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Social

� Jantar especial
C�Edca

.
'

'Pleonasmo vicioso
Dia 12 de abril, a Confeitaria
Bela Catarina promove ala Noite
Oriental de Jaraguá do sei.'
MOAGONÇALVES,PÁGINAS 12 E 13

. , '

Amigo tira colê'ga do sério ao

corrigir as expressões que diz
após um almoço na churrascaria.
JOÃO CHIODIIlfI,PÁGINA 10

Aumento salarial para os

médicos .depende de recursos
�

CÁLCULOS· A efetivação do reajuste para a categoria que atua na rede municipal .

.
�.

de Jaraguá do Sul será realizada após a análise do impacto financeiro nas contas da Prefeitura.
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Exemplo
Nova vida
a cada dia
Quatro anos depois de ser
atingida na cabeça por
fogos de artifício, Ana Paula
da Silva apresenta sinais
de recuperação. Acusados
da agressão foram
condenados. PÁGINA 5

Lixo
"

Areademata
vira depósito
Resíduos acumulados num
terreno no Morro da Santa,
em Guaramirim, mostra
descaso da população com

a cidade. Prefeitura diz que
situação saiu do controle.
PÁGINA4

Amador

Futehol sem
"comando .

Federação Catarinense
decreta intervenção na

Liga Jaraguaense porque
eleição da diretoria não

.

foi realizada dentro
do prazo previsto no
estatuto. PÁGINA 22

Infelizmente, o primeiro LÚCIO SASSI

Depois de três meses sem a ocorrência de homlcfdlcs, l�arcHlJ,I!I;:llr�g,istro� ontem o assassinato de um homem. �ÁGI�A 20
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

�

A verdade!
'l Tocê já deve ter feito a pergunta para si mesmo: "Quanto

. V vale falar a verdade"? Para responder esta pergunta, vou
contar um episódio que aconteceu nos Jogos Olímpicos de

1928. Na disputa pela medalha de ouro, dois esgrimistas, o
francês Gaudin e um italiano lutavam sem parar. O francês
estava numa situação delicada, em virtude do italiano ser

mais alto, o que tomava-o um alvo fáci1. Quanto mais Gau
din atacava, mais rápido era o contra-ataque do adversário.

Num certo momento, os juízes intervieram. Um deles

alegou ter visto que o italiano tinha acertado o francês.
Houve um suspiro geral na multidão. Se este fora mesmo

atingido, a medalha de ouro seria do italiano.
Porém, os juízes logo chegaram aum consenso. O porta

voz deu um passo à frente e disse: "Ninguém foi atingido".
Então numa atitude inesperada, o francês tirou à máscara
de proteção, ergueu o florete reto diante do peito, deu um
passo em direção aos juízes e disse: "Je suis touché", que
significa "eu fui atingido".

O veredito dos juízes tinha sido a seu favor,mas ele não o
aceitou. Averdade eramais importante do que umamedalha
deouro conseguida de forma ilegítima. Que bela lição. Você
seria capaz de fazer omesmo? Responda para simesmo. Re
nato KehI, médico e escritorbrasileiro do início do século 20,
escreveu certa vez: "Dentre osmais dignos predicados deum

. homem está o de saber dizer a verdade". Busque praticar este
predicado, pois, saber dizer a verdade é poder ter a sensação
de paz consigomesmo e com os outros.

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

u��
Contabilidade
�fmpre$ariaJ
�-

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

D N
Para participar desta seção envie suas fotos e sugestões

para e�dacao@ocorreiodopovo.com.br.

Apevi
Curso emvendas

A Associação das Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu (Apevi) realiza entre os

dias 15 e 17 deste mês, um treinamento intensivo
em vendas. A palestra será ministrada por Mar
celo Bergamo, que tem experiência de mais de
20 anos como empreendedor, consultor e exe

cutivo nas áreas de vendas, marketing e treina
mento. O valor é de R$ 210 (nucleados), R$ 231
(associados) e R$ 347 (demais interessados).
Mais informações e inscrições na Apevi, pelo
telefone (47) 3275-7024 ou pelo e-mail capaci
tacao@apevi.com.br .

..

COMENTÁRIO

Que cenas!

LUIZ CARLOS PRATES

em tomo dele. Um dos cãezinhos
demonstrava especial agressivi
dade aos que pass1!-vam. Até que

alguém se tocou e decidiu acor

dar o mendigo. Ele estava morto.

Morto há muitas horas. Tinha 60

anos e todos o conheciam nas re

dondezas por viver cuidando de
animais de rua.

Durante todo o tempo em que
o corpo domendigo ficou na calça
da, parecendo dormir, um dos cãe
zinhos ficou sobre a barriga dele,
outro aconchegava-se junto ao

A cho que você viu as cenas na

Í\televisão, deve ter visto. Eram
cenas de um cotidiano comum

das cidades. As pessoas que iam
e vinham não sentiam emoção,
comoção ou, menos ainda, pieda
de. Uma cena comum: um men

digo dormia sob uma marquise
no Centro de Ribeirão Preto (SP).
Em tomo do mendigo três peque
nos cães. Um deles dormia sobre
a barriga do mendigo. As pessoas
passavam, viam a cena mas não se

tocavam, fingiam não vê-la, afinal,
por que perder tempo commendi

gos e cães de rua, não é mesmo?
O relógio andou, as pessoas

que passaram pelo mendigo de
manhã passaram também por ele
à tarde, e omendigo lá, dormindo,
namesma posição. E os cãezinhos

pescoço domendigo e um terceiro
latia furiosamente aos que chega
vam perto. Omendigo estavamor
to e os cãezinhos davam-lhe guar
da, "esperavam" que ele acordasse
mas "sabiam" que ele não ia mais
acordar... Santo Deus, que cenas,

que lindo, que divino, que subli

me, que coisa do outromundo.

Ah, e falta dizer que numa

das mãos do mendigo morto,
ele "segurava" um saco plásti
co com roupas e "ração" para os

cãezinhos. Ração, ouviste bem,
leitora, ração... O homem devia

( ser um anjo disfarçado e os cãe

zinhos seus amigos do céu, todos
disfarçados de bichos de rua, bi
chos sem alma nem valor... Não
é assim que pensam os estúpidos
da vida sobre os cães de rua?

repouso nem água. Os malditos carroceiros vivem da

carroça e do cavalo e não cuidam com zelo e amor dos

animais? Isso sem falar nos que usam de relhos para
fazer os pobres cavalos andar mais rápido. Nem vou

falar hoje dos boçais da "puxada do cavalo", esses vão
ter a sua hora ...

