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A ordem é pedalar

.lL
Aproximadamente três mil pessoas participaram ontem do Dia do Pedal, evento promovido pelo Sesc em homenagem ao Dia do Trabalhador PÁGINA 4

/

Cidade
_

Planejamento
em conferência

Música
Camaleão Robô
prepara 10 CD
Com influências do blues .

e do rock, banda formada
no ano de 2010 está com

.agenda de shows nos
municípios da região.

Durante dois dias, políticasde
desenvolvimento para Jaraguá do
Sul são debatidas no Cejas. Evento
é aberto ao público. PATRICIA
MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Social
Nas boas rodas
Saiba tudo o que rola na urbe
sorriso. Tem dicas deonde
comer, se divertir com os amigos
e também os aniversariantes .

deste dia 2 de maio.
MOA GONÇALVES. PÁGINAS 12 E 13

/

Ministério público investiga.
precariedadede escolas

EDUCAÇÃO lnquérltoapura deficiências em oito colégios estaduais da região, seis deles
em Jaraguá do Sul. As necessidades foram apontadas pela Comissão de Educação dá

Assembleia Legislativa. Regional tem até a próxima semana para se pronunciar, Página 5
�
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Ser Tolerante
Num dia como outro qualquer, um diretor de uma

empresa, num momento de raiva, acabou gritan
do e reclamando do trabalho do gerente da companhia.

O gerente, logo que chegou em casa, gritou com a

esposa, e disse que ela gastava demais. Então a esposa
ficou nervosa e gritou com a empregada que acabou

quebrando um prato por causa dos gritos da senhora.
A empregada chutou o cachorrinho, só para libe

rar e descontar a sua raiva em algo. O cachorrinho
saiu triste correndo e acabou mordendo uma senhora

que passava pela rua.

A senhora foi à farmácia, pois precisava tomar uma
vacina. Após aplicar a vacina, a senhora brigou com o

farmacêutico, pois a vacina tinha doído no momento

da aplicação. O ciclo da raiva parece não ter fim.
Assim que o farmacêutico chegou em casa, recla

mou com a sua esposa, pois o jantar estavamuito ruim.
Acontece que em vez de continuar o ciclo da raiva, a es
posa resolveu mostrar ternura e ser tolerante. Afagou
os cabelos de seu marido e falou: "Querido, prometo
que amanhã irei fazer seu prato favorito. Você trabalha
muito, está cansado e precisa descansar. Vou trocar os

lençóis da nossa cama por outros limpinhos e cheiro
sos para que você possa dormir tranquilo. Amanhã�o�ê
irá se sentir muito melhor". Então saiu e deixou o far
macêutico sozinho com os seus pensamentos.Naquele
momento, o ciclo da raiva fora rompido, poisacabou es

barrando com a tolerância, a doçura, o perdão e o amor.

Pergunte-se: "Tenho sido tolerante"? Faça uma re

flexão. E desejo que, após isto, busque ser mais tole-
'

rante. Ser tolerante é atitude sábia e somente que tem

muita doçura e amor no coração é capaz' de tolerar a
raiva dos outros. Raiva só gera raiva e não leva a lugar
nenhum. Por isso, seja tolerante, aprenda a perdoar;
essas atitudes fazem bem para sua alma.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Inscrições
Vestibular de inverno
o período de inscrições para oVestibular de Inver

no da Católica SC termina no dia 16 de junho. Inte- _

ressados podem confirmar a inscrição pelo sitewww.
catolicasc.org.br/ingresso/vestibular, quitando uma

taxa no valor de R$30. Neste vestibular foram aber
tas as vagas nos cursos de Administração (noturno),
Direito (noturno), Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos (noturno) e Engenharia de Produção (ves
pertino/noturno) na unidade de Jaraguá do Sul. A

prova acontecerá no dia 23 de junho, das 14h às 18h,
na Católica de SantaCatarina em Jaraguá do Sul, loca
lizada na Rua dos Imigrantes, 500, Bairro Rau.

-
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COMENTÁRIO

O medo e a vida I.

tilados. Sem emprego, sem renda,
sem ajudas "oficiais", os militares
voltam-se para o empreendedoris
mo, abrem seus pequenos negócios.

Um deles, sem pernas, elas fi
caram nas batalhas, está dirigin
do uma empresa de transportes
de crianças. A frase dele é tão boa

quanto a do Lampião. Ele disse que
- "O importante é realizar a missão.
Esse é o trabalho. Realizar a missão
a qualquer custo". Frase bem de
militar em combate. Sair, colocar
a cara para os tiros da vida e con

quistarmedalhas ou ficar para trás,
nas covas rasas do medo do fracas

so. Ele tem razão, ou desfazemos o

penteado corajosainente pelos nos
sos sonhos ou seremos apenas um

ser vivo sem vida. A vida está nos

sonhos realizados, ou por realizar.
Jamais no medo de não ousar.

culpas. Sempre uma improvisada
desculpa para justificar a covardia

existencial, e a maior de todas está
nos casamentos infelizes. Os dois

querendo sair para comprar cigarros
e não voltar mais, mas por medo fi
cam juntos. Coitados. Maioria.

Vim até aqui para falar de uma

reportagem que li sobre ex-milita
res .americanos que voltaram es

tropiados de guerras no Iraque e

no Afeganistão. Estropiados física
€ emocionalmente. O interessante é
saber que voltaram sem nada, não
raro, sem a metade do corpo ..Mu-

• Diabo
Quando as pessoas maduras, adultas, falam em dia-

bo, em demônio, estão 'Se referindo de modo especial,
pictórico, sobre a mente humana e seus irracionalismos.

Diabo, demônio são modos errados de pensar, são ações

Grandes empresas americanàs estão oferecendo dois

tipos de treinamento para seus funcionários. De um lado,
treinamentos profissionais, para a pessoa ser e crescer no

trabalho; de outro lado, treinamentos emocionais, psico
lógicos, quase terapias. A escolha tem sido retumbante em

.

favor dos emocionais. Gente burra. Sendo grande no traba
lho, tudo o mais ficará mais fácil na vida. As mulheres, por
exemplo, só têm uma chance de serem felizes, realizadas na
vida, uma só: pelo trabalho.Mas vá dizer isso à"desampara
da"Maria, que vive suspirando pelo 'Júnior". Tonta.

indevidas, lesivas ao boni convívio próprio e coletivo, só
isso. O "diabo" é que existem pessoas - seriam pessoas?
- que tentam falar sério, dizendo que o crime foi por ob
sessão demoníaca, por pressão do diabo, isso e aquilo.
Refinado embuste, estupidez. O bem e o mal estão nos

neurônios humanos, fora disso é desculpa, desculpa que
na "minha' delegacia eu desmancho numa especial ses-

.

são de "exorcismo", coisa de dois ou três minutos máxi
mos. Com resultados "definitivos" ...

Uma boa frase só é uma boa
frase dependendo de quem a

diga. Um medroso não me vaifalar
sobre os frêmitos de saltar de para
quedas, ele que não salta, mas um
paraquedista pode falar à vontade,
vamos ouvi-lo. Só a ação nos dá o

direito de falar sobre a vida.
Já falei àqui uma miríade de

vezes sobre uma frase que ouvi do
cangaceiro Lampião, sobre quem li
tudo o que até hoje foi publicado.
Esse era o cara ... Tirado o lado ban-

. dido do cangaceiro, sobra-nos mui
to boa psicologia. Numa certa tarde,
enquanto colocava perfume atrás
da orelha, ele disse que - "Quem
tem medo se enterra vivo ... " Nem
Freud fez frase melhor. De fato,
nossos medos nos sepultam vivos,
claro que não os admitimos de cara

limpa, sempre arrumamos boas des-

e
Volta e meia, abro o mesmo livro: Viva Feliz. E lá está

a frase brava, heróica: - "Inicie renniões na hora, não im
porta quem esteja faltando". Se as empresas adotarem
esse princípio vão "decolar", - Ah, e quantomais "graúdo"
for o atrasado, mais fechada a porta para ele, molambo.
Atrasos só por questões de UTI oumorte ...

Ajuda
Ração para
animais da Ajap�a
A Associação Jaraguaense de Proteção aos

Animais (Ajapra) pede apoio às pessoas que te
nham interesse em contribuir com doações de
alimentos (rações) para serem entregues nos

lares temporários de cães e gatos que estavam

em situação de risco ou foram abandonados. A
entidade possui pontos de coleta nas seguintes
unidades: Agropecuária Real (Reinoldo Rau,
380, Centro), Clínica Zoôvida (Luiz Kienen,
Centro), Casa do Criador (Reinaldo Bogo, 430,
_Ilha da Figueira), Consultório VeterinárioAmi
zade (Roberto Ziemmann, 2756, Amizade),
Agropecuária Tóti (Roberto Ziemann, 2756,
Amizade), Irmáquinas (Marechal Castelo Bran
co, 3358, Schroeder) e Pet Shop Friedemann

(28 deAgosto, n? 568, Guaramirim).:

EDUARDO MONTECINO -

NSPIRAÇÁO
-

-
.

O pouso da borboleta, sobre o botão de uma. flor, flagrado pela lente

dctotóqrato Eduardo Montecino, é uma imagem apropriada para
chamar a atenção da beleza presente nas pequenas coisas da vida.
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CHARGE EDITORIAt

Educação sem

à devida atenção
SUPERLOTAÇÃO

A educação,sempre foi tratada com des-
1"'\caso pelosgovernos. E parece que com
o passar dos anos as coisas pioram. Não
adianta projetos de informatização nas

salas de aula ou dar tablets para os profes
sores se os prédios das unidades não ofere
cemboa infraestrutura para o conforto dos

freqüentadores ou a quadra para as ativi- .

dades esportivas está deteriorada.-
.

Uma fiscalização realizada pela Pro
motoria da Infância e Juventude em Ja

raguá do Sul em escolas da rede pública
estadual na região apontou deficiências
que contribuem para que a qualidade
do ensino fique prejudicada. A maioria
dos casos está ligada à situação da falta
demanutenção e adaptações nos imóveis
para acomodar e dar mais conforto aos

estudantes e professoresrEssa observa

ção não precisava acontecer se a preocu
pação com a educação fosse compromis-

so prioritário das gestões públicas.
Mas ainda estamos nesse atraso de

melhorias. Não só na área tisica, mas
também há carências na qualificação
dos professores, Os profissionais da
área estão desmotivados pelos baixos
salários e os estudantes descomprome
tidos em aprender por causa de um-sis
tema desinteressado em educar.

"
Quando o E;stado pouco se importa,
-mais trabalho 9 Ministério Público terá.

Criam-se políticas de ensino apenas
focadas no bê-á-bá..Quando o Estado

pouco se importa. com o sistema que é

responsável pela formação de uma so

ciedade mais evoluída, mais trabalho o

Ministério-Público terá.

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

de inteira responsabilidade de seus autores,

�� O Correio do-Povo utiliza papelproduzido a partir de
\:::J' fontes renováveispreseruendo as florestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.ÓESDE1919

"

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3181
24 - 42 - 43 - 52 - 65

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1171

.

Primeiro sorteio
19 - 22 - 26 - 32 " 43 - 44
Segundo sorteio
02 - 05 - 20 - 22 - 44 - 47

A minha irmã
doidona fica muito

louca. Tomamos
'juntos. Ela bêbada

era muito engraçada.
Junior Lima falando de

Sandy em entrevista ao

programa CQC.

PADRE BOING FÃ CLUBE
A atmosfera na comunidade católica do Bairro Nereu Ramos é toda em louvor ao Padre
AloíSio Boeing. Á veneração virou souvenirs, como os tradicionais chaveiros vendidos

pelas irmã da congregação fundada pelo religioso. Para lembrar: o início do processo
de beatificação do padre está agendado para o dia 17 de maio,-em J·oinville.

1
. li,

-�+�
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Mais de três mil na
EM FAMíLIA
Adultos, idosos
e crianças
aproveitaram o

feriado para se

exercitar

Carolina Veiga

A proximadamente três
rtmil ciclistas, das crian
ças que recém começaram
a dar as primeiras pedalas
aos idosos experientes no

guidão, participaram on

tem, lO de maio, do Dia do
Pedal Sesc, com apoio do
Fort e da Unimed, realiza
do em homenagem ao Dia
do Trabalhador. O evento

começou às 8h30, na Rua

Max Wilhlem, com orga
nização, distribuição "de

brindes, arrecadação de
alimentos não perecíveis
e alongamentos; e termi-

.

riou por volta das uh, no
local da concentração. Ao
final do passeio ciclístico
foram sorteadas 50 bici
cletas e a programação
em homenagem-ao traba
lhador continuou durante
a tarde no espaço do Sesc

./

em Jaraguá do Sul, com
realização de atividades

recreativas, esportivas e

culturais.
Entre os atletas es

tavam Solange Olden

burg, de 32 anos, e a filha

Chayane Emanuelly Pin

no, de oito. Para marcar

a segunda participação
da filha na bicicletada,
Solange decidiu movar

e convidou as bonecas e

os ursos de pelúcia para
pedalarem também. Com
cordas cor de rosa, ela
amarrou os brinquedos
da criança e todos jun
tos enfrentaram a manhã
chuvosa de quarta-feira.
"Ela chega a ganhar ca

los nas mãos de tanto

que anda de bicicleta",
conta a mãe sobre a filha,
que adere ao esporte pelo
exercício físico diário.

Luciano Francisco Pe

dro, de 36 anos, também
teve um motivo especial
para estar no Dia do Pe

dal. Ele, a esposa Gabbi
Cristina Jahn e o filho

Bryan Jahn Pedro, acom
panharam o veterano da

família, Francisco João

pedalada
Pedro, de 80 anos. Ciclo

turista, Francisco passou
boa parte da vida andan
do de bicicleta e ensinou
o filho, Luciano, a fazer o
mesmo: Ambos participa
vam de passeios ciclísti
cos pelas áreas rurais da

região até. que, em 2009,
Francisco sofreu um sério
acidente de bicicleta. "Ele
teve traumatismo crania

no", revela Luciano. "O

que está me salvando é s

essa porcaria de bicicle

ta", brinca Francisco, que
desde o acidente pedala DUPLA Seu Francisco
de três a quatro quilôme- teve a companhia do filho
tros ao dia. Ele e o filho luciano durante o percurso

pedalaram - juntos, .lite-

ralmente, com a bicicleta

dupla reclinada. Duran

te a pedalada, os ciclistas

passaram pelas ruas Max

Wilhlem, Augusto Mielke,
José Stulzer, Max Hiendl
rnayer, Marechal Floriano
Peixoto, Epitácio Pessoa,
Coronel Bernardo Grub

ba, Av. Getúlio Vargas,
Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, Marina Frutuo

so, Ângelo Schiochet, Rei
noldo Rau, Walter Piccoli
e MaxWilhlem .

EDUARDO MONTECINO

RECLAMAÇÃO Benildes não consegue ir até a padaria, rua limita acessibilidade

,
o que está me

salvando é essa

porcaria de bicicleta.

Francisco Pedro,
de 80 anos

Solange e a filha

Chayane enfeitaram
as bicicletas

para atividade

PASSE.,_

FOTOS LÚCIO SASSI

JnfraesfrnturanoJaraguá-99
Comunidade cobramelhorias

A aposentada Benildes
da Silva, de 59 anos, não

consegue ir sozinha até a

padaria, loealizada há me

nos de 30 metros de casa,

comprar o pão para o café
da tarde ou um doce para
a neta Helena Flor, de dois
anos e meio. Benildes é ca

deirante e, além da dificul
'dade de locomoção comum,
precisa lidar com o estado

precário da RuaVergílio Sá
tler, sem macadame, calça
mento ou asfalto. "Não é só
a dificuldade de andar com
a cadeira de rodas. É a po
eira nos dias de sol e a lama
nos dias de chuva", reclama.

A realidade de Benildes,
. segundo o presidente da

Associação de Moradores
do Bairro Jaraguá 99, Lau

dir Dalpiaz, é comum entre

os moradores das ruas lin-

deiras à Rua Bertha Wee

ge, principal via do bairro.
De acordo com-Dalpiàz, a

região não recebe investi

mentos há cinco anos e 14
abaixo-assinados solicitan
do a pavimentação das vias

já foram enviados à divisão
de Conselhos da Prefeitura,
de Jaraguá do Sul.

"Das 14 ruas que pro
tocolamos ano passado,
algumas já foram enviadas

. à empresa, que aguarda a

colocação da tubulação de

esgoto para iniciar o asfalto
e as ruas Arduino Perine e

WolfgangWeege já têm pro

jetos encaminhados ao PAC

2", informou. Além do asfal
to das ruas laterais à Bertha .

Weege, os moradores ainda
. reivindicam a instalação, na
rua principal, de ciclovias..
sinalização de trânsito, fai-

xa elevada de pedestres e de
uma ealçada em frente ao

cemitério do bairro.
De acordo com o dire

tor de Trânsito de Jaraguá
do Sul, Rogério Kumhlen,
há pedidos de melhorias

no trânsitochegando dia
riamente à pasta, incluin
do os solicitados para a

Rua Bertha Weege, mas

nada pode ser feito do dia

para a noite. "Já temos

muita coisa em estudo e

as solicitações serão aten

didas conforme as condi

ções da pasta", garante.
Na lista de solicitações

ainda constam as ruas Ver

gílio Satler; Serafim Satler;
José Maestri; Leopoldo
Augusto Winkler; Otto Ge

org; Henrique Butzke; Dom
Helder Camara; Irma Dul

ce; Adolfo Birr.

..
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Ministério Público faz
cerco contra abandono
EDUCAÇÃO Secretaria

Regional tem até a

próxima semana para
se manifestar sobre o

estado de oito escolas

estaduais do Vale

carollna Veiga

A 7a Promotoria de Justiça de

.1"\Jaraguá do Sul instaurou in

quérito civil público para apurar
as deficiências estruturais em

oito escolas da Comarca. As ne

cessidades foram apontadas pela
Comissão Especial de Educação
da Assembleia Legislativa. O in

quérito foi instaurado dia 26 de

março e a. Secretaria de Desen
volvimento Regional de Jaraguá
(SDR), tem até a próxima sema

na para se posicionar. [Confira
rio quadro quais são as escolas e

melhorias necessárias apontadas
pelo Ministério Público].

"Queremos saber por que as

escolas estão nestas condições
e estipular um cronograma de
melhorias. Caso contrário, o pro
cesso se toma UIÍla Ação Civil Pú
blica contra o governo do Estado",
afuma o promotor da 7a Vara da
Infância e Juventude, Rafael Mei
ra Luz. Entre as escolas citadas

LOcrOSASsr

MP Uma das cobranças é pela finalização do ginásio da Escpla Giardini Lenzi

no inquérito, seis-são de Jaraguá do Sul e
duas de Corupá. A maior preocupação do

promotor está na falta de manutenção da
rede de energia elétrica e na falta de aces

sibilidade aos portadores de necessidades

especiais.
O inquérito foi resultado do levanta

mento realizado em todo o Estado, em
2012, pela Comissão de Educação da As
sembleia Legislativa, na época presidida
pelo deputado estadual Carlos Chiodini

(PMDB). '.'A fiscalização realizada pela
Comissão é um trabalho contínuo e as

reformas e manutenções das escolas têm
que se manter neste ritmo", disse Chio
dini ao ser-questionado.

Segundo o secretário da SDR, Lia Tiro
ni (PSDB), o que acontece é que as unida
des listadas nó inquérito são construções
antigas e que não receberam reparos com
o passar dos anos. "Não podemos refor
mar todas as unidades de uma única vez.

Mas, precisamos lembrar que não há na

nossa região nenhuma escola interditada
ou com espaços fechados por falta de in

fraestrutura", argumenta.

Número de alunos
por sala preocupa

o Sindicato dos Trabalhadores da Edu

cação (Sinte), protocolou, na última sema

na, denúncia contra a inconstitucionalidade
da Portaria 47 da Secretaria do Estado da

Educação, que prevê turmas de Ensino Mé
dio com 40 alunos por.professor..

De acordo com o promotor, a Portaria
pode ser considerada irregular por ferir ,

o artigo 67 da mesma lei, que determina

que cada aluno tenha um espaço equiva
lente a 1,30 metros quadrados e cada pro
fessor, 2,sm2. "Basta equacionar o número
de alunos pela área total das salas de aula

,

para perceber.que a portaria fere a consti

tuição estadual", argumenta. Para verificar
a quantidade de alunos dentro das salas de

aula, o Ministério Público deve realizar pe-
rícias nas unidades de ensino.

.

'� salas de aula
estão ótimas"

De acordo com a gerente de educação da
SDR, Lorita Karsten, não há precariedade nas
escolas'da região. "Eu não posso reformar to
das as escolasde unia só vez. Além disso, as
salas de aula estão ótimas. Algumas só preci
sam de uma pinturinha", defendeu.

Larita nega a superlotação e afirma ter
entrado em salas de aula com apenas oito

'

cadeiras ocupadas. Segundo ela, a deter

minação do governo do Estado foi para
reenturmar os alunos de modo que' a Lei

Complementar 170 de Santa Catarina, fos
se cumprida. "Cada aluno, seja ele gordo
ou magro, tem direito a 1,3m2 de espaço na

,

sala de aula e o professor a 2,sm2, a partir
daí, a quantidade de alunos é definida pela
área total do espaço", explica.

Mas, pelo cálculo da Gerência de Ensi

no, uma sala com 48m2 comportaria, no
máximo, 3S alunos e um professor.

-

, RA'o.X DAS UNIDADES
• ABDON BATISTA
• Prioridades do MP: reforma do telhado e banheiros,
ampliação do refeitório e da cozinha para atender
os alunos do período integral, construção de salas

para laboratórios e informática, necessidade de mais

climatizadores, acesso para cadeirantes ao segundo
piso e também na entrada da escola,

• O que diz a SDR: Projeto de reforma e ampliação
da estrutura, orçadoem R$ 4 milhões. O projeto foi
incluído no Pacto pela Educação e está em fase de

aprovação da documentação pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento (BNDS),

• ALVINO TRIBESS:
• Última reforma: 2005
• Prioridades do MP: Troca da rede elétrica, construção de
um ginásio de esportes e construção de uma cozinha para
os professores,

• O que diz a SDR: Em análise. Justificativas serão
encaminhadas ao MP na próxima semana.

• GIARDINI LUIZ LENZI:

• Prioridades do MP: Ginásio de esportes, construção de
duas salas de aula, reforma dos banheiros e-ampliação da
rede elétrica,

• O que diz a SDR: O projeto para reforma completa da unidade
de ensino, orçado em R$ 2 milhões, já teve a cota orçamentária
liberada pelo Estado e aguarda aprovação da cota financeira e

posterior liberação do dinheiro. Emergencialmente foi realizada a

cobertura do ginásio de esportes.

'. LlLIA AYROSO OECHSLER
• Última reforma: 2005
• Prioridades do MP: Troca de rede elétrica, principalmente
de fiação subterrânea, aquisição de mais urnacaixa d'água,
reforma geral do ginásio de esportes, contratação de mais
um assistente técnico pedagógico, troca do telhado,

• O que diz a SDR: Em análise, Justificativas serão
encaminhadas ao MP na próxima semana.

• EUCLIDES DA CUNHA:
• Prioridades do MP: Mais salas de aula, construção de
biblioteca e laboratórios de química e física, drenagem e

calçamento, troca do piso das salas de aula.

• O que diz a SDR: Em análise, Justificativas serão
encaminhadas ao MP na próxima semana.

• HOLANDO MARCELINO GONÇALVES:
• Prioridades do MP: reforma na rede elétrica,
necessidade de troca da mesa do refeitório,
pinturas externas e internas e reforma do telhado.

• O que diz a SDR: Em análise. Justificativas serão
encaminhadas ao MP na próxima semana,

• TERESA RAMOS (CORUPÁ)
• Prioridades do MP: Término da reforma
e sala para arquivo morto,

• O que diz a SDR: Em análise, Justificativas serão
encaminhadas ao MP na próxima semana,

• SÃO JOSÉ (CORUPÁ)
• Prioridades do MP: Aquisição pelo Estado ou

municipalização do prédio em que funciona a

escola e construção de um ginásio de esportes,
• O que diz a SDR: Em análise. Justificativas serão
encaminhadas ao MP na próxima semana.
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Planejamento urbano namesa de discussão
Começa hoje a Sa Conferência Muni

cipal da Cidade, no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul (Cejas). O debate
sobre políticas de desenvolvimento ur

bano segue até amanhã com participação
da comunidade, entidades, empresas e

administração pública. A iniciativa é do
Ministério das Cidades e será realizada
em todos os municípios brasileiros. As

propostas elencadas compõem um doeu-

diretrizes", afirmou Thaís. O debate de

questões municipais deve girar em torno

das leis de zoneamento, ocupação urba
na, sustentabilidade ambiental e mobili
dade urbana. São indicadores para onde
os órgãos federais irão direcionar seus

programas e investimentos, uma espécie
de agenda com metas é planos de ações
no enfrentamento dos problemas exis
tentes.

menta que será enviado para conferência
estadual e federal.

A diretora técnica de Planejamento
do Ipplan, Thaís Henning, destaca que
durante o encontro será debatido o Siste
ma Nacional de Desenvolvimento Urba
no. "Essas propostas voltam em progra
mas específicos para as regiões. A cidade
é de todos e por isso todos os segmentos
sociais devem participar da criação de

LÚCIOSASSI

EM FOCO . Ritmo de Obras Regularização
dos temperados

O promotor de Justiça Rafaei Meira
Luz, representantes das

.

Secretarias da

Saúde, da Agricultura e da Procuradoria,
se reúnem hoje, às 14h, com proprietários
de açougues e mercados. Será debatida a

possibilidade de regularização da venda de
carne temperada nomunicípio.

Pelo Facebook, ontem, Dieter
Janssen (PP) parabenizou os

trabalhadores. "Quero felicitar
a todos que fazem de nossa

cidade forte, pulante e em pleno
crescimento. São vocêsque

"
,. merecem nesta data todas

as honras", postou.

Relatóriomostra que, de janeiro a mar

ço deste ano, a Secretaria de Obras recebeu
e atendeu 1.358 solicitações de munícipes.
Foram 380km de manutenção de ruas não

pavimentas; 13 vias foram asfaltadas, en
tre novas e recuperadas, somando inves
timento de R$ 4,4 milhões. O ritmo vem

agradando o secretário Hideraldo Colle.

DlVULGAÇÁO
••••

Prefeito Mario Fernando
Reinke (PSDB) já acionou a

alta plumagem para tentar
reverter a decisão judicial que
ordenou pela cassação de seu

mandato e do vice, Armindo
Sesar Tassi (PMDB).

Voltando
"

a casa

• • •

Secretário de Infra
estrutura de Guarami

rim, Diogo Junckes,
participou da sessão da
Câmara na terça-feira
e apresentou as princi
pais ações dos 100 pri
meiros dias de trabalho.
Vereador na legislatura
passada, ele ressaltou a

importância da relação
de respeito, transparên
cia e independência en-II, ,it nfT

tre os Poderes.

A brincadeira em Massaranduba
é de que o vereador José Osnir
Ronchi (PP) está na cadeia, foi

preso por abater tucano. Ronchi foi

quem assinou, como advogado,
a ação contra Reinke.

QUINTA-FEIRA,2 DE MAIO DE 2013

Nosso asfalto
Promotor de Moralidade Pública,

Ricardo Viviani, está dando sequên
cia às investigações sobre o Programa
Nosso Asfalto. A denúncia é de que
nem todos os serviços contratados fo
ram realizados pela empresa Infrasul.
Mas, segundo dados jáfornecidos pela
Prefeitura, nem todos os serviços fo
ram pagos também, pois em algumas
vias não houve a necessidade de troca
de tubulação, por exemplo.

CEI dos 10mil
Presidente da CEI (Comissão Es

pecial de Inquérito), que vai apurar a
devolução de R$ 10mil ao Legislativo,
Evaldo João Junckes (PT), marcou

para terça-feira a. primeira. reunião
de trabalho. Participam da comissão
também AltairAguiar, relator, e Eve
raldo Sprung, membro.

Sem data
A avaliação interna do PT

sobre O desempenho dos filia
dos no governo municipal deve
ser agendada para este mês. O
encontro estava previsto para
acontecer no último sábado,
mas foi adiado em função das

eleições da Ujam.

Vias serão
pavimentadas

Prefeitura de Corupá vai investir
mais de um milhão de reais na pavi
mentação das ruas Domingos Salva

dor, Carlos Lacerda, Ervino Emílio

Moreira; 21 de abril, WernerWeber,
Marechal Castelo Branco, João Ber

nardino de Souza, Max Quentin, Er
nesto Larzen, Adolfo Milnitize João

Henrique. Apesar dos contratos te

rem sido assinados nesta semana,
as obras devem iniciar somente no .

segundo semestre.

•
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JOAO RODRIGUES
Secretário, a região vive uma

crise desde o fechamento da uni
dade da Seara. Existe alguma
perspectivas de o Estado auxiliar
os mais de 100 avicultores preju
dicados e que acumulam dívidas?

A Secretaria deAgricultura tem como

meta auxiliar os agricultores catarinen

ses, mas sempre seguindo os preceitos
legais. O que podemos oferecer para os

avicultores da região' especificamente
é o programa Juro Zero Agricultura/
Piscicultura. As' condições de finância
mento são de acordo com o Programa
de Fortalecimento da Agricultura Fa
miliar (Pronaf). O prazo de pagamento
é de até oito anos. O Estado, por meio
do Fundo de Desenvolvimento Rural,
concederá bônus de capital equivalente
a 100% dos juros previstos para as ope
rações de crédito dos produtores enqua
drados no Pronaf, com juro de até 2% ao

ano.

Uma das opções apresentadas
foi o incentivo á ranicultura. Po
rém, estes agricultores teriam de

que investir cerca de R$ 100 mil·

para adaptação. O Estado oferece

que tipo de financiamento?

Conforme o programa Juro Zero há
uma previsão de liberar até R$ 50 mil

para avicultores, mas estaremos am

pliando esse valor especificamente para
essa situação podendo chegar até R$

100 mil. As condições de financiamento
são de acordo com o Pronaf. O produtor
interessado deve procurar escritórios mu
nicipais da Epagri.

abanana catarinense sejamaisvalorizada.

A Secretaria tem previsão de re

. passar algumas máquinas à região
doVale do Itapocu?

. Até o momento não temos nenhuma

previsão de entrega de equipamentos
para a região, mas todos os programas
da Secretaria estão à disposição dos mu

nicípios. Ternos o programa Juro Zero, o
Terra Boa, o Kit Forrageira, o programa
de Desenvolvimento da Pecuária de Corte

Catarinense, entre outros; que podem ser

ampliados conforme a demanda.

Os bananicultores também en

frentam dificuldades nos últimos
anos. Agora, a ameaça é a importa
ção da.banana do Equador. Como o

Estado se posiciona?
Somos contra a-importação da fruta.

Defendemos os agricultores catarinenses,
mas como a decisão é do governo federal,
iremos pressionar politicamente para que

"

POI1TICA
QUINTA-FEIRA,2 DE MAIO DE 2013

Transparêncía
·Apartir de 27 de maio, as Pre

feituras de cidades com menos

de 50 mil' habitantes terão que
divulgar todos os dados relativos
a receitas e despesas, inclusive
com folhas de pagamento, em

tempo real, na internet, conforme
prevê a Lei da Transparência. As
Prefeituras tiveram quatro anos

para se adaptar, e aquela que não
cumprir a determinação pode ter
os repasses da União suspensos.

Boca grande'
o conselho paulista da As

sociaçãq,Brasileira de, Impren
sa (ABI) está em guerra com o

dono do SBT, Silvio Santos. Tudo

porque o apresentador decla
rou durante a premiação do Tro
féu Imprensa; no.último domin

go, 'que existem jornalistas pagos
apenas para falar mal'.

Sem eco

O líder do PSDB no Senado,
Aloysio Nunes, qualificou a pro
posta do senador Aécio Neves,
do mesmo ninho, pelo fim da re

eleição e a favor de cinco anos de

mandato, dê "factóide".

Supervisão
o Ministério da Educação (MEC) regulamentou

os procedimentos de supervisão para apurar irregu
laridades nas bolsas concedidas pelo ProUni. Pelas
novas regras, a supervisão dos bolsistas pode ocor
rer a partir de denúncia feita aoMinistério e a iden
tidade do denunciante pode sermantida em sigilo.

E TRAUMATOLOGIA se

3370.036613370.1867
[},., [}Mlél,1, tV41

Diretor Tétnlco Respon5lÍvel CRM4C8535 I!QE 4471

"

:A caxirolajá dá O que falar,

Não é um

casamento no

qual se escolhe
a noiva. É um

casamento

arranjado,
quem escolhe

a noiva são as·

circunstâncias.

O ·'lançamento da caxirola, instru
mento musicalliceneiado pela Fifa e que

, deve ser usado durante aCOpa doMundo
de 2014, foi ironizado esta semana pelo
jornal inglês The Guardian.A publicação
comparou o chocalho, lançado na pre

sença da presidente Dilma Rousseff e da

ministraMartaSuplicy, feito de plástico e

inventado.pelo músico Carlinhos Brown,
com as vuvuzelas que marcaram oMun
dial de 2010, na África do Sul. "Se você
achava que as vuvuzelas eram ruins, es
pere até ouvir a caxirola", €Screveu John
Crace, em um dos blogs da publicação.

Jorge Viana (PT),
vice-presidente

do Senado, sobre
o sistema político

e as alianças.
Declaração dada

em entrevista à

Carta Capi�alrj 'I
11.11111

)

)
)
).
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, Massaranduba terá Ouvidoria
UNHA DIRETA Prefeitura espera

liberação, do 0800, para efetivar
implantação oficial do serviço

Verônica Lemus

Depois de ter a proposta da criação de uma
Ouvidoria na Prefeitura de Massarandú

ba aprovada, a administração agora espera a

liberação de linha telefônica gratuita, o 0800,
para que o serviço comece a funcionar. Segun
do a gerente de gabinete da Prefeitura, Vivia
ne Grabowski, o pedido da linha já foi realiza
do à operadora, que tem prazo de 60 dias para
fazer a instalação.

A prirícípio, a estrutura contará com apenas
- um servidor, da Secretaria de Administração, à
qual a Ouvidoria será vinculada. Conforme ex

plicaViviane, o novo serviço poderá ter estrutu
ra e número de funcionários aumentados se a

denianda de trabalho for grande.
A principal função do novo órgão é a de

servir como uma ponte entre os munícipes e

o Poder Público. Entre as atividades está a de
receber denúncias, reclamações e queixas dos
cidadãos contra atos e omissões consideradas
indevidas ou ilegais, referentes ao Executivo,
e de receber solicitações e sugestões, encami
nhando-as para análise e avaliação dos seto

res competentes, garantindo uma resposta ao

interessado. A lei municipal que implantou
a Ouvidoria designa o prazo de 15 dias pará'
uma resposta ao cidadão, sem possibilidade
de prorrogação.

Com a implantação da Ouvidoria em Mas

saranduba, agora são três Prefeituras na re

gião que mantêm o serviço de forma oficial.
Em Jaraguá do Sul, o setor recebe sugestões,
pedidos e' reclamações pelo telefone 156, ou
através do site da Prefeitura (www.jaragua
dosul.sc.gov.br). Já emGuaramirim, o serviço
está à disposição pelo 0800 643 1125 ou pelo
site (www.guaramirim.sc.gov.br).

Jluminaçào lidera
Há três meses no comando da Ouvidoria de

Guaramirim, a funcionária comissionada Rosa
neComim conta que, por dia, recebe umamédia
de 10 a 15ligações. O volume não émaior, expli
ca, porque em muitos casos os munícipes ligam

. diretamente para as Secretarias responsáveis. O
setor funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Segundo Rosane, o maior número de pedi-
.
dos é para reparos e manutenções na ilumina
ção pública, como a troca de lâmpadas queima
das. Ao receber as ligações, a servidora tem a

função de registrá-las e reunir o maior número
de informações 'possível para que o pedido seja
encaminhado aos setores relacionados. Depen
dendo da demanda, a funcionária. solicita aos

secretários uma resposta, no entanto, Rosane
afirma _que na maioria dos casos fica sabendo

que a reivindicação foi. atendida quando o pró
priomunícipe lig�l<!gril,deç,�I}.p'Q,

OUVIDORIA Na Prefeitura de Guaramirim, Rosane Oomim recebe em média 15

ligações por dia .. Pedidos são encaminhados aos responsáveis pela demanda

Serviço não
é oficial

Em um caderno cha
mado por colegas de 'Alco

rão', o chefe de gabinete de

Schroeder, Harildo Konell,
faz o registro de todas as

solicitações que chegam à
Prefeitura. Com pouco mais
de 15 mil habitantes, o mu
nicípio não conta .com um

serviço oficial de Ouvidoria,
porém, o chefe de gabinete,
juntamente com a recep
cionista, presta o serviço de
atendimento ao cidadão.

De acordo com Konell,
com os pedidos que chegam ao

Executivo é feita uma triagem
que identifica os' setores res

. pensáveis pelas solicitações. O
chefe de gabinete explica que,
por ser uma cidade pequena,
"a população gosta de ter aces
so ao prefeito, de ser atendida

.diretamente", mas que nem

sempre isso é viável, em razão

da. agenda de comprorillssos
de Osvaldo Jurck (PSDB).

Desde o começo do ano, já
são quase 2.000 solicitações
protocoladas. Por semana, a

Prefeitura recebe de 150 a 200

pedidos. A maioria deles so

licita atendimento na Saúde,
Educação e Obras. "Princi

palmente pedidos de cirurgias
eletivas e consultas em espe
cialidades médicas", relata.
Da demanda, Konell garante
que a Prefeitura consegue
atender de 75% a 80% dos pe
didos. "Depende também do

empenho da pessoa que está
na função", comenta..

Cara a cara com prefeito
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Im,oveis da
Comarca

.
de Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo presenle edilal, que IVOMIR

STASSUN, CI RG n·l.133.4754SESPISC, CPF n' 458.701.959-34, brasileiro.
divorciado, analista de processo, residente e domiciliado na Rua Ernesto Lessmann nO
346, bairro Vila Lalau, nesla cidade; REQUER com base no artigo 213, inciso
II, da Lei n' 6.015/73, com as modificações introduzidas pela lei nO 10.931,
de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um

terreno sítuado nesta cidade, na Rua 141-Alberto Santos Dumont. matriculado
sob n" 7.963, ficha' 01, Uvro '2-RG, a .ser retificado conforme planta e

memorial descritivo arquivados neste Reglslro de Imóveis, sendo que, nos

termos dos §§ 2' e 3· do mencionado dispositivo legal, FICAM
NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para.
querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente
publicação): CONFRONTANTES - GEROLD HACK6ARTH, neste ato representando
seu filho JEFERSON EICHENBERGER HACKBARTH, CPF nO 077.312.009-51, de
menor, residente e domiciliado na Rua 147-Alberto Santos Dumont, bairro Vlla Lalau,
nesta cidade; Se for o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de
impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis
(situado na Rua Barão do Rio Branco n' 414, Centro, na cidade de

Jaraguá do Sul-SC, expediente das OO:OOhs h ·1·2:00hs e das 14:00hs ás
18:ooh5), advertindo-se desde Já que presumir-se-á a anuência do confrontante
que não apresentar impugnação no prazo da notlficação.

Em Corupá, a Prefeitu
ra não dispõe de serviço de
Ouvidoria oficial, mas assim
como acontece em Schroeder,
a população é atendida sempre
que precisa, De acordo com a

assessora de comunicação do

Paço, Jaqueline Rebouças, em
gestões anteriores o serviço
chegou a ser cogitado, porém,
pelo fato de omunicípio ser pe
queno "não valia a pena" criar
uma estrutura exclusiva para o

atendimento.

Segundo Jaqueline, O pre
feito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) recebe pessoalmente
em seu gabinete os munícipes
que procuram a administração .

Por dia, são cerca de 10 visitas, .

tirando encontros e reuniões
com autoridades e secretários.
'Com a informação em mãos,
o prefeito despacha as solici

tações para as Secretarias e,

dependendo do pedido, pede
uma resposta dos secretários,
mesmo que negativa.

-- dilUI U'J

JARAGUÁ' DO SUL, 18 de Abril de 2013.

A OFIi::IA�ol�-,...i��'_'__\ \
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Lenilson Elisio

- Marcello Lucht

Literatura

Escritor ganhaR$ 60mil em bolsa
o nome de um autor

de Jaraguá do Sul está
na lista de aprovados do

programa cultural da Pe
trobrás. Carlos Henrique

Schroeder é um dos 17
escritores brasileiros com

projeto contemplado. A

bolsa destinará R$ 60 mil
ao autor, para o investi-

mento no término do livro
"História da Chuva" - um

romance sobre o legado
da perda, o envelhecer e o
mundo das artes cênicas.

Camaleão
Robô' planeja
o primeiro CD
SOM Ainda sem data de lançamento. definida, músicos de

Jaraguá do Sul decidiram produzir o primeiro álbum da banda

Bárbara Elice perimentadas no palco.
Wickmann afirma 'que não será um

álbum conceitual, contudo, cada músi
ca deve falar sobre um tema específico.
"Tudo que vivemos nos influencia de

alguma forma e se reflete nas músicas",
explica Ainda não estão definidas quan
tas faixas vão compor o disco, nem qual
será o selo.

Para o próximo semestre, a banda

pretende alçar voos para outras cidades
catarinenses. Em Jaraguá do Sul, já es

tão fechados shows mensais no Sacra
mentum Pub. Pela região, a agenda está
concentrada em cidades como São Bento
do Sul, Pomerode, Joinville, Blumenau,
Barra Velha, Itajaí, Timbó, Corupá e São
Francisco do Sul.

A ntes de começar o show, um grupo
1"\de músicos de Jaraguá do Sul sem

pre procura sentir a atmosfera do local.
Eles gostam de perceber o ambiente e,

então, se adaptam ao lugar, como uni ca
maleão. Contudo, semelhante aos robôs,
cada integrante da banda está programa
do para executar apenas uma função: to
car o que gosta.

Essa é a ideia que une a guitarra, bai
xo, bateria e vocal da banda Camaleão
Robô. Desde setembro de 2010, quando
o grupo se formou, os músicos traba
lham em composições e chegaram a gra
var algumas bases. Mesmo com algumas
gravações de baterias e guitarras pron
tas, as mudanças na formação do grupo,
entre outros contratempos, colocaram as

músicas na gaveta. Três anosdepois, eles
decidiram retomar o projeto do primeiro
álbum da banda.

"Algumas músicas nós já tocamos

nos shows. Outras estão amadurecendo,
recebendo arranjos. Enfim, é um pro
cesso lento, que acredito que ainda vá
levar um tempo", disse o vocalista Tia

go Wickmann. Na atual fase -do projeto,
a pré-produção, as novas composições
também estão ganhando corpo e são ex-

Composição
Camaleão Robô é Lenilson Elisio na

guitarra; Marcello Lucht no baixo e te

clado; Alisson Mallmann na bateria e

TiagoWickmann nos vocais e guitarra. A
banda assume influências do blues, rock
clássico e progressivo. "Nós procuramos
filtrar tudo aquilo que agrada aos nossos

ouvidos. E isso se reflete tanto nos covers

que tocamos nos shows, como nas com

posições", diz Wickmann.

_FOTOS ERIC DE LlMiL

TiagoWickmann

Alisson Mallmann

DIVULGAÇÁO

Teatro

Comédia como terapia
A comédia "O analista e a sexólo

ga de Bagé" estará-no palco do Cen
tro Cultural da Scar no dia 4 demaio,
às 20 horas. Cláudio Cunha, como o

Analista Gaúcho, assessorado pela
sua recepcionistaMargarida (Denise
Klauck), recebe o público para uma

palestra cujo tema é o riso. Num Tra

tado do Humor o "Freud dos Pam-

pas", coloca o riso no divã, fazendo
uma análise das suas propriedades,
do público que ri e do humorista que
faz rir. Tudo emoldurado por causos,
anedotas, reafirmando a primazia da

piada bem contada. Até o dia 3 de

maio, os ingressos custam R$ 30 e

R$ 15. No dia do evento, custará R$
40 eR$ 20.
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Ricardo Daniel 'Ireis

'm poracaso.com e contato@poracaso.c�m II /poracaso

Novo horário
Galera do Sam'Bar manda avisar que o bar mais bamba

de Jaraguá entra nesta semana em seu horário de inverno.
A medida encurtà o expediente semanal, por hora o point
abrirá apenas de sexta a domingo, sempre a partir das 18h.

DIVULGAÇÃO

Showzaço
Fãs da cena indie celebram: fechou em modo cro

wdfunding a realização de show com Stephen MaIk

.mus (ex-Pavement) and The Jicks em Floripa nesta

sexta-feira, dia 3 de maio. O show vai rolar no Célula,
com abertura de John Candy (RJ) a partir das 23h.
O Blackbird mexeu seus pauzinhos e conseguiu sta

tus de ponto de venda de ingressos na região, dá um .

chego lá no bar para garantir o seu no primeiro lote

(R$90). Telefone para contato é 3275-2398. Jhou Felisberto e Letícia Dombroski curtindo a

animada tarde de domingo no Sam'Bar
,

CÉSAR CASTROIDIVULGAÇÃO

Cheers! A equipe Por Acaso celebrando no último sábado o casamento de um de seus colaboradores mais
antigos. Na foto: Diego (E), Ricardo, Marcelo "Tiba" Odorizzi e a linda noiva Ana Paula, Eric, Elton e Max <,

MAURICIOHERMANN

Crowdfunding
"Traduzido para o português como

financiamento coletivo, é a obtenção
de capital para iniciativas de interesse
comum através de múltiplas fontes de

financiamento, em geral pessoas físicas
interessadas na iniciativa." E foi com

depósitos de R$70 que um número su

ficiente de fãs de Stephen Malkmus con
seguiu viabilizar a realização do show
desta Sexta - caso não rolasse, a grana
seria' devolvida. Promoters da região
bem que poderiam adotar o modelo

para eventos alternativos. Risco zero,

quem ganha é a cena.
Thaise Gadotti Bertolotti e Ricardo Bertolotti fazendo
um belo par na cena do Madalena Chopp & Cozinha

OCPIO
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VARIED.ADES

AGENDA
HOJE À NOITE
<$o 19h - Happy Hour. Local: Blackbird Bar 13275 2398

.. 22h - Quinta Sertaneja / Show com Rodrigo Rossi & Luan
/ DJ Diego Feller. Local: l.ondon Pub 13055 0065

... 22h - Música ao Vivo / Show com Rodrigo Passos. Local:
Sacramentum Pub 18832 1524

ERICDE LlMA

Chico Buzzi,
o cameraman

favorito
da galera,
curtindo a

merecida

folga no

Sacramentum
Pub

Substratos
Carlos Felipe Urquizar tem novo painel grafitado

para inspirar os jaraguaenses, dessa vez na galeria.
de artes do Sesc. Até 29 de maio, as paredes da sala

permanecerão pintadas 'com a exposição Substra
tos, que após o períodopoderá ser conferida apenas
em vídeo ou fotos, já que o trabalho será sobreposto
pelo habitual revestimento de tinta branca daquelas
paredes. Tal qual o trabalho que pode ser conferido _

logo atrás do prédio do Koerich, no calçadão, Car,lo.s
voltou a usar a figura de cavalos como tema, trázép-

-

do à apreciação das formas o que o animal I'épresen�
ta para cada expectador. A galeria está aberta p)lf�.
visitação de terça à sextas das çh às 17h, e sábados e

domingos das 13h30 às 17h.,
.

DíVULGAÇÃO
.

Celebrando
Fãs do ponto mais mineiro de Jaraguá do Sul não

percam a oportunidade. Esta semana a CachaçariaÁgua
Doce completa nove anos na cidade. Passadinha para
parabenizar F1ávia e equipe serve também para aprovei
tar cardápio com preços especiais e música ao vivo com
artistas convidados para a ocasião. Para fechar com pro
moção, todo dia está rolando sorteio de brindes online,
acessem hoje o PorAcaso.com para conferir.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEffiA,2 DE MAIO DE 2013 PUBLICIDADE
OCP}l

www.ocponline.com.br

Rua OlMo Domingos Brugnago I 420
Vila Nova I Jaraguá do Sul • se

47 3370.0300 I fenpar.oom.br
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FENPAJt,

Inspirados em você,

I
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Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é quinta-feira, dia 2 de maio e a

nossa terrinha está recheada de
coisas para fazer. Muitas festas,
agitos e points com uma progra
mação bem diversificada. Não
tem desculpa para ficar em casa.

Então vamos à coluna, que será
lida por mais de 30 mil pesso
as no dia de hoje. Antes, aquela
frase para você refletir: "O valor
final da vida depende mais da
consciência e do poder de con

templação que da mera sobrevi
vência" (Aristóteles).

3370-3242

Pensamento do dia
Ninguém muda ao longo do

tempo. O que acontece é que
com o tempo você descobre

quem as pessoas realmente são.

c[
}

)

I
I

Miro
. Ramiro Pedro Schmitz, o

Miro, pessoa do mais alto caráter
e sempre um bom amigo do colu
nista, recebe hoje todo o carinho
e apreço de sua constelação de

amigos, Ele colhe mais uma flor
de seu lindo jardim. Cheers!

FOTOS MAURlCIO HERMANN

PReSENçA
o engenheiro
Almire
Lena Negri
conferiram
a1ªNoite
do Blues, no
Lehmann's

N'OHT
Djalma Bogo

e sua Lara
conferindo
os lugares
da moda

Moa Gonçalves

NA.SRODAS
Dr. Luiz Carlos Bianchi

e sua Neila, um casal que
sempre traz alegria por onde
circula. Na Noite do Blues, no
Lehmann's, não foi diferente.

. .. ..

Outro casal que formatou mesa

animada na Noite do Blues
foi o meu amigo Dr. Amaro

e sua Rita Ximenes .

.. .. ..

Enquanto isso, Kalico Le.hmann
anda a mil por hora com a sua

famosa e concorrida feijoada,
todos os sábados!

Miss
Para quem não sabe, no mun

do da beleza, as transexuais po
dem participar do Miss Universo.
A notícia soa bem ao movimen
to gay e simpatizantes também.
Vamos esperar para ver! Vai dar
muito assunto para coluna.

Niver do Zuza
Por favor, não ousem esquecê-lo: Luiz

Carlos Gieseler, o famoso Zuza, é o grande
aniversariante de hoje. Parabéns, amigo!
O meu desejo é que você e sua família se

jam plenamente felizes.

"
Uma mentira pode correr seis vezes
pelo mundo antes que a verdade tenha

tido tempo para pôr-se as calças.

Twaln

Beiruth
. Gente, ontem eu experimentei um bei

ruth de frango que é de comer de joelhos.
Mas o segredo da composição deste sabor
está com o molho, que é feito pelo cap do

Madalena, o Juliano! O segredo de como

fazer? Segundo o mocinho, a receita é guar
dada a sete chaves. Humm!

Tubs
O boa graça Claudio Tubs é uma da

quelas figuras ímpares. Está.em todos os
.

lugares, sempre com um sorrisão e é mui
to amigo dós amigos. "Carinha" indispen
sável nos eventos vips da urbe sorriso. Na
1 a Noite do Blues, sexta-feira última, dei
tou e rolou. É isso aí, garoto!

FOTOS MAUR!CIO HERMANN

GENTE
BOA
Adalto e

Soninha,
duas

figuras do

bem, na
Noite do
Blues

Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá do Sul

ILUII Zeca Rausis e Eliane também
foram prestigiar a Noite do Blliles

Lions
Dia 18 de maio, a partir das 11 ho

ras, vai rolar na AABB, de Jaraguá
do Sul, a 6a Feijoada Beneficente e a

27a Campanha da Visão Escolar. A

promoção é do Lions Clube Jaraguá
do Sul Cidade Industrial. O valor do
convite é R$ 20.

Bela Catarina
A confeitaria Bela Catarina é o

máximo e isso este colunista assina
em baixo. Com um super variado car

dápio, é uma das melhores opções da
nossa urbe mesmo que você esteja de
regime. Nomaior estilo "comer bem e .

saudável", fica a dica!

zé
Happy Hour? Anote aí: na Lan

chonete do Zé o seu happy fica mais
gelado e saboroso. Confira a chuleta
com polenta e queijo e, claro, aquela
Original geladérrima. É para beber
e comer de calcanhar (só para variar
um pouco), se é que você me enten
de. De nada!

London
Hoje também tem agito certeiro

no London Pub com super promoções
que irão agradar os habitues. No pal
co, Rodrigo Rossi e Luan. No "maior
estilo sertanejo, ótima dica para você
reunir os seus amigos! A pickup fica

. por conta do DJ Diego Feller.

•

VARIEDADES
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1411 3855-8824
(411 3822·1355

TE CONTEI
• O meu abraço de

hoje, éheio de energias
positivas, vai para a

minha amiga e DJ,
Paty Lems. Ela é outra

Idarling que sempre
apoia a nosso trabalho.
Valeu mesmo!

'. Melissa Gaspareto

�bate as taças e faz tim
tim bem nesta quinta-
feira. Parabéns pra você.

.. No sábado, dia
quatro de maio, vai rolar
na Igreja Matriz São
Sebastião a tradicional
Galetada da Apae. Já
comprei o meu convite.

.. Já no dia 11 de maio
ocorre, na sede do

. Círculo Italiano, o 8º
Café Colonial do CVV.

.. As irmãs, Jake
e Lorena Campos
esticaram o feriado.
Vão curtir até domingo
as delícias da serra

gaúcha.

+- Hoje tem almoço no

Galo Londrino. Anota aí!
Aliás, o Murilo, cap da
casa, grande figura! ffi

'o,
'I

.. Uma ótima quinta-
feira a todos e cuidado:
você está sendo (

filmado.

.. Com essa, fui!
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João Chiodini . Escritor

"'"

escritor@joaochiodini.com.br

- Querido, quer ir comigo ao cinema hoje
à noite?
'- Claro, meu bem. O que será que está em
cartaz?
- Homem de Ferro 3.
- Homem de Ferro? Você quer ver
Homem de Ferro?
- Sim. Por quê?
- Por nada. É que deve estar passando
alguma comédia romântica, ou algum
filme com bicho, que eu sei

que você gosta ...
- Sim, eu gosto. Mas, você
detesta.
- Não é que eu detesto. Só
não é a minha preferência.
- Eu sei. Sua preferência
é ação: Matança, tiros,
explosões, essas coisas, tipo
Duro de Matar.
- Opa, opa. Não fale desse

jeito do tio Bruce.
- Tio Bruce? Quem é esse?
- BruceWillis, querida. Do
Duro de Matar!
- Ah, tá. Mas, estamos
mudando o foco da nossa

conversa. Por que você não

quer ir assistir Homem de
Ferro comigo?
- Não é que eu não queira,
querida. Claro que eu vou.

Tá combinado! Hoje à

Clique animal

estava passando?
- Não! O trem?
- Pois é. O trem não havia passado. Eu
tinha ido ao cinema.
- E por que você não me levou com você?
- É que eu fui com o pessoal da empresa.
- Deveria ter me levado com você.
- Não me Julgue! Você vive saindo com

suas arrugas.
- Eu sei. Mas eu aviso antes!

- Tudo bem, querida.
Vamos esquecer isso. Eu
vou assistir com você.
- Não quero mais.
- Por que não? Serei uma
boa companhia, juro.
- Não será, não. Você fica o

tempo todo dizendo: "olha,
olha, olha." "Presta atenção
nessa parte." "Agora, agora,
olha só."
- Não é verdade.
- É sim. Inclusive, da
última vez que fomos
ver um filme que você já
tinha assistido, o pessoal
mandou o lanterninha te

tirar da sala.
- Tá legal. Então, não.
vamos. Mas, só vou te dizer
uma coisa!
- Fala. O que é?
- A Pepper Potts morre.

Vamos ao cinema?
noite: Eu, você, Tony Stark.
- Sei lá. Você tá meio estranho.
- Ok, ok. Eu confesso! Eujá fui assistir o
Homem de Ferro.
- Foi assistir? Como assim? Quando?
- Na sexta-feira, depois do trabalho.
- Depois do trabalho? Que horas? Eu não
tô entendendo.
- Lembra quando eu liguei dizendo que ia
demorar um pouco mais, porque o trem

ADOTE Este filhote
nasceu no início
de março, está
vermifugado e com

a primeira dose da
vacina. Os pais são
desconhecidos, mas
estima-se que seja
de porte pequeno a

médio. Contato: Rute,
telefone 3374-1182

AMIGO! Max

procura um lar
com bastante

espaço para
correr e brincar.
É super dócil e
companheiro.
Tem 6 anos.

Contato: Marcia,
telefone:

3376-4909

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginâs
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul
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Aniversariantes

2/5
Alexandre da S. Correa

Amanda D. Oliveira

André J. Terme

Ãrlete Anacleto
�

Eduardo Gabrielli Flor da Silva
Elmar Rueckert
Evanir Hoffmann Heinert

Felipe Borba Klussoski
Guilherme Müller
Gustavo Hensechel
Idílio dos Santos
Irene Leandro Wilke

Isabela P. Bening
Jackson Luís Kopsch
Jair Rogério Steinmacher

Jaqueline Schimanski
Jeferson L. dos Santos
Jonathan Ricardo Georg
Júlia Koehler Laurinda

Juliano Jolras Leitempergher
Larissa Gabriele Konell

Luíz Carlos Gieseler
Maiara l.ennert
Maria Cristina Franzoi

Nelson Kreutzfeld
Odacir Walter Berthi
Roberto Kniess

Rodrigo Wopsch
Rudiberto Müller
Salete Moretti

Sandro Luís Francesci
Suellen Laís Georg
Tisiane dos Santos Horstmann
Valdecir Goldacker
Vanessa Dalcanalli

Volney Júnior Zimmermann

• David Beckham - atleta
• Donatella Versace - estilista

,

• Fausto Silva - apresentador
• Lily Allen - cantora

.

• Mayara Magri - Atriz

Curiosidade
2 de maio ...

... é o 1220 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 243 dias para
acabar o ano. Dia Nacional
do Ex-combatente. Em

1519 morre Leonardo da
Vinci, artista e cientista
italiano. Em 1927 é
fundada a Academia
de Artes e Ciências

. Cinematográficas de
Hollywood, que entrega
o prêmio Oscar. Em

1997morre Paulo Freire,
sociólogo e pedagogo

·

. I
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PREVISAO DO TEMPO
Tirinhas

Piadas

A cueca do portuga

Quando Joaquim tirou a roupa pra ser examinado, o médico reparou
que sua cueca estava encardida, fedendo mais do que o Rio Tietê.

- Senhor Joaquim, há quanto tempo o senhor está com essa cueca?
- Há dois meses, doutoure.
- O senhor precisa trocar de cueca, seu Joaquim!
- Eu tentei, doutoure. Tentei muito ... Mas ninguém quer trocaire

comigo!

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:DO, 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

JOINVILLE

• GNC MUELLER
, Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DUB
• Homem de Ferro 3 (3D) -18:50, 21 :30 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes -14:1 O, 16:45 - DUB

'Oblivion -19:30, 22:00 - LEG
• Homem de Ferro 3 - 13:50, 16:30, 19:10,21 :50 - LEG

.GNCGARTEN
, Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50, 16:30, 19:10,
21:50 - LEG

'Vai 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

"Amor é Tudo o

Que Você Precisa
Ida (Trine Dyrholm) está

passando por um terrível
inferno astral. Além de se

recuperar de uma doença, ela
descobre que seumarido a

está traindo com uma jovem
contadora. De quebra, ainda
sofre um acidente de carro

quando está indo para o

casamento da filha, em plena
Itália. O queIda não imaginava
é que o outro carro envolvido
no acidente pertencesse â
Phi:lip (Pierce Brosnan), oJ}al
do noivo. Diante da situação,
eles resolvem ir juntos ao local
da cerimônia e, ao chegar,
começam a se envolver
romanticamente.

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrada de 3x3.

o
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Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sol no Estado

Quinta e sexta-feira: Dia de
tempo estável com predomínio
de sol e aumento de nuvens e sem
indicativo de chuva para o Estado.

Temperatura em elevação.Vento
de nordeste a noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

20°C6

127°C
LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

e CHEIA 25/5

'o
AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

IV
. SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 28°C

ti}
DOMINGO
MíN: 20°C
MÁX: 22°C

Parcialmente
Nublado

�
Nublado

Chuvoso

1&
Trovoada

�
Ensolarado

.�
�
V
j �i
Instável

�I\,

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 4 5 fi 7 8 92 3

• .'
2 II
3

4

5

•

1. Peixe muito capturado em redes e arrastões de

pesca
2. A extremidade traseira do carro de bois
3. A atriz norte-americana Ryan, de "Sintonia de

Amor" / Coincidência fortuita
4. Assinatura em promissória como garantia de seu

pagamento / Vereador
5. Acalmar / O nome da 6a consoante
6. Abastecer / Nota da Redação
7. Ferocidade
8. O símbolo qUímico do ferro / Espetáculo teatral 5

9. Um pouco de .. , urânio / Bloco de gelo de grandes I----+--+--+-----il----I-----I---!----I---l i
proporções, fragmentado e com muitas gretas, 7. .. ;.�consite em perigo constante a montanhistas eal-. o

pinistas 8 �
10. Bofetada / Diz-se que não está para peixe quando I----+--+--+-.----il-----'+----I--+----I----i t��� 9 "

. :11. (1I1gl.) Laliche-rápidol(Matem,) Símbolo de lími- 1------+--+-.-,-+---+--+----t---i:íi
te 10.. �

�_+-�-+_��_+-__i_-+-�----i�
12. Indivíduo petulante íi • _ .�'); ;.•1aErud�. �._

,,� <. ,.�.
Iff. . .�
I;'�' �".�

,'a _j
•.
: "W?'\( ·JeIOW\(

·6 'ou?lEuBISao .g 'OPleJIZ 'Epeq\f
.

L 'PI 'w.,aH '.'08 ·9 'e<l)Í 'S'''H 'ens ·9
:J03\f 'JeAel '03·1' 'lJed\f �ope50d·8 'ojueJoqJa"H·G 'le51n3 'dseVj·� :SI\l811H3A

weJlal·B� 'OP!MJÍ\f·U 'WIl '�oeus
.�� 'aJeVj 'edel ·ol 'OeJOs'eJn·6 'el!00H'O:I·9 'emeJg,·'L 'HN 'JO�OJd·9 '.6\(
Jepos ·9 'I'P3 'leAV .1' 'oseo\( '50Vj ·S 'waqanbaH·G 'EPEOSOd

.

� :SI\flNOZIHOH
.

. Ov)nlOS.

12
VERTICAIS
1. Museu de Arte de São Paulo I Modalidade de futebol f3

com regras próprias, disputada entre duas equipes
de cinco jogadores cada

2. Que reflete intensamente luz ou calor
3. No pugilismQ, diz-se de lutador hábil em nocautear
/ (Red.) Prédio de apartamentos com serviços de

hotelaria, tais como refeitório, lavanderia etc,
4. As iniciais de ator Emiliano, das telenovelas / Elimi-

'

nar sujeiras úsando água e sabão / Outro nome do
carvalho silvestre

5. Pronome possessivo feminino / Derrota / Símbolo
de qullevolt-ampêre

6. (Pop,) Fedor de suor I Há pouco / Uma das três

grandes divisões da personalidade humana
7. Espécie de camiseta usada pelos foliões dos blocos

carnavalescos para se reconhecerem como grupo f
O escritor e cartunista de "O Menino Maluquinho"

8. Banco que deve receber a quantia de um cheque
cruzado

, 9. Devolver o fio às lâminas / Uma carne das costas
do boi.
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Novelas
• SANGUE BOM - GLOBO - 19H

Bento discute com Giane por causa de Amora. Bárbara

chantageia Brunetty. Damáris pede dicas para reconquistar
o ex-marido. Wilson briga com Tito. Tito beija Renata. Bento
fica eufórico com a possibilidade de falar com Amora. Plínio

pensa em Irene. Fabinho pega um falso diploma de faculda
de com um comparsa. Amora não gosta de ver Maurício e

Malu juntos. Brunetty cai na cova de Jonathan. Júlia provoca
Tina. Wilson encontra Damáris em seu quarto. Renata pensa
em Tito. Érico pede para a noiva levar Bento ao casamento
deTina. Xande vai ao Cantaí, e Gilson se preocupa. Bento faz
as pazes com Giane. Rosemere discute com Xande. Natan
avisa a Verônica que vai à casa de Bárbara. Giane não se

conforma ao saber que Bento foi atrás de Amora.

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Dionísio pede ajuda a Alberto para procurar sua medalha.

Ester conta a Cassiano sobre o acordo que fez com Alberto.

eassíano promete a Ester que conseguirá reverter a situação.
Donato deixa Bibiana comovida ao revelar que cumpriu pena
na prisão no lugar de Hélio. Isabel constata que os documen
tos trazidos porGonzalo são falsos, mas procura não demons
trar ao delegado que descobriu a armação. Juliano conversa

com Mila e tenta convencê-Ia do amor que sente por sua mãe.
Lindaura entrega a medalha de Dionísio para Doralice guar
dar no lugar. Gonzalo demonstra preocupação com a possibi
lidade de abertura de inquérito contra Cassiano. Isabel avisa
a Cassiano que não será fácil tirá-lo da condição de acusado.
Quirino avisa a Estér que foi Alberto quem colocou os sais no

lugar dos diamantes que incriminaram Cassiano.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Theo fica irritado com a presença de Lívia e pede para

falar com Stenio. Irina questiona Lívia sobre sua obsessão por
Theo. Morena vê Riva tirando fotos dela. Jô leva a gravação
que fez para a polícia. Stenio fica tenso ao saber do telefo-

Salve Jorge

Choque de realidade! Aisha encontra Delzuite e Lurdinha
Aisha (Dani Moreno) finalmente encontrou sua família

biológica! Mas será que a jovem vai aceitar suas origens do
Alemão? Helô (GiovannaAntonelli) leva a turca até a casa de
Delzuite (Solange Badim), mas sem contar que fica em uma

comunidade. Aisha toma o maior susto quando desce do car-

rol Enquanto Lurdinha (Bruna Marquezine) se emociona,
todos os vizinhos correm para ver o que está acontecendo e

deixam Aisha completamente tonta com tantos comentários.
Delzuite vai logo abraçando a filha e nem percebe o quanto
ela está achando estranha essa situação.

nema de Theo. Helô e Ricardo tentam tirar uma confissão da
fornecedora de Wanda. Barros deixa Wanda e Berna sozinhas
e escuta a conversa das duas. Farid incentiva Ayla a dançar
para os turistas do restaurante de Cyla. Demir avisa a Zya�
que vai contar a verdade para a cunhada, se for questionado.
Bianca discute com Sarila na rua. Ayla foge de uma conversa

com Zyah. Adam encontra a caneta filmadora no chão da bo

ate, e Jô fica tensa. Almir conta para Morena que eles preci
sam de mais quatro embarques para acabar com a quadrilha.
Theo descobre que Lívia está no quarto ao lado do seu. Áurea
visita Érica. Wanda decide contar para Helô sobre a adoção

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Firmino diz pra Helena que Renê deu uma rápida saída

e pediu para que tentem acalmar e segurar Olívia, na sala

enquanto ele não chega. Renê volta com um cabo que foi

comprar. Enfim os-filmes começam a ser exibidos. As crian

ças se divertem muito e a diretora, sempre exagerada, vibra.
Quando chega a hora de exibir o filme do grupo "Os Vingado
res", Maria Joaquina grita "não" e fala que não gostaria que o

filme fosse exibido naquele momento. A patricinha está com

vários comportamentos estranhos. Para a surpresa negativa
e chocante de todos ao invés do filme estava uma edição
com brincadeiras e comentários arteiros do Paulo. Maria Jo

aquina chora arrependida pela maldade que fez. Paulo apa
rece no vídeo tirando muito sarro de Olívia. Para a sorte de

todos, a diretora estava dormindo e não assistiu nada.

• BALACOBACO - RECORD
Taís revela estar com medo de Norberto e Eduardo con

sola a filha. O casal de agricultores leva a polícia ao local
onde o corpo foi encontrado, mas eles se espantarn ao ver

que o rnesrno sumiu. Diva quase é descoberta pelo repór
ter ao dar urna entrevista sob a pele de Dilly, deixando Dóris
irritada. Josefina diz a Plínio que não vai mais interpretar a
Marcelona e o locutor fica transtornado. A senhora aceita
ter um quadro no programa de Violeta/Vitor, que comemora.

Celina cogita a possibilidade de voltar para Londres. Abigail
afirma que Norberto está morto, mas Isabel fica em ,dúvida.
A senhora defende seu antigo genro, deixando Taís furiosa.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Nanda Costa com

problema de saúde
o ritmo intenso de gravações de Salve Jor

ge, da Globo, pegou Nanda Costa de jeito. A'
protagonista da trama de Glória Perez desfal
cou as gravações, por conta de uma crise de

laringite. A decisão de que a atriz se ausentasse

do setpartiu da produção da novela. A assesso

ria de comunicação da emissora informou que
Nanda passou por repouso e já voltou ao tra

balho, com gravações noturnas. Vale lembrar

que Salve Jorge está na reta final das gravações,
pois a trama termina em maio.

ReynaldoGianecchini
dá adeus aos cachos

Com o fim de "Guerra dos Sexos", o ator
Reynaldo Gianecchini se despediu dos cachos
do personagem Nando e afirmou estar alivia
do em dar adeus às madeixas. "Cortar curtinho

sempre rejuvenesce", afirmou. O ator guardou
o que sobrou dos cachos e mostrou aos fãs na
rede social Instagram. "Minha mãe pediu um
cachinho", disse. Sobre o fim das gravações,
Gianechchini contou que fica muito próximo
do elenco que trabalha e sente falta da convi
vência. "Algumas pessoas ficam quase depri
midas, porque é uma convivência de 'um ano

que de repente se quebra", declarou. Esse foi o
primeiro trabalho de Reynaldo, após enfrentar
um câncer e passar por um transplante.

Saber como escolher um caminho com o coração é
aprender como seguir o sentimento intuitivo.

Iean Shínoda Bolen

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo
Certas responsabilidades PO

dem parecer urn fardo. Tenha cui
dado para não se sobrecarregar no
trabalho, pois estar consciente de
suas limitações é o primeiro passo
para superá-las. Excelente astral no
amor: curta os momentos com sua

cara-metade. Cor: lilás.

.Libra� 23/9a22/1O-Ar

Não brinque com assuntos

ligados a dinheiro. Você terá difi
culdade ao lidar com situações ou
problemas mal resolvidos. Traba
lho em equipe será estimulante,
mas não se arrisque. No amor, o •

clima é demuito prazer e diversão.
Cor: marrom.

�. Touro
�4 20/4 a 20/5 - Terra
.. No cenário profissional, tenha

cuidado dobrado com o clima de

competição entre os colegas. Quan
to mais discreta for ,a sua atuação
profissional, melhor será seu de

sempenho! Nas questões afetivas,
interesses em comum podem forta-
lecer o romance. Cor: preto.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

As pessoas estão mais críticas
e exigentes, incluindo você, daí
a dificuldade em se chegar a urn
acordo. Quem é autônomo ou pro
fissionalliberal conta com boas vi

brações. Quem pensa em consoli
dar urn romance, esta-é urna época
muito promissora! Cor: verde.

IrJII G€r.neos ..

... 21/5a20/6-Ar

Não convém fazer promessas
que não possa cumprir. A sensação
de que nada acontece com a urgên
cia que gostaria poderá afetar o seu

astral. Não deixe que a apatia ou o

desencanto prevaleça. O astral é de

perfeita sintonia com a pessoa ama
da. Cor: branco.

rJe_ Sagitário
Ia 42/11 a21/12-Fogo

Hoje, você terá a sensação de

que as coisas vão estarmais amar
radas do que gostaria, mas não
convém apressar o rumo dos acon
tecimentos. A chave do sucesso

está em se fazer o que gosta. Prazer
e descontração vão marcar a sua

vida amorosa. Cor: vermelho.

Câncer
21/6a21/7-Âgua

Pode haver urn transbordamen
to de emoções e problemas mal
resolvidos neste dia. Quanto mais
autonomia você tiver no campo pro
fissional, maior será o seu desempe
nho. Mantenha urn certo mistério
sobre a sua vida amorosa e tudo vai
fluirbem! Cor: tons claros.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Não se surpreenda se urna pes
soa que julgava da sua confiança
causar problemas financeiros. O
dia revela a possibilidade de fazer
urna economia forçada. Não abuse
da sorte. No campo sentimental,
convém demonstrar a generosida
de do seu coração. Cor: marrom.

.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Suas prioridades podem bater
de frente com as necessidades e exi

gências dos outros. Evite se indispor
com pessoas de autoridade: a corda

sempre cede do lado mais fraco. O
setor afetivo conta com ótimas vi

brações: aproveite o carinho do par.
'

Cor: roxo.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O período da manhã revela
certa tensão em família. Profissio
nalmente, você terá sucesso em

atividades que ofereçam maior
liberdade. Tenha cuidado com. o

comodismo. No campo afetivo, o
clima é de grande alegria: aprovei
te omomento! Cor: marrom.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Será dificil conviver com pres
sões e críticas, especialmente no

trabalho. Tome cuidado para não

impor suas ideias aos outros ou po
derá atrair ressentimentos. Há si
nais de muitas alegrias à noite. Um
romance estável ganha urna injeção
de ânimo. Cor: vermelho.

� Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Não deixe que a apatia ou o

pessimismo tome conta de você.
O dia está sujeito a alguns contra
tempos, mas nem por isso você

. .
deve reagir a tudo e a todos. Man
tenha sua discrição no trabalho. À
noite, ficar em casa pode sermuito
agradável. Cor: lilás.
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João Neto faz 11 meses dia 4 de maio. A
mamãe já está preparando a festinha'de 1

aninho. A família deseja felicidades

Andrielly
comemorou
dois anos
de idade.

Que Deus te
ilumine sempre.

Felicidades e

muitos anos dê

vida, dos pais
que te amam,
dos avós, e

de toda a sua

_ família

Este 'é Gustavo Bianchini que completou
5 anos no-dia 28 de abril. A mamãe

Rosangela Portela deseja saúde e muitas
felicidades. Que você seja sempre esse

menino querido, que contagia a todos
com sua espontaneidade

OCP�'
www..ocponline.com.br

No dia 9
de abril, a
pequena
Bárbara
Hermann

.

completou
4 anos. Os

pais Marcelo
e Alceni

Hermann, a
irmã Bianca, e
o irmão Bruno

desejam muitas

fellcídades
para esse

anjinho
Letícia completou. um ano no dia 30
de abril. Os pais Julianá e Evandro .

Kuhlmann enviam um super abraço e os

desejos de saúde e felicidades

Os amigos
e familiares

parabenizam
Patrícia

Alexsandra .

Herrmann pela
formatura e

conquista do 1º

lugar no curso
de Ciências

Contábeis, pela
Católica de

Santa Catarina,
no dia

5 de abril

No dia 4/5 quem
comemora idade
nova é a mãe,
amiga e avó
Marilda Barbosa

Zappelline. Quem
lhe deseja tudo
de melhor na vida
são as filhas,

. genros, netinha,
e especialmente
o marido Silvio

Zappeline. As
filhas também

desejam um feliz

Qia das Mães

repleto de alegria e

muita saúde

A madrinha
Cida Rosa

parabeniza
o afilhado
Gustavo
Forte pela
comunhão,
no dia 21,
em Corupá

. Isabela comemora o prlrnelro
aniversário no dia 3. A mãe Andreia,
o pai Edson Luis Beselçe e toda a

família lhe desejammulta saúde e

felicidades

Vilmar José Mendonça com a mãe T«;!resia Leier
Mendonça. Ele completou mais um ano-de vida,
dia 30. A família Mendonça, a esposa Jandira e os

filhos Tatiane eWillian, desejam bençãos de Deus,
saúde, paz, amor e sucesso. Felicidades!

Festa de Rei
na Aliança

A Sociedade Esportiva
e Recreativa Aliança, de
Jaraguá do Sul, promove
neste sábado, a tradicional
Festa de Rei e Baile. Os

festejos iniciam às 13h30
com a concentração na
sede social, dos sócios e

convidados, com posterior
busca ªs 14h, da Majestade,
Sr. Udo Schroeder, sob o

comando do Sr. Gerson

Hornburg, acompanhados
pela Banda da Scar. O
baile terá início às 22h30 e

será animado pela Banda
Legal, �o Rio Grande do
Sul. Ingressos antecipados
nos seguintes locais: Posto
Mime (matriz, Rio Cerro),
Flash Vídeo Locadora
e em Pomerode na
Panificadora Flor deTrigo
e Supermercado Gumz,

Participação da Equipe
de Drink's Black Lemon.
Aniversariantes do mês
tem acesso livre. Endereço
da Sociedade: Rodovia SC
110 (antiga 416), Km 18,
9.555, Bairro Rio Cerro II.

Informações, 3376-0057 ou

9671-4255.

Rei e Rainha
com baile

Neste sábado, a
Sociedade Desportiva
Recreativa Rio da Luz II
"Salão Centenário", de
Jaraguá do Sul, promove
Festa de Rei e Rainha com
Baile em dose dupla. A

.

concentração dos sócios
convidados e simpatizantes
está marcada para as 18h,
na sede social e a saída,
às 19h, em busca das

Majestades, Sr. Marcia
Viebrantz e Sra.Cristiane

Viebrantz, sob o comando
do Sr. Aldoir Oldenburg.
O baile, com início às

23h, terá sete horas-de
_

duração e será animado

pela Banda Collibry e

Turbinados da Vaneira.

Ingressos antecipados a

R$ 10, no Posto Mime

(matriz e Barra) e Flash
Vídeo Locadora. Mais

informações pelos telefones
9968-0852 ou ;3055-8908.
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• .RIEGEL
No dia 2 de maio de 1980 - 33 anos atrás - era

constituída uma das mais importantes fabricantes
de carrocerias de madeira do Estado. A carrocerias
mudaram, mas a marca continua presente.

• a.ATISTA PNEUS
Está presente no mercado de pneus desde o dia 2
de maio de 1986 e, portanto, completa 27 anos de

atuação com muito sucesso.

+CSMKRAUPP
Uma empresa relativamente nova mais que nos seus

seis anos de atividades já se fez notar pelas grandes
pontes rolantes que tranSITam regularmente pelas vias
locais com destino a seus clientes pelo país.

• DEMICAR
Com 22 anos de, existência completados hoje,
tornou-se um endereço dos mais conhecidos,
atuando com oficina e lataria.

• ETIMA
Atuando no competitivo mercado de etiquetas,
conseguiu destaque nacional em seu segmento.
Comemora hoje 22 anos de atividades.

• VITÓRIA
. Focada em um segmento bem específico do
mercado de fundição, comemora 26 anos de
atividades com uma longa história de vitórias.

• PALAZZO
Seis anos de mercado - comemorados hoje - foram
suficientes para colocar esta empresa de pisos e

revestimentos em uma posição de destaque não

apenas no mercado regional.

• ETALAN
35 anos de atuação no mercado faz daTaschner Ind.
Têxtil uma das veteranas no segmento. Sua atuação
lhe garante um espaço 'generoso.

• ,TRANSPÉZIA
São apenas 16 anos de existência, mas os seus
caminhões transportando caçambas de entulho já
fazem parte da paisagem da região.

Lourival Karsten
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-Cartões
A Secretaria de Estado da Fazenda

.L1adquiriu um novo software para
acompanhar com mais agilidade as

operações feitas por meio de cartão

.de crédito e débito. a objetivo do

ConnectjDirect é melhorar a forma
de recepção e envio de dados por par
te das administradoras de cartão, dis-

.
ponibilizando as informações fiscais
com mais rapidez. A tecnologia tem

sido muito importante para aumen

tar a assertividade das ações de fisca-'
lização. No início de abril, a Fazenda

deu início à operação Malha Cartão

4 para verificar as vendas do varejo
feitas com cartão de crédito e-débito
serna emissão de cupom fiscal. Serão
fiscalizadas 179 empresas que juntas
sonegaram mais de R$ 5 milhões em '

ICMS aos cofres públicos de Santa
Catarina. Elas foram selecionadas

após o cruzamento de dados obtidos

junto às administradoras de cartão de '

débito e crédito com as informações
prestadas mensalmente pelas pró
prias empresas à Fazenda.

QUINTA-FEIRA,2 DE MAIO DE 2013

Mercado de carnes
De acordo com os dados do Departamento deAgriculturados EUA, em

2012 o Brasil retomou o posto demaior exportadormundial de carnes com
1,52milhão de toneladas. Em 2011, tinha perdido este posto para aAustrália e

deverá perder novamente o posto em 2013, pois a Índia que ficou em segundo
lugar em 2012 - deixando aAustrália em terceiro - avançamais rapidamente
que o Brasil. a Brasil, no entanto, está conseguindo preços melhores que seus
concorrentes com a exportação de produtos commaior valor agregado.

IGP-M

íNDICE PERíODO
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 2,MAI0,2013

COMMODlTIES
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%

, Multiprint
Etiquetas

Nascida em maio de 1993 e atu

ando no fornecimento de soluções
em rótulos adesivos.possui relevante
gama de' clientes principalmente no

segmento de vestuário e alimentos.A

parceria com a 3M é urn diferencial.

Idiomas
a diretor comercial da. The

Smart One Idiomas, Kleber Viero,
visitou recentemente a Prefeitura e

também a ASsociação Empresarial
de Araquari, município que rece.,

berá a instalação de uma fábrica da:

BMW, de olho nas possibilidades
. que,esta e outras empresas repre

sentain};5ili-a a ampliação do merca
do de,ensino de línguas na região.

Fonte
II

inesgotável
Escola, Centros de Edu

cação Profissionalizante e·
Núcleos de Tecnologia Edu
cacional de Santa Catarina
estão sendo beneficiados com
a doação pela Receita Federal
de equipamentos eletrônicos
fruto de apreensões.

.

Internet
Embora a rede já esteja presente

de forma decisiva na vida dos brasí

leiros.-a Câmara deDeputados está
discutindo o projetode lei que cria

.

um marco civil para a internet no
Brasil. De duas urna: estão mais de

A queda nos preços do tomate e de outros vilões levou este indicador a uma década atrasados ou criando
uma alta de 0,15% em abril contra uma alta de 0,21% em março. Embora seja uma legislação para tumultuar. Afi-
uma boa notícia, significa que estes produtos ainda vão ter de cair muito para nal, a internet já superou a marca de
contrabalançar os aurmmmffi,fltfmii)tmll'llllliH1HIHhHi tHl1t 111Wi íilH�t,!.f; :. �,;� ���õ���;u10�?í;�I,fl�l'
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Imposto de Renda

Quem perdeu prazo deve acertar a conta
o prazo para entregar à Receita

Federal o Imposto de Renda da Pes

soa Física (IRPF) venceu às 23h59
de terça-feira (30) e os contribuintes

que deixaram de fazê-lo devem agora
se preparar para enviar a declaração
mesmo com atraso.

A partir das. 8h de hoje, a Recei
ta vai abrir novamente o seu sistema

para receber as declarações de quem
perdeu o prazo. Só será possível en-

viar a declaração pela internet.
Além de baixar o programa usado

para preencher a declaração (IRPF
2013), também é necessário gravar
no computador o Receitanet, progra
ma que serve para enviar o documen
to. Ambos são encontrados no site da
Receita Federal.

O programa é o mesmo usado por
quem declarou dentro do prazo. Por

isso, quem já tem o IRPF e o Recei-

tanet gravados no computador não
precisa baixá-los novamente.

De acordo com o supervisor na
cional do IRPF, Joaquim Adir, a Re

ceita já recebeu cerca de 1 milhão de

declarações de contribuintes que per
deram o prazo no ano passado.

Quem perdeu o prazo terá que pa
gar multa de, no mínimo, R$ 165,74.
Ademora em enviar a declaração, po
rém, pode fazer esse valor aumentar.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço:RuaCei.ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201-

JARAGUA DO SUL- se Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97. c/c o artigo 995 do código
deNormasdaCGJ/SC. para a devida ciência ao responsável. segue a
relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sen
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
lNI1MADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 245248/2013 Sacado: CONSTRUMETAL COMER
CIO DE VIDROS lTIlA ME Endereço: RUA FRANCISCO HRUS
CHKA 2140 - jaraguã do Sul-SC - CEP 89253-600 Cedente: HSBC
BANI< BRASIL S/A - BANCO MUll1PW Sacâdor: METALURGlCA
TS INDUSTRIADEESTRUTURAS METAUCAS E Espécie: DMI - W
TItulo: 290B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.433.00 - Data

para pagamento: 07/05/2013-Valor total a pagarR$7.532,77 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: R$ 7.433,00 - Juros: R$ 22,29 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Conduçâo'Râ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 245170/2013 Sacado: ELETRONICA JARAGUAENSE
Endereço: PROCOPIO GOMES DE OUVElRA 1347 - JARAGUA DO
SUL - CEP: Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador.
AlARMES ij'APEMA lTIlA MEEspêcie:DMI- WTItulo: 4059 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 852,00 - Data para pagamento:
07/05/2013-Valor total a pagar R$9:15,76Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 852,00 - Juros: R$ 3,12 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$10,79
.

Apontamento: 245324/2013 Sacado: EUTON DIEGO ALVES SOA
RES Endereço: RUA PADREALUlSIO BOEING 100 CASA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-200 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CH Sa
cador. BV FINANCEIRAS/A CH Espécie:CBI- N"TItulo: 750112536
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.915,49 - Data para paga-

menta: 07/05/2013- Valor total a pagar R$2.252,82 Descrição dos
valores: Valordo titulo: R$ 1.915,49 - Juros: R$254,76Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$22,72

Apontamento: 245347/2013 Sacado: INDIANARA DE F TRENTO

Endereço: RUA RICARDO KASSNER,145 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89250-000 Cedente: NllZA BRUCH COMERCIAL Sacador.
- Espêcie: DMI- N'Tltulo: 1304 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 3.300,00 - Data para pagamento: 07/05/2013-Valor total a pagar
R$3.389,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.300,00 - Ju
ros: R$ 13,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 245198/2013 Sacado: JOAO RODRIGUES DE SI

QUEIRA Endereço: RUA SIZlNO GARCIA I CASA - TRES RIOS
NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-310 Cedente: BANCO
VOLKSWAGEN S/A Sacador. - Espécie: CBI - N' TItulo: 23532275
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.037,25 - Data para paga
mento: 07105/2013- Valor total a pagar R$3.251,51 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 3.037,25 - Juros: R$ 126,55 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$27,86

Apontamento: 245176/2013 Sacado: LUFENA REPRESENTACOES
lTIlA ME 'Endereço: RUA JOAO PlCOLU 270 - laraguã do Sul-SC
- CEP 89251-590 Cedente: IMPRESSORA MAYER lTIlA Sacador: -

Espécie: DMI - N' TItulo: 20175'- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 147,50 - Data para pagamento: 07/05/2013- Valor total a pagar
R$2ZI,09 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$147,50 - Juros: R$
2,95 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245027/2013 Sacado:MARCEUAVERGUES Endere-

ço: ESTRADA PAUW VOITOUNI I - RlBEIRAO CAVAW - Jaraguá
do Sul-SC - CEP 89265-202 Cedente: BANCO ITAUCARD S/A Sa
cador. - Espêcie: CBI- N'1itulo: 265095091 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 451.90 - Data para pagamento: 07/05/2013- Valor
total a pagar R$556,22 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ .

451,90 - Juros: R$ 8,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$35,89

Apontamento: 245153/2013 Sacado: RODOBOX TRANSPORTES
DE CARGAS lTIlA Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA

NOVA, 435 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89251-640 Ceden
te: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURlTARIO
Sacador. - Espêcie: DMI- N'TItulo: 4559610IDU - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$I90,oo - Data para pagamento: 07/05/2013-
Valor total a pagar R$264,25 Descrição dos valores: Valor do título:
R$190,00 - Juros: R$3,61 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245154/2013 Sacado: RODOBOX TRANSPORTES
DE CARGAS lTIlA Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA
NOVA, 435 - CENTRO - Iaragua do Sul-se - CEP: 89251-640 Ceden
te: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURlTARIO
Sacador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 4828710IDU - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 190,00 - Data para pagamento: 07/05/2013-
Valor total a pagar R$262,35 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$190,00 - Juros: R$1,71 Emolurnentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução:R$24,50 - Diligência:R$IO,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo'; na data de 02/05/2013. Iaregué do Sul
(50,02 demala de2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Toral de titulas publicados: 9
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I

www.gumz.com.br
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35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gurnz@gumz.com.br
Desde 1978
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A Empresa Epal Portaria e Limpeza
LTDA, CNPJ nº 03.828.841/0001-80,
informa que foram perdido-extra
viados CINCO blocos de notas para

serviços de 01 a 250. Em virtude de

enchentes ocorridas em nossa sede.

As mesmas encontravam-se

preenchimento pela empresa.

sem

RENÚNCIA DE PROCURAÇÃO (ART_ 45 do CPC)
À MOMENTO INFORMÁTICA LTDA - ME

Servimo-nos do presente para notificá-lo que os signatários da

presente, RENUNCIAM AO MANDATO outorgado por Vossa
Senhoria nos autos da declaratória na 058.00.003235-0, em
trâmite perante a 2" Vara Cível da Comarca de São Bento do
Sul- SC.
Por oportuno, advertimos que o acompanhamento dos res

pectivos autos se findará em 10 (dez) dias, a contar da pu

blicação deste, prazo em que os Senhores deverão nomear

procurador(es) substituto(s).
Atenciosamente, PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER

ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados ins
crita na OAB/SC sob o n°. 1.029.

; ,

AP ULA DE OLEO
DE ABACATE

Bastante utilizado na indústria farmacêutica e cosmética, o óleo de abacate agora promete ser um aliado no
combate ao envelhecimento da pele. O composto é rico em vitaminas ç e E, potentes antioxidantes que
protegem os tecidos da ação dos radicais livres, e ácidos graxos 6 e 9, essenciais para proporcionar energia às
células. O óleo deAbacate reforça a imunidade e ajuda a proteger a saúde dos olhos, da pele e dos cabelos.
O óleo ainda é rico em glutationa, um tripeptidio da família das proteínas, importante na desintoxicação do corpo,
especialmente no fígado e intestino, e formador de enzimas antioxidantes, que reduzem o estresse oxidativo.

Ele também ajuda no. emagrecimento e a explicação é simples: esse óleo reduz os níveis de cortisol,
hormônio relacionado ao aumento da compulsão alimentar e do acúmulo de gordura na região abdominal.
O beta-sitosterol presente nesse óleo se associa às gorduras saturadas de outros alimentos bloqueando sua

absorção pelo corpo, consequentemente ajuda na perda de peso. Além do emagrecimento, o óleo de
abacate traz outros benefícios para a saúde. Um deles é a prevenção de doenças cardiovasculares.
Devido ao seu alto teor de ácido oléico, uma gordura monoinsaturada que auxilia na

redução do colesterol ruim e aumento do bom, deixando o seu coração mais saudável.

Propriedades do Óleo de Abacate:
- Antioxidante
- Reforça a imunidade
- Auxiliar na redução da gordura corporal
- Auxiliar na redução do colesterol ruim e aumento do colesterol bom
- Prevenção de doenças cardiovasculares

Conheça esta. novidade em cápsulas na Ekilíbrio.
Consulte seu.médíco ou nutricionista.

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas. Fitoterápicos
ekilibrio.farmaciademanipulacao

, '.

3371-8298 I 3371·6��? II. R.ua J.o.ã,�.�.i.,?,olli,1.1�, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
, I '
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Preço de manutenção preocupa
CA�ÊRAS Prefeituras podem debater a possibilidade de
realizar uma licitação conjunta para contratação de empresa

Débora Remor

A um mês, de terminar
.1"\.0 contrato de manu-

)

tenção das câmeras de
videomonitoramento das
cidades de Guaramirim,
Schroeder e Massarandu
ba, as Prefeituras ainda
não definiram como o ser

viço será feito. A empresa
atualmente responsável,

, contratada junto com a

instalação do sistema pelo
governo do Estado, en

viou propostas para a ma

nutenção preventiva. Os

valores são exorbitantes, ,

na opinião do secretário
de Finanças de Schroeder,
Marcos Dellagiustina, que
pretende abordar o tema

em encontro da Amvali

(Associação dos Municí

pios do Vale doItapocu).
A manutenção preven

tiva das cinco câmeras de
Schroeder custaria ao mu

nicípio R$ 3,3 mil ao mês,
de acordo com a proposta.
No caso de troca de peças
ou equipamentos, o valor
da despesa seria acrescido
à conta da Prefeitura. "Não

somos obrigados a contra

tar esta empresa, pelo con

trário, entendo que é preci
so licitar o serviço e buscar a
melhor oferta", argumenta
Dellagiustina. O secretário

quer reunir representantes
dos demaismunicípios para
discutir urna solução e, pos
sivelmente, contratar o ser

viço em conjunto.
O mesmo ofício foi re

cebido pela Prefeitura de

Massaranduba, porém,
dentro do órgão, o proble
ma ainda não foi discutido.
O secretário de Finanças,

Mauricio Prawutzki, con

firma que o assunto deve
sertratado em reunião com
o prefeito Mário Fernando
Reinke ainda esta semana.

Em Guaramirim, o edi
tal de licitação está sendo

preparado e deve ser pu
blicado em breve. "Faltam

poucos acertos e acredito

que será realizado através
de urn pregão, como é o cor

reto, para que haja disputa
entre os fornecedores", afir
ma o gerente de licitações,
Erick Tibes. Já em Corupá,
a pressa em relação àmanu
tenção é menor; pois o sis
tema foi inaugurado alguns
meses depois dos outros

WlDfOt��nro, Custos com a manutenção das câmeras pode inviabilizar a ampflação do sistema

1í:í:'It_, .:11_1_....._,..ir.IB1Ji,� -=�..

Polícia Militar apreende drogas e arma

Uma festa realizada
sem alvará ou permissão
foi interrompida pela'Po
lícia Militar na noite de

terça-feira, na divisa entre
os municípios de Guara
mirim e Araquari, às mar
gens da BR-28·0. No local,
foram ,apreendidos 60
comprimidos de ecstasy,

22 de LSD, além de uma

pequena quantidade de
maconha e cocaína. Cerca
de 20 pessoas foram deti
das por porte de entorpe
centes e devem compare
cer ao Juizado Especial
Criminal.

Também foram encon

tradas urna espingarda

calibre 36 e três munições,
no quarto de um funcioná
rio da fazenda onde a festa
acontecia. O homem de 35
anos prestou depoimento
na Delegacia de Polícia e,
como não pagou a fiança
estipulada, foi encaminha
do ao Presídio Regional de
Jaraguá do Sul.

três municípios e a garantia
não termina em maio. Os
custos da manutenção, po
rém, também provocaram
susto dentro do Paço. "O
contrato está sendo analisa
do pelo setor jurídico, nada
foi definido ainda", diz o Se

cretário de Administração,
Sandro Rogério Glatz.

Anlpliação e
JlO'I!IOS ""' ......,JIf""....,....

Como existe uma nego
ciação para instalação de
mais câmeras e ampliação
do sistema de videomo

nitoramento, o assunto

deve se arrastar. "Estamos

levantando estes pontos
também, mas provavel
mente isso será tratado de'
forma separada", diz Erick
Tibes, de Guaramirim.

Para o secretário de

Finanças de Schroeder,
Marcos Dellagiustina, de

pendendo dos valores da

manutenção do sistema, a
possibilidade de instalação
de novas câmeras será tra
tada com cautela. "Os con
tratos deveriam ser mais

transparentes e o municí

pio mais atento ao assinar
o convênio com o governo
do Estado, principalmente
em -relação às obrigações

,

futuras", alerta.

Os contratos deveriam ser mais transparentes e

o município mais atento ao assinar o convênio

com o governo do Estado, principalmente
em relação às obrigações futuras.

Marcos Dellagiustina, secretário
de Finanças de Schroeder

Equipamentos comproblemas
Amaior cidade do Vale

do Itapocu conta com 40
câmeras instaladas, mas

há quase um ano o sistema
de videomonitoramento
não recebe' manutenção.
Um levantamento foi rea
lizado na semana passada,
e em breve o edital de lici

tação para contratação do

serviço deve ser publicado.
O relatório aponta que

,

pelo menos dez equipa
mentos estão com algum
tipo de problema de trans
missão ou na captação de

imagens. "Recebemos o'
levantamento e um orça
mento prévio. Porém, a

contratação deve ser feita
através de .licitação", diz o

responsáyel pela Central

Regional de Emergência
da.Polícia Militar, tenente
Antônio Rocha, que coor

dena a central-de monito
ramento das câmeras.

Os custos virão da Dire
toria de Trânsito e Trans

porte da Prefeitura de Ja

raguá do Sul, que reserva

R$ 9 mil mensais para, a

manutenção. "Vamos ve

rificar o orçamento, mas

temos cerca de R$ 120 mil
em caixa relativo ao supe
rávit de 2012", confirma o

diretor Rogério Kumhlen.

Depl'�ior
Idoso morre no Centro de Resgate

Permanece no. Instituto
-Médico Legal (IML) o corpo
de MiguelEspíndola da Sil

va, de 63 anos, que morreu
durante amadrugada de on
tem, no

_

Centro de Resgate
Social, no Jaraguá Esquer
do. A equipe, da Prefeitura
entrou em contato com fa

miliares, quemoram em São

Paulo e Pernambuco. De
, acordo com o cuidador so
cialMarcelo Martins, Espín
dola já teria tentado o suicí
dio no sábado, pela segunda
vez, evoltou do hospital para,
o Centro de Resgate na tar

de de terça-feira. O idoso foi
encontrado por outro mo

rador, por volta das 6h de

ontem, caído no banheiro'
da instituição, enforcado com
cadarço de tênis. Os bombei
ros foram acionados, porém,
Espíndola já estava sem vida.
Não há confirmação se ele
recebia acompanhamento
psicológico por parte da enti
dade, que abriga pessoas em
situação de vulnerabilidade.
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PEGADO Cordialidade entre os elencos ficou do lado de fora de campo. Dentro dele, os times não encararam o jogo como um simples amistoso

Deu Juventus no primeiro
clássico de Jaraguá do Sul
2 A O Romero e Gledson marcaram para o Moleque Travesso, em amistoso disputado no João Marcatto

-

NÓ seu aniversário de 47
anos, o Juvehtus encerrou

.

a parceria com o Jaraguá de
forma festiva e com um balan

ço - positivo. Em amistoso que
marcou o primeiro jogo entre

as equipes, o Moleque Travesso

venceu o co-irmão por 2 a 0, no

Estádio João Marcatto.
A partida não teve um nível

técnico elevado, mas contou com
muita determinação de ambas
as equipes no decorrer dos 90
minutos. Aos 39' da primeira
etapa, Gledson deu grande as

sistência para Romero estufar
as redes.Aos 29' do segundo
tempo, Gledson recebeu lança
mento, driblou o goleiro e pôs
números finais à partida.

Destaque do jogo com urn .

gol e urna assistência, o atacante
REENCONTRO Agora vestindo as cores do Leão do Valê,
técnico Rafael Rocha comandou a equipe contra seu ex-clube

não escondeu sua felicidade pelo
trabalho. finalizado com êxito. "A
nossa equipe entrou com o espí
rito de vitoria e encerramos com

o objetivo realizado, Queríamos
retribuir aos torcedores que nos

apoiaram e marcar o aniversário
do Juventus", destacou.

Encarando o jogo corno urna

"

partida de campeonato, o volan
te Nêgo reiterou o desejo em

permanecer no clube. "Mui
tos acharam que entraríamos
para brincar, mas mostramos

que o nosso objetivo era jogar
sério. Agora vamos aguardar o
projeto da diretoria, mas tenho
certeza que o. clube vai dar a volta

por cima nesta atual situação",
analisou.

No lado do. Leão do Vale,
o volante Rafael acredita que
o jogo. serviu para dar ritmo à

__equipe, que está se preparando
para o Campeonato Catarinen-

.

se da Divisão deAcesso. "O jogo
foi bom para dar entrosamento
e vamos continuar a nossa pre
paração para conquistar D aces-

.

so do Jaraguá à Segunda Divi

são", concluiu.

-,
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Mostramos que o

nosso objetivo era

jogar sério. Agora
vamos aguardar o

projeto da diretoria,
mas tenho certeza

que o clube vai dar

a volta por cima.

Nêgo, volante do Juventus

}
!

Ficha Técnica:
Juventus 2 x o Jaraguá

.. -'

• Local: João Marcatto, em _

Jaraguá do Sul (SC)

• Data: 1/5/2013 (quarta).
• Horário: 16h (de Brasília)
• Arbitragem: Rhaoni Garcia,
auxiliado por Jeferson Tazzo e

Lu iz dos Santos

• Cartões amarelos: Gregori e
Gledson (Juventus); Guilherme

(Jaraguá)
• Cartões vermelhos: Jhoy
(Juventus); Piter (Jaraguá)

• Gols: Romero, aos 38/1 T;
G ledson, aos 29/2T (J uventus)

• Juventus: Wanderson; Jhoy,
Paganelli, Fabinho e William

(Jãcenir); Nêgo, Gregori (Léo),
Vina (Cleiton) (Kim) e Paulinho

(Alison); Romero e Gledson

(Marcelinho). Técnico:
Marcia Ventura.

• Jaraguá: Junior; Maicon, Dema
(Bruno), Ricardo (Zanguelini)
e Jefinho (Luis Paulo); Piter,
Rafael, Nando (Giovani) e

Geléia; João Carlos (Guilherme)
e Elder. Técnico: Rafael Rocha.

I
(

r

"
O jogo foi bom para dar entrosamento e vamos

continuar a nossa preparação para conquistar
o acesso do Jarag'uá à Segunda-Divisão.

Rafael, volante do Jaraguá

Nossa equipe entrou
com o espírito ·de

vitória. Queríamos

retribuir aos torcedores

que nos apoiaram e

marcar o aniversário

do Juventus.

G�n, atacante juventino

HENRlQUE PORTO/AVANTE!
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Na lista de convocadas, Betina é uma promessa do basquete local

Sete atletas de
,

<'

Jaraguá do Sul
convocados

""'"

sao
SUCESSO Com um trabalhode base consolidado e bem
sucedido no município, basquete colhe novamente os frutos

"1:]undada em 2001� a As
.r sociação Jaraguaense
de Basquetebol (AJAB)
mantém desde então um

trabalho de base nas es

colas do município com o

objetivo de revelar talentos
e difundir a prática da mo
dalidade. E mais uma vez

esse trabalho - hoje apoia
do porWEG, Sesi e PME -

deu seus frutos. Foram sete

nesta 'colheita'.
. Na terça-feira (30), a

Federação Catarinense de
Basketball (FCB) divulgou
a relação dos convocados
para integrarem as Sele

ções Estaduais Subrz. Eles

foram chamados para os
treinamentos visando os

Campeonatos Brasileiros da '

categoria, nos dois naipes.
Os garotos serão co

mandados por Eduardo
Larangeira, o Laranja. Ele
convocou o armadorHum
berto Pacheco e o pivô
Eduardo Madalena para
treinarem de 16 e 19 de
maio, em Rio do Sul, jun
to com outros 22 atlet-as.
Destes, dezoito seguem no

grupo que se reapresenta
de 2 e 8 de junho, também
no Alto Vale. O Campeo
nato Brasileiro acontece
na sequência, de 9 a 15, no

interior paulista. \

Já as, meninas serão
treinadas por Moisés Ca
bassa Júnior, que con

vocou o -quinteto base.
jaraguaense formado por
Caroline Eckert, Thayná
de Oliveira, Ana Carolina
Pauli,Maria Eduarda Papp
e Betina da Silva. Elas se

apresentam aos treinos de
16 a 19 de maio, em Porto
União. Se reapresentam de
15 a 22 de junho, também
no Planalto Norte, par
tindo na sequência para
Campo Grande (MS), onde
.será realizada a competi
ção nacional, até o dia 29.

�

Inscrições
em Schroeder

Finalização de jaraguaense
ganha destaquemundial

ADiretoria de Esportes No dia 13 de abril, o
e Lazer de Schroeder está lutador jaraguaense An
aceitando inscrições para derson "Adele" Ramos, da
o 27° Campeonato Muni- equipe Garra Sul, particicipal de futebol de cam-

pau do Hawk Fight Cham
po. O congresso técnico pionship, em Rio Negri
acontece na quinta-feira, nho. Lá protagonizou uma
dia 9, a partir das 19h30, 'finalização' inusitada, que
no Audi��rio ��C�. A chamou a atenção dos fãs
taxa de mscnçao e de R$, da modalidade. Posta

- 230 por equipe. Em jogo, 'do no YouTube, o golpe
uma premiação total de virou 'hit' e já alcançouR$ 2 mil. mais de 42 mil visualiza

ções. Chegou também aos

Escolares

ElisaAguiar
" "!.

ecampeao
A Escola Elisa Aguiar

foi a campeã da edição des
te ano dos Jogos Escolares
de Schroeder (JEMS). O
evento envolveu aproxima
damente 520 alunos,. de
quatro instituições. 'Os cam
peões de cada modalidade
se credenciaram para a fase
microrregional dos Jogos

.

Escolares de Sta. Catarina.

principais sites de MMA
do Mundo, que destaca
ram o feito do atleta local.
-O golpe foi tão incomum,
que o site norte-americano

Cage Potato sugeriu que
o nocaute foi na linha do

'wrestling' - a tradicional
luta livre - e achou um ví
deo para comparar a ficção
com a realidade. Confira o

golpe de Adele acessando

http://www.youtube.com/
watch?v=Xe3uiCMucQ8.

IMAGEM REPRODUÇÃO

Conhecido como 'slam nocauteador', golpe
feito por Adele é complexo e dificil de ser aplicado

. Jasti

Oito equipes jaraguaenses se classificam
Schroeder sediou, na

última terça-feira (30), a

fase microrregional da 6a

edição dos Jogos Abertos
da Terceira Idade - Jasti.
A delegação de Jaraguá do
Sul foi representada por 27
atletas, que classificaram
as modalidades de bolão
(feminino), bocha (mas
culina e feminina), canas
tra (masculina), dança de

salão (60 a 69 anos e aci
ma de 70 anos) e dominó
(masculino e feminino)
para a fase estadual' da

.

competição, que acontece
em Itá, de 14 a 18 de maio.

O evento agradou ao

presidente da Fundação
Municipal de Esportes e

Turismo, Jean Leutprecht,
que manifestou interesse
em disponibilizar o nome

do município para sediar
a Iase estadual da competi
ção em 2014. Nos Jasti, os
atletas a partir de 60 anos

participam com o objetivo
de confraternizar e promo
ver a atividade física entre
a população da terceira
idade. Por estemotivo, não
existe um campeão geral,
apenas premiações por
modalidades.

•

PARTICIPAÇÃO Jaraguaenses garantiram vaga na fase Estadual dos Jastt, em Itá

II I . J I ,[ , I II
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Timão tropeça
e Grêmio se

)

supera em casa
Pela competição nacional, Fia e Cruzeiro

vencem. Internacional fica no empate com o Santa Cruz

Agência Avante!

Com jogos pela Taça
Libertadores e pela

Copa do Brasil, o futebol
brasileiro foi movimen
tado na noite de ontem.

Atual campeão Mundial e
da competição continental,
o Corinthians foi o único
a tropeçar e viu o rival ar

gentino largar com vanta

gem nas oitavas.
- Apresentando, _ uma

postura oposta a final da
última Libertadores contrá
o Boca Juniors, o Timão
viu Ç> adversário se impor
e largar com vantagem ao

vencer por 1 a 0, em La

Bombonera. No dia 15 de

maio, o confronto será no

'Pacaembu e o alvinegro
precisa vencer por 2 a o.

Com aArena lotada e jo
gando quase o segundo tem
po todo com dez homens, o
Grêmio conseguiu vencer o

Santa Fé, daColômbia, por
2 a 1.\ Este foi o primeiro re

vés do adversário na Liber
tadores. Agora, os gaúchos
jogam por um empate na

-partida de volta.
PelaCopa do Brasil, o

Flamengo iniciou perdendo,
mas virou o jogo e venceu

a Campinense por 2 a 1, no

Amigão. No entanto, não
evitou o confronto de volta.

No Arruda, Santa Cruz
e Internacional ficam no

empate sem gols. No Rio de

Janeiro, o Cruzeiro venceu o
Resende por 2 a 1, no Rau- -

lino de Oliveira. Em Arapi
raca, o Asa surpreendeu o

Ceará e goleou por 3 a-o,

O Goiás chegou perto
de antecipar a classifica

ção; mas sofreu um gol nos
acréscimos e acabou ven

cendo o Santo André por 3 a

2, no Bruno José Daniel. Já
o rival Atlético-GO garantiu
a vaga ao vencer o Cianorte

por 3 a 1, no Albino Turbay.
Fechando a rodada, o Crac
venceu o Betim por 3 a 2, no
Gervino da Fonseca.

LEONARDO.SILVAlVIPCOMM -

2 A 1 Flamengo, de Hernani, bateu a Campinense, mas não eliminou o jogo de volta

Champions League
Bayern_e Borussia se garantem na decisão

De azarões a finalistas.

BayernMunich eBorussia
Dortmund superaram o

favoritismo de Barcelona
e Real Madrid e protago
nizam uma decisão inédi
ta na Champions League.
Na terça-feira, o Borussia
perdeu para o Real por 2 a

0, no Santiago Bernabéu.
No entanto, a goleada por
4 a 1 no jogo de ida garan
tiu a classificação. Diferen
temente do rival, o Bayern

'

não tomou conhecimento
e voltou a atropelar o Bar
celona. No Camp Nou,
os alemães silenciaram

a torcida local ao vencer"

por 3 a o. O destaque dos
bávaros foi o meia francês
Frank Ribéry, que

_

pro
porcionou duas assistên
cias para gols de Arjen
Robben e Thomas Muller.
A final será no dia 25 de

maio, na Inglaterra.

Muricy com dúvida
Sem jogos no meio de semana, o

técnico Muricy Ramalho busca uma

solução para escalar o Santos contra o

MogiMirim, na semifinal do Paulistão.
Com a morte de seu irmão, Galhardo
ainda não se recuperou psicologica
mente e pode ser desfalque. Assim,
uma das possibilidades é improvisar o
meia Felipe Anderson.

Uma nova história
No clássico brasileiro pela Liber

tadores, Cuca promete umGalo ofen

sivo, diferente do último encontro
entre as equipes. "Agora 'serão outros
jogos e será construída uma história
diferente daquela partida. Vou man

ter a equipe que teve sucesso nestes
, primeiros quatro meses de competi
ção", declarou.

Russa quer o ouro
Com inúmeros títulos na carreira, a

russa .Maria Sharapova confirmou que
o seu maior sonho é conquistar a me

dalha de ouro, nas Olimpíadas-ré, "O
meu desejo é ganhar uma medalha de
ouro olímpica. Fiquei com a prata em

Londres e quero buscar este feito no

Brasil", afirmou Sharapova. A russa é
a atual segunda colocada no ranking.

, Brasileiro noDraft
Após o armador Raulzinho e o pivô

Lucas Bebê, o Brasil ganhou mais um

representante no Draft da NBA. Reve

lação do Flamengo, o ala-pivô Alexan
dre, Paranhos se inscreveu na disputa.
Aos 20 anos, Paranhos pouco atuou na

temporada do NBB (Novo Basquete
Brasil). O Draft acontece no dia 27 de

junho, no Barclays Center.

Aloísio na equipe
Sem mistério, o técnico Ney Fran

co não deve promover surpresas na

escalação do São Paulo para enfrentar
o Atlético-MG, hoje, às 20h15, no Mo
rumbi. "É a nossa formade jogar e não
vai ter segredo em campo", definiu. No
último treino, o técnico deu indícios de
quem vai a campo. Suspenso, Luis Fa

biano dá lugar a Aloísio. ,

�

Prova difícil'
Em busca da classificação na Liber

tadores, o Fluminense enfrenta o Eme

lec, hoje, às 22h30, no George Capwell.
Para o volante Jean, o risco será a bola
aérea. "É uma equipe com a bola aérea
muito forte. Não tem jogo fácil e.vamos
passar por mais uma prova", frisou. O
jogo de volta será na próxima quarta
feira, no Rio.

I

Firndosonho
O sonho da Seleção Brasileira de

rúgbi de classificar para a Copa do
Mundo encerrou. Em jogo decisivo, o
Brasil perdeu para o Uruguai por 58
a 7, em Montevidéu. Assim, os Tupis
cumprem tabela na última rodada,
diante da Argentina. Agora, o objetivo
dos brasileiros passa a ser uma vaga no
Mundial de 2019, no Japão.

ure
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Veterano demitido
Buscando uma reformulação entre

os seus lutadores, o UFC confirmou a

demissão do veterano francês Cheick

Kongo. A decisão foi tomada após o

nocaute avassalador sofrido para Roy
Nelson, no sábado. Na organização
desde 2006, Kongo disputou 18.lutas
e triunfou em 11 ocasiões. Além disso,
foram seis vitórias por nocaute.

_J.
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