às

19h30, na Arena. Devido à
confusão na última partida
gremista no Chile, o técnico
Vanderlei Luxemburgo foi

punido por seis jogos e de
verá ser desfalque no banco
de reservas. A novidade do
Grêmio deve ser o zaguei
ro Cris, que foi poupado
da semifinal do Gauchão,
mas participou do último
treinamento. Na quinta-fei
ra, o São Paulo enfrenta o

Atlético-Mtl, às zohts, no

Morumbi. Um pouco mais

tarde, na Colômbia, o Flumi
nense vai tentar buscar uma
vitória contra o Emelec, às

22h30, no George Capwell.
AFP

REV "fiE
Viatri
acredita em

favoritismo
do Boca

Juniors
diante do
Corinthians

Copa do Brasil

Segunda fase inicia na noite de hoje
A segunda fase da Copa

do Brasil será aberta na

noite desta quarta-feira.
Na Paraíba" o Flamengo
tem jogo difícil contra a

Campinense, às 21hSO, no
Amigão. Em Pernambuco,
o Inter encara a pressão
da torcida do Santa I Cruz,

às 21hso, no Arruda. No

interior paulista, o Goiás
enfrenta o Santo André, às
ISh, no Bruno José Daniel.
Um pouco mais tarde, o

Atlético-GO duela contra o

Cianorte, às 16h, no Albino
Turbay. Em solo carioca, o

, -Cruzeiro encara o Resen- i

de, às aihso, no Raulino de
Oliveira. Em Goiás, o Crac

encara o Betim, às 16h, no
Genervino da Fonseca. Por

fim, o Asa recebe o Ceará,
às zihgo, no Municipal de
Arapiraca. Na quinta-feira,
o Botafogo enfrenta o CRB,
às 19h30, no Rei Pelé.

Rockhold 'provoca' BeHort
/"

O norte-americano Luke Rockhold é considerado uma

aposta do UFC e quer estrear com vitória em Jaraguá do

Sul, no dia 18 de maio. Na luta principal, Rockhold vai en
frentar o brasileiro Vitor Belfort e já começou a provoca
ção. "Tenho técnicas para vencer e mais coração que o Vi

tor. Sou mais homem que ele", definiu o norte-americano.

Figueira contrata
Após Rafael Costa, o Figueirense

está perto de contratar mais um arti
lheiro. Destaque do Atlético-IB, Jean
Carlos está a detalhes de reforçar o Fu
racão do Estreito. As negociações estão
adiantadas e o vínculo deve ser oficiali
zado nos próximos dias. Se anunciado,
o Figueirense terá em seu plantel os
dois goleadores do Catarinense. ,

Mais dois no JEC
Em reformulação, o Joinville con

firmoumais dois reforços para a sequên
cia da temporada. Destaque para o la
teral Boiadeiro, que estava no Guarani,
de São Paulo, mas fez história vestindo
a camisa do Ceará. O goleiro Oliveira,
que estava no São Luís, do Rio Grande
do Sul, também reforça o Tricolor. Cle
ber Santana foi descartado.

CBDA compra briga'
ACBDA (Confederação Brasileira de

DesportosAquáticos) tomou a frente na
luta-contra a demolição do Parque Júlio
Delamare, no Rio de Janeiro. A entida
de 'entregou uma petição com mais de
duas mil assinaturas, incluindo nomes

consagrados como Cesar Cielo, ao Mi
nistério Público. No local, o governo

quer fazer um estacionamento.
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Dedé no aguardo
Após imbróglio judicial, o zagueiro

Dedé está perto de estrear vestindo a

camisa do Cruzeiro. O jogador da se

leção brasileira retornou aos treina
mentos na Toca da Raposa, mas ainda
aguarda o registro na CBF. Assim, a

estreia segue sem data definida, pois o

prazo para inscrições no Campeonato
Mineiro também já foi encerrado.

Limite a imprensa
I'
Mario Petraglia, presidente do

Atlético-PR e revolucionário parana
ense, implantou no clube um limite aos

veículos de imprensa e não espera mo
dificar este panorama. "Estamos con

seguindo o reconhecimento dos nossos
direitos. A grande reclamação fica por
conta das rádios, que ganham muito e

pouco reverte ao futebol", comentou.

"lema em debate
Destaque do Washington Wizar

ds na NBA, o pivô Jason Collins as

sumiu um papel de liderança contra

o preconceito. Aos 34 anos, Collins
se tornou o primeiro jogador da liga
a assumir a homossexualidade. "As
coisas podem mudar em um instante,
então não tem porque não viver a ver

dade", declarou.
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9 dia com mais cores.

Economia e Política
Notícias para o

seu dia a dia
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, A vida acontece aqui
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