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Marketing
Marisollança
nova campanha
Para comemorar os seus 49 anos,

completados hoje, a empresa lança
uma nova estratégia de mídia, com
o foco na felicidade dos pequenos
gestos. LOUR L KARSTEN.
MERCADO, PÁGt JA 16

tum

Teatro feito por
atores surdos

·PoteboI

Jaraguaense
quer a Seleção
Meia Jean Deretti, que joga no

Grêmio, fala sobre o momento

vivido na carreira e revela o desejo
de trabalhar muito para conquistar
esse reconhecimento. 1il":Á'S1IM 11k

Grupo Teatral Mãos Vivas se apresenta
no próximo sábado, no Teatro de Bolso
do Gats.A peça narra a história de

superação de um menino
com limitações.

Licitação do trecho urbano da
BR-280 sai na semana que vem
PROMESSA Depois de anunciar o lançamento do edital para meados de abril, secretário estadual
de Infraestrutura, Valdir Cobalquini confirma novo prazo. Obra está orçada em R$105 milhões

e prevê a melhorias em 8,6 quilômetros, entre Jaraguá do Sul e Guaramirim. PÁGINA 5
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COMENTÁRIO

Esse erapai!
00 LEITOR

Vai escola, educa
A história é bonita, mais que bo-
1'"\nita, linda. Li essa história logo
após amorte de Steye Jobs, um dos
fundadores da Apple, Esse tablet

que você carrega para lá e para cá
veio da cabeça dele, do Steve Jobs.

Contam biógrafos de Jobs que
ele um dia, aos oitos anos de idade,
estava ajudando o pai, Paul Jobs, a
construir uma cerquinha demadei
ra na, frente da casa deles, coisa típi
ca de casas americanas. Paul Jobs
adotou Steve quando pequenino.

Diz a história que estavam lá
os dois batendo martelo, torcendo
parafusos, pintando, essas coisas,
e que terminada a construção da '

cerca, Paul chamou o piá e disse
a ele: - Bah, filho, ficou uma be
leza essa cerca que construímos,
bonita mesmo, parabéns, filho! E
acrescentou: - Agora vamos fazer a

•

era drástico nas exigências de tra
balho, ou tudo "perfeito" ou que
recomecem o trabalho ...

Agora me diga, leitora, leitor,
quem é que ensina esse tipo de

comportamento aos filhos, quem?
Fale a verdade, quem dos que você
conhece? Ninguém, ninguémmes

mo, claro, comportadas as exceções
que eunão conheço. O negócio hoje
é ensinar os filhos a levar vantagem
em tudo, desde criança a furar a fila
na cantina do colégio e mais tarde
a fila

i

do ônibus para voltar para
casa. Depois esses pais "biológi
cos" vão se queixar da sorte, que
vão se queixar, ah, se vão, tão certo
quanto o dia do Juízo Final! Paul

Jobs, cumprimentos pelas lições
ao inesquecível filho! Agora; leito
ra, leia mais abaixo para você ver
outra lição de ética...

esse meu guri
,....-,udo n� vid� é conquistado à ba:>e do e�for?o, ou quase
� tudo. E, existem aqueles denommados filhinhos de pa
paimimado" que ganham o que querem sempre que acham
necessário ter. Ter uma roupa de marca, um carro importa
do e uma carteira com várias "garoupas" para gastarem na

noite, com entorpecentes e "derivados a quatro",
E ainda se acham omáximo, os "reizinhos da cocadapre

ta". Pobre desses rapazes e gurias, pobre desses pais que não
os educa. Se bem que, o que esperar de um pai, de umamãe
que trata seu filho como um objeto de enfeite de estante? O

que esperar de pessoas assim, que vivem atrás de riquezas
(a tão sonhada fortuna) e vendem a educação de seus filhos

para a escola. Vendem? Você deve estar "doido" Leonardo.
Como assim vendem? É, vendem! Geram os filhos, colocam
nos no mundo e pronto. Vai escola educa "esse meu guri".
Vai escola educa "essaminha guria".

E ainda se sentem no devido direito de exigir, de julgar, de
questionar a instituição de ensino, como se ela fosse a respon
sável pela educação de um filho. Acorda o marmanjo, gerou
filho, C019COU-O no mundo, eduque, dê limites, imponha-se e

forme um cidadão e não apenas um ''bandido vestido de rega
lias". Quando encontrares teu filho perdido na balburdia, no
crime, desrespeitando os outros não adiantará lamentar-se. É
fruto daquelafalta de tempo, daquele "não", daquela educa

ção que você não o deu, lembra? Gerou filho, assuma a res

ponsabilidade. Se tivesse a aúdáciade colocar umserhumano
nomundo deves ter a capacidade de educá-lo para a vida.

lUIZ CARLOS PRATES

cerca lá dos fundos!
Ouvindo isso, Steve Jobs, o garo

tinho de oito anos, teria dito ao pai:
- Ah, pai, a cerca lá dos fundos não

precisa ficar tão bonita quanto esta;
lá nos fundos ninguém vê... Paulo

Jobs, dizem os biógrafos de Steve

Jobs, teria dito ao filho, olhando-o
nos olhos: - Não é porque ninguém
vê o nosso trabalho que vamos fazê-
10malfeito, entendido?

Bela lição, isso é ética, ética de
bom pai para formar um bom fi
lho. E todos os que conviveram
com Steve Jobs disseram que ele

cos e molhados 'do meu pai, que freguês só às vezes

tem razão, mais das vezes se ele puder ferrar com o lo

jista, com o comerciante, ferra. Vi e ouvi de tudo atrás
do balcão. E outra coisa que incomoda é o número de
vadios que entram com ações judiciais contra as em

presas que não lhes deviam ter dado crédito e opor
tunidade. E, pior de tudo, abominável mesmo, é que
emmuitíssimos casos esses vadios ganham a parada ...

• Safados
Os incompetentes e frustrados não saem da

"rede", inventam de tudo para aparecer ou para in
fernizar a vida de alguém. "Ouça" esta manchete da
Folha: - "Cliente fraudador se dissemina na web".
Mais abaixo, lê-se: - "Protegidos pelo anonimato da

internet, em muitos casos, esses usuários tentam

obter vantagens das empresas simulando proble
mas que nunca existiram". São safados, ordinários
e sem-vergonhas. Buscam com as falsas denúncias.
obter ganhos financeiros das empresas atacadas sem.

razão. Esse pessoal tem que ser pegado e levar um
"corretivo" especial, alguém tem que fazer-isso, essa
é ajustiça de que precisam. Safados.

• Leonardo Sasse, escritor

• Falta dizer
Aviso às escolas que promovem concursos de orató

ria entre os alunos: os inscritos devem subir ao palco e

diante de uma banca de examinadores competentes e

honestos sortearem, na hora, o tema sobre o qual vão
falar. Fora disso, os caras vão para casa e memorizam

textos, frases, citações, tudo. Não é oratória, é fraude
legalizada. E, nesse caso, qualquer um pode ganhar...

Contabilidade
QamuibIIriB lEapuariid
1IllIIIblC<lIllIl'1lII1.l

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

+- Lições
Aprendi muito cedo na vida, atrás dobalcão de se-gumz@gumz.com.br

Desde 1978
www:gumz.com.br

(47)3371-4741

ARISTONSAL]ÚNIOR

o�,CU1STA IIA'C(JC!Q'"
PASSOU POR �Q.ul
O ciclista Janilton Ferreira, 57, passou'
ontem por Jaraguá do Sul. Ele e o

filho Matheus, 31 anos, rumam em

direção ao Mato Grosso e, depois,
desembarcam em Brasília. Eles saíram

domingo de Itajaí, onde moram. A

previsão de chegada na capital federal
é entre julho e agosto. Quer visitar
a presidente Dilma Rousseff. Ele já
tirou fotos com o ex-presidente Lula,
que o apelidou de "ciclista maluco".
Ferreira carrega na bicicleta 80 quilos
e circula diariamente entre 60 e 70

quilômetros. Entre as bugigangas está
um catálogo com fotos feitas junto com

personalidades, entre elas o jogador
Neymar, e diversas reportagens feitas
com ele. "Graças a Deus todo mundo
me recebe bem. Tive uma excelente

receptividade em Guaramirim,
onde passei a noite", elogiou
antes de voltar para a estrada.

COlIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para 8redacao@ocorreiodopovo.com.br

Adote

Feira de anímais
A rede de supermercados Breithaupt, em parceria

com a Associação Jaraguaense de Proteção aos Animais

(Ajapra), realizará no próximo sábado a sa Feirinha de

Adoção. Ela acontecerá das 9 às 12 horas, no Supermer
cado Breithaupt, da Reinoldo Rau. O evento contará
com aproximadamente 15 animais em busca de um lar.
O evento é gratuito e, para os visitantes que tiverem in

teresse, poderão.doar.ração e dinheiro para a entidade.

Y. A foto publicada na capa da edição de ontem é do

fotógrafo Lúcio Sassi e não de Eduardo Montecino.
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CHARGE

PROJETO GERMINAR

A l'DE'lA É�,
Só FALIA

t="LORESCER !

EDITORIAL

A regiãoprecisa de
alguém em Brasília

mobilizações para eleger pelo menos urna
liderança no Congresso. Seria o mínimo

para podermos contar com emendas des
tinadas para as necessidades da região.

No ano que vem viveremos mais uma

eleição. Será para a escolha dos re

presentantes da população que irão ocu

par as funções no Senado, Câmara de

Deputados e Assembleia Legislativa.
Jaraguá do Sul e a região deixaram de

ter urna força política expressiva que pu
desse dar eco às demandas locais entre as A região de Jaraguá do Sul tem
esferas de poder. Já tivemos urn deputado de se fortalecer politicamente.
federal. Hoje contamos apenas com urn

estadual. É pouco para a força econômica Nas eleições de 2010, houve urna mo

que o Vale do Itapocu representa para o
'

bilização para que houvesse menos eandi
País. Precisamos é marcar território em datos e facilitar a eleição. Só que os parti
Brasília. Lá é onde estão os recursos. dos ignoraram esse clamor, os votos foram

Outras regiões, como a Serra e o Oes- muitopulverizados e o resultado foi apenas
te, servem de exemplo para nós de como a eleição de urn deputado estadual. Porém,
se mobilizar para ter essas representações para ter recursos, temos que ter alguém r

.-"

políticas. São comunidades que costumam em Brasília. As emendas só são destinadas

elegermais do que urn deputado federal. para quem é senador ou deputado federal.
Jaraguá do Sul tem de se fortalecer Enquanto não tivermos alguém lá, vamos

politicamente com o foco de direcionar as ficar só nasmigalhas.

"

O Centro de Referência de Assistência So-
:-cial do bairro Boa VIsta vai começar a funcionar
também no bairro Ilha da Figueira, em urna casa

alugada, em frente ao Supermercado Brasão. A

inauguração deve ocorrer dentro de urnmês. Para
a implantação do novo Cras a secretaria aguar
da a instalação de rede de internet e telefonia.
A equipe de urn assistente social, urn psicólogo,

urnterapeutaocupacional, urnpedagogo, urnedu
cador social (Educação Física) e urn recreador vai
atuar mais frequentemente no bairro Ilha da Fi

gueira, e algumas oficinas e palestras continuarão
a ser oferecidas no bairro Boa VISta. O Cras Boa
VISta atende cerca de 40 famílias/mês, enquanto
que o da Ilha da Figueira irá atender mais de 200
famílias/mês

t OBITUÁRIO Seryiço socíal
.Cras se estende para
a Ilha da Figueira

• NIISONDECKER morreu na segunda-feira, dia
10, em Jaraguá do Sul. Tinha 67 anos. Deixou esposa,

filhos, genro, noras, tios, sobrinhos e amigos. O enterro

foi realizado no cemitério daVila Lenzi,

• MANFREDOMEIERmorreu na segunda-feira, dia
20, em Jaraguá do Sul. Tinha 51 anos. Deixou esposa,
filhos, genros, noras, netos e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitério do bairro Rio da Luz 1.

�. • ClARADERETTI SCABURImorreu no domingo,
dia 19. Moradora deMassaranduba, ela tinha 87 anos.
Deixou filhos, genros, netos, noras, bisnetos e amigos.
o enterro foi realizado no cemíte

'

rio da comunidade de

Alto Guaraniaçu, no 1° Braço.

• PAULOM.WZmorreu no sábado, dia 18. Morador

de Schroeder, tinha 52 anos. Deixou esposa, irmãos,
cunhados, sobrinhos e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitériomunicipal de Schroeder.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

. �� O Correio do Povo utilizapapel produzido apartir de
ç.:::J' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

"

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3198
15-28-41-47-51

LOTOFÁCIL
SORTEIO N' ·907
02 - 03 - 04 - 05 - 07
08 - 10 - 13 - 14 -15
16 - 20 - 21 - 22 - 23

Os países ricos
da Europa estimularam
o endividamento dos

mais pobres, com o único

objetivo de vender

seus produtos.
Visão política do cienasta grego

Constantin Costa-Gavras, 80,
sobre o Velho Continente, em
entrevista à Folha de S.Paulo.
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Obras da Câmara de
Schroeder reiniciam
PREVISÃO Legislativo espera inaugurar a nova sede em

outubro deste ano. Prédio está com 40% da estrutura pronta

Verônica Lemus ramirim, OMZS venceu a li

citação para finalizar o imó
vel. O contrato estipula o

prazo de cinco meses para a

conclusão das obras, resul
tando em um investimento
de quase R$ 300 mil reais.

As obras, já iniciadas na
Rua dos Imigrantes, deve
riam ter sido entregues em

Depois de uma semana

dedicada à limpeza do

terreno, as obras de constru

ção da nova sede da Câmara
deVereadores de Schroeder
foi retomada de fato na últi
ma segunda-feira. No dia 2

de maio, a empresa de Gua-

dezembro do ano passado.
Por conta de atrasos no ser

viço, a Câmara decidiu neste
ano rescindir o contrato com
a empresa Angra Empreen
dimentos, de Blumenau, que
chegou a concluir 40% da
obra total. Segundo o presi
dente da Casa, Valdevino
dos Santos (PMDB), a res-

cisão foi amigável e, ao todo,
a empresa levou R$ 200 mil
para o trabalho realizado.

Ainda segundo o verea

dor; a empresa de Guarami
rim está ciente dos 'ajustes
que deverão ser realizados
na parte que já foi iniciada.

"Agora cabe a nós, vereado
res, fiscalizarmos (o anda
mento das obras). Espero
que aempresaseja séria eque
não queira só levar o dinheiro
público", disse o presidente.

EDUARDO MONTECINO

""t:âmal1f11uniclp3ldeSWroedef.Nomi'ÓiI�a:Ho�as.
E�;02 'OMIJSConslr\lltuJLTO�IiE.ElI'�sat.KUton: .

NlImt!odotonira!O:no4\2Bn,
Va\ol'daobri:RS'298.9Z1,i5
_511,42'"
_,,,-,,:1511",,
Engtnheirol��eI�laexecuwo:
A'.. s.n«o B"�Ol\ CREA-SCOiT4214

CUSTOS O contrato de R$ 300 mil estipula o prazo de cinco meses para a conclusão das obras da Câmara

Gasto com aluguel da atual estrutura éde R$.2 milmensais
O fato de o Legislativo de

Schroeder não contar com

uma sede própria levou à
decisão dos vereadores de
construir uma sede para
a Câmara. Hoje, o imóvel

onde é a atual sede, locali
zado no número 37 da Rua

Timbó, é locado e custa aos

cofres do Legislativo o valor

aproximado de R$ 2mil por
mês. Alémdisso, o espaço da

....

.�.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
39/2013. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS, TIPO: Menor
Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de

propostas, visando ao Registro de preços à aquisição ARTEFATOS DE CON
CRETO (lajotas, tijolinhos e meio fio) ao longo de 12(doze) meses, destinados
para manutenção de ruas pavimentadas com lajotas, conforme especificações
no AN�XO I do edital e ANEXO 111- Minuta da Ata de Registro de Preços. RE
GIMENTO: Lei Federal8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 06
de junho de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O

CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as

09:30 hs do dia 06 de junho de 2013, na sala de reuniões da Gerência de li

citações e Contratos. VALOR ÉSTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 255.000,00
(duzentos e cinqüenta e cinco mil reais). INFORMAÇÕES: A integra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jara
guadosuLsc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 15 de maio de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

atual sede, de 198 m2, é con
siderado pequeno para abri

gar todos os funcionários. A
nova sede, em construção,
foi projetada com 518m2,
abrigando um plenário com

espaço para 100 pessoas,
contra o atual que comporta
apenas 40. A previsão é de

que a nova sede sirva ao Le

gislativo do município pelos
próximos 20 anos .

....

.?I.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 38/2013. Processo: 14/2013-FMS. SE
CRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. SECRETARIA DE AD

MINISTRAÇÃO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. TIPO: menor preço
por ITEM. OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de veículos,
novos, zero quilômetro, em conformidade com as normas do CONTRAN, de
acordo com as especificações e quantidades descritas no item I do edital e
minuta de contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORÀ e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do
dia 06 de junho de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as·14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 519.498,32
(quinhentos e dezenove mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e dois

centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraquadosul.sc.qov.br
Jaraguá do Sul (SC), 10 de maio de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

Guaramirim

Núcleo de Apoio à
Família garante verba

Após um ano e quatro
meses de atuação, a equipe
do Núcleo de Apoio a Saú
de da Família de Guara
mirim (Nasf) conseguiu o

reconhecimento do Minis
tério da Saúde. O cadas
tramento dos profissionais
multidisciplinares que
atuam no fortalecimento
a atenção básica na rede

municipal de saúde garan
te recursos para melhorar
os atendimentos.

Atualmente a unida
de atua no município com

psicóloga, nutricionista, te
rapeuta ocupacional, assis
tente social e fonoaudiólo

ga. De ac-ordo com as regras
estipuladas pelo governo
federal; o repasse mensal
deverá ser de R$ 20 mil.

Segundo a diretora da
Secretaria de Saúde, Jeise

Demathe, os recursos ain
da não chegaram aos cofres

municipais. Para receber a

quantia ainda serão necessá
rias algumas adequações na
carga horária. O benefício se

enquadra como um incenti

vo, já que não cobre todas as

despesas do serviço.
"Vai ajudar muito, na

folha, no investimento para
compra de equipamentos e

material. Hoje esse traba
lho é indispensável no mu
nicípio", destacou Jeise.

Obesidade, hiperten
são, tabagismo, gravidez.'

Em cada bairro a equipe
estabelece estratégias pre
ventivas considerando a

demanda da unidade de

saúde, intervindo em bus
cá da qualidade de vida da

população. O trabalho é em

grupo, tirando situações es
pecíficas em que o paciente
precisa de apoio familiar.

Com profissionais de
diversas áreas, as orienta

ções repassadas são abran
gentes. "No início sentía
mos certa resistência, mas
conforme continuamos o

trabalho a adesão foi me
lhorando. Começamos com
dois profissionais, hoje
estamos com uma equipe
completa", destacou a psi
cóloga, KarinyMaser.

Até o início do próximo
ano, a intenção é contratar

mais dois especialistas, um
educador físico e um fisio

terapeuta para expandir os

atendimentos. Para o segun
do semestre estão progra
mados cursos voltados para
pessoas que cuidam de ido
sos ou doentes, para gestan
tes e família, tabagistas e um
trabalho de conscíentização
sobre qualidade de vida.

_
.
"Esse recurso representa

melhoria nas nossas condi

ções de trabalho, hoje nossos
rectirsos são limitados, na

divulgação e o material para
os cursos principalmente",
comentou Kariny.

EDUARDOMONTECINO
'" k

APRENDIZADO Massagem oriental para bebês é um

dos múltiplos assuntos trabalhados no núcleo social
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CITROEN AlRCROSS 2014
cix 1.6 FLEX START

A PARTIR DE
. 1

R$54.690
À VISTA

CITROENC4 PALLAS 2013 FREIOS ABS+EBD • AIR BAG DUPLO
AR-CONDICIO�ADO DIGITAL
PORTA-MALAS COM CA8ACIDADE
PARA 580 LITROS E MUITO MAIS_[

GLX 2.0 FLEX

A PARTIR DE

R$49.9901
À VISTA

C4 PALlAS

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

f-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 57% (R$ 22.794,30),+ 48 parcelas
de R$499,00 com taxa 0,99% a.m + IOF. CitroenAirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor-à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên
C4 Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 40% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$
855,00 para Banco Alfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cré<:lito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance ou

F
. - .

't ]..... .

..
BancoAlfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 26/05/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça reVlsoes en1 seu VelOUfV regu!lannerde.
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(47) 3084-0408 9655�5663
91 03-7819�
8429-9334

(47)

contatoGdauerimoveis..com ..br
vendas@dauerimoveis ..com,br

Acesse: www�da�����������������������

(47)

(47)

«a tua palawta é lâmpada que iLunúna CM meus pa66CM e fu;z que dasela (I. f1WL camúiIio.J,. SalnuM 119:105

Ref: d256
�,

Ret d2,5ft Ref: d260 Ref: d271

APTO novo c/1 suite + '1 dorm + sala +

cozinha sacada churrasqueira + Ótima
localização

R$145.000,00

APTO novo c/ 2 dorm + sala estar/jantar +
cozinha + sacada c/ churrasqueira + área

serviço
R$ 115.000,00

APTO suite + 1 dorm + sala TV/jantar +
cozinha + 1 vaga de garagem

APTO novo com suite + 2 derm + sala +

cozinha + sacada + 2 vagas garagem + área
de festas

R$ 253.000,00

APTO na planta c/ 2 dorm + sala + cozinha +

sacada + garagem - Jaraguá Esquerdo
R$ 130.000,00 R$ 170.000,00

Ref: d265 Ref: d264 Ref: d245

APTO suíte + 1 dorm + sala + cozinha +

garagem + sacada + ótimo imóvel na Vila
Lenzi

R$ 159.800,00

APTO novo c/ 64 m2 + 2 dorm + sala +

coztnha +área de serviço + BWC social +

Financiado pelo Minha Casa Minha Vida

R$ 119.000,00

APTO com suite + 2 dorm + sala + cozinha
+ 2 sacadas + garagem. Aceita terreno de

menor valor

R$ 208.000,00

APTO mobiliado cf 2 dorm + cozinha + sala
+ demais dependências + Excelente

localização na Vila Nova

R$ 164.800,00

APTO 1 suite + 3 dorm + sala estar + sala
de jantar + 2 BWC + elevador + 158m2

privativos
R$ 280.000,00

Ref: d270 Ref: d206

Casa 3 dorm + sala + cozinha + demais
dependências - Aceita-se carro como forma
de pagamento + saldo direto c/ proprietário

R$ 275.000,00

Sobrado com 1 suite master + 2 dorm + sala
esatr + jantar + cozinha + área festas +

escritório

R$ 360.000,00

3 dorm + cozinha + sala TV + BWC + área
serviço + garagem 1 carro

R$ 193.850,00

Suíte + 2 dorm + cozinha mobiliada + copa +

sala TV/Estar + área serviço e BWC's
mobiliados

R$ 350.000,00

Casa com excelente acabamento - suite + 2
dorrn + cozinha + sala estar/TV

R$ 275 . .000,00

Ref: d128 Ref: d141

Suite + 3 dorm + sala jantar + estar 4-
éozinha + 2 BWC. área de festas cf

churrasqueira + piscina
R$395.000,00

Suíte + 1 dorm + cozinha mobiliada + copa +

sala esatr + garagem 2 carros
Aceita-se carro como parte de pagamento

R$.190.000,00

Casa c/1 dorm + cozinha + sala + BWC
social + lavanderia. Terreno c/301 m'

Próximo ao Centro

R$ 129.000,00

Suíte + 2 dorm + sala TV + sala estar +

cozinha + área festas + garagem para 2
carros

R$ 274.900,00

.

Casa c/ 2 dorm + sala + cozinha + demais
dependências

R$ 137.900,0.0

Ref: d261 Ref: d243 Ref: d267

'r
-.J

.�
;:::..

Terreno de esquina c/322m2• Sem
benfeitorias, murado e plano. Àceita troca

por apto com 3 quartos
R$ 150.000,00

Terreno de esquina com aprox 700m' no

Jaraguá Esquerdo com excelente
localização - ao lado Karlache Malhas

R$ 350.000,00

Lote c/ 660m' pronto para construção -

I

Financiado pelo Programa Minha Casa
Minha Vida

R$ 80.000,00

Excelente terreno no Jaraguá Esquerdo -

Próximo Supermercado TOP

R$ 280.000,00

Terreno pronto para construir c/.338m'.
Excelente localização no Amizade

R$ 78.800,00

.
'

1;.." '

,
.

�
.�,

'" ,.

""

_ ...-. ·�c��

Estoque
Carteira de Clientes
Veículo para entrega

Freezer e geladeiras novas

R$ 80.000,00
Aceita-se carro como parte de pagamento

VENDE-SE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
&�� Ha.�ewza
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DECKS

.,

CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
RS 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
RS 140.000.00
R$ 180.000,00
RS 200.000,00
R$ 260.517126
R$ 318.409,99
RS 376.302,71
R$ 405.249,07

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
RS 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
R$ 1.411,11
R$1.838.,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$ 2.859,29

"

GRUPO ESPECIAL COM Al1É
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

)

t
RETROESCAVAOEIRAS, TRATORES

EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS I

�

R$ 150.000,00
�$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.253,57
R$ 1.337;14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50

.

R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

R$ 150.000,00
R$160.000,00
R$ 180.000,00
R$185.000,00
R$195.000,OO
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 269.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00 .

R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00M & J CON�ÓRCIOS
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p R .0 M ço

TODASAS.PROMoçqES
JUNTASNUMA SO.

COBALT1.8·LT (R9A)COMPLETO13/13
TAXAZERO,

� 30XDER$599 E ENTRADA 'DE,
R$26.799

.'

AGlLE LTZ (R9K) COMPLE1013/13
TAXAZERO,

.

30XDER$530 E
ENTRADADE
.R$23.990

Agileuz�.( &ornf!tflex{Coofíg. R&K,j" aIlml.!'IiOOe!G lll1l312ll13, reom jpreÇlillll'OOiOOiGllliI rã 'ilSlaapalifirdeR$ 39.�46$ill ou liÍIavásde planGde filJallllÍamell10CQIIl611;53% deenlJalla (RS 23.990,00), 30 prestaçiiesmensais deR$ 530,09, com taxa 0,00% a.m. CET: 3,81% aa
Vall'lr ifolal1iRamcíaGlo: RU.!UI9l,5'9. Crlbal!LIUI,Ecool)jlex (CQníi,9.IRM), anoiJm�dell) 2a�312@G3, cem lPJ:eÇlil iJMOOWCÍflIlal âwis.taa partir de R$ 43,900,00Gil alravêsde plllM de financíamenlp,com 60.25% de entrada (R$ 26.799.00), 30 presla9'ies menseis de R$ 599,03,
comwa 0,011% a.m.CEI:3,5ll%a.a ValaritGtalmlilafléíaíilll:a$ 4Uii9,W. Ofertas ll.áli!!las palllGjpeJÍÍllG@de22826demalode2IH3paraoEstadode SantaCatarirIa, para veículos Chevmle1 O knl adquiridos nas CpncessiooáriasChevrolet Ofertas não válidas ou cumulativas
mm mOOalida!!le de \IfflJl!ia dillela éa fâblÍca, 1taJiislas te iPfIl!!IlIlores rJlrals. OI)JJs�tte .clllildi9iies em SIIS .cllJilCe5§íooáJiia Obev.m1el. Os velcu!Gs OBellll'l1e1 eslão em OOIIfumiidede OOm' o PROCONVE - P!Ogfama de Controle da Polw':ção do Iv por Velculos Automotores.

lNIIiW�roleLoombr-SfI'C: 00001\(j142l!fl_Onliid!M:la etMt-�8l1n1221!'1m.
.

.
.

GMAC RESPEITE 0,5 LIMITES DE VELOCIDADE.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA,22 DE MAIO DE 2013 GERAL
OCP5

www.ocponline.com.br

Rua Carlos Eggert fica
interditada para serviços
TRABALHOS Na via serão realizadas a troca da tubulação
de escoamento da água e a limpeza das bocas de lobo

Carolina Veiga

A partir de hoje o trecho
1"\de 185 metros da Rua
Carlos Eggert, no bairro
Vila Lalau, entre o cruza

mento com aRua DonaMa
tilde até o entroncamento

com a Rua Bernardo Dorn

bush, terá meia pista inter
ditada para a execução de
obras de drenagem. A tubu
lação da rede será ampliada
e os bueiros limpos. A pre
visão é de que a obra dure
cerca de cinco dias.

O . serviço acontecerá
do lado direito da via e os

motoristas que desejarem
seguir em direção à Ilha da

Figueira deverão transitar

pelo lado esquerdo da via,
enquanto os que fizerem o

trajeto em direção ao cen

tro de Jaraguá do Sul deve
rão convergir na Rua Dona

Matilde, para em seguida
acessar a Rua Friedrich
Wilhelm Sonnenhohl. Se

gundo o diretor de trânsito
de Jaraguá do Sul, Rogério
Kurnlehn, a Polícia Militar

. estará no local orientando
os motoristas.

Os tubos com boca de
60 centímetros serão subs-

tituídos pelos com boca de
um metro de diâmetro e,
de acordo com Kurnlehn, a
obra é necessária para faci
litar o escoamento da água.
"A ampliação da tubulação
irá acabar com as dificulda
des de escoamento da água'
e diminuir possibilidades
de alagamentos na região",
concluiu. Após a troca da

tubulação, será feita a re

pavimentação asfáltica e a

pintura da sinalização ho
rizontal. No total, serão in
vestidos aproximadamente
R$ 39 mil, cerca de R$ 210

por unidade de ummetro.

LÚCIOSASSI

AOTA Motoristas terão de usar vias alternativas para
desviar do trecho da Carlos Eggert, que será trancado

Jaraguá do sul

Hortas comunitárias começam aparecer nos bairros
Implantado em fevereiro

deste ano, o projeto Germi

nar, da Secretaria Municipal
do Desenvolvimento Rural
e Agricultura de Jaraguá do
Sul (Semag), ainda precisa
receber os ajustes finais para
o início do primeiro plantio
das sementes emudas.O ob

jetivo do projeto é a implan
tação de hortas comunitárias
nos 40 bairros domunicípio,
em parceria com as associa

ções de moradores. Até o

momento, 11 localidades já
receberam os primeiros can-

. teiros (veja box).
No bairro Vila Nova, a

implantação dahorta na Rua
Arthur Gurnz trouxe como

primeiro beneficio para a

localidade o aproveitamento
de um terreno baldio que,

segundo o presidente da as

sociação de moradores do

bairro, Sérgio Zapella, era

freqüentado por usuários de
drogas, por ser um terreno

abandonado, escuro e com

mato alto. Além disso, o local
também atraía roedores.

Embora o solo já tenha
sido preparado para receber

a horta, o presidente explica
que ainda falta a construção
do rancho que irá guardar os
equipamentos e a implanta
ção do sistema de irrigação.
Uma cerca também será

construída, pelos próprios
moradores, -para evitar que
animais, como a capivara,
invadam os canteiros. Por

serum terreno à beira do rio,
Zapella comentou que hou
ve um embate ambiental a

respeito da escolha do local.
Mas o presidente garante
que as árvores nativas que ali
estavam serão replantadas .

No Vila Nova, a horta
será dividida em canteiros,
sendo que cada canteiro terá
duas famílias responsáveis.
Até o momento, 15 famílias
do bairro se cadastraram e

deverão decidir juntas o que
farão com os primeiros fru
tos. O presidente informou

que a intenção não é obter
lucros. "Depois vamos ver

se doamos (a colheita) para
a Apae, ou entidades do

bairro, como a creche que
temos", disse, reforçando:
"só não é para vender".

Investimentos
Para executar o proje

to, o investimento inicial
médio para implantar cada
unidade de horta comunitá
ria gira em torno de R$ 1,5
mil e R$ 2 mil. A Prefeitura

disponibiliza todo omaterial
necessário para a implan
tação da horta, orientação
técnica, maquinário para a

preparação de canteiros e

adubação. No primeiro ano,
a secretaria irá providenciar
as mudas e as sementes. O

secretário, Hideraldo Colle,
disse que dentro de 15 dias
as hortas serão inauguradas.

BAIAAOS JÁ AnNDIDt)S
PELO fjf40JEro GEFtMINAA
• João Pessoa
• Vila Nova
• Rau - duas hortas
• São Luis - duas hortas

• Tifa Martins

• Ilha da Figueira - duas hortas
• Rio Molha

• Barra-do Rio Cerro
• Jaraguá 84
• Jaraguá 99
• Estrada Nova

LÚCIOSASSI

"

AblMENTOS Terreno que estava abandonado no

bairro Vila Nova se transformou em área de plantio

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA,
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 88/20t3-PMS -

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa para construção de área para copa
e cozinha e fechamento lateral no Galpão anexo ao Ginásio Alfredo
Passold do Município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 07 de junho de
2013 ás 08h45min.
Abertura do Processo: 07 de junho de 2013 ás 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC,
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtídas
no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h
e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail:

licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 22 de maio de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

BR..28D

'Licitação está
.

prestes a sair
A licitação para contra

tação da empresa que será
a responsável pelas obras
de duplicação do trecho ur
bano da BR-280 deverá ser

lançada na próxima sema

na, de acordo com o secre

tário do Estado de Infraes

trutura, Valdir Cobalchini.

Depois de prometer o

lançamento do edital para
meados de abril, ele justi
ficou o atraso no processo
licitatório. Segundo ele, foi
necessária a aprovação do
documento pelo governo fe
deral. "Não podíamos execu
tar uma obra em uma rodo
via de responsabilidade da

União sem a autorização de

Brasília", afirmou Cobalchi
ni. Após o processo licitató

rio, a previsão é de que a or

dem de serviço para o início
das obras seja assinada em

um prazo de 60 dias.
Ainda de acordo com

Cobalchini, apesar de a pre
visão ser a de que a obra se

prolongue por cerca de dois

anos, a ideia é encurtar o

cronograma. "Nossa expec
tativa é.encurtar o cronogra
ma das obras no decorrer
da execução", explicou. Esta
seria a forma do governo do
Estado recuperar os quase
30 dias de atraso no lança
mento da licitação.

O projeto de duplicação
do trecho urbano da BR-280
está orçado em R$ 105 mi
lhões e prevê a readequação
de 8,6 quilômetros da rodo
via, que vão da Ponte do Por
tal, em Jaraguá do Sul, até o
entroncamento da BR-280
com a Rodovia do Arroz, em
Guaramirim. Também são

projetadas as construções
de 10 obras de infraestrutura

para o trânsito, como eleva
dos e pontes e o valor será
custeado com recursos do

programa Pacto por Santa
Catarina.

Para executar a obra na

rodovia que é de domínio
da União, o governo do Es
tado celebrou um Termo de

Cooperação Técnica entre o

Departamento Estadual de
Infraestrutura (Deinfra) e

o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Trans

portes (Dnit).
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l'EstaInos nos credenciando aomundo"
D'esidente do Vale
r dos Encantos Con
vention & Vrsitors Bure

au, Heine Withoejt, tem
boas previsões para o

setor de turismo de Ja

raguá do Sul e região.
Para ele, o UFCfoi um
sucesso de público e or

ganização. Masprovou
também que falta investimento privado e

� queumaparceria comopoderpúblicopode
render resultados ainda melhores na atra

ção de eventos e turistas.

Por que o Convention Bureau

pagou o aluguel daArena para rea
lização do UFC. Quanto foi?

O Vale dos Encantos Convention &VIsi
tors Bureau é um instituto privado sem fins
econômicos que tem por objetivo a captação
e apoio a eventos que movimentem o setor

do turismo da região do Vale do Itapocu até
São Bento do Sul. Um dos critérios para o

UFC acontecer em Jaraguá foi a seção de
uso da Arena sem custo aos organizadores.
Na impossibilidade legal da Prefeitura abrir
mão da cobrança, o Convention interveio,
utilizando recursos próprios para garantir a
vinda do evento para a cidade. OConvention
tem esta finalidade. Os grandes centros pos
suem Conventíons muitos atuantes e o nos-

so ganha destaque a cada anomovimentan
do ações de pouco investimento financeiro e
muita expertise, como as ações de divulga
ção, o Femusc e agora o UFC. Em relação
ao custo, o de locação da Arena Jaraguá é
um dos mais baixos do país, com diária de

apenas R$ 2 mil. o fundo privado do Con
vention Bureau é resultante da contribuição
de seus associados através de mensalidades
e o Room Tax (taxa voluntária cobrada nos
hotéis participantes), são eles hotéis, restau
rantes, empresas prestadoras de serviço, en
tidades e até a indústria.

Qual a sua avaliação do evento?
Recebemos em Jaraguá do Sul um dos

principais eventos do rol dos "grandes",
que qualquer cidade do mundo gostaria de
receber. A cidade e a Arena Jaraguá foram
mostradas ao mundo, o que dá a dimensão
da grandeza do evento, porém, é impossível
mensurar um resultado. O evento foi suces
so total de público, que lotou a Arena e cur

tiu até os últimos minutos. O planejamento
de entrada e saída da Arena foi muito bem
feito e bem executado, apresentando pouco
congestionamento. Parabéns a todos os en
volvidos, pois, estamos nos credenciando ao
mundo dos grandes eventos.

Como Jaraguá pode aproveitar
este momento e a estrutura para

-

Fatmamais perto
Deputado Carlos Chiodini (PMDB), à direita, apresenta ao presidente da Fatma,

Gean Loureiro, à esquerda, sala que pode abrigar o escritório da fundação.A estrutura

foi construída junto à sede da SDR no início do ano passado. Apromessa agora é de que
até outubro o processo de licenciamento ambiental possa ser feito em Jaraguá. Uma
reivindicação antiga da classe empresarial e uma bandeira de Chiodini em Florianópolis.

12% de INSS-

movimentar o turismo de eventos?
A mobilização tem que ser continua.

Atualmente temos um setor público muito
mais atuante nesse setor, e estamos traba
lhando para reforçar o apoio privado nas

ações conjuntas com o setor público de toda
região. Para cobrarmos mais investimentos,
precisamos estar atuantes e isso significa
tambémmaior investimento privado. Ainda
temos muitas empresas que não participam
ativamente do setor do turismo, mas isso
está mudando. Precisamos profissionalizar,
não só nossa mão de obra, mas também a

gestão dos empreendimentos relacionados
ao turismo. Somente com o setor privado
unido e sintonizado com o setor público,
se pode alcançar o sucesso. A competição é

acirrada, porém, Jaraguá é pequena em po
pulação e gigante em números e conquistas.
Temos a melhor Arena e o melhor Teatro.
Com essa nova era dos grandes eventos,
certamente atrairemos novos empreendi
mentos, especialmente de hotelaria, gas
tronomia e lazer noturno. Com isso, toda a

cidade só tem aganhar. É com satisfação que
o Convention Bureaubrinda um trabalho de
mais de 10 anos, cuja semente lançada vem
gerando excelentes frutos e ratifica a máxi
ma que diz que: "quem mais trabalha, mais
sorte tem". Grande Jaraguá do Sul, sede tio

. Femusc, do UFC e quem sabe do Cirque du
Soleil, do SantoAloísio emais.

EM FOCO

Os vereadores deram largada ontem a

mais uma edição do projeto Câmara.
ComVocê. A iniciativa foi criada em

2010, tem a autoria de Natália Petry
(PMDB), e o objetivo é levar aos

esíudantes.do terceiro ano informações
sobre o funcionamento do Legislativo.

• • •

Vereador Pier Gustavo Verri (PSDB)
utilizou a tribuna da Câmara de
Massaranduba para parabenizar
Jaraguá pela realização do UFC.

"Foi bom para toda região". Envio de
ofício foi aprovado pelos colegas logo
depois, apesar de algumas críticas à

modalidade esportiva.

•••

Vereador João Fiamoncini (PT)
agendou para o dia 13, não podia

ser outro, a prestação de contas dos
trabalhos do primeiro semestre
do ano. O encontro vai acontecer

no Clube dos Viajantes. '

O governo federal deve mesmo manter em 12% a contribuição paga ao INSS pelo
empregador de trabalhadores domésticos e fixar em 40% do saldo do FGTS a multa
devida em caso de demissão sem justa causa, mesmo valor pago às demais categorias.
Nos bastidores, a proposta de reduzir para 8% a alíquota foi derrotada.

QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2013

Nova Economia.
Prefeito Dieter Janssen, presidente

e diretor do Ipplan, Benjamin Fard e

Mareio da Silveira, participaram ontem

do lançamento do Programa Gestão

Municipal para a Nova Economia. O

projeto, do governo do Estado, elegeu
oito Prefeituras participantes, entre elas,
Jaraguá do Sul. Estabelecer metas, ge
rar mudanças e alcançar resultados são
três objetivos, da Nova Economia, que
conta com patrocínio de empresários e

coordenação da Secretaria de Desenvol
vimento Econômico e Sustentável.

Doação
o Rotary Club entregou ontem uma

ambulância aos Bombeiros Voluntá
rios de Jaraguá. A unidade móvel de
atendimento representa investimentos
de R$ 105 mil, recurso obtido com a

realização do Costelão do Rotary e da
Feira Ponta de Estoque. ,

Passando O bastão
Cerimônia de transmissão de car

go de Dieter Janssen (PP) para Jaime
Negherbon (PMDB) foi marcada para
sexta-feira, às 8h. Jaime receberá o

bastão em função de viagem de Die

ter aos Estados Unidos e Europa. Não
deixa de ser uma prova da relação de

confiança entre os dois. Comparando,
.

a antecessora, Cecília Konell (PSD), só
deu oportunidade ao vice, Irineu Pa

sold, no terceiro ano de governo,
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O QUÊ: Espetáculo "Gabriel, o pequeno surdo"
QUANDO: Sábado (25), às 20h

ONDE: Teatro de Bolso do Gats. Av� Marechal Deodoro da Fonseca, n? 1082, Centro
,QUANTO: R$ 10 inteira e R$ 5 para estudantes, idosos e deficientes que

apresentarem a carteira de identificação

Um espetáculo de inclusão
EM 2013 Grupo de atores surdos

apresenta peça e anuncia novos projetos

Bárbara Elice

Um espetáculo sem pa
lavras ditas ou ouvidas. So
mente mímica e expressão
corporal são usadas para
transmitir a mensagem da

peça "Gabriel, o pequeno
surdo", do Grupo Teatral
Mãos Vivas. A apresenta
ção, que ocorre no próxi
mo sábado (25), no Teatro
de Bolso do Gats, dará iní
cio aos projetos deste ano

do único grupo de atores

surdos de Jaraguá do Sul.
Os ingressos já estão à
venda no teatro.

Entre si, os atores co

municam-se facilmente
com a Língua Brasileira
de Sinais (Libras). Seria
difícil para a plateia inter
pretar o espetáculo, se o

grupo não se importasse
em traduzir as palavras
em movimentos. "Porque
tem muitos ouvintes que
não sabem Libras e assim
é mais fácil para eles en

tenderem", preocupa-se o

representante do grupo,
Paulo Sérgio Praxedes.

A peça narra a história
de Gabriel, um menino
surdo com dificuldades

para aprender a ler na

escola. E isso o preocupa,
até o momento que ele

consegue ingressar numa
escola para surdos, onde
encontra os livros e ami-

gos. Segundo Praxedes,
a estratégia é mostrar ao

público o quanto o surdo
sofre para ler e como isso
acontece na escola. "É
para que conheçam a nos

sa realidade. E queremos
mostrar que podemos nos
apresentar igual aos ato

res ouvintes", disse.
A peça foi elaborada no

ano passado, num curso de
teatro para surdos minis
trado por Suzi Daiane, da
Companhia Artística Ave

nida Lamparina. Além de

atriz, Suzi é professora de

língua portuguesa e intér

prete de Libras. De agosto
a dezembro de 2012, ela
deu aulas a um grupo de
interessados e organizou
uma apresentação ao final,
no Teatro Sesc.

Dos 14 alunos, seis de
cidiram continuar com as

artes cênicas. "Ficou uma
.

ansiedade, pois havia so

nhos para depois do curso.
Existiam atores ouvintes,
mas não surdos. E surdo
tem o direito de ser ator",
afirmou o representante. E
foi então que surgiu o Gru

po Teatral Mãos Vivas, for
mado atualmente por Ja

naina Mainara, Fernanda
PlebaniMônica Fukunaga,
Paulo Sérgio Praxedes,
Carlos Francisco Priprá e

Lucas Pozoca, ao lado de
Suzi Daiane.

Expansão
Para este ano, o Mãos

Vivas anuncia três novida
des. A que já está em anda
mento é o novo curso para
atores surdos, cujo objeti
vo é formarmais um grupo
na cidade. As vagas estão
abertas e é necessário pas
sar por um processo sele-

tivo. Os ensaios ocorrem

semanalmente.
A

-

partir de julho, o

Mãos Vivas iniciará a cir

culação do espetáculo "Ga
briel, o pequeno surdo" em
dez escolas da rede pública
de Jaraguá do Sul. O grupo
teve o projeto aprovado no
Fundo Municipal de Cul-

tura e receberá R$ 14,6mil
para a execução.

Para 2014, o plano é

viajar ao Japão para trocar
experiências com outro

grupo teatral. Como uma

das integrantes do Mãos
Vivas tem familiares no

outro continente, eles têm
lugar certo para ficar. Con-

tudo, o grupo busca apoio
para subsidiar as passa
gens. "Não queremos nos

apresentar só em Jaraguá.
Já fomos chamados para
Camboriú e Chapecó; co

meçaram a surgir os con

vites e nós aceitamos. En

tão, precisamos fazer uma
agenda", planeja Praxedes.

Internacional

Autor participa de projeto colaborativo
O escritor Carlos Hen

rique Schroeder, de Jara

guá do Sul, é um dos 20

autores brasileiros convi
dados a integrar um proje
to internacional da Abso-

.
.

luto Schroeder participou
da criação de um romance

colaborativo, chamado

Absolut 2140, que narra a Quiles Guilló, idealizador
história de uma São Paulo da Rojo, organização cul

futuristica, onde as pesso- tural criada em 2001, para
as precisam se comunicar produzir algum material
àmoda antiga - sem inter- que apresentasse tendên

net, telefone ou televisão. cias culturais. A escolha
A ideia surgiu quando de uma coleção com escri

a empresa Absolut con- tores brasileiros ficou por
vidou o espanhol David l . .conta de Guilló. ,

O projeto, que tam

bém reúne os trabalhos de
80 artistas visuais inter

nacionais, fará uma série
de quatro publicações. A
cerimônia de lançamento
do primeiro livro acon
teceu na noite de ontem,
num bar de São Paulo.

fI.��
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Elyandria Silva. Escritora
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OCP8 VARIEDADES

e eliandriaas@yahoo.com.br

Inventar liberdade
Aliberdade mora entre o céu e a terra,

paira no ar, muda de endereço a

cada segundo. Coisa estranha porque
quem, ingenuamente, acha que a tem

e que é livre, na verdade, se aprisiona
em cadeias invisíveis. Ninguém a pega
e, embora muitos tentem aprisionar
essa tal liberdade, ela escapa por entre

frestas, desemboca em becos sem saída

para ressurgir em existências herméticas.
Talvez por tudo isso o salvei, mas naquele
dia quase o mato, quase lhe tiro o mais

precioso, a liberdade verdadeira.
Caiu do ninho. Um dia cinza, a dor da
mãe pelo desaparecimento do filho, a
esperança da vida em minhas mãos.
Pensando na mãe o levei para dentro de
casa e seu ninho agora era uma pequena
caixa que antes guardava um roteador,
o que me constrangeu demais diante

daquele ser tão pequeno. É o que tenho

para lhe oferecer, pensei.
Outra armadilha, a segurança! A dor
causada pela queda dos ninhos que
nos abrigam, vida afora, cortam como

navalhas afiadas, destroem como aqueles
terremotos que chegam sem avisar. Fiz o
melhor por aquele passarinho! Coloquei a
melhor toalha na caixinha, saí em busca de
alimento adequado, tal qual a mãe faria,
e o ensinei a beber água para sobreviver.
Quando voltei havia sumido da caixinha e,

misteriosamente, conseguiu abrir a tampa
e fugir. Ficou horas quieto e escondido
dentro do guarda-roupa. Dessa vez o

Clique animal

coloquei num local mais seguro, fechado,
sem oportunidade de fuga. Então, veio a

culpa, ele não estava gostando daquela
caixa, era muito pequena, deveria ser algo
mais confortável. Troquei a caixa.
Uma caixa maior, água, comida, toalha
fofa, carinho, amor. A felicidade estava

completa para aquele passarinho resgatado
numa manhã cinzenta de cima da grama
molhada. Perdeu seu ninho, sua mãe, mas
ganhou uma protetora que o cuidaria até

que aprendesse a voar e viver sozinho. Mais
um dia se passou e tudo corria bem. Decidi

. que agora ele viveria num espaço ainda
maior. Aquela seria sua primeira noite
no Salão de Festas para que começasse a

treinar os primeiros voos. Certificando-me
de que portas e janelas estavam fechadas o

acomodei e me despedi.
No outro dia, cedo, fui vê-lo. Deixou
tudo para trás, nem mexeu na comida,
não bebeu a água. Triste, descobri o que
já sabia: que não consegui conquistá-lo,
jamais teria sua amizade, por nada. Ele
não ficaria ali naquele mundo estranho que
criei para recebê-lo. Partiu sem nenhuma

saudade, sem nenhuma despedida.
Aprendeu a voar naquela noite e saiupela
abertura da churrasqueira.
A descoberta da liberdade em sua mais
absoluta totalidade. Naquela noite
aquele passarinho que ainda cheirava
ninho conheceu constelações, visitou
telhados silenciosos, pousou sobre vazios .

desconhecidos e talvez tenha descoberto

que nunca mais encontrará sua mãe e sua

casa. Quis acreditar nesse final meio triste,
meio feliz porque penso nele todos os dias.
Inventar liberdade é coisa para poucos,
é o ponto de partida de tudo e também
o ponto de chegada. Felizes dos que
conseguem! E que ninguém queira nos

proteger em caixas para aprendermos o

que já nascemos sabendo!

"
Quis acreditar nesse final

mei� triste, meio fel,iz porque

penso nele todos os dias.

"\

M.E LEVA PRA CASA! Costelinha está à espera de um lar amoroso.

É de porte pequeno, calmo e dócil. Atualmente mora em um lar

temporário em Massaranduba. Contatos com Camila, no 9165-8302, ou
Daniela, nos telefones: 91173·109 e 3379·1496

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

,;� .,

ADOTE! Esperta e companheira, Nikita só precisa
de uma família que a trate com dignidade, amor e
respeito. Tem aproximadamente três anos e está
vermifugada. Contato: Elaine· 9905·9298· após às 14h

22/5
Adelda Backmann
Afonso da Silva

Agnaldo de Jesus M. Ribeiro

Aguinaldo de J. M. Ribeiro

Anderson Darci da Cruz
Antônio C. Pirassoli
Arlete Fischer
Bruna Carolina Campregher
Claúdio D. Zils
Crisléia Maria Lennert

Daniele Maria Espezim
Elfrida P. Kiatkoski

Fabiane V. Hoeft

Fabiana Neujorks Narloch
Emendoerfer

Ingelore Wudke

Jones Fodi
Joni Kal Bento
Luci Baade
Luís R. Paiter

Lurdes Cucco
Marcelo Grah
Marcos Curcio
Maria Helena da C. Rodrigues
Marlene G. T.issi

Marlise Urbanski

Marquele Pfiffer

Miriam Pascoalli
Miriam S. Luvasaki

Oriovaldo Schroeder
Rita C. Junkes
Rufino Vieira
Ruth K. Kath

Sabrina F. Dias
Tamiris de S, Simm

• Maísa - Apresentadora
• Morrissey - Cantor
• Naomi Campbell . Modelo

Curiosidade
22 de maio ...

... é o 142°'dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 223 para acabar o
ano. Dia do apicultor. Dia
do Abraço. DiaMundial
para a Biodiversidade. Dia
Internacional da Ideia.
Santa Júlia de Cartago,
virgem e mártir. Santa
Rita de Cássia, Santa das
causas impossíveis. Santa

Quitéria, uma santa virgem
emártir do século V. 1960
- O Grande Terremoto do

Chile, o mais potente já
registrado (9,5 na escala
de Richter),'atinge o sul do
país. Fonte:Wikipedia
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Ai que frio, mamãe!
Agasalhar seu bebê com exagero não é bom. Além

do desconforto que causa, ainda pode haver febre e

desidratação. Bebês agasalhadosmais do que o neces
sário se sentem desconfortáveis, começam a chorar e
ficam irritados. A alta temperatura coloca o bebê em
risco de hipertermia, que é a incapacidade do orga
nismo de reduzir a produção de calor. Lembre-se que
a transpiração do bebê ainda não é tão desenvolvida

quanto à de um adulto, dificultando a reação do corpo
diante do excessivo calor provocado. As mamães
devem estar de olho em alguns sintomas que
denunciam quando o bebê está agasalhado de
mais. Inquietação, rosto vermelho, transpi
ração e febre são indícios. Uma dica é sen
tir a temperatura do tórax da criança já
que a cabeça sempre é mais quente e

mãos e pés mais frios.

Meu bebê pode
tomar iogurte?

Bebês de seis meses até um ano de idade
não é recomendado tomar iogurte com sabores
e patinhos tipo flan e geleias, esses alimentos,
além de serem industrializados, contém coran

tes, e principalmente, contam com caracterís
ticas nutricionais que não são adequadas para
essa idade. Outro problema é que podem "vi
ciar" o paladar da criança, atrapalhando a acei
tabilidade de frutas e legumes essenciais para
uma alimentação saudável e, consequentemen
te, um bom desenvolvimento. Prefira então,
os iogurtes naturais com frutas raspadas e/ou
amassadas com garfo, sem adicionar açúcar a
elas, já que são naturalmente doces.

Previna as varizes
Varizes são veias dilatadas e deformadas que surgem ao longo das pernas e podem
causar dor, inchaço e, em casos mais graves, úlceras na pele. As varizes podem
aparecer em três estágios: pequenas linhas avermelhadas, veias mais grossas de cor

azulada ou nódulos grossos que saltam do plano da pele. Para evitar...
"

'

• Faça exercícios físicos de baixo impacto, como caminhadas; hidroginástica e

natação.
�

• Não fique muito tempo parada na mesma posição, seja ela em

pé ou sentada.
• Se precisar ficar em pé durante longos períodos, tente

caminhar ou abaixar e levantar os calcanhares.
• Cuidado com o peso, pois engordar subitamente

favorece o aparecimento de varizes.

• Sol em excesso faz mal para a pele e

acentua varizes.
• Descanse os pés para cima,

na altura dos quadris,
quando puder.

Purhy está de volta!
Um dos brinquedos mais famosos do fim dos anos 80 foi re

lançado pela Hasbro, com pré venda online já para este mês. Com

engenharia robótica, a nova geração do Furby aggra é capaz de de
senvolver personalidade própria. Ele se de§.envolve de acordo com

a forma como é tratado. Para mudar e ter outro comportamento,
basta tratá-lo de uma forma diferente. O brinquedo fica em torno

de R$ 400 no site hasbro.com.br

o que é·a candidíase?
A candidíase é uma infecção vaginal muito comum na gra

videz, porém, apesar de causar desconforto para a mãe, não
prejudica o bebê e nem a evolução da gestação. É causada por
um fungo que pertence à flora vaginal, á. cândida. Durante a

gestação o corpo da mulher sofre alterações hormonais, os ní
veis de estrogênio se elevam e com isso a flora se altera. Assim,
esse fungo tende a se replicar demais causando a infecção. Ela
aparece em mulheres grávidas com uma frequência 10 vezes

maior do que em outros períodos. Os sintomas são um corri
menta branco e denso, com aspecto de massinha, além de irri

tação, coceira e inchaço, amãe pode sentir ardência na hora de
fazer xixi e dor durante a relação sexual. É importante avisar o
médico quando aparecer qualquer tipo de corrimento durante a

_gestação, para que ele possa indicar o tratamento correto ..

Cama, edredom e arte
Se deixar, a criança
rabisca parede, móvel,

<chão, lençol. Tudo. Para
essas que não limitam
seus dons artísticos
ao papel, a capa do
edredom da Doodle é a

solução para você não
enlouquecer. Como um
bloquinho de anotações,
ela foi feita para
desenhar, escrever, deixar
'recados e o melhor, se
você enjoar, é só lavar,
secar e começar tudo de
novo. o produto está a

venda na amazon.com.
br por aproximadamente
US$so,oo., .
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Aquele
abraço!

Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é quarta-feira, dia 22 de maio,
Dia do Abraço! E vamos à co

luna, que está bacanérrima, re
pleta de novidades e recheada
de gente bonita. Mas antes você
confere uma frase do famoso
Chico Xavier: "Perdoa agora,
hoje e amanhã, incondicional
mente. Recorda que todas as

criaturas trazem consigo as im

perfeições e fraquezas que lhe
são peculiares, tanto quanto,
ainda desajustados, trazemos

também as nossas".

} .

1
j
1

t
!
I

Clube dos carros
No sábado, dia 25 de maio,

vai rolar, no Parque Malwee,
mais um famoso encontro de
carros antigos. Um momento

bacana para os simpatizantes
e sócios do CAAJS curtirem a

vida, confraternizando cultura
e fazendo amigos. Anotado?

f!!JCj{�e.��Ra
3370-3242

CHA.RME
Nos corredores
da Epic, Lena

Negri, Tassiana
Gonçalves, Neila
Biachi e Suelen

Lescovitz

"
Credores têm

melhor memória

que devedores.

Benjamin Franklin

CLEITON METZGER

J
dOR

NAS RODAS Suzana
Moscardi, na 6ª Festa
do Champanhe

Um belo e novo casalzinho tem
desfilado em points .badalados de
nossa urbe sorriso de mãos dadas
e tudo. Querem saber? Não conto

:í j i 1 4 II , li 1 + t I j 11 ,t 't

nemmuerto!

Elô
Confesso que fiquei im

pressionado com o show
room da Camisaria Elô por
conta da qualidade e do
rnix de modelos e referên
cias. Falando sério! Uma
peça mais linda que a ou

tra. Não é por nada que a

Rede Globo está investindo
na marca. Wanda, perso
nagem da atriz, Totia Mei
reles, era uma das beldades
que desfilava com modeli
tos Elô, em "Salve Jorge".
Em breve serão as apre
sentadoras de telejornais
que estamparão a marca

jaraguaense. Um show!

Roda de'
•

amigos
Ontem estive com os

promoters da Epic Con

cept Club e também com

os caps, Eduardo Fogaça,
Nando Raboch e Rodrigo
Fogaça. A galera está feliz
da vida, com a agenda su

perlotada e seus neurônios
estão voltados para a gran
de Noite Country, sábado,
com a participação da du

pla Eddy & Gil. Certamen
te um dos eventos bacanas
de nossa cidade e um dos
m�s concorridos também.

MAURICIO HERMANN

CLEITON METZGER

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Quem esqueceu ainda
está em tempo de se

desculpar. Patrícia Weirich,
da l:e bru Perfumes, foi a

aniversariante mais festejada
da última segunda-feira, dia 20.

Liguem! Ela vai adorar saber

que foi lembrada.
• • •

Você sabia que tem

gente sendo presa
por "cutucar" o amigo

na rede de relacionamento
Facebook? Imaginou
se a onda pega?
• • •

Suelen Lescovitz já agendou!
Em setembro, faz giro cultural
em Londres, na Inglaterra.

f
KAY�ÓS
HOTEl.

Turquia
Quem está de babá dos filhos

é meu darling, Claudio Tubs. A

esposa Cláudia foi fazer um tour

cultural na Grécia e na Turquia.
Retorna à urbe sorriso dia 2 de

junho. Bom demais, né? -

DESTAQUE
A minha amiga
e colunista de
moda da Revista

NO$"saj Ana
Vieira, na Festa
do Champanhe

Aniversariantes destaques
Karine Kuchembecker Nardi, Lize Bento e Ni

valdo Bruns são os aniversariante destaque de hoje.
Tim tim pra vocês.

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 22 DE MAlO DE 2013

PRESENÇA O jovem casal Antônio Bogo e Bruna

Deluca, conferindo as delícias do Madalena

Na terra do Arroz
Quem torcia para ver a saída do prefeito de Massaranduba, Má

rio Fernando Reinke, e encomendou fogos de artifícios, vai ter que
esperar um pouquinho para fazer a festa. Ajuíza Eleitoral, Fabíola
Duncka Geise, que pediu a cassação do prefeito, autorizou o mesmo

a responder o processo no trono do Paço Municipal. Vixi... Essa
novela eu já conheço. Vai longe.

vinho TE CONTEI
Maria Gattaz, Solange Fer

raz, Lurdes Sipt e Antônio Cole
curtiram mesa concorrida na

noite de ontem. No cardápio
social, muitas conversinhas
interessantes e vinho de grife
famosa. Motivo? Viver a vida!

Duas notas
o meu amigo dos tempos
idos, o advogado, Enno
Janssen Jr., é o grande
aniversariante de hoje.
Parabéns! O meu desejo
é que você e sua linda
e feliz família sejam
plenamente felizes.

•

Podem começar a fazer as

apostas: o grupo Sambô
está há poucos passos
demovimentar a 12a

Feijoada do Moa.

• Quem está desfilando

again nos lugares da moda
da urbe sorriso é o escritor
e artista plástico, Marcelo
Bertoli. Não faz mais par
romântico com ninguém.

• Você sabia que os

games, que eram um

mundo dominado pelos
homens, mudou o perfil?
Hoje 45% dos jogadores
são mulheres. Copiou?

• Cá pra nós, está um

tsunami de separa-separa,
hein? Segunda-feira à noite
mais um casal very chic de
nosso high virou as costas

um para o outro, se é que
você me entende. Querem
saber também? Eu hein,
não é problema meu!

• O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para Ailton Petry, de
Massaranduba. Ele é outro

amigo que acompanha a

coluna todos os dias. Valeu!

.. Você quer programar
sua viagem? De um look
no site da Cosmos. O
mundo gira por lá.

• Sábado, às 19 horas, na
Arena Jaraguá, tem jogo
entre CSM/Pré Fabricar/
Mannes1( Concórdia.

.. Uma ótima quarta-feira
e aquele abraço a todos.
Mas cuidado: você está
sendo filmado.

.. Com essa, fui
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Tirinhas

Piadas

Relacionamento profissional
Chefe e secretária estavam em viagem de negócios e, quando

chegaram ao hotel, sabe quantos quartos disponíveis havia? Pois é: só
um.

Por mais que insistissem na gerência, não houve jeito e tiveram que
dividir o apartamento com uma só cama de casal...

Assim que tiraram as coisas das malas, o chefe falou:
- Bem, vamos logo decidir como é que vamos dormir. Como você vê,

só tem uma cama. O que você acha? Vamos dormir que nem marido e

mulher?
- Claro! - respondeu a secretária.
E foi o que fizeram: deitaram na cama, cada um virou para um lado e

dormiram a noite inteira.

Cinema
Programação de 17 a 23/5

JARAGUÁ DO SUL PARK

SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Reino Escondido -

Animação - Dublado - 14h,
16h10,18h20,20h30

ARCOPLEX 2

• Somos Tão Jovens - Drama
- Nacional- 15h, 17h10

• O Último Exorcismo - Parte

2 - Terror - l.eqendado -

19h30,21h20

ARCOPLEX 3
• Homem de Ferro 3 - Ação

- Legendado - 14h, 16h30,
19h,21h30

JOINVILLE

.GNCGARTEN

• Homem de Ferro 3 (3D) - 21 :50 . LEG - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50· DUB - Fantasia

• Giovanni Improtta - 15:00, 17:15, 19:25, 21 :30 - NAC - Comédia
• Homem de Ferro 3 - 13:20, 18:40, 21:10 - DUB· Ação
• Uma Ladra Sem Limites - "16:00 LEG - Comédia
• A Morte do Demônio - 21 :20 - LEG - Terror

• Reino Escondido - 14:15, 16:45, 19:10 - DUB - Animação
• Somos Tão Jovens - 14:30, 17:00, 19:45, 22:00 - NAC - Drama

• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:15, 19:00, 21 :40 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30 - LEG - Ação

• GNC MUELLER

• Homem de Ferro 3 (3D) - 21:10 - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00,.16:30,18:50 - DUB - Fantasia
• Finalmente 18 - 14:20, 16:45, 19:10, 21 :30 - LEG - Comédia
• Homem de Ferro 3 - 15:20,21 :45 - LEG - Ação
• O Último Exorcismo - Parte 2 - 17:50 - LEG - Terror
• Somos Tão Jovens - 13:15, 19:40 - NAC - Drama

o Último
EXQr.cismó
�2

Após escapar
do-ritual'realizadc
por uni culto, que"
des�java que ela
desse alui a um filho

demoníaco,ajoveD}
NeIl Sweetzer (Ashley
BeU) é encontrada
suja e completamente
aterrorizada na

floresta: Apesar de ser
examinada por uma

equipe médica, Nell
não seIembra bem
do que lhe aconteceu.

Ela decide semudar
para a pequena cidade
de Davreaux, onde
tenta recomeçar a
vida. Entretanto, não
demora muito para
que o demônio volte
a atormentá-la, desta
vez com novos planos.

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2013

-

PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frio chega só no
fim de semana
o dia começa com restrição na
visibilidade por causa da formação
de nevoeíros e temperatura baixa
namadrugada. Pelamanhã, sol e
aumento de nuvens.Á tarde, volta
a chover isoladamente no Oeste e

Meio Oeste. NaGrande Florianópolis,
Planalto e LitoralNorte, chuva
isolada, no início e final do dia.

- � Ensolarado
• AMANHÃ

�MíN: 20°C
MÁX: 27°C ,

Parcialmente
Nublado

-:»
�

�
SEXTA

Inst vel

MíN: 19°C
MÁX: 28°C �

Nublado

LUAS ..
• MINGUANTE 2 e 31/5 .j .P

Chuvoso

• NOVA 9/5
SÁBADO

" • CRESCENTE 18/5 MíN: 20°C
'ft CHEIA 25/5 MÁX: 28°C

,I "

HORIZONTAIS 234 5 6 7 8 9

1. Conjunção: à medida que / Rosto, semblante
2. Que arde produzindo chama / Perverso
3. Medir
4. Recompensado; remunerado / Um equino
5. Estrela de pequeno volume e luminosidade relati

vamente fraca / Substância usada como alvejante
de tecidos

6. O Nb dos químicos / O fim do"." tour
7. Símbolo de hectare / Uma forma de atrair peixes

ou ratos
8. Circunscrição judiciaria, sob a jurisdição de um ou 6

mais juízes de direito i
9. Réptil de diversas cores, q\le pode alcançar mais de 7 "

um metro de comprimento i
10. Esfregar a própria pele com as unhas I As letras -8 �

entre o Q e o U 1----+-__-+--1---+--+--+---11----1

i'_��11. Os frutos da videira / Grupo de objetos leiloados g
._

��� �
12. Um dado obrigatório no envelope. de cartas expe-

10 �
didas / Par 11

�

13. A cor da pele do íctéríco, I
"

12 .�
1----+-_1_-+---11---+-----+--+---1'----1 �

1. A da fraternidade é promovida pelª CNBB ! O pas- 13 1"
���� I

"01a1 'op0l! 'n3 "62. O continente de Vanuatu e da Micronésia / O jogador 'l.jSO� 'nJnJ.� g 'asoJjJ� 'ofi'WI! ·L "'1 'mool'll "9 '.� '''WSI� ros 'soB0I8
de futebol Vagner, atacante-co Flamengo 'OSSO"" 'odo�oO 'ogÔUal'J"E 'aA01 'o,""aoo l 'oono '04U.dUl.�"r :SIVOIIH3A

"RI.mUl\! "€r 'I1'SOO 'dao "lr 'aj013. Um apelido da equipe rubro-negra carioca! No jogo 'SeAn "rr lSH 1.5°0 "or '01105.1"6 'oOJ'WO�"S '.OSI "H "L 1n '0,q9IN"9 'OJOIO
de sinuca, cada uma das seis redes onde caem '�UV S ',nB3 'oB.d"u :rnJnSUal'J"8 'nRI'J 'osao\l"Z 'ao.j 'OWOo"r :SI\!lNOZIHOH

as bolas 'oy>nlos
4. Diz-se que é duro de roer quando algo é penoso

de se suportar / Metano produzido pela fermenta
ção de material orgânico animal ou vegetal, usado
como combustível alternativo

5. Conjunção que sugere opção! Desconfiar, suspeitar
/ As iniciais do humorísta Anysio (1931-2012)

6. Alugar outra vez I A intimidade familíar
\

7. O íntimo! Afecção crônica degenerativa das arti

culações
8. Iguariá feita com carne de galinha, peixe, quiabos

etc" / Certa peça de cangalha
9. O próprio ser / A artéria principal do homem / Te

cido preso a um chassi, sobre o qual se pirítam
quadros,

A RECREATIVA
A PRlMElRftREVlSTA DE PAlAVRAS CRUZADAS DO BRASIl!

1950,2013

VERTICAIS

2

3

4

5
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
A professora de Laurinha liga para Alberto, que vai ao en

contro da filha na escola, no lugar de Ester. Veridiana se ofe
rece para abrigar as crianças da ONG em seu sítio. Ester fica

apavorada ao chegar na escola e ser avisada de que Alberto

buscou Laurinha. Lindaura resolve acompanhar Ester até a

empresa de Alberto para pegar a neta. Ester invade a sala de

Alberto e ameaça o executivo. Alberto manda Hélio pegar os
livros-caixa da ONG. Juliano tenta convencer Natália a se ca

sar com ele. Hélio avisa a Cassiano que Alberto pode mandar
o advogado denunciar Ester ao Ministério Público, caso ela

não consiga prestar contas de como investiu o dinheiro do

Grupo Albuquerque na ONG.

• SANGUE BOM - GLOBO -19H
Rosemere e Filipinho se apresentam no Cantaí. Giane

chora ao assistir à entrevista de Bento. Luz afirma que Amora

está com ciúmes do Bento. Fabinho exige que Margot peça a

Santa para manter sigilo sobre sua identidade. Amora conven
ce Maurício a aceitar morar no apartamento que ganharam
de Natan. Filipinho perde o emprego no Kim Park. Damáris diz

ao advogado que quer tomar o Kim Park de Wilson. Algumas
mulheres procuram Bento na floricultura e Giane se incomo

da. Glória fica impactada com a presença de Filipinho em sua

casa. Bárbara chega à olínica para pegar Madá, no momento

em que Vitinho e Tina estão prestes a se casar. Amora cobra

uma explicação de Bento para sua aparição no Luxury.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Paloma amamenta Paula e Bruno se emociona. Edith

desconfia de que Félix possa ter uma amante. Bruno fala

para Ordália que ficou comovido com Paloma. O dono do bar

onde Palorna teve sua filha proíbe o garçom de contar à po
lícia que Félix esteve por lá depois que Márcia foi embora.

Simone se oferece para ajudar Ninho e Paloma. Edith fala

para Tamara que acredita que esteja sendo traída pelo ma-

Sangue Bom

Amora desce do salto ao verMalu e Bento pagando de namorados
A mansão de Bárbara Ellen (Giulia Gam) vai pegar,

fogo! A diva louca está no maior papo com Amora (Sophie
Charlotte) quando Malu (Fernanda Vasconcellos) chega
toda linda e saltitante. A estudante vai logo contando que
esteve no lançamento de um livro e deu uma entrevista

rido. Lutero avisá a Paloma que ela pode ter problemas para
engravidar. Ninho e Paloma vão à casa de Márcia. Márcia vai

à delegacia dar seu depoimento. Bruno cuida de Paula. Pa

lama observa crianças em uma praça. César pensa na filha.

Félix garante aos pais que não sabia da gravidez de Paloma.

César contrata um detetive para achar a neta. Bruno convida

Glauce para ser a madrinha de Paula.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Matilde diz a Olívia que precisa seguir seu destino. As

duas se despedem. Matilde afirma que tem que ir para onde

seu coração manda. Maria Joaquina conta às amigas que
ouviu um boato que vai entrar um aluno novo no quinto ano.

Cirilo ouve a conversa e conta aos colegas. Firmino vai à sala

de Helena e diz que tem uma novidade da diretora. Olívia

aproveita o equipamento de Matilde para transmitir mensa

gem às televisões das salas de aula. A diretora afirma que

teve a ideia de implantar a videoconferência escolar. A direto

ra anuncia que a escola receberá um novo aluno, Afonso, seu
sobrinho neto, que entrará no quinto ano, Os alunos ficam

decepcionados com a possibilidade das videoconferências

de Olívia. Durante o recreio, os alunos comentam que o so

brinho da diretora deve ser um chato. Paulo afirma que vai

dar as boas vindas ao garoto.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa se apavora com o sumiço do dinheiro e pede a aju

da de Camila.A amiga revela ter visto Édison e Yasmin namo

rando em casa. Isabel aceita o pedido de Victor Hugo. Rosália
observa a felicidade do jovem casal e encontra Marcos ten
tando se "reconciliar com a esposa. Xepa questiona Yasmin,
que nega saber o paradeiro do dinheiro. Geni defende a filha

e sugere que a feirante ligue para Édison e Rosália. Lady se
solta das amarras do bandido e decide avisar o ocorrido para

a segurança do condomínio. Meg pede que Catherine não co

mente nada sobre o roubo e fica pensativa. Pérola comunica
ao conselho o fracasso de Júlio César, que fica furioso. Rick

pede para Édison fazer seu trabalho de faculdade em troca

de dinheiro. O jovem aceita e pede que o amigo não poste o

vídeo de Xepa na internet.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras,

Fofocas
Scheila Carvalho
muda o visual

Scheila Carvalho fez uma mudança radical
em seu visual: cortou o cabelo bem curtinho,
estilo 'Joãozinho', com algumas luzes mais cla
ras. A apresentadora colocou um vestido bem

sexy e postou uma foto da mudança em sua

conta do Instagram. "Se desprender faz parte
do hoje, viva la vida", escreveu na legenda.

Stênio Garcia viaja
para estudos em NY

Aos 81 anos, Stênio Garcia tem bastante

fôlego! O ator está começando suas férias da
TV - ele acaba de interpretarArturo, em Sal
ve Jorge - e vai descansar um pouco com a

mulher. Mas depois, Stênio investe em novos

projetos que envolve estudos, teatro e cine

ma. Stênio explicou que fará alguns estudos
e que pretende-trazer uma novidade para o

ano que vem. Logo que retornar de sua via

gem, Stênio já tem compromisso com o cine

ma. "Vou filmar Beijo no Asfalto, com a dire

ção do Murilo Benício, no final de outubro,
já estamos acertadíssimos para isso", conta.

exclusiva para o Luxury! Amora não gosta nadinha dessa

informação e quando vê o programa na TV aí que ela fica

possessa mesmo. Tudo porque Malu está ao lado de nin

guém menos do que Bento (Marcos Pigossi) pagando de
namoradinha dele! É muita informação!

A uidase contrai e se expande
de acordo com a coragem de cada Um.

l1Áries20/3 a 19/4 - Fogo
'

Você vai captar O desejo dos
outros com facilidade. É um bom
dia para quem trabalha com o pú
blico e para quem deseja interagir
mais com as pessoas que fazem

parte do seu cotidiano. O clima é
de forte erotismo na relação amo
rosa. Cor: tons escuros.

"Touro20/4 a 20/5 - Terra
" Tudo o que você conseguir será

com esforço. O trabalho está bem

amparado, por isso não deixe de
mostrar interesse pelo que faz. A
Lua indica que este é o momento

de compartilhar sua vida. Você es
tará mais sensível às necessidades
do par. Cor: amarelo.

�IGêrneOS1.1 21/5a20/6-Ar
'_ \

Os ventos estão soprando a seu
favorneste dia. Júpiter revela a ex
pansãodos negócios e da sua visão
de mundo. Boa fase para quem
quer aumentar a sua popularida
de. No campo afetivo, o seu estado
de otimismo é visível. Divirta-se
sem culpa. Cor: laranja.

:I;,Câncer,
-

21/6a21/7-Água
.

Excelente astral para quem
trabalha em casa ou por conta

própria. Fuja dos holofotes no tra
balho, quanto mais anônima for
a sua atuação profissional, maior
será sua produtividade. A noite

pode ser palco de muito prazer e

diversão. Cor: tons escuros.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O seu sucesso vai estar vin
culado às parcerias e associações
que fizer. O seu progresso está em

evidência, podendo ampliar a sua

clientela hoje. À noite, a Lua tran
sita pela Casa da Intimidade. É o

momento de viver intensamente
seus sentimentos. Cor: cinza.

:l Virgem
;'\ 23/8 a 22/9 - Terra
'" ,

Não é hora de pensar peque-
no, mas de dar um salto ambicio
so em seus projetos. Tudo indica

que pode ganhar um aumento,
uma promoção ou obter o reco

nhecimento que estava desejando.
Confie na percepção e saberá como
agradar a quem ama. Cor: marrom.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Bom astral para estudar, pres
tar concurso e alargar os seushori
zontes. Novas experiências devem
ser vistas como oportunidades de
crescimento. À noite, a Lua real

ça a sua possessividade, por isso
tenha cuidado para não sufocar a

pessoa amada. Cor: roxo.

nESCOrpião23/1ÇJ,a21/11 -Água
Sua atração por assuntos que

envolvam mistério, sigilo, pesqui
sa ou investigação deve aumentar

agora. Quanto mais discreta for a
sua atuação profissional, maior

será o seu sucesso. À noite, a Lua
trazmais intensidade às suas emo

ções. Cor: azul.

•• Sagitário
.; 22I11a�l/l�-Fogo

'

- "

Voce VaI se mostrar capaz de

chegar a um ponto consensual
com clientes e amigos. O seu pro

gressovai estardiretamente ligado
às parcerias que fizer.A Lua escor

piana pode reprimir seus desejos:
cuidado com as tentações de um
romance secreto. Cor: marrom.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

O setor profissional recebe
uma nova alavancada neste dia!
É hora de arregaçar as mangas e

lutar por seus interesses profissio
nais. A Lua escorpiana traz inten
sidade ao relacionamento a dois.
O astral aumenta a cumplicidade
entre você e seu par. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

É um dia recheado de prazer e

realizàção. Tudo indica que estará

esbanjando otimismo. A sua po

pularidade pode crescer na mes

ma proporção da sua clientela. No
amor, pode se interessar por al- "

guémbem-posicionado! A atração
fisica serámarcante. Cor:marrom.

�Peixes
'� 19/2 a 19/3 - Terra

O dia favorece asmudanças e

transformações na vida cotidiana,
doméstica e familiar. Não tenha
receio do desconhecido, pois os

ventos estão a seu favor. Nos as

suntos do coração, a Lua traz a

chance de aprofundar os seus vín
culos afetivos. Cor: creme.

í
)
,)
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• redacao@ocorreiodopovo.com.br

Leonardo daVinci - primaparte .

I stesse definitivamente decollando,
con alIe spalIe un-padre influente
e facoltoso, che 10mantenne alme
no fino al1480 e che sicuramente

poteva aiutarlo neI procurarsi Ie
commissioni.

NelI'arco dei suoi 67anni,
Leonardo produsse grandiose
opere che oggi ci sono sotto la
cura dei piú importanti musei
ar mondo. Tali, L'ultima cena,
La madonna dei fusi, Madonna
Dreyfus, Madonna deI Garofa

no, Madonna Benois, Dama con

l'ermelIino, Vergine delle rocce e

tante altre, perõ la piú nota e la
Gioconda. Identificata tradizio
nalmente come Lisa Gherardini, •

nata neI 1479 e moglie di Fran
cesco Bartolomeo deI Giocondo
(da cui iI nome "Gioconda''), iI
dipinto, considerato iI ritratto

piú famoso deI mondo, va ben
oItre i Iimiti tradizionali deI ge
nere ritrattistico. Come scrisse
Charles de Tolnay (1951) «nelIa

Gioconda, l'individuo - una sorta

di miracolosa creazione delIa na
tura - rappresenta aI tempo stes

so la specie: il ritratto, superati i
limiti sociali, acquisisce un valore
universale. Leonardo ha lavorato
a quest'opera sia come ricercato
re e pensatore sia come pittore e

poeta; e tuttavia illato filosofico
scientifico resto senza seguito.

II 2 maggio sono stati segna
ti 454 anni delIa scomparsa di
Leonardo di ser Piero da Vinci!
Nato a Vinci iI15 aprile deI 1452
e morto a Amboise(Francia), iI 2
maggio 1519. E stato un pittore,
ingegnere e scienziato italiano.
Uomo d'ingegno e talento univer
sale deI Rinascimento, incarno in
pieno 10 spirito della sua epoca,

portandolo alIe maggiori forme di
espressione nei piú disparati cam
pi delI'arte e della conoscenza. Si

occupô di architettura e 'scultura,
fu disegnatore, trattatista, sceno
grafo, anatomista, musicista e, in

generale, progettista e inventore.
i<: considerato uno dei piú grandi
geni dell'umanità.

Leonardo fu iI figlio primoge
nito deI venticinquenne notaio ser

Piero da Vinci, di famiglia facolto
sa, e di Caterina, una donna di es
trazione sociale inferiore; frutto di
una relazione illegittima fra i due.

Ser Piero aveva già lavorato a

Firenze e ne11462, a dire deI Vasa
ri, vi rítomó con la famiglia, com
preso iI piccolo Leonardo. II padre
Piero avrebbe mostrato alI'amico
Andrea deI Verrocchio alcuni di

segni di. tale fartura che avrebbero
convinto iImaestro a prendere Le
onardo nelIa sua bottega; in real
tà e alquanto improbabiIe che un

apprendistato iniziasse ad appena
dieci anni, per cui l'ingresso di Le
onardo nella bottega deI Verroc
chio viene oggi ritenuto posteriore.

Diventando ormai sempre piú
evidente l'interesse deI giovane
Leonardo nel "disegnare et iI fare
di rilievo, come cose che gli anda
vano a fantasia piú di alcun'altra,
ser Piero mando infine iI figlio, dal
1469 o 1470, nelIa bottega di An
drea deI Verrocchio, che in quegli
anni era una delle piü importanti
di Firenze, nonché una vera e pro

pria fucina di nuovi talenti.
Le prime opere indipendenti di

Leonardo vengono oggi datate tra
iI1469 e i primi anni settanta, an
cora prima deI Battesimo. In ques
ti lavori, su cui iI dibattito critico e
statomolto acceso, l'artistamostra
una forte adesione al linguaggio
comune degli allievi diVerrocchio,
complicando gli studi attributivi.
Là piena autografia delIa piccola
Madonna Dreyfus (1469 circa, Na
tional Gallery ofArt, Washington)
e una constatazione recente <lella

Mar e Sol: do

chapéu à malharia
Belmiro, Ionta & Cia Ltda, empresa insta

lada no Centro de Jaraguá, passa a fabricar
em 22 de maio 1964 chapéus de praia com fi
bras naturais e sintéticas, com a marca "Mari
sol". A indústria foi fundada por Pedro Doni
ni. Ficava localizada na Rua Floria.no Peixoto.
Na placa, o anúncio dizia:

"Vai a Praia? Chapéus, bolsas e artigos de

palhaMarisol".
Em 1968 alteram a razão social para Ma

risol Indústria e Comércio. No ano seguinte,
incorporam a Tricotagem e Malharia Jaraguá.
Passam a fabricar artigos de malha de algodão
e deixam de fabricar artigos de praia e chapéus.
Em 1979, adquiriu a Marquardt Indústria de
Malhas, incorporando-a em 1984. A empresa
possui unidades em outros estados do Brasil.

Leonardo da Vinci

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

La Gioconda

Rua Jacob Buck, esquina com a Rua
Marechal Floriano Peixoto, local da
prtmelra sede da empresa Marisol S.A.

Agente dojornal Casa natale

siva Madonna deI Garofano (1473 •circa, Alte Pinakothek, Monaco),
con gli incarnati delicati e quasi R."êlunlõ)em
trasparenti, la gestualità familiare g0lr1ttlguê'S::
tra madre e figlio, l'ambientazione Neste mês de maio, se registra o 4540
su uno sfondo scuro in cui si apro- ano de morte do gênio LeonardoDa
no "alIa fiamminga" due finestre Vinci. Entre suasfunções geniais,
su un luminoso paesaggio. difícil destacar aquela que seria a

Dal gennaio 1474 all'autunno maior, visto que a sua genialidade

1478 non si conoscono opere di viajava pelapintura, escultura,
poesia, engenharia e pela ciência.

critica, che inpassato aveva oscílla- Leonardo. Questo silenzio e parti- Porém, suamaisfamosa obra em

to anche sui nomi di Verrocchio e colarmente strano se si considera todo o mundo é aMonalisa (La
Lorenzo di Credi: stretta e infatti come negli anni immediatamente Gioconda), hoje propriedade do

la vicinanza stilistica��.I?-.�� ������� ... .l?��������.��.����_�.�O����? ...�u�.�� .d?�o.��:e. �e ��r��.. . . . . . . . .. ..

Após oito anos residindo em Massarandu
ba, o professor Luiz GonzagaAyroso Sobrinho
resolveu, em 1958, retornar à sua terra natal,
Jaraguá. Deste modo solicitou ao Jornal Cor
reio do Povo seu desligamento como, agente
deste jornal junto àquele município. Foi um
dos agentes mais eficientes do jornal e, para
substituí-lo, foi contratado por sugestão de
Luiz Gonzaga, o senhor Geraldo Meyer. As
sim, o agente do jornal Correio do Povo pode
ria atender os interessados em fazer ou reno
var a assinatura, publicar notas e anúncios.
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Os erros mais comuns

encontrados nos currículos

são os aumentos da habilidade pessoal.

São muitos que desejam con

seguir um novo emprego, porém,
alguns insistem que para conse

guirem este emprego dos sonhos,
precisam mentir no currículo,
Enganam-se ao pensar dessa

forma, pois estes, não imaginam
que os recrutadores, estão mais

que capacitados a fazerem uma

busca pelas informações, que
são passadas nos currículos dos
candidatos a uma vaga dentro de
uma empresa. Por isso mentir no

currículo, não é uma boa solução
para conseguir uma nova oportu
nidade de emprego.

Os erros mais comuns en

contrado nos currículos são os

aumentos da habilidade pes
soal. Alguns recrutadores afir
mam que são milhares de can

didatos, que dizem ter inglês"
intermediário quando aquele
inglês é básico. E há aqueles
candidatos que dizem saber
tudo sobre aquela área, quando
não possuem a metade dos co

nhecimentos.
Esses tipos de mentiras ou

supervalorização das habilidades
são muito fáceis de serem desco

bertas, pois quando se recruta um

mentiroso
é

na hora da entrevista

que já se visualizam as mentiras

que foram ditas. Algumas pergun
tas chaves são feitas pelos recruta
dores, justamente para confirmar
se as informações que estão no

currículo são de fato verdadeiras.
Estima-se que de dez currículos,
quatro possuem informações
supervalorizadas.

Muitos profissionais de RH

conseguem identificar as men

tiras. pelo perfil do candidato na

hora da entrevista, e sãomuito co

muns as pessoas ficarem insegu
ras, e não serem coerentes, porém
esses são fatores importantes, que
certamente serão analisados na

hora de um entrevista.

Outra forma de descobrir as
tais mentiras é verificar junto as

empresas de empregos anterio
res do candidato, questionando
como foi a passagem daquele
profissional pela a empresa,
perguntas comuns, que são fei
tas aos empregadores anterio
res dos candidatos, e como ele
se comportou, qual o motivo

da saída, e se o funcionário foi
mandado embora, ou pediu de
missão. Estas são informações
valiosas, e decisivas, se deve ou

.

não contratar este candidato

para uma vaga de emprego den
tro da empresa.

- 1
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Concilie trabalho e

problemas
É possível dar atenção à carreira quando a vida

pessoal está um caos
redacao@ocorreiodopovo.com.br

como lidamos com nosso

lado emocional no mo

mento em que ocorre o

problema. Geralmente, as
situações difíceis servem

como um gatilho para
que as pessoas passem a

encarar a vida como um

verdadeiro caos.

Nessas horas, pare
ce que o melhor a fazer é
se recolher e deixar que
a tempestade emocional

passe, não é mesmo? O

problema é que a maio

ria das pessoas tem pen
dências profissionais que
devem ser cumpridas e"
acaba sendo inevitável dar
continuidade ao trabalho.
Neste momento, a sinceri
dade pode fazer diferença.
Experimente não usar dis
farces para mascarar seu

momento difícil e fale com

os outrosfuncíonáríos que
está passando por uma si

tuação delicada em sua

vid� pessoal.

Memória Fraca
Você já reparou como há

pessoas com memória fraca?
Pessoas que não lembram
de seu passado quando
eram simples, muitas vezes

pobres? Pessoas que não se

lembram das pessoas que
as ajudaram a chegar onde
estão? Pessoas que fazem
questão de esquecer como

agiam e hoje se tornaram

críticas de coisas que faziam
no passado?

Será que essas pesso
as têm memória fraca ou

realmente não querem se

lembrar de seu passado?
Conheço pessoas arro

gantes, soberbas, cheias de

si; que humilham outras

pessoas, principalmente as

mais simples, exatamente
porque se esqueceram ou

não querem se lembrar de
seu próprio passado.

Quando perdemos a

consciência de nosso passa
do nos tornamos desuma

nos, ou seja, não humanos:
nos tornamos máquinas
impessoais, sem alma. E
essa desumanização traz às

pessoas e às empresas um

enorme prejuizo.
Sem memôria perde

mos a noção do ridículo.
Perdemos a humildade, isto
é, deixamos de estar com
os pés na terra (no húmus).
Perdemos a consciência
de nossa dependência das'
outras pessoas para vencer.

. Sem memória, muitos come
çam a se achar o centro do

mundo, a medida das coisas,
exigindo indevido respeito,
exageradas reverências.
Enfim, sem memória nos

tornamos bobos, tolos,
sem referência e objeto de

desprezo.
Não podemos e não de

vemos ter vergonha de nos

so passado e muito menos

esquecê-lo. Pessoas de suces

so, líderes de sucesso sempre
se lembraram (e lembram)
muito bem de seu passado,
de suas gificuldades, de suas
vitórias e principalmente
daqueles que os ajudaram a

vencer. Pessoas de suces-

so são agradecidas pelos
dons que receberam e pelas
oportunidades que tiveram
e sempre se acharam aben

çoadas e pouco merecedoras
de tudo o que conquistaram.
E é justamente essa humil
dade dada pela memória e

respeito ao passado que as

fazem vencedoras.
E você? Como está a sua

memorio?
Pense nisso. Sucesso!

��
,---,!.

encontrar forças para se de
dicar ao trabalho?

Antes de responder
essa pergunta, vale enten

der que este caos mental

e/ou emocional pode ser

causado por inúmeros
fatores, 'COmo a morte de
um ente querido, o térmi
no de um relacionamento
ou até mesmo um trauma

após ter passado por um

roubo. No entanto, deter
minar o tipo de situação
que fragiliza cada um de
nós depende da maneira

FONTE
I
I
I

1
I
I
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Personare

Parece tarefa impossí
vel ter forças e disposição
para trabalhar quando a

vida pessoal está um caos.

Se você já passou por algu
ma situação que te deixou
muito fragilizado e com as

emoções a flor da pele, pre-
r cisa saber que às vezes o so
frimento pode mesmo nos

consumir e nos fazer pensar
que nunca vamos superá-lo.
Nesses momentos, como.

Bn5C3Bdo soluções
Sem memória perdemos a

noção do ridículo. Perdemos a

humildade, isto é, deixamos de
estar com os pés na terra (no
húmus],

sianais com tranquilidade.
Parece muito difícil acre

ditar que temos capacidade
para lidar com a nossa dor
no momento que desejamos,
sem carregá-la para o am

biente profissional. Mas isto

é possível de ser feito quando
.começamos a compreender
que, independente do tama

nho do problema, podemos
superá-lo. Uma das maneiras
para resolver as dificuldades
é tomar consciência do pro
cesso e contar com a ajuda de
pessoas ao nosso redor para
nos livrar da sensação de
derrota interior e finalmen
te conseguir tirar do nosso

interior a dor que parece nos
esgotar.

Mesmo' que você não

acredite na capacidade do
outro de ser solidário e com

preensivo, as atitudes de
seu chefe ou companheiros
de trabalho podem surpre
ender. Ao aceitarmos que
realmente precisamos de
um tempo para restabelecer
nossas vidas, as pessoas ao

nosso redor começam a ser

mais abertas à fase delicada

pela qual passamos. Assumir
os momentos de fragilidade
ainda traz a compreensão e a

aceitação de que estamos re
almente precisando de ajuda
para lidar com um problema
e que, em muitos casos, não

conseguimos achar essa for
ça interior sozinhos.

Uma das lições mais

poderosas que pode ser

aprendida nesse período é a
descoberta de uma força in
terior, chamada inteligência
emocional. Esse sentimento
nos torna lúcidos para lidar
com os problemas e, ao tra

balharmos com essa habi

lidade, podemos descobrir
caminhos para nos libertar
do -caos emocional. Isso

ocorre através de uma aná
lise sobre o que nos levou
a ver a vida sob uma visão

caótica, encontrando fer
ramentas internas capazes
de livrar nossa mente dos

problemas e preocupações
para continuarmos a exer

cer nossas funções profis-

-__._�--- ---

Abertas inscrições para
, .

cursos tecntcos ern

[araguá do Sul

<:

Estão abertas vagas para os cursos técnicos de Administração, Contabilidade, Lo
gística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho do TECPUC. As inscrições vão
até o dia 25 de junho e podem. ser feitas na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 520
- Centro; ou pelo site http://www.tecpuc.com.brf. Para participar do processo sele

tivo, os candidatos devemter concluído o primeiro ano do ensino médio.

Sobre o TECPUC
o TECPUC, centro de educação profissional do Grupo Marista, oferece há mais

de 20 anos cursos técnicos e integrados ao ensino médio. Com sede em Curitiba,
tem atuação em outras cidades do. Paraná e Santa Catarina' - Cascavel, Máringá,
Ponta Grossa e Jaraguádo SuL Referência em qualificação profissíonal o. TECPUC

oferece 26 opções <te cursos técnicas, cursos de extensão e livres. Outras informa

ções, acesse: http://www.tecpuc.co.m.br/
1
1
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Decisão

Filho de peixe tem
que ser peixinho?
Especialistas falam sobre a difícil decisão de seguir (ou
não) a mesma profissão dos pais

FONTE Direito e Engenharia, tendem a

ser as mais 'imitadas; mas em
geral o que se observa é que é a

percepção que os filhos têm dos

pais como bem-sucedidos que
acaba induzindo à escolha do
mesmo caminho", afirma a psi
cóloga Paula Oliveira, que traba
lha no Serviço de Psicologia em

Saúde Mental da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de

São Paulo e também atende em

consultório próprio. De acordo

com. ela, isso pode acontecer

porque os filhos acreditam que
a consolidação conquistada por
seus pais, ao longo de anos de

dedicação e empenho à ativida

de profissional, incluindo a rede
de contatos, pode de alguma
forma facilitar sua entrada no

mercado de trabalho e trazer;

rapidamente, . resultados tão

.

bons ou melhores.

Clic Carreira

Na hora de escolherque car

reira seguir; muitos jovens ainda
enfrentam um antigo dilema:

dar continuidade ao caminho

iniciado por seus pais ou enca

rar o desafio de tentar ter êxito
como eles, mas exercendo outro

tipo de atividade? "As profissões
tradicionais, como Medicina,

Muitos jovens acabam seguindo a mesma

profissão de seus pais por não terem como se

livrar dessa situação, e não por acharem que �sse
seria o caminho mais fácil ou uma espécie de

atalho para o sucesso.

o educador Geraldo

Peçanha de Almeida pon
dera que, nas profissões
consideradas de elite, co

meçar uma carreira nova,

do zero, também é muito

complicado. "Se não há

nenhum advogado na fa

mília, o início da Advoca-

cia nesse caso costuma ser'

em uma empresa,' porque
em um escritório próprio
fica quase impossível."
Por outro lado, em áre

as como Magistério, Ar

tes ou mesmo no caso de

carreiras de nível técnico

quase não se nota filhos

Para Almeida, que
também é autor do livro

E quando os filhos não
podem ser aquilo que os

pais sonharam?, muitos

jovens acabam seguindo a

mesma profissão de seus

pais por não terem como

sé livrar dessa situação, e

Para os jovens que ainda
não tomaram a decisão de

qual caminho seguir, Almei
da ressalta que a realização
pessoal é o fator primordial
a ser ponderado. "Se você
não gosta da profissão que

rião por acharem que esse

seria o caminho mais fácil

ou uma espécie de ata

lho para o sucesso. "Nas

profissões nas quais os

filhos trabalham com os

pais, isso normalmente
acontece porque os pais
impuseram tanto que eles

está escolhendo, há pouca
chance de se dar bem nela.

Pode até vir dinheiro, mas
realização profissional tem
a ver com clima de trabalho,
ânimo pra criar, empreen
der, vontade de fazer algo

seguindo os caminhos dos

pais. Por quê? "Primeiro

pelos salários, quase sem

pre muito ruins, e depois
pela instabilidade dessas

profissões. Nesse aspec
to, normalmente os filhos

tendem a ser mais conser

vadores", diz.
J
r

j
}

não tiveram outra opção a

não ser ficar junto deles.

Há relatos muito compli
cados de filhos que não

queriam, mas acabaram

seguindo a profissão dos

pais porque eles assim

quiseram, impuseram,
determinaram,"

novo, diferente, e isso a es

cola própria é que determi
na" Segundo o educador; já
que o jovem não tem expe
riência, ele deve ouvir sua

intuição, o que a vontade e o

gosto pessoal dizem.

Na opinião de Paula, o
mais importante é que os

jovens não se restrinjam
a uma única possibilida
de. "É preciso conseguir
conhecer a si mesmo e, a

partir desse autoconheci

mento, buscar uma pro
fissão que se enquadre ao

seu perfil, e não o contrá-

rio, se esforçando para se

enquadrar na profissão
dos pais ou de qualquer
outra pessoa." A psicólo
ga destaca que a escolha

profissional sofre muitas

influências (pais, amigos,
namorado, dinheiro), que
podem ser positivas ou

não. "O desafio é você se

Mas e se a primeira op

ção foi seguir a profissão
dos pais e no cotidiano da
atividade profissional os

resultados não forem os

esperados, gerando desâ

nimo e frustração por ter
escolhido esse caminho?
Paula sugere reavaliar as

alternativas e possibili
dades e mudar de pro-

fissão, procurando fazer
uma transição cuidadosa,
refletida e planejada. "É
sempre tempo de rever ru
mos e buscar a felicidade.
E o trabalho pode ser uma

fonte de frustração ou de

alegria." Almeida completa
lembrando que frustração
é apenas uma condição
da carreira, que deve ser

permitir escolher seguin
do um parâmetro pessoal
que almeje sua própria
satisfação," Nesse sentido,
um auxílio especializado,
com o objetivo de favore
cer uma decisão ajustada
e consciente, pode ser uma
alternativa viável e poupar

desgastes futuros.
)

encarada como uma estra- .

da, ou seja, ao longo dessa
caminhada as pessoas po
dem mudar o trajeto quan
tas vezes for preciso. "O
duro e sofrido é escolher

algo e ter que ficar com o

rótulo 'para sempre'. Mas

isso, felizmente, não tem

a cara dos jovens de hoje",
conclui o educador.

TALENTO E SUCESSO I QUARTA=FElRA, 22 DE MAIO DE 2013
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OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INERENTESAO RAMO
EMPRESARIAL E A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIADIANTE DA

CONCORRÊNCIAAVASSALADORA
Os princípios constitucionais que

norteiam a ordem econômica, bem
como as normas sociais e liberais-inse
ridas na atual constituição federal, são
de suma importância para a compre
ensão das diretrizes que sustentam o

ramo empresarial, em especial no mo

mento da contratação com terceiros e

com seus funcionários.
Nos preceitos explicitamente

contidos na atual Constituição Federal,
há normas e princípios para regular
a ordenação econômica, elencando
concepções e enunciados que impulsio
nem a produtividade e o crescimento

do setorfinanceiro.
Por conseguinte, a ordem econô

mica encontra respaldo em especial
no Título VII, da Ordem Econômica e

Financeira, da Constituição Federal de
1988, que implanta normas de regula
mentação para todo o setorfinanceiro,
em especial para o ramo empresarial e
seus seguimentos.

A ordem jurídico-política fun
damental esculpida na constituição
vigente é capitalista, num sistema eco

nomicamente liberal e ao mesmo tem

po, contemplando normas sociais, as

quais devem ser observadas e respeitas
f>

pelo setor financeiro, a fim de que o

ramo empresarial seja preservado.
O principio fundamentalmente

previsto na Constituição Federal de
'1988 designado como sendo de livre

iniciativa, se refere a liberdade conce

dida pelo constituinte para que qual
quer cidadão possa exercer profissão
ou empreender atliO'rd-ade econômica,

r

Janaína Chiaradia
Advogada e Professora
http:#janainach.blogspot.com.br

independentemente de autorização
do Estado, desde que norteado pela
legislação vigente, salvo hipóteses
previstas em lei.

Trata-se de uma faculdade para
que os entes privados ou qualquer
cidadão possam contribuir e propor
cionar o desenvolvimentà econômico,
social e político de toda a sociedade.

A liberdade inserida em tal princí
pio não significa a possibilidade de que
cada cidadão possa fazer o quem bem

entender, mas sim, o de poder exercer
atividade lítica, com as qualificações
pertinentes, objetivando lucratividade,
usufruindo de incentivos e benefícios,
desde que a legislação específica seja
respeitada.

Diante do sistema constitucional

vigente, o qual explicita o princípio da

livre-iniciativa, asseverando de outra

forma o respeito a legislação vigente,
o legislador ordinário estabeleceu
mecanismos que visam a coibição de

práticas empresariais contrarias a or

dem econômica e a livre concorrência,
conforme se verifica no art. 173, § 4Q,
da Carga Magna.

Para o fomento da economia, atra-
.

vés da produção, circulação de bens e

serviços, e para o desenvolvimento da
atividade empresarial, há necessidade
de um regime econômico de livre
-iniciativa e livre-concorrência.

As garantias de liberdade oferta
das aos empresários devem ser exer

cidas sem lesar interesses individuais
ou coletivós de seus empregados, a fim
de que a justiça social e o bem-estar

coletivo, sejam respeitados.
As normas que incentivam a livre

concorrência, em especial através da
liberdade dos agentes econômicos,
estratégias de publicidade, ofertas
especiais, circulação de capitais e

pagamentos, por outro lado, proíbem
e sancionam a concorrência desleal,
conforme exposto anteriormente,
buscando a conservação da boa-fé
objetiva no ramo empresarial.

Ressalta-se da mesma forma que,
construir uma sociedade livre, justa
e solidária, bem como garantir o
desenvolvimento nacional, a fim de

promover o bem de todos, são objeti
vos da República Federativa do Brasil,
conforme insculpido no art. 3Q, da
Constituição Federal de 1988.

Portanto, ao mesmo tempo que ao
ramo empresarial se impõe a obser

vação dos preceitos constitucionais,
em especial os direitos trabalhistas,
é lhe assegurada a condição de livre

administração, desde que através de
condutas investidas de boa-fé e ética

profissional.
Desta forma, é do empresário a fa

culdade de escolher o ramo que deseja
empreender, os maquinários que serão'
necessários, bem como os critérios que
devem ser observados para contrata

ção de seus funcionários, visto que é
dele também, a responsabilidade pelo
cumprimento dos preceitos constitu
cionais, de âmbito social ou liberal, a
fim de que a economia possa ter seu
crescimento garantido e a sustentabili
dade social seja uma realidade efetiva.

Argumentações .Especiais
\
A participação de hoje destaca o texto crente apenas nos valores domercado. Na recessário equtíibrio. Sem uma limitação

'VARIAÇÕES SOBRE O CAPITALIS- realidade, àfalta de outra saída, volta- ética no plano dos lucros desmedidos - que
MO"do eterno doutrinador e estudioso -se à idéia do Estado Nacional, apesar da aglobalizaçãofinanceira não reduz en-'-
do Direito, Dr.MIGUEL REALE que ao globalização se apresentarpara muitos tregue a simesma, à sua ambição infinita
enfatizarpreocupações sociais vislumbra como a via dofuturo, mas, na realidade, ela - não. haverámeio de superar a sempre

.'

-,

que "O certo é que, agora, o capitalismo, não envolve apenas o mundo econômico, crescente exclusão social. Dir-se-á que
pormúltiplosmotivos, está na sua crise abrangendo também usos e costumes, e até estou voltando à economia utópica, mas a
mais aguda, de um lado com o desempre- a linguagem, que o Estado tem a obrigação justiça social imperativo do mundo global
goJonte de insegurança e de incerteza, e, de preservar corno valores de cada povo. (oglobalismo ético não vale menos que o

de outro, com o fenômenogeneralizado da Penso eu, todavia, que, na atual conjun- econômico-financeiro!) não pode deixar
exclusão social, com a miséria de bilhões tura, é imprescindível cuidar também dos de ser ljma razão-de ser e de decidir, sem
de criaturas. Os empresários voltam para valores éticos, como limites essenciais ao o que o "mísero planeta'; a que se refere
a ciência e a técnica, e não encontram nela superamento da crise. Estou convencido Dante, não deixará de estar dividido entre
aesperada solução, a não ser segundo de que sem finalidadesmorais a econo- os cada vezmais ricos e os cada vez mais

o ilusório otimismo do neo-liberalismo, mia contemporânea não readquire seu carentes dosmeios elementares à vida':

�--------------------------)

f

f

4 .

�" TALENTO E SUCIlSSO I QUARTA-FEIRA, 22 DIZM;&WVf,2!):U

/1',1 .. ii rr: jl i I j í._<1 u ;arll-Q,Ji

Site identifica

pessoas que falam
mal do trabalho
em rede socíal

FONTE

Portal EBC

rios", explica Bernardo Nu

nes Pereira.

Depois de criar o site, os
Muitas pessoas usam pesquisadores escreveram

as redes sociais para falar um artigo e apresentaram
sobre sua rotina, comparti- na conferência Web Science,
lhar alegrias e fazer recla- há cerca de um mês. Com a

mações. E acabam expondo repercussão, o site ganhou
a vida de uma forma que, se também as versões em es

parassem para analisar, tal- panhol e português. Portan
vez fizessem de outra forma. to, cuidado! Se você andou
Você já parou pra pensar no usando o Twitter para falar

quanto de privacidade você mal do seu emprego, pro
tem na internet? vavelmente seu comentário

Com o objetivo de ob- está no site fireme.me.
servar o com- O sistema

portamento usa palavras-
das pessoas na -chave para se-

internet - em lecionar os twe-

especial no ets, e a partir de
Twitter - os então começa

pesquisadores o trabalho dos
brasileiros Ber- p esq u i s a d o -

nardo Nunes res. Pelo site, é
Pereira e Ricardo Kawase, possível ver até quais são as

da Universidade de Hanôver, chances de você ser demi
na Alemanha, desenvolve- , tido devido a seu compor
ram o site FireMe! (fireme. tamento na internet, caso o

me) em que é possível ver chefe o descobrisse.
todas as pessoas que estão "A gente pega os tweets e

falando sobre o local onde faz uma análise de sentimen-

trabalham, inclusive o que
dizem sobre seus chefes.

"A gente escolheu as pes
soas que falam sobre o traba
lho na internet para verificar
se elas estariam conscientes

de que podem ser achadas
através daqueles comentá-

to, pra ver se
-

a pessoa que
está falando mal do trabalho
é mais positiva ou mais ne

gativa. E também contabili
zamos todos os tweets q/ue
a pessoa tem no passado dá
um score (nota)", explica Ri

cardo Kawase.

I
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Jurados condenam
médico por disparo
TIRO Vítima

atingida apontou
Paulo Odebrech
como culpado do
crime de 2002

solto a todo o processo.
O julgamento teve iní

cio às çh e foi acompanha
do pelos pais, a esposa e

a irmã do réu. No dia do

crime, a vítima estava com

outras três pessoas num

bar, no Centro, quando um
amigo do réu teria iniciado
uma discussão. Fiedler foi
ferido com um tiro nas cos

tas e 16 testemunhas apon
taram Odebreeht como au
tor do disparo.

"O projétil ficou alo

jado numa vértebra e me

incomoda até hoje. Saí da
cidade para evitar cons

trangimento e ameaças, e

Débora Remor

Omédico Paulo Odebre
cht foi condenado na

tarde de ontem, em Jara

guá do Sul, a oito anos de

detenção por tentativa de
homicídio qualificado con

tra Sérgio Fiedler, em se

tembro de 2002. O réu vai
recorrer da sentença em li

berdade, já que respondeu

hoje tenho um bar em Na

vegantes", disse Fiedler, de
44 anos. No julgamento,
ele manteve a versão dada
desde o início da investi

gação, de- que foi atingido
pelas costas, sem motivo,
por Odebrecht.

a qualificadora, sem chance
de defesa a vítima. Os jura
dos entenderam que não
havia dúvidas e condena
ram o réu. A juíza Anna
Finke Suszek fixou a pena
em oito anos em regime
fechado, A defesa pretende
recorrer da decisão.

Defesa
A tese do advogado de

defesa, Jeremias Felsky, era
colocar em dúvida a vera

cidade dos testemunhos,
apelando para a inocência
do médico. Já a acusação,
feita pelo promotor André
Milioli, demonstrou a auto

ria do crime, acrescentando

"
O projétil ficou alojado
numa vértebra e me

incomoda até hoje.
Sérgio Fiedler,
vítima de tentativa
de homicídio

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

FSTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: RuaCeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
8925HOI- JA8AGUADOSUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDTIl\LDE lNI1MAÇÃODEPROfFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNonnas da CGIISC, para a devida
ciência ao responsável, segue arelação de títulos apresentados aprotesto nesteCartórío.parapagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. HCAM�OS
DOPROTESTO:

Apontamento: 247140/2013 Sacado:ADRIANA PEDROSO Endereço: RUA CARIDS OEKLER,1O - JARA·
GUADO SUL·SC - CEP: 89250-000 Cedente:NIIZABRUCH COMERCIfIL Sacador: - Espécie: DMI - N"
TItulo: 0405 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.999,00 - Data para pagamento: 27/05/2013-Valor
total a pagarR$3.087,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.999,00· Juros: R$1I,99Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 247090/2013 Sacado: DAVIRODRIGUES Endereço: RUAAMANDUS RENGELSN . Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89261·520 Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador. - Espécie:CEI· N°TI
tulo: 48237466 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.510,75 - Data para pagamento: 27/05/2013-Valor
totala pagar R$2.748,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.510,75 - Juros: R$I53,99 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 24,34

Apontamento: 246755/2013 Sacado: DORACI HORN8URGDA SILVA Endereço:RUAREINOIDRAU256
. JA8AGUADO SUL-SC· CEP: 89251-600 Cedente: COMERCIODEBEBIDAS SALVADOR lIDAM Saca
dor: . Espécie:DMI - N"TItuIo: 100J - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.256,00 - Data parapagamen
to: 27/05/2013·Valor total a pagarR$L332,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$I.256,00 . Juros:
R$ 5,86Emolumentos:R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 24702112013-Sacado: ELZl1A GAULKE Endereço: RUA ERICH Mi\fHIAS 100 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89261·100 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador:· Espécie: CEI - N° Titulo:
131035386 . Motivo: faltade pagamentoValor. R$I.623,70 . Data para pagamento: 27/05/2013-Valor to
)à1 ii pagarR$2.245,87Descrição dos valores: Valor do título: R$1.623,70 - Juros: R$ 537,98Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,34

-

Apontamento: 247078/2013 Sacado: GRAClELA FERNANDA EGER - ME Endereço: RUA FEUOANO
. BORIDlli\lI 1400 - Jaraguá do SUl-SC - CEP: 89260-180 Cedente: M5 INDUSTRIA E COMERCIO UDA
Sacador: - ESpécie:DMI - N° Titulo: 040644/A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 708,00 . Data para
pagamento: 27/05/2013-Valor total a pagar R$792,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 708,00
- Juros: R$ \,65 Eruolumenros: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução:H$ 24,50 - Diligência:
R$·22,72

Apontamento: 247022/20)3 Sacado: lLSON HEIDRICH Endereço: RUA RICARDO FRITZKE 100 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89264·600 Cedente: BV FINANCEIRA S/ACF! Sacador: - Espécie: CBI - N'Titulo:
248000BlI-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.555,41 - Data para pagamento: 27/05/2013·Valor to
tá] a pagarR$3.592,85 Descrição dosvalores: Valor do título:R$ 2.555,41- Juros: R$ 954,87 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 247001/2013 Sacado: !VETE BERNADErEDAROCHA MARCIO Endereço: ERICH ABEN
,406·VIlA LENZI· jaregué do Sul-SC· CEP: 89252-000 Cedente: BEilAROBA IND E COM lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI· N° Titulo: 335902 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 225,49 - Data para paga
mento: 27/05/2013· Valor total a pagarR$306,07Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 225,49 - Juros:
R$ 0,52 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 246996/2013 Sacado: MARIA SALEIE FACHINI Endereço: RUA PADRE ALBERTO RO
MUAID JACOBS, 488 - VILA LENZI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252·280 Cedente: REFJUGERACAO
TEXFlUO lIDA Sacador. - Espécie: DMI . N'Titulo: 14319/1390 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
276,00 . Data para pagamento: 27/05/2013· Valor total a pagar R$352,43 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 276,00 - Juros: R$O,64 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 247075/2013 Sacado: MARLENEJUDACHESKI DEOlNEIRA Endereço:MARECHALDA
FONSECA,776 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVACRED EMPRESARIOS
AITOVALEDO lUO NE Sacador:TOP COSMETICOSUDAM Espécie: DMI - N'Tírulo: 159/0002 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$145,00 - Data para pagamento: 27/05/2013· Valor total a pagarR$216,12
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$I45,OO - Juros: R$ 0,4B Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247024/2013 Sacado: MIGUEL FAGUNpFS DE OUVEIRA Endereço: RUAFELIPE SCH
MIOT 97 CASA - jaregué do Sul·SC - CEP: 89251-060 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Es
pécie: CEI - N'TItulo: 197001044/280454463 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.282,80 . Data para
pagamento: 27/05/2013-Valor total a pagarR$3.741,90Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.282,80
- Juros: R$ 38B,46 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$1O,79

DEMATERIAIS ELEIRI Sacador. - Espécie: DMI . N'Titulo: 6100/3 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 204,33 - Data para pagamento: 27/05/2013-Valortotal a pagarR$276,05Descrição dos valores: Valor.
do título: R$ 204,33 - Juros: R$1,08 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 246988/2013 Sacado: PAULO ROBERTO SCHMI1Z JUNIOR· Endereço: RUAMARINA
FRUTIJOSO, 570· CENTRO - JA8AGUA DO SUL-SC· CEP: 89251-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL
SA Sacador. BECHKAUSER COMERCIO DE FIOS lIDA Espécie: DMI - N° Titulo: 6003459B . Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 5.011,85 • Data para pagamento: 27/05/2013-Valor total a pagarR$5.095,85
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.011,85 - Juros: R$ 13,36Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

.

Apontamento: 24707112013 Sacado: PAULO ROBERTO SCHMITZJUNIORME Endereço: RUAMARINA
FRUTIJOSO 570 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Cedente: ZANCJITJ SA Sacador> Espécie: DMI -

N'Tltulo: 0154911/01· Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 642,63 - Data parapagamento: 27/05/2013·
Valor total a pagarR$915,23 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 642,63 - Juros:R$I,96Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$10,79

Apontamento: 246967/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENTOS P/ PISC Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN 170 c JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: CREDIT BRASIL FUNDO DE IN
VESTIMENTO EM Sacador. GETGLOBALENERGYANOTELECOMEspécie: DMI - N°Titulo: 9542-2/3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 12.115,08 . Data para pagamento: 27/05/2013-Valor total a pagar
R$12.220,B2 Descrição dos valores: Valor do título:R$12JI5,08 - Juros: R$ 28,26Emolumentos: R$ 12,25
. Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 247052/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: R FRANCISCO PIER
MANN, 170 • VIlA LENZI - JARAGUA DO SUL·SC - CEP: 89252-500 Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A
- BANCO MULTIPLO Sacador: GET GLOBAL ENERGY ANO TELECOMMl)Nl0010N lIDA Espécie:
DMJ . N° Titule: G79847/1-- Motivo: falta de pagamento Valor: R$-10.009,02 - Data para pagamento:
27/05/2013-Valor total a pagar R$10.119,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.009,02 - Juros
: R$30,02 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 247053/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUlFAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN 170 - VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89252·500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA
Sacador: GETGLOBAL ENERGYANOTELECOM Espécie: Dl\Ill - Ns'Iitulo. g79912/1- Motivo: falta depa
gamentoValor: R$ 6.000,55 • Datapara pagamento: 27/05/2013-Valor total a pagarR$6.092,61 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.000,55 - Juros: R$12,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:RS 24,50 - Diligência:RS 20,21

Apontamento: 247055/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN 170· VIIALENZI - Jaraguá do StU-SC· CEP: 89252-500 Cedente: CREDIT BRASIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM Sacador: GETGLOBAL ENERGYANOTELECOMUNICATIONLEspécie: DMJ
N'Titulo: 9542·2/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$12.115,08 - Data para pagamento: 27/05/2013-
Valor total a pagarR$12.219,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$12.1I5,08 - Juros:R$ 24,23Emo
Jumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 246966/2013 Sacado: USOAR AUTOM INDL lIDA Endereço: RUA JOAO PlANINCHE
CK· 493 - N BRASllJA - JA8AGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: BELAIRPNEUMATlCAUDA
Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 000052316-A - Motivo: falta de pàgamento Valor: R$ 876,80 - Data
para pagamento: 27/05/2013· Valor total a pagar R$954,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$
876,80 - Juros: R$ 1,46 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$ 15,94

Apontamento: 246975/2013 Sacado: USOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL lIDA Endereço: RUA JOAO
PlANINCHECK 493 - JA8AGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: MARVITUBOS TlJB E PECAS
HIDR lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Título: 042054/002 • Motivo: falta de pagamento Valor: R$
433,14 - Data para pagamento: 27/05/2013· Valor total a pagar R$51O,08 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 433,14 - Juros: R$1,15 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação editar R$23,10 Condução: R$
24,50 . Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 246816/2013 Sacado:WANDERLEIA KDNSVOGEL Endereço: RUAVINTE E CINCO DE
JULHO 170APTO 202 - VILA NOVA - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89259-000 Cedente: BANCO FINASA BMC
S/A Sacador. - Espécie: NP - N' Titulo: 4237794515 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 25.615,38 -

Data para pagamento: 27/05/2013-Valor total a pagarR$36.285,70 Descrição dos valores: valor do título:
R$ 25.615,38 - Juros: R$ 10.604,76 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OConeio do Povo", na data de
22/05/2013. Jaraguá do Sul (SC), 22 demalo de2013.

Apontamento: 245745/2013 Sacado: OZONlO RESTAURANTE E SCHOPPERIAIIDA Endereço: R REI- Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
NOIDORAU256· CENTRO· JARAGUÁDOSUL·SC - CEP: 89251-600 Cedente: BRIMADECCOMERCIO Total de titulas publicados: 20

'!rês feridos

Carros batem de frente
Três pessoas ficaram

gravemente feridas com a

colisão entre um Focus e

uma caminhonete Pampa,
ambos de Jaraguá do Sul, no
início da tarde de ontem, na
Estrada Felipe Schmit, Bair
ro Rio Novo, em Corupá. Os
dois carros bateram de fren
te e rodopiaram na estrada,
porém ainda não se sabe

quem teria invadido a pista
contrária, já que os envolvi
dos não puderam esclarecer
os fatos. O casal de 61 anos,

que estava no Pampa, ficou

preso nas ferragens e foi
socorrido pelos Bombeiros
Voluntários de Corupá com

fraturas nas costelas. Eles fo
ram conduzidos ao Hospital
São José, em Jaraguádo Sul,
com a ajuda do helicóptero
Águia, da PM. Eles continu
avam internados.

Já o condutor do Focus,
de 50 anos, apresentava si
nais de hemorragia interna
e foi encaminhado aoPronto
Atendimento de Corupá. A
Polícia Civil vai investigar as
causas do acidente.

I

j
I

!
r: 1

DIVULGAÇÃO/14BPM

CORUPÁ Investigação deve apontar causas da
colisão frontal entre Pampa e Focus, ontem à tarde

Contrabando

Taxista é preso com remédios
Um taxista de 34 anos foi

preso em flagrante enquan
to transportava remédios
falsificados e sem registro na
Anvisa (Agência de Vigilân
cia Sanitária), na madruga
da de ontem; em Corupá. O
homem estava sendo inves

tigado pela Divisão de Inves
tigação Criminal (mC) de

Jaraguá do Sul há três me

ses. Denúncias indicavam

que ele importava remédios

de forma ilícita do Paraguai
e revendia osmedicamentos
em Corupá. Policiais abor
daram o suspeito e no veícu

lo, umVoyage.foram encon

trados 660 comprimidos de
três medicamentos diferen
tes e 20 pacotes de cigarros.
O taxista não possuía outras
passagens criminais e não

negou a posse dos remédios.
Ele foi encaminhado ao Pre
sídio Regional de Jaraguá.

Bombeiros

Rotary doa ambulância
Os Bombeiros Voluntá

rios de Jaraguá do Sul re
ceberam uma ambulância
como doação do Rotary na
noite de ontem. A unidade
de atendimento, equipada
para serviço de resgate e

atendimento pré-hospitalar,
se junta as outras dez viatu
ras de suporte básico e de
combate a incêndio, além
de cinco carros de transpor
te que compõem a frota da

corporação. O reforço vem

também do Serviço deAten
dimento Médico de Urgên
cia (Samu), que conta com

duas ambulâncias. Os recur
sos para a ambulância, no
valor de R$ 105 mil, foram
arrecadados em eventos do

Rotary entre 2011 e 2012,
como o Costelão e a Feira
de Ponta de Estoque. No
ano passado, a entidade
destinou um equipamento
GPS para os Bombeiros. A
cerimônia de entrega da
viatura foi coordenada pelo
presidente do Rotary em

Jaraguá do Sul, Renato Pia
zera Junior, que destacou a

importância da atuação dos
BombeirosVoluntários.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Manual do Síndico
o Sindicato da Construçãó de Jaraguá do

Sul lança hoje o Manual do Síndico. O ma

terial apresenta orientações sobre prevenção
de incêndio e atribuições do síndico imobi
liário. O evento sera realizado às 19h30, no
auditório do Centro Empresarial. As pessoas
interessadas em participar devem confirmar
a presence no telephone 3275-7051.

.

Tarefas
O presidente da Fundação Estadual do

Meio Ambiente (Fatma), Gean Loureiro, atri
buiu a si mesmo a tarefa de traçar o perfil da
demanda por licenciamentos na regiã& de

Jaraguá do Sul e, dessa forma, definir o qua
dro de pessoal necessário. Depois disto esses

profissionais que serão contratados contarão
com reforço local, Eles iniciarão a análise dos

processos junto à coordenadoria de Joinville,
como forma de treinamento.

PTocessosrepresados
O presidente da Fatma informou as pro

vidêneias que está tomando para agilizar os

licenciamentos. Ele revelou que existem cerca

de 10 mil processos de notificação que espe
ram pelo julgamento da defesa dos acusados
na esfera administrativa. Os inocentes não
têm como limpar seus nomes e os culpados
não são condenados.

Lourival Karsten

AniversárioMarisol
A Marisol comemora hoje 49 anos de
.l"\história. Nesse inicio de caminha
da rumo ao cinquentenário, a empresa
projeta um crescimento expressivo de

19% no faturamento. Esse percentual
é baseado, segundo o diretor corpo
rativo Financeiro, Paulo Krause, nas

mudanças realizadas em 2012. No ano

passado, a Marisol passou por algumas
reformulações. Um desses resultados
foi o direcionamento forte nas marcas

infantis, que são resposáveis por 85%
das vendas da empresa. AMarisol con
ta com 1,7mil funcionários em Jaraguá
do Sul. Também tem unidades no Rio
Grande do Sul e no Ceará.

QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2013

LÚCIOSASSI

Campanha
-

Líder no segmento de confecção infantil e franquias, aMarisol apresenta sua

nova campanha institucional em homenagem aos colaboradores que fazem

parte da história da empresa. A estratégia de mídia, desenvolvida pela agência
Propague, tem como objetivo mostrar que a Marisol acredita que a felicidade
é construída diariamente através de pequenos gestos e afirmar que a empresa
está presente nesses momentos importantes. AMarisol tem o compromisso
de inovar e produzir produtos com cada vez mais qualidade e continuar o pro
cesso de crescimento constante da empresa, dos canais de distribuição, bem -

como da satisfação dos colaboradores para esse sucesso, todos os dias. Para
o presidente daMarisol, Giuliano Donini, a felicidade dos colaboradores faz

parte dos objetivos da gestão da uma companhia:
"Queremos valorizar através dessa campanha insights defelicidade, como

reflexo de um dos relevantes esforços que fazemos no ambiente de trabalho,
que deve ser um local de oportunidades e desenvolvimento, sendo representa
tivo na vida profissional e pessoal dos nossos colaboradores", afirma Donini.

Saúde em Santa Catarina
O secretário de Estado da Saúde - Dalmo Claro de Oliveira - traçou um

.cenário sombrio para a saúde em nosso Estado, durante plenária Acijs-Apevi
na última segunda-feira. A verba orçada para 2013 é de R$ 1,044 bilhão, que
vem a 'ser cerva de R$ 70 milhões a mais que no ano anterior. No entanto,
apenas com a folha de pagamentos, o aumento nos gastos será de R$ 106
milhões. Quem vai sofrer são os repasses para os hospitais.

íNDICE PERíODO

SELlC 7,50%. 17.ABRIL.2013

TR 0,000% 21.MAI0.2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA -1,01% 21.MAI0.2013

NASDAQ +0,16% 21.MAI0.2013

AÇÕES PETR4 20,22 +0,10%
VALE5 31,29 +0,77%
BVMF3 14,59 ·0,97%

POUPANÇA 0,4134 22.MAI0.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO· BRENT -1,38% US$103,610
OURO +0,07% US$ 1376,680

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

_DÓLAR COM. 2,0366 2,0372 -0,16%
DÓLAR TUR. 1,9600 2,1000 +0,48%
EURO 2,6299 2,6318 +0,15%
LIBRA 3,0875 3,0889 -0,74%

Vale dos
encantos

Para apoiar a captação de even
tos na região, o Vale dos Encantos
Convention & Visitar Bureau tra

balha em parceria com a Diretoria
de Turismo e com o setor de comu

nicação da Prefeitura de Jaraguá
do Sul na elaboração de um folder
técnico. O objetivo é reunir infor

mações sobre a estrutura disponí
vel no município e região para uso
em prospecção em feiras e con-

.

gressos do setor de turismo e de

eventos; no apoio na recepção de
visitantes interessados em reali
zar eventos na região, entre outras
oportunidades. Conforme a dire

toria, o documento reúne dados .

sobre a estrutura que o município
oferece para abrigar eventos de to
dos os portes, os recursos técnicos
e serviços de apoio à disposição.

Saúde da família
O secretário colocou em nú

meros as dificuldades enfrentadas

pela população local pois, enquan
to no Estado a cobertura em 2012
era de 73% da população, na região
Nordeste (incluindo Joinville) era
de 41,48% e, em Jaraguá do Sul, de
24,11%. Em 2008 a cidade já tinha
uma cobertura de 28,8%.

SEJA SÓCIO DE EMPRESA DE IOMASSA
Empresa em pleno funcionamento, de cavaco e brlquetes

Busca parceiro para ampliar ainda mais e atender necessidades do mercado
sediada em Indaial, atendendo toda região norte de Santa Catarina.

11.
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Jaraguaense Jean
Deretti sonha em

jogar na Europa
PRATA DA CASA Atualmente no Grêmio, atleta nascido em Jaraguá do Sul
concede entrevista exclusiva a O Correio do Povo, onde conta seus planos

Mesmo sem conquistar
títulos expressivos, o fu

tebol de Jaraguá do Sul conti
nua provando o seu potencial
e revelando bons atletas. Um
deles é o meia Jean Deretti,
do Grêmio, criado na base do

Figueirense. Apontado como

uma promessa no Imortal, De
retti teve que superar inúme

ras barreiras até se profissio
nalizar. "O começo foi difícil.
A concorrência era grande e

passei dificuldades em aloja
mentos, na convivência com

pessoas completamente dife
rentes demim. O primeiro ano
foi sem sombra de dúvidas o

mais difícil", definiu.
No Figueirense, Deretti

surgiu como uma das maiores

promessas da história do clu- .

be, mas acredita que a pressão
aumentou mesmo foi na mu

dança para o Estado vizinho.
"A cobrança no Grêmio é mui
to maior. O Figueirense é uma

grande equipe, mas o Grêmio
é um dos maiores da América
do Sul, por suas conquistas e

estrutura. Portanto, a pressão

Atletismo

Três se destacam

existe e eu já imaginava que se

ria difícil", acrescentou. Além

disso, Deretti descreveu um

pouco da emoção de disputar a
Taça Libertadores. "Como todo
jogador de futebol, eu tinha o

objetivo de disputar grandes
campeonatos", destacou.

As passagens pelas catego
rias de base da Seleção Brasi
leira o ambicionaram a sonhar
com o futebol europeu. "É sem

pre um sonho entrar em campo

pela Seleção Brasileira. É uma

emoção indescritível. Tenho o

sonho de jogar na Europa e jo
gar na Seleção principal. Mas

costumo viver o dia-a-dia. Te
nho meus objetivos, minhas
metas traçadas, mas cuido para
não me decepcionar se algo não
acontecer", afirmou.

Sem ser diferente de ne

nhum jovem de sua idade, De
retti encontra força no ambiente
familiar. Seu ídolo, é o craque do
momento. "Tenho como ídolo
o Messi. Foi o melhor que já vi
jogar e me espelho muito nele.
Minha inspiração é minha famí

lia, que esteve do meu lado em

tudo. Só nós sabemos como foi e
como continua sendo difícil essa

caminhada", frisou.
Quando o assunto é rela

cionado ao Juventus, Deretti se
orgulha ao dizer que vestiu a ca

misa do Moleque Travesso. "Eu

joguei dois jogos pelo infantil do
Juventus. Foi uma passagem
bem rápida. Neste ano, acom

panhei alguns jogos e fiquei
na torcida para o clube da mi

nha cidade não ser rebaixado",
acrescentou.

Inclusive, aproveitou para
dar um recado aos torcedores
do clube. "Jaraguá do Sul sem

pre foi conhecida por sua força
no esporte e na minha visão
falta um pouco de incentivo,
principalmente nas categorias
de base de todos os esportes. A
cidade é rica e não pode passar
por situações como a que acon

teceu no Catarinense. Tenho
certeza que os torcedores não

ficaram contentes com isso e

pode ter certeza que sempre
vou estar na torcida pelaminha
cidade", concluiu o meia-ata
cante canhoto, de 1,74 m.

Tênis deMesa

TorneioMunicipal
Com uma medalha de ouro, duas de

prata e três de bronze, o atletismo de Jara

guá do Sul conquistou a quinta colocação
no Campeonato Catarinense de Menores,
realizado no fim de semana em Itajaí. Des
taques para Oziel da Silva (ouro nos 800

metros rasos), Bruna Riga (prata nos 400
metros com barreiras) e Eduardo Peters

(bronze no lançamento domartelo).

LUCAS UEBEUGRJlMIO

J
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GAROTO FAMíLIA Para Jean Deretti, o apoio de seus familiares
foi essencial em sua caminhada no mundo do futebol até aqui

" Tenho o sonho de jogar na Europa e na Seleção principal.
Tenho meus objetivos, minhas metas traçadas, mas cuido
para não me decepcionar se algo não acontecer.:

Jean Deretti, meia-atacante do Grêmio

Xadrez

2a Copa Jaraguá
Caratê

Zonal no Parque
Mais de 130 mesatenistas confirmaram

participação na primeira etapa do Torneio
Municipal de Tênis de Mesa, que acontece

no sábado (25), no Ginásio do Sesi. A com

petição é dividida em cinco categorias, se
paradas em faixas etárias. As inscrições não
tem custo e podem ser realizadas até ama
nhã pelo e-mail volnei.nass@yahoo.com.
Informações no (47) 8421-9576.

AArena Jaraguá sedia no sábado (25) a
2a Copa JaraguádeXadrez. O evento é uma

promoção doClubedeXadrez Jaraguá, com
apoio da FME. É aberto para enxadristas de
qualquer idade, federados ou não. Haverá

premiação para os vencedores em todas as

categorias. As inscrições custam de R$ 5 a

R$ 10 e devem ser realizadas até sexta-feira.

Informações no (47) 9955-9789.

Com o apoio da FME, Jaraguá do Sul
sedia no fim de semana o Zonal SuljSu
deste/Centro-Oeste de caratê interestilos.
O campeonato será disputado por aproxi
madamente 800 atletas, no.Ginásio Wol

fgang Weege, no Parque Malwee. Santa
Catarina será representada por 350 com

petidores. O evento é uma promoção da

Fekisc, com entrada franca.

!
,,}
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Copa do Brasil
define vagas
na terceira fase
PAUSA Após a rodada deste meio de semana, competição será
paralisada para a realização da Copa das Confederações

Agência Avante!

A Copa do Brasil vai de
.l"1finir nesta semana os

últimos classificados para
a terceira fase, para retor
nar no dia 3 de julho, após
a Copa das Confederações.

Com o empate sem gols
emMaceió, o Botafogo pre
cisa obrigatoriamente ven
cer o CRB, hoje, às 22h, no
Raulino de Oliveira. O al

vinegro está há três meses

sem saber o que é derrota e

isto é uma das motivações
do meia Fellype Gabriel.
"Temos que continuar atu
ando da forma que esta

mos, mas precisamos saber

que também temos erros.

Temos que buscar a classi

ficação na Copa do Brasil e
iniciar bem o Brasileirão",
afirmou.

Buscando surpreen
der, o Joinville viajou para
encarar o Santos, hoje, às
22h, na Vila Belmiro. Se
não bastasse a dificuldade
de estar em desvantagem
após perder o jogo de ida,
o Coelho terá o desfalque
de três jogadores: lateral o

Boiadeiro, volante Somá
lia e o meia Ricardinho.

o
"Se conseguirmos segurar
eles no primeiro tempo e

pressioná-los no segun
do, podemos voltar com a

classificação", comentou o

técnico Arturzinho.
Podendo jogar por

um empate para avançar,
o Cruzeiro está perto da

classificação e duela can-

o tra o Resende, às 22h, no
Mineirão.

A situação do Figuei
rense é semelhante a do

Botafogo. Após um duelo
sem gols no interior pa
ranaense, o Furacão do
Estreito precisa vencer o

Arapongas, às 2oh30, no
Orlando Scarpelli.

Fechando a quarta
feira, o Vitória enfrenta
o Salgueiro, às 19h30, na
Fonte Nova.

MATADOR Fluminense confia nos gols de Fred no duelo contra o Olimpia (PAR)

Taça Libertadores

Sobreviventes, Galo e Flu entram em campo
De oito times brasilei

ros, apenas dois ainda so

nham com o título da Taça
Libertadores da América.
Fato curioso é que Atlé
tico Mineiro e Fluminen
se nunca conquistaram a

competição em sua histó
ria. Lutando para quebrar

este tabu, o Fluminense
inicia enfrentando o Olím

pia, hoje, às 22h, em São
Januário. Com mais de
11 mil ingressos comer

cializados, a torcida do
Tricolor Carioca promete
apoio incondicional aos

jogadores. Da mesma for-

ma, o Atlético-MG encara

os mexicanos do Tijua
na, amanhã, às 21h30, no
Caliente. Após eliminar o

Palmeiras, os adversários

qt,1erem deixar mais um

brasileiro pelo caminho. O
Galo tem amelhor campa
nha do torneio.

CRleIÚ,1IA E.C.

Revelação
Aos 22 anos, o goleiro Bruno é con

siderado uma das gratas revelações do
Criciúma. Com defesas impressionan
tes, o arqueiro foi determinante no

título Catarinense e comemora a boa
fase. "Conquistei o meu primeiro título
e participei da primeira final. Um mo

mento especial, que vai ficarmarcado e

não vou esquecer jamais", destacou.

Atacante no JEe
Em busca de um substituto para o

centroavante Lima, o Joinville garim
pou e buscou mais um goleador. O ata

cante Eduardo, que estava no São Cae

tano, chegou para reforçar o Tricolor.
Na equipe paulista, Eduardo se tornou

o quarto maior artilheiro da história do

Azulão, ao anotar 35 gols. "O projeto de-
- terminou aminha escolha", resumiu.

Alemão sonha
Aos 25 anos, o alemão Nico Hulken

berg, piloto da Sauber, sonha com o tí
tulo mundial de Fórmula 1. Mas sabe

que a realidade da sua equipe não lhe

permite esta perspectiva no momento.

"Quero voltar a ganhar corridas, supe
rar desafios e ser campeão algum dia.
Para alcançar isso, preciso estar em uma

grande equipe", comentou.

I AVAl F.e.
I I
" li
" i.'

Avaí com-reforços
Eliminado no Catarinense e da

Copa do Brasil, o Avaí resolveu dar a

volta por cima. Contratou e reafirmou a

meta de retornar a Série A. Para isso, o
Leão buscou o meia Cleber Santana, do
Flamengo, e o zagueiro Leandro Ama
ro, do Palmeiras. "Retornei ao Avaí de
terminado em colaborar para o acesso

da equipe a Série A", afirmou Santana.

Pacotão de reforços
Com o objetivo de retornar ao Cam

peonato Brasileiro da Série A, o Figuei
rense anunciou um -pacote de reforços
após. No total, chegaram ao clube dez

reforços. Entre as novas aquisições,
destaque para o lateral Henrique Mi

randa, do São Paulo, e do meia Rennan
Oliveira, da Lajeadense. A diretoria se

gue na busca por atletas.

Pistorius não volta
Respondendo criminalmente pela da

morte de Reeva Steenkamp, sua namo
rada, o paratleta sul-africano Oscar Pis
torius comunicou que não irá competir
em nenhum torneio nesta temporada.
Segundo a sua equipe, Pistorius ainda
não está preparado para o desafio de
voltar ao esporte. Assim, ele ficará de
fora do Mundial, emjulho, na França.

Esquiva lidera
Afastado dos ringues desde a medalha de prata nas Olimpía

das de Londres, o brasileiro Esquiva Falcão assumiu a liderança do

rankingmundial de boxe olímpico, na categoria até 75kg. O pugilista
superou o japonês RyotaMurata, ouro em Londres. Neste ano, o foco
de Esquiva está destinado ao Mundial, em outubro, no Cazaquistão.

-
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ISTORIA DO ESPORTE

RAUL DRIESSEN
"SARRAFO"

Um jeito jovem de ser
No início da década de 1940, Geraldo

Marquardt trouxe do Rio de Janeiro o li
vro de regras e uma bola de basquete e di
fundiu a invenção de James Naismith na

terra de Emílio Carlos Jourdan.A semen

te germinou entre os desportistas jara
guaenses, e o basquete passou a ser, mais
do que um esporte, tornou-se um jeitojo
vem de ser. Degeração em geração a mo-

Os Guerreiros
A terceira geração (1957/1964) foi

aquela que abriu fronteiras, e ficou conhe
cida como a "Geração deGuerreiros": Téc
nicos, Hermes Krueger e Egon Burow. Jo
gadores: Nery Buchmann, Raul Driessen,
Udo Riedtmann, Milton Maiochi, Rainer
Wiele, LuizAdolfo Czernay, Zigmar Lucht,
JoaquirnJoesting, Rodolfo Kopmann, Gil
berto Horst, João Farinuck e Kito Bastos.

O Baependi filiou-se a LANC (LigaAtlética
Norte Catarinense), e participou de todos
os campeonatos programados. Os princi-

dalidade foi evoluindo e agregando mais

adeptos. Na primeira geração (1945/50)
os armadores Geraldo Doubrawa e Gert

Wilhelm cadenciavam o jogo e o hábil
Geraldo Marquardt fazia a diferença.
A segunda geração (1951/56) teve em

Adolpho Mahfud um armador dinâmico
e criativo, enquanto SamirMattar eWal

deburg Hinsching cravavam os pontos.

pais clubes de Santa Catarina participa
vam: AABB, Ginástico e União Palmeiras,
de Joinville; XV de Outubro e S.E. Indaial,
de Indaial; Bandeirantes, de São Bento do

Sul; Guairacás, de Timbó; Vasto Verde, de
Blumenau; e Baependi, de Jaraguá do Sul.
A genialidade, o estilo vistoso e as mãos

advinhas,do armador "Dingo" (Luiz Adol
fo Czernay), sempre conduziam a bola ao

encontro das mãos certeiras e mágicas de
"Sarrafo" (Raul Driessen), que garantiam
a vitória do Baependi.

Geração de Guerreiros (1957/1964).
Em pé: Arnaldo Schultz (dirigente), Kopmann, Udo Riedtmann e João Farinuck.

Agachados: Sarrafo, Cingo, Nery Buchmann e Kito Bastos

Trabalho
Em 1957 mudou-se para

Jaraguá do Sul, e integrou-se
ao quadro de funcionários da

empresa Bebidas Max Wi-
- lhelm. Iniciou como auxiliar de

escritório, galgou promoções
até chegar a diretor. Perma

neceu nesta empresa até 1978
quando passou a trabalhar na
Malwee Malhas, assumindo a

função de gerente, mais tarde
foi promovido-a Diretor de Su
primentos. Aposentou-se em

2012. Nos 33 anos que traba
lhou na Malwee, Raul passou
por três gerações na empresa.
Trabalhou com o SenhorWol

fgang; com o SenhorWandér e
com Martin e Guilherme. Ca-:

rismático, Raul sempre esteve

pronto a ajudar, contribuir e

ensinar, com clareza e alegria.
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Em Jaraguá do Sul
Em 1957, quando veio morar em nossa Jaraguá,

,
Sarrafo passou ajogar pelo Baependi.NoClubeAzur
ra fez história, .tornando-se um dosmelhores jogado-
res do basquete catarinense de seu tempo. Dentro da
quadra travou batalhas memoráveis com os blume

nauenses, Romeu e Walmor; os joinvilenses: Mima,
Indaial, Beno, Jorge Schwartz e Dumas. Em 1960
prestou Serviço Militar no 13° BC (13° Batalhão de

Caçadores de Joinville), quando passou a integrar a
Seleção do Batalhão e o Clube Guarani. Foi campeão
da LigaNorte Catarinense.

1

Nomundo dos esportes
Raul iniciou namodalidade de basquete integran

do o time infantil do Clube Ginástico de Joinville, di
rigido pelo técnico Roland Hoffmann. No primeiro
dia de treino os coleguinhas de clube ficaram impres
sionados com a altura daquele menino magrelo e o

passaram a chama-lo de "Sarrafo", o alcunha pegou e

permaneceu ao longo de toda a sua carreira de atleta,
e para os amigos, até os dias de hoje.

FOTO ATUAL
Raul Criessen
"Sarrafo"

Retomou a Jaraguá do Sul
Após concluir o Serviço Militar, e se

reintegrou ao time de basquete do Bae

pendi. Por um breve período jogou bas

quete e voleibol pela AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil). Em dezembro
de 1964 encerrou a carreira atlética em

competições de alto rendimento, passando
a disputar somente os Jogos do SESI pela
equipe da Malwee Malhas.

O Dia do Soldado

o jogador - Sarrafo jogou nas posições
de ala e de pivô. Intuitivo e rápido nas to

madas de decisões liderou uma equipe que
mesclava raça e técnica. Suor e fantasia. De
estatura privilegiada, aliada à habilidade, à
técnica e à velocidade, transformou-se no

rei do garrafão, ganhando a maioria dos re
botes. Preciso nos arremessos, fez história ao
tomar-se o cestinha do time.

Sarrafo foi também o protagonista no

tradicional confronto que se realizava todos
os anos no Ginásio de Esporte Abel Schulz,
em Joinville, entre os times de basquete do

139 BC e o esquadrão do Colégio Bom Jesus,
sempre no dia 25 de agosto, o"Dia do Solda
do". Um dos grandes jogadores de basquete
da época, Jorge Schwartz, estava na arqui
bancada, e assim narrou o último lance do

jogo: -"O Ginásio estava lotado, e o jogo r0-
lava em ritmo alucinante com as duas torci-

das vibrando intensamente. Faltando cinco

segundos para o final do embate, o placar as
sinalava: 13° BC 69x70 Colégio Bom Jesus.

Sarrafo ganhou o rebote defensivo e acelerou
o jogo passando de primeira para o armador
Dumas, no círculo central e deslocou-se ve
loz pela ala direita. Duma lhe devolve a bola
na zona morta. Sarrafo fintou o marcador e
arremessou para a vitória, a bola descreveu
uma parábola até a cesta, rodopia no aro e

caiu. Placar: 13°BC7IX70 Bom Jesus".
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Fiscalização registra irregularidades
A Secretaria de Estado

da Fazenda registrou irre
gularidades em 40% dos
estabelecimentos vistoria
dos durante a Operação
Obra Limpa, realizada en

tre os dias 14 e 16 de maio.
A ação fiscalizou 583 va

rejistas do segmento de
material de construção em

todo o estado, superan
do a meta inicial, de 400.
Foram constatadas 265
infrações fiscais e apreen
didos 102 equipamentos
que estavam em desacordo
com o regulamento.

Grande parte das irre

gularidades está relacio
nada ao uso de equipa-

mentos proibidos por lei,
como impressora não fis
cal e calculadora, ou à au
sência do Programa Apli
cativo Fiscal - Emissor de

Cupom Fiscal (PAF-ECF).
Uma notificação fiscal com
cobrança de multa será la
vrada pela Fazenda para
cada infração fiscal.

Controle sanitário

Leite em pó é queimado no RS
Fiscais do Ministério

da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa)
queimaram 6,2 toneladas
de leite em pó, em Taqua
ra, no Rio Grande do Sul.
No produto, foi detectada
a presença de formal.

Dos 318 mil litros de
leite cru apreendidos na

mentos, em Crissiumal
(RS), e de 20,8 mil litros
da Marasca, que fica em

Selbach (RS). O leite cru

é transformado em leite
em pó para a realização
de testes e, quando con

firmada a adulteração ou

contaminação, o produto
é incinerado.

operação, cerca de 28
mil testaram positivo
para a presença de ureia
e formal. O produto era

oriundo de dois entre

postos interditados no

dia 8 de maio deste ano.

Os problemas foram de-·
tectados em 7,5 mil litros
da empresa Líder Ali-

Mcrisot

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