• Falta dizer
Sempre é tempo para a luz. Um leitor me manda

dizer de São Paulo que perdeu muito tempo na vida

com militância em partidos políticos � glQvimentos de

esquerda, -quer agora só estudar, recuperar.o tempo
perdido. Pois olhe, "companheiro", n�cà�Uarde para
buscar o caminho do bem, de estudar e jogar o jogo lim-
po davida. Faça isso, você já tem o fermento dessebolo:
a consciência dos erros passados e a vontade de progre
dir. Avida lhe pisca o olho, pisque de volta ...

• Bichos
Volta e meia passo por um terreno baldio e lá num

canto um cavalo amarrado, sem comida nem água, só
um capim ralo e seco. O dia todo preso. E o "animal"

que o prendeu não sabe que o bicho precisa de comida
e água, cuidados e respeito? O "animal" humano não

sabe que o bicho tem emoções, sentimentos, angústias,
medo, dor e sofrimentos? E que também tem afeto e

sente prazer, o "animal" humano não sabe disso? Sabe,
sabe mas diz que bicho é bicho. Humano estúpido, o
que é teu está a tua espera, teu dia chegará. Vais ranger
dentes em vida, sem ajuda nem esperanças. Espera.

• Outros
Outros que merecem arder no inferno são os car-

roceiros que não dão descanso aos cavalos, o dia todo
na carroça, puxando tralhas e pesos enormes, sem

EDUARDO MONTECINO

Profissionais 'que atuam em áreas de serviços voltados ao

lazer e comércio participaram ontem, na Scar, da palestra "Bem
Receber". O foco é a preparação para o UFC, que será em maio

Encontro

Dentistas em

Jaraguá do Sul
Dentistas realizam amanhã, em Jara

guá do Sul, o Encontro Regional do Con

selho Regional de Odontologia de Santa

Catarina (CRO-SC): No evento serão re

alizadas discussões científicas. Também
serão homenageados pelo Conselho, com
a inscrição remida, o cirurgião-dentista
Emiliano Ayala Arauco e o técnico em

prótese dentária Germano Behrens Ju

nior. A inscrição remida é concedida aos

profissionais no ano em que completam
70 anos de idade. O encontro terá ainda
uma apresentação da Diretoria de Vigilân
cia Epidemiológica do Estado (Dive) para
sensibilizar os cirurgiões-dentistas sobre a

importância da prevenção da hepatite.
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CHARGE
EM GUARAMIRIM, ATÉ A SANTA
ESTÁ INDIGNADA pe�OOA'- OSI

EL.:eS �ÃO
�MOQ.Ue
'F-ÃZe'M ,I

EDITORIAL

O exemplo que vem
de Florianôpolis

Oprefeito de Florianópolis, Cesar Sou
za, decidiu acabar com a farra das

liberações dos alvarás para construções
que não seguiam as exigências legais. O
resultado dessa análise resultou na anula

ção de 33 alvarás e a suspensão temporá
ria de 90 construções devido aos indícios
de irregularidades.

A medida foi tomada para evitar que a

Capital catarinense piore um problema co

mum em grandes centros urbanos: a falta
de planejamento. Além da suspensão das

licenças, a Prefeitura de Florianópolis vai
contratar 30 novos fiscais de obras - a cida
de conta com apenas 20. Tambémvai exigir
que todas as edificações sigam as definições
do Plano Diretor e do Código de Obras,
além de avaliar os impactos causados no

meio ambiente e namobilidade urbana.
Essa postura serve de exemplo para

todas as cidades que sofreram inchaços

populacionais nos últimos 20 anos, como

Jaraguá do Sul. Por causa da falta de um

planejamento urbano e de uma fiscaliza

ção rigorosa que ordenasse as instalações
imobiliárias, as consequências negativas
aparecem nas restrições da mobilidade e

no surgimento de loteamentos irregulares
e construções em áreas de riscos.

"
Seguir as determinações técnicas
e legais é pensar no bem público.

É dever da Prefeitura fiscalizar e fazer

cumprir a lei existente. Num momen

to em que se buscam referências para a

qualidade de vida e de desenvolvimento

sustentável, seguir as determinações téc
nicas e legais para um bom ordenamento
urbano é pensar no bem público.

A RÁDIQ QUE
BATE A AUDIElVCIA,

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido a partir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle Q informação. Passe estejornalpara outro leitor.'.Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Gruhóa, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

. Na hípica de Jaraguá do Sul, onde ocorrem as sessões de equoterapia, o que chama
a atenção é a presença de um cachorrinho que gosta de ajudar na tarefa de
conduzir os cavalos que atendem as crianças em tratamento. Virou xodó no local.

r

"
Apesar de a musculação

dar resultado e ser

um mal necessário,
vamos combinar

que ela é bastante

monótona, não é?
Atriz Sthefany Brito, 25, em
entrevista à revista sobre
estética Corpo a Corpo.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3158
06 . 20 - 39 - 57 , 75

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1164
Primeiro Sorteio
06 - 07 - 08 - 10 . 11 - 32
Segundo Sorteio
04 - 08 - 20 - 28 - 35 - 39

t
l
(
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Lixo é jogado em mata nativa
MAU EXEMPLO Resíduos estão em uma

área no Morro da Santa, em Guaramirim

Natália Trentini

Quem passa pela Rua

dos Atiradores, atrás
do Morro da Santa em

Guaramirim, não conse

gue ver a situação degra
dante da mata que serpen
teia a via. Nas encostas,
sacolas plásticas, garrafas
.e peças de roupa se mis
turam à terra e em alguns
pontos o lixo está até en

coberto pela vegetação. O
local se tornou um verda
deiro aterro sanitário, do
minado por uma série de

resíduos, principalmente
domésticos, descartados
sem nenhum pudor.

Indignado com a falta
de respeito da população,
o morador Leogildo Strin
gari, 66 anos, afirma que a

situação se repete há anos.
"Tinham parado há algum

. tempo e agora voltaram a

jogar lixo aqui. São carros
que passam e jogam tudo

aí. Isso é uma verdadeira

sacanagem, falta de res

ponsabilidade", destacou.
O aposentado já en

controu pneus, colchão,
móveis e até animaismor
tos no terreno. Como neste
trecho da rua não existem

casas, também é recorren
te o abandono de cães. "A
última cachorrinha que eu
encontrei estava em cima
de um saco de lixo. Levei

para casa para não deixar
o animal passando fome",
contou

O terreno fica em uma

área particular, com 'nas
centes e córregos de água.
Além de prejudicar o meio
ambiente, o lixo acumula

poças de água que. contri
buem para a proliferação
de doenças, como a den

gue. As denúncias na Pre
feitura são recorrentes,
mas Stringari afirma que
não obteve resposta de ne
nhum setor.

culo ou até indicar a pes;
soa responsável.

A Prefeitura mantém

diariamente sistema de
coleta de lixo para resídu
os domésticos, e também
conta com o programa
Bota Fora, que passa por
determinados bairros no

final de semana recolhen
do entulhos.

lixo que a própria popula
ção joga", lamentou.

Segundo ele, o código
de postura de 1986 já pre
vê multa para quem jogar
lixo em via pública ou ter

renos particulares, mas a

fiscalização não consegue

chegar a todos os locais.
"Por incrível que pare

ça, esse é um dos nossos

maiores problemas. Fu

giu do controle", declarou
Junckes.

Diante do problema, a
conscientização ambien
tal tem sido tema nas reu

niões de associações de
moradores. Para colabo

rar, a população também

pode denunciar os casos,
informando placa de veí-

Infraestrutura <'

Guaramirim busca recursos para saneamento
Em busca de um re

curso de cerca de R$ 40
milhões para efetivar o sis
tema de esgotamento sani

tário, nos próximos dias, a
Prefeitura de Guaramirim
deve cadastrar proposta no
Programa deAceleração do

Crescimento (PAC 2), do

governo federal.
Desde o ano passado, a

empresa MPB Engénharla,
contratada pela Fundação
Nacional de Saúde (Funa
sa) elabora o projeto básico
de saneamento para Gua-

LÚCIOSASSI

RISCOS Passagem sobre rio está com as vigas
expostas e sem estabilidade nas duas cabeceiras

.'

LAMENTO Leogildo Stringari disse que moradores vão ao local e descartam materiais de todos os tipos

Secretário diz que descarte irregular do lixo saiu do controle
O número de denún

cias de descarte indevi
do de lixo no município
é corriqueira, segundo o

secretário de Infraestru

tura, Diogo Junckes, que
descreve a situação como

vergonhosa. "No lugar de
fazer melhorias e obras,
precisamos colocarmáqui
nas na rua para recolher o

ramirim e outros 15 mu

nicípios do Estado. Com o

avanço do projeto, os va

lores já podem ser pleite
ados. ''Vimos que 55% do

projeto já está pronto, a ex
pectativa é que seja entre

gue em setembro", disse o

secretário de Planejamento
_ Urbano, Iran Siqueira.

Guaramirim não tem

esgoto tratado. A orientação
é que as construções contem
com fossa séptica, para que
os dejetos não sejamjogados
diretamente no sistema de

tubulação pluvial, mas esse

tratamento não é completo.
"Com a implantação do

projeto, nomínimo 80% do

município será abrangido.
Isso significa mais quali
dade de vida, condições de
infraestrutura e saúde para

a população", ressaltou

Siqueira. O projeto inclui
toda área central, desde
o Bairro Imigrantes até o

Caixa d'Água. Outras loca-
lidades deverão ser interli

gadas posteriormente com

a estação de tratamento.

Massaranduba

Ponte na SC-415 tem problemas na estrutura
Há cerca de dois anos,

a ponte que liga Massa

randuba e São João do

Itaperiú, na SC-415, tem
apresentado problemas
estruturais. Os sinais de
instabilidade foram nota

dos na pista, que começou
a apresentar fissuras.

A situação se agravou na
semana passada, quando
um buraco abriu nomeio da

pista. Após vistoria no local,
o DePaI1:�ento Estadual

de Infraestrutura (Deinfra)
fez um reparo no trecho,
como medida emergencial.
"Estávamos falando há tem

po que corria perigo de cair,
abriu um buracono asfalto
e mandaram alguém para
fechar, mas o problema é

maior", afirmou o prefeito
de Massaranduba, Mário
Fernando Reinke.

Segundo o secretário
de Planejamento do mu

nicípio, Fabiano Spezia, o

volume de águas acabou
trazendo problemas estru
turais, principalmente na

cabeceira da ponte. Com o

afundamento do rio, vigas
de sustentação da ponte ..

ficaram expostas e a cabe
ceira não tem estabilidade.
"A ponte fica bem na curva

do rio e foi afetada pelas
chuvas que aumentaram

o fluxo de água", explicou.
O reparo da ponte deve

entrar no projeto de revi-

talização de todo o trecho
da rodovia que liga Gua
ramirim a Barra Velha. O
diretor de Infraestrutura
da Secretaria de Desenvol
vimento Regional, Otoniel
da Silva; afirma que a in

tenção é licitar projeto e

obra dentro do programa
estadual "Pacto por Santa
Catarina". "O .Estado quer

. entrar em um modelo dife
renciado de licitação para

agilizar os projetos", disse.
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Força�de vontades�pera trauma
explica: "Trato. como uma pessoa
normal, adulta e que deve decidir

por si mesma. Ainda que tenha
uma deficiência física, ela é quem
precisa escolher o. que vestir e o.

que quer fazer."
Uma das maiores disputas dos

dois é para sair de casa. Andreas
tenta convencer Ana de passe
ar mais, ir ao. mercadinho ou dar

j
uma volta na esquina. "Ela me.
enrola muito, pede para deixar,

para o.utro. dia. Entendo que ela
não. goste, as pessoas olham como

se fosse um extra-terrestre, mas é
importante que ela saia mais de.
casa", cutuca Andreas, enquanto
Ana faz uma careta.

O livro. em cima da penteadeira .

revela as preferências po.r roman

ces. Ana começou a ler o. primeiro.
volume, da série Crepúsculo, de

Stephanie Meyer, mas já viu todos
os filmes de vampiros. "Ela gosta
muito. de mexer no. computador,
entrar na internet e· acompanha
algumas novelas", contou Andre
as, relatando. às poucas distrações
da irmã.

APOIO Quatro anos após ser atingida portoqos
de artifício, Ana Paula ser recupera junto à família

Débera Remor

Os. cabelos longos agora estão.

curtos, mais leves. O sorriso
vem fácil, para acompanhar o bri
lho. nos olhos, e divide espaço. com

expressões faciais às vezes contradi
tórias. A dificuldade aparece quan
do. a voz demora a transmitir o. que
a mente já decidiu, mas as palavras
saem de forma clara: "Eu estou

bem. Foi difícil, muito difícil, mas
estou bem", disse a guaramirense
Ana Paula da Silva, de 25 anos.

Quatro. anos depois de ser

atingida na cabeça por fogos de
artifício na comemoração do Re

veillon de 2008, em Barra Velha,
Ana perdeu os movimentos das

pernas e do. braço. direito. e precisa
da ajuda do irmão mais velho para
quase tudo, "Temos semanasmais
difíceis e outrasmais tranquilas. O
problema é que a melhora daqui
para frente é cada vez .mais lenta,
no. começo a recuperação. acon

tecia num ritmo. rápido.", conta o

irmão Andreas, de 28 anos,

Antes do acidente, os dois ir
mãos discutiam muito. e "não se

davam' bem". Agora se tornaram

inseparáveis. Com um pouco de

ciúmes, a mãe Rosali da Silva diz:
"Ela briga comigo, mas nunca com
o. Andreas. ,É ele quem faz tudo

pela Ana, e ela não. reclama de
nada para ele." Mas o. irmão. Iogo

Ana consegue ficar em pé,
mas ainda não recuperou
os movimentos das pernas
e do braço direito. Depende
de uma cadeira de rodas.

LIVROS Com a mãe Rosali, Ana comemora a melhora
na recuperação. A jovem já resgatou o hábito da leitura

Confiançana Justiça
A jovem ouviu com receio. o

resultado do julgamento. que con

denou a quatro ano e quatro. meses
de detenção. os três homens acusa
dos de terem soltado os fogos que
a atingiram. "Achei que fosse urn

trote", revelou, sorrindo. A mãe

Rosali da Silva recebeu a notícia
com muita alegria. "Agora posso
confiar najustiça dos homens e es-

, perar que o. processo. de indeniza-'

ção seja decidido. em breve", conta,
ao. explicar-os gastos com fisiotera

pia, fonoaudiologia, hidroginástica
e tratamentos diversos..

"Se eu tivesse mais recursos,
- adaptaria .

.a casa às necessidades

dela, poderia arcar com as despe
sas de urna terapia com cavalos, por
exemplo. No. estágio em que ela está,
precisamos ensinar o. cérebro a pro
curar outros caminhos, a desenvol
ver ligações para substituir o que foi
perdido.", explicou Rosali, Porém as

esperanças da família se concentram
nas descobertas da medicina como

células-tronco. '

Ela admite ter tido. poucas espe
ranças no momento. em que soube

. do. acidente da filha. "Quando. aAna
foi transferida do. Pronto Atendi
mento de Barra Velha para o. Hos

pital de Joinville, eu e meu marido.

já 'estávamos pensando. no funeral.

Quando. ela recebeu alta daUTI, de
pois de 12 dias;me disseram que ela
ia ficar em-estado vegetativo. Hoje
ela está conosco, se comunicando,
assistindo. filmes e lendo. livros."

Autismo

Cartilha para o tratamento
A identificação precoce é funda:

mental para garantir o desenvolvi
mento. de crianças com autismo, Com
o lançamento daDiretriz deAtenção. à
Reabilitação. da Pessoa com Transtor
nos do. Espectro. do. Autismo. (TEA), o.
Ministério. da Saúde passará a massi
ficar formas de reconhecimento. e tra
tamento. do. transtorno, '

Com base em Jaraguá do Sul, a
Associação de Amigos dos Autistas
atende atualmente 53 pessoas. Gran
de parte do município, mas com de-

-

manda de Corupá, Sehroeder e Gua-
-

ramirim.·Segundo a assistente social
da entidade, Fabia_ne Braun, a divul
gação de informações sobre o autis
mo é de extrema importância para
conscientizar a população.

"Para nós, a questão do diagnóstico
é muito importante. E é preciso prepa
rar os profissionais que trabalham com

crianças, escolas, centros de educação
infantil, médicos para reconhecer os

sintomas", afirmou Fabiane.
-

Como não existe Um exame espe
cífico para determinar o transtorno,
o diagnóstico nem sempre é fácil, e

leva algum tempo. "É um processo
mais complexo e a grande dificulda
de é encontrar profissionais capaci
tados, esperamos que comece abrir o
leque", disse a assistente. As-medidas
vêm ao encontro da ·lei, que entrou

em vigor em dezembro do ano passa- .

do e instituiu a Política Nacional de

Proteção dos Direitos da Pessoa COl]1
Transtorno do Espectro Autista.
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Patricia Moraes

I!P quer aproveitar o bommomento

Marcada para o dia 17 de abril, a

convenção municipal do PP irá re

conduzir Ademir Izidoro para mais um

período na presidência da sigla. Com
a extensão do desafio, o presidente do
Samae quer aproveitar o bom momen

to para reforçar a agremiação, que hoje
conta com 1.200 filiados em Jaraguá do
Sul. Antes de Dieter Janssen, o último

prefeito eleito pela sigla foi Eugênio Stre
be, de 1973 a 1976. Quase 40 anos depois,

EM FOCO

Vereador Arlindo Rincos (PP)
lidera movimento a favor da

ccoíratação.oe intérpretes de
libras nas repartições públicas do "

município, inclusive na Câmara,
para traduzir os debates.

.. .. ..

A menos de uma semana

para completar 100 dias
de governo, prefeito Dieter
Janssen (PP) cobra da su�
equipe balanço do período.

.. .. .

"-

Presidente da Fundação
de Esportes, Jean

Leutpreclil (PCdoB) espera
reatlvar o Programa Segundo
'Tempo no início do segundo

semestre do ano.

rels&Janssen
AiflQilntlTO$

Pr§j�para'vde !iiWlI.snsirEsi
1471U71...o153
_....-............

Apresentação
Projeto JaraguáAtiva foi apre

sentado pelo presidente do Ip
plan, Benyamin -Fard, aos verea
dores, durante sessão plenária de

terça-feita. Q objetivo do Instituto
é reunir omaior número de dados

para embasar as decisões do Po

der Público e aumentar a qualida- _

de de vida dos moradores. o ,I, II ,

..

ocupando a chefia do Executivo e com

duas cadeiras na Câmara, o PP tem tudo

para aumentar a base. Embora Izidoro
-,

permaneça na presidência, pelo menos

30% do diretório deve ser renovado. Ha
verá mudanças também na Executiva,
que terá a participação dos vereadores
Arlindo Rincos e Eugenio Juraszek.

No encontro com a bancada do par
tido na Assembleia Legislativa, na terça
feira, em Florianópolis, o tema eleição

2014 fez parte do cardápio. Em Jaraguá
do Sul, o comportamento vai depender
da decisão do deputado Carlos Chiodini

(PMDB), conforme acordo firmado no
,

ano passado. Caso Chiodini concorra à

reeleição, o PP ficará fora da disputa es

tadual, apoiando o peemedebista. "Va
mos apoiar o Chiodini seja para estadual,
ou federal", diz Izidoro, mostrando que
a prioridade da sigla neste momento é
mesmo o projeto municipal.

- Emenda para Schroeder
Vice-prefeito de Schroeder, Moacir Zamboni, deputado federal-Décio Lima, e o vereador

AurinoWudtke. Os três petistas se encontraram durante seminário realizado em Blumenau

sobre o PAC2. Zamboni eWudtke conseguiram a confirmação de uma emenda de Décio, no
.

valor de R$ 250'mil, que deve ser investida em obras de infraestrutura no município.

Médicos e sindicato
"Eu gostaria que ao invés de reclamar, o sindi

cato se colocasse no lugar de uma mãe de família

que não consegue médico para o filho. Com sa

lário de hoje, eles se recusam a trabalhar". Desa
bafo do vereador de Schroeder, Aurino Wudtke,
sobre movimentação do Sinsep contra o reajuste
anunciado pelos prefeitos da Amvali para os pro
fissionais de saúde. Wudtke lembra que a falta de
médicos "no sistema público tem se agravado ao

longo dos últimos anos, mesmo assim, tem gente
contra a solução encontrada,

o

Carteira de Trabalho
Carlos Chiodini (PMDB) intermediou ontem

uma reuriião com o superintendente dó Trabalho
em SantaCatarina, LuisViegas, e overeadorArlindo
Rincos (PP). Chiodini solicitou que o órgão estude a

_possibilidade da carteira de trabalho ser confeccio-
,

nadas diretamente em Jaraguá do Sul, diminuindo
o prazo de entrega que hoje é, de 40[?i�. 11

'

Ranking dos
comissionados

Segundo pesquisa do IBGE, .Santa
Catarina está entre os cinco Estados que
menos emprega sem concurso público.
São 1.596·servidores em cargos comissio

nados, o que corresponde a 1,18% do total
dos funcionários públicos da-administra-

, ção direta e.indireta. A,média nacional é
de 2,8%. O Estado de Goiás é o líder do

r.anking, com mais de dez mil servido�
res comissionados, a Bahia aparece em

segundo, com 9,2 mil., Com relação aos

-municípios, Florianópolis é a Capital com
menor número de cadeiras políticas, com
299 cargos preenchidos, considerando a

população de quase 450 mil habitantes.
Jáno governo federal, são 4.4mil servido
res sem concurso em cargos de confiança
na chamada administração direta, o que

representa 0,7% do total da categoria.

QUINTA-FEIRA, 4 DE!ABRIL DE 2013

I
•

Projetos no PAC 2
A Prefeitura deve finalizar até sex

ta-feira projetos de inscrição no PAC

2. O município pleiteia R$ 77 milhões
em duas propostas para pavimentação
asfáltica e recapeamento de vias estru-

-,

turais. Para saneamento, serão solicita-
o

dos R$ 30 milhões para modernização
do sistema. Também existem projetos

I voltados ao Esporte, Saúde e Educação.'

Prazomaior
Diretor de Comunicação da Pre-

_. feitura de Guaramirim, Albino Flores,
diz que a Tomada de Contas Especial
vai levar entre 60 a 90 dias para ser

'finalizada. Só depois disso, o resulta-
do da varredura na contabilidade do
Executivo será apresentado à Câmara
de Vereadores.

Ligações e indícios
Albino Flores conta ainda que as li

gações do ex-prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) não foram feitas diretamente
a Laura Frõhlicli (PSD), mas sim a al

guns secretários. "Só que não adianta,
o prefeito não vai parar nenhum traba
lho devido às ameaças. As contas estão
sendo analisadas não por vingança,
mas para apurar indícios de irregula
ridades encontrados já nos primeiros
dias de governo", argumenta.

Segurançar .

escolar
Vereadores. de Jaraguá do

Sul devem apresentar sugestões
à minuta de projeto de lei sobre

segurança escolar desenvolvida

per Natália Petry (PMDB). En
contro entre os parlamentares
foi agendado para hoje. Depois
disso, o texto, que gera despe
sas, será enviado ao Executivo
como sugestão.
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se's na tribuna
_

Deputado Dirceu Dresch (PT) apresentou indicação ao governo do Estado solicitando que a recuperação
das rodovias SC-108 (que ligaGuaramirim a Blumenau), e SC-no (entre Jaraguá do Sul e Pomerode) sejam
incluídas no Pacto por Santa Catarina. O deputado também apresentou pedido para a pavimentação asfáltica
e revitalização da rodovia que liga o Bairro deVila Itoupava, em Blumenau, e omunicípio de Luis Alves. Ele
argumenta que a obra é um apelo da comunidade e tambémbeneficiaria osmoradores deMassaranduba.

Codesul União aprovada
o Senado do Uruguai aprovou

a lei que autoriza o casamento en

tre pessoas domesmo sexo. O pro
jeto ainda precisá ser submetido à

votação na Câmara dos Deputa
dos. A votação foi antecedida de
sete horas de discussões e acabou
com placar de 23 votos favoráveis
dos 31 senadores presentes.

OgovernadorRaimundoColem
bo (PSD) assume hoje a presidência
do Conselho de Desenvolvimento e

Integração Sul (Codesul).A cerimô
nia será realizada em Florianópolis,
com a presença dos governadores
de todos os Estados membros: Pa

raná, SantaCatarina, RioGrande do
Sul eMato Grosso do Sul.

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

/}�. /}aJ(fé,11I. lVolff
Diretor Técnico Responsável CRM-Se 8535 RQE 4471

",
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Bandeira
'hasteada

Odir Nunes (PSD) assu

miu a presidência Estadual da
Abracam - Associação Brasi
leira de Câmaras Municipais.
O joinvilense anunciou que
uma das suas bandeiras será
lutar contra a aprovação da
PEC 35, que acaba com a re

muneração dos vereadores em

municípios com menos de 50
mil habitantes.

Novo

depoimento
A Procuradoria da Repú

blica no Distrito Federal vai
convocar o empresário Mar
cos Valério para novo depoi
mento sobre as acusações
feitas por ele durante o jul
gamento do mensalão, entre
elas, a de que o ex-presidente
Lula foi beneficiado pelo es

quema. Após isso, os procu
radores devem decidir se a in

vestigação será levada adiante
ou será arquivada.

Mudanças
O presidente do Supremo,

ministro Joaquim Barbosa,
defendeu mudanças na legis
lação para adoção de novas re
gras de prescrição de crimes.
'Os comentários foram feitos

depois da revelação de que, na
Segunda Auditoria da Justiça
Militar de Minas Gerais, dos
392 processos criminais em

trâmite, '274 estavam prescri
tos. "Prescrever ao longo da

tramitação é a indicação de
um sistema que não quer pu
nir", criticou.

<� Relatoria
deLHS
O senador Luiz Henrique

(PMDB) foi eleito relator do

Projeto de Lei que definirá
o Marco Regulatório da Mi

neração e da Exploração das '

Terras-Raras no Brasil. Uma
subcomissão foi formada no

Senado para debater a cria
ção de uma cadeia produtiva
para as Terras-Raras e incen
tivar o retorno do Brasil à li

derança mundial do mercado
hoje dominado pela China.

Biografias
liberadas

A Câmara aprovou projeto
. de lei que permite a publicação
de biografias sem a autorização
do biografado ou de sua família

quando envolver pessoas públi
cas. O projeto de lei aprovado na
Comissão de Constituição e Jus

tiça (CCJ) é de caráter conclu
sivo, ou seja, pode seguir direto
para o Senado. Com base nos cri
térios atuais, a Justiça já proibiu
a venda da biografia do cantor

Roberto Carlos, por exemplo.

"
A lógica dos partidos é crescer

nos Estados; a lógica de quem
está na campanha majoritária
é ganhar; e essas duas lógicas
nem sempre combinam.

JaquesWagner (PT), defensor
da boa vizinhança com o PSB.
por não açreditar que a sigla
vá mesmo lançar Eduardo
Campos à Presidência, devido
,às dificuldades regionais.

Multas
prescrevem

Operadoras de planos de
saúde saíram ilesas de um total
de R$ 2,67 milhões em multas

que deveriam ter sido aplicadas
'por desrespeito à legislação.
Levantamento do jornal Folha
de São Paulo revela que devi
do .à demora da ANS (Agência' ,

Nacional de Saúde Suplemen
tar) em analisar as denúncias,
somente no ano passado, 23
processos abertos entre 2000 e

2005 prescreveram.
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COMUNIDADE Somente associações
de moradores filiadas podem participar

Verônica Lemus

A eleição para a nova di
.l"\.retoria da União Jara

guaense dasAssociações de
Moradores (Ujam) já tem

data marcada. .Das 13h30
às 16h30 do dia 27 de abril
na Câmara de Vereadores,
as mais de 20 associações
filiadas à entidade, através
de seus delegados repre
sentantes, poderão esco

lher a nova composição
que ficará à frente da Ujam
pelos próximos dois anos.

Atualmente, a entidade é

presidida pela assistente
social Andréa Ziehlsdorff,
que fica no comando até o

dia do pleito.
O prazo para a inscri

ção das chapas, que já está

aberto, vai até as 17h do dia
19 de abril. As inscrições
deverão ser encaminha-

- das por escrito ao mem

bro da- comissão eleitoral,
Danilo José Possamai, ou
diretamente à presidente
da entidade. Os candida
tos devem se apresentar
em chapa completa, infor
mando os nomes e cargos
correspondentes, inclusive

.

para os membros do Con
selho Fiscal, fechando um

total de 18 integrantes.
Até o mesmo prazo, 19 de

abril, cada entidade filiada
à Ujam terá que encami
nhar também um oficio à

presidente nomeando três

delegados que participarão
da votação em nome dos
moradores da associação a

que pertencem. Junto com
o oficio é necessária tam

bém a apresentação da ata

da reunião que elegeu os

delegados.
Fechando o traba-

lho de dois anos à frente
da entidade, a presidente
da Ujam, Andréa Ziehls

dorff, avalia como positiva
a gestão que comandou.

"Porque conseguimos estar
firmes no propósito de bem
representar as comunida

des, com autenticidade é

transparência, reivindican
do o que é necessário para
os bairros", disse. Como di
ficuldades, Andréa aponta
o "o universo político por
trás da Ujam" que, segundo
ela; tinha a intenção de pre
judicar o trabalho social e
comunitário realizado, ten
tando, inclusive, sua saída
da diretoria.

Antes de deixar a pre
sidêricia, Andréa presidirá
reunião entre a' Ujam e o

governo municipal, na Câ

mara, no próximo dia 17,

para conseguir respostas
do Executivo sobre a lista
de reivindicações que a en

tidade entregou ao prefeito
Dieter Janssen (PP).

•

PARTIDO tiP
PROGRESSISTA

DiretórioMunicipal de jaral{Uá do SlJ1
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO MUNICIPAL

o Presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal do PARTIDO PROGRESSISTA - PP,
Seção de Jaraguá do Sul, na forma da Lei Eleitoral vigente e de acordo com o Estatuto
Partidário, convoca os convencionais habilitados para Convenção Municipal a realizar-se no dia
17 de abril de. 2013, no (a) salão plenário da Camara Municipal de Jaragua do Sul S- situada na

Avenida Getulio Vargas 621. :- centro, a partir das 18:00 horas, que se prolongará até às 21:00
ltonts, nesta cidade para a deliberação da séguinte:

ORDEM DO DIA

a} Eleição dos Membros e Suplentes do Diretório Municipal;
b) Escolha dos Delegados e respeçtivos Suplentes à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho Fiscal e r4spectiva suplente;
d) Eleição do Conselho Consulti unicipal e respectivos suplentes;
e) Eleição do. Conselho de Éticà FI elidade Partidárias e respectivos suplentes;
f) Outros assuntos de interesse pa i ário.

o
Presidente da Comis� xec tiva Municipal do PP

Ademir Izidoro

..

uxro sxssr

UJAM Andréa Ziehlsdorff deixa presidência da

entidade no dia da eleição da nova diretoria

Eleições da Ujam no dia 27

Médicos

Reajuste precisa de orçamento
Depois de o governo

anunciar na segunda-fei
ra, dia 10, o aumento de
60% no salário de médi
cos clínicos gerais da rede

municipal, o secretário
de Saúde, Adernar Pos-

. samai (DEM), informou

que para a efetivação do

reajuste será preciso, an
tes, resolver a questão
burocrática. Segundo o

secretário, o mês de abril
será dedicado a analisar o

impacto financeiro do au

mento nas contas munici

pais e qual seráa fonte do
recurso.

Hoje, em Jaraguá do

Sul, para uma jornada
de trabalho de 40 horas

semanais, o médico clí

nico geral recebe R$ 7,5

Segundo
Ademar

Possamai,
depois de

estudo do

Executivo,
projeto será
enviado para
apreciação

da Câmara de
Vereadores

mil, o salário mais baixo
entre os municípios da
Arnvali. Com· o reajus
te, o vencimento passará
para R$ 12 mil, segundo
o que foi acordado entre

os prefeitos da região, que
entendem que os salários
defasados são o princi
pal entrave para melho
ria na saúde pública. Na

comparação, o município
de Schroeder paga atu

almente R$ 10,1 mil pela
mesrria jornada.

"Não temos previsto
no nosso orçamento deste
ano esse reajuste", expli
ca Possamai. Por isso, a

Prefeitura terá que avaliar
como fará para conceder o
aumento de forma legal e
dentro da possibilidade fi-

nanceira. "Não sei se tere
mos que fazer um remane

jamento, tirando o recurso

de outra área", comentou
sobre as possibilidades o

secretário.
Além disso, Possamai

comentou que existe a

chance de 'que o aumento

não chegue ao valor pro
posto já no primeiro se

mestre. "Esse número foi
definido como um teto, aí
cada município vai fazer
seus levantamentos para
ver até quanto pode con

seguir pagar". Após a de

finição oficial do índice de

reajuste e a fonte dos re

cursos, a Prefeitura irá en

caminhar um projeto para
a Câmara, para a aprova

ção do aumento.
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Bárbara Elice traz à tona as relações do
artista com o espaço, o

corpo e as máscaras so

ciais. Em Jaraguá do Sul,
a apresentação acontece

nesta sexta-feira, às 20h,
no Teatro do Sesc.

A coreografia deMau
ricio de Oliveira envolve
diferentes técnicas cor

porais e o uso de recursos
como máscaras de espu
ma. No palco, dois atores

travam um diálogo sobre
os valores e as razões do
artista cênico. A mistura
da dança contemporânea
com a manipulação de

objetos cria uma ilusão
de esculturas vivas de
formatos imprevisíveis.
Este trabalho é resultado
de uma parceria de Oli
veira com Duda Paiva,
artista brasileiro, radica
do na Holanda e um dos

grandes nomes do teatro
de objetos europeu.

A 16a edição do Palco
Giratório tem na agenda
732 apresentações artís
ticas e mais de 1,2 mil
horas de oficinas, em

133 cidades brasileiras.

Em Santa Catarina, as

primeiras etapas aconte
ceram em Joinville e São
Bento do Sul. Depois de
Jaraguá, o espetáculo se-

gue para Blumenau, Ita
jaí, Florianópolis, Lagu
na, Tubarão. e Criciúma.

A Cia. Maurício de
Oliveira e Siameses mi
nistrará uma oficina de
técnicas corporais, so

bre o funcionamento da
estrutura de integração
entre corpo e mente. O

objetivo da aula é de
monstrar o trabalho de

pesquisa feito pela com-

panhia para a construção
do espetáculo.

A aula acontecerá no

sábado, dia 6, das 14h às

20h, no Teatro Sesc. São

esperados profissionais e

estudantes das áreas de -

dança e teatro, acima de
12 anos. As inscrições são
gratuitas e podem ser fei
tas pelo e-mail lucasb@ -

sesc-sc.com.br, Vagas li
mitadas a 20 pessoas.

"Objeto Gritánte", da
Cia. Maurício de

Oliveira & Siameses, de
São Paulo, é o espetá
culo que abre o circuito
Palco Giratório 2013, do
Sesc de Santa Catarina.
Por meio da projeção e

reflexão sobre a imagem
queas pessoas têm de si

mesmas, a montagem

WIllAN AGUIAR/ DNULGAÇÃO

Intervenção
Movimento Dança Jaraguá organiza flashmob
A coreografia é simples,

a trilha sonora é conheci
da e qualqúer pessoa pode
participar. A ideia é aglo
merar o maior número de

pessoas em um local pú
blico, apertar o play e dan-

da não estão definidos,
o Movimento Dança Ja

raguá convida a comu

nidade" a participar dos
ensaios semanais". Os en

contros acontecem nas

terças e quintas-feiras,

o segundo flash mob do
movimento. No ano pas
sado, a intervenção reu

niu cerca: de 150 pessoas
na praça de alimentação
do Jaraguá do Sul Park

Shopping.

das 13h15 às 14h, na sala

215 do Centro Cultural da
Sociedade Cultura Artís
tica (Scar).

"A ideia é mostrar que
a dança pode ser feita por
qualquer pessoa. É um

momento que se pode
colocar todos dançando
uma coreografia em co

mum", explicou uma das

participantes do Movi
mento

_ Dança Jaraguá,
Lisa Jaworski. Esse será

çar em sincronia. O even

to está programado para
acontecer próximo ao Dia
Internacional da Dança,
celebrado em 29 de abril.

Enquanto a data e o

local do flash mob ain-

-.-
.
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Plínio e Adamastor estão álmoçando -

numa churrascaria que serve espeto
corrido. A dupla já comeu costela bovina,
costela suína, cupim, picanha, frango
enrolado nobacon, queijo coalho, coração
de frango e mais uma porção de tipos de
carne.

Adamastor, não aguentando mais comer
nem mesmo uma asinha de galinha, se
estica na cadeira, dá dois tapinhas na
barriga e diz:
- Já alimentei minha solitária. Ufa! Comi
como um touro.
- Que nada, Adamastor. Touro só come

capim, come aí, se você comer um quilo ou

cem gramas, o preço é o mesmo. Tem que pleonasmo. É um pleonasmo 060so.
aproveitar. - Não; Plínio. Eu não sou viciado em

- Não, não. Pra mim chega. Nem posso 'pleonasmo. O meu colesterol só está um

abusar.rneu colesterol está um pouco pouco alto. Você acha que sou viciado em

alterado, não quero ter um ataque cardíaco pleonasmo?
do coração. - Pô, mas é burro! Pleonasmo é um erro

- Como? gramatical. Não é uma droga.
- Um ataque cardíaco do coração, por causa - Gramática? Você tá falando de gramática?
do colesterol. Tem que cuidar.

-

- Sim. É gramática! Pleonasmo é um erro

- Adamastor, -um ataque cardíaco só pode gramatical.
ser do coração. - Como você pode ser assim?
- Então? O que eu falei? "Ataque cardíaco - Assim como?

do coração". - Assim. Todo preocupado com a gramática.
- Eu sei que você disse isso, cabeção. Você Eu aqui, temendo um ataque cardíaco do

não precisa dizer que o ataque cardíaco é coração e você pensando em gramática?
no coração. Pensei que você fosse meu amigo.
- Ah é? Quer que eu diga que vOQ ter um �

--Eu sou.

ataque cardíaco do pulmão?
<'

- Escute aqui, "professor Pasquale", eu
- Não. cardíaco, é do coração, Adamastor. não tô nem aí pra sua gramática. Aposto
Não precisa ser dito. Isso se chama que nem mesmo o papa argentino fala o

-

português corretamente. O Lula não está
nem aí para sua gramática. Se ele estivesse

aqui, acha que ele se importaria-mais com a

gramática ou com o ponto da picanha? Me
diz, ele fez um pacote gramática zero? Não!
Ele fez um pacote "Fome Zero".
- Cara, deixa disso, só quis te fazer um
favor, para que você fale corretamente. Não

. /

cometa erros tão grosseiros.
- Grosseiro? Tá me chamando de

-

ignorante? Tá louco da cabeça, meu?
- E_y_ desisto. Vou pegar sobremesa.

"
Todo preocupadocom a gramática.
Eu aqui, temendo um ataque
cardíaco do coração e você

pensando em gramática?"

Clique animal

PROCURA'-SE: Cachorrinha da raça pequinês fugiu dia 16
de março, no Bairro Água Verde, próximo à Igreja São Judas ..
Ela é da cor caramelo com branco na parte debaixo do corpo,
de pequeno porte, tem o rabo peludinho e longo típico da

raça pequínês. Atende pelo nome de Jade. Se você a viu ou

encontrou, favor entrar em contato, pois ela faz tratamento
.

contra Sarna Oemodécica e �tá há dias sem a medicação. Os
telefones são 3275-6631 ou 9978-2998. Falar com Andréia .

OdA-SE Seus antigos donos se mudaram e o largaram como

se fosse um móvel velho. Barbicha é muito carlnhoso e meigo.
Se dá bem com outros animais e adora carinho. Já passou
muita fome e perigo nas ruas. Hoje está castrado, vacinado e

desverminado. É muito atencioso � dóc!l. Informações com
sua protetora Marisa 3276-3196/9602-7934

�

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas p�ginas

do Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

.
'
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Aniversariantes

4/4
Adelbert Klitzke

, Adilson Priebe

Ana. Claudia Wopsch
Ana Elizabeth Duwe
Catia Regina de Carvalho
Chsrlez Franz

Cíaudio Vicente Winter

Cilene Rosana Manke

Francine G. Murara

Frederico Gyjnther Junior

Higor Arthur Vieira
Ilse Drews Ranh

Ingeborg Fritzke

Ivan Ehmke

Ilse D. Rahn

Jaci Materedi

Kevin L. Gessner
Larissa F. Grest
Lenir S. Ferreirã

Maika Regina �inas Almeida
Marcelo Weigmann
Natyeli Deles
Osmar Schenider
Robson Marco 'Karsten

. 'Sandra Mello
-

Sandra Mara

Silvino Chewinski

Vanessa Cristina Vosenhak
Waldemiro Glatz

• Robert Downey Jr. - ator
• Jamie lynn Spears -

atriz/irmã de britnev-
• �oba - múslcc
• Bia Nunnes - atriz_brasileira

Curiosidade
4 de abril...

... é o 940 dia do ano
no calendário gregoriano. .

Faltam 271 para acabar
o ano. Dia Nacional
do Parkinsoniano, Dia
do Jipe. Dia de Santo
Isidoro de Sevilha, bispo e

-doutor da Igreja. 1949 - É
assinado emWashington
o Tratado ddAtlântico

-

Norte; que dá origemà
OTAN. 1968 - Martin
Luther King é assassinado
emMemphis, 1973 -

Inauguração doWorld
Trade Center, em Nova

Iorque. 1974 - ABBAganha
o concurso Eurovisão da
Canção. 1975 - Fundação
da e:r:npresa de softwares
Microsoft por Bill Gates e

Paul Allen. Fonte: Wikípedia
.
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Ricardo Daniel 'Ireis

m poracaso.com G contalo@poracaso.com

Ingresso para o UFC?
Começam a aparecer online os primeiros desistentes de

suas cadeiras ... Na página facebook.com/UFCJaraguadoSul,
quatro indivíduos manifestaram-se divulgando a venda de
seus ingressos. Acessem para conferir e interagir.

Monalisa naSupernova FM
Leitoras atentem, que nossa colega de páginas (mereci

damente) ganhou mais um espaço fora do jornal para com
partilhar conteúdo. Agora de segunda a sexta, às 9h; 12h e

18h, aMí "Monalisa de Batom" Camacho aparece também
na Supernova FM, em quadro exclusivo dando dicas de
moda e estilo.

Aos domingos
Pra quem tem sentido falta dos Sunsets de Domingo

do Villa, a gente informa os planos da casa: encerrado o

verão, os eventos agora acontecem apenas uma vez por
mês, porém sempre com atrações de peso. O próximo está

agendado para dia 14, aguardem o line-up,

Pizza pelametade
Tem quem esqueça, mas a gente reforça: todo dia, en

tre 17h e 19h, o Madalena dá o tom certo no happy hour,
com 50% de desconto nas pizzas consumidas na casa. É
alta gastronomia a preço popular, pedida sem erro.

Fernanda Berezuki marcando presença no

bem frequentado mezanino do London Pub

T

@poracaso /poracaso

FOTOS DIEGO JARSCHEL

�
"-

�.

Ana Cláudia dos Santos em noite de
balada no Epic Concept Club

No ar
Bodypiercer há mais de 17 anos, Ricardo De

piné resolveu dar uma organizada nos arquivos
digitais e agora compartilha online uma versão

aproximada do que seria seu real portifólio, caso
tivesse registrado tudo desde o início ou com ple
na permissão dos clientes. O que encontra-se ago
rà são quase duas mil fotos publicadas com traba
lhos realizados, que vão de aplicações comuns de

piercings até scarificação e também reparações - o

que é praticamente um censo da cena alternativa

jaraguaense. Interessados em fazer um serviço dó
tipo devem procurar profissionais qualificados..
uma visita pelo facebook.com/bydepine certa

mente ajuda a dar boa referência.

,
Se-você sempre deseja o que não

pode ter, o que deseja quando
pode ter tudo?

ri er (2004)

Reinaugura
Após breve pausa para reestruturações, o can

tinho alternativo Dona Serva reinaugura neste

sábado, em Guaramirim, sob nova direção .e com

r novidades para a fiel clientela. Uma delas dá para
conferir com antecedência: trata-se da URL dona

servapub.com.br, responsável por apresentar on
line a agenda da casa de agora em diante, assim
como sua carta de cervejas e cardápio.

ocP 11
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

AGENDA

HOJE À NOITE
., 22h - Quinta Sertaneja / Show com Nadinho Santoro /

DJ Diego Feller / Elas free até as Oh
Local: London Pub 147 3055 0065

., 22h - Moom Country / Show com Moom Country e Ali &
Rhuan

-

Local: Moom Art n' Music, em Joinville 14784117001

• 22h .; Sambas, bossas e MPB com Diego Simas e Renato

Rangel
Local: Sam'bar 14730544848

., 22h - Música ao Vivo com dupla Gabriel e Luciano
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

SEXTA-FEIRA 5/4
., 22h - Reggaeton / Show com Martin Nunes / DJ Rafael Vidal
Local: Moom Art n' Music, em Joinville 14784117001

., 22h - Eles Convidam / Show com Levando um Lero e Elton
& Fernando / DJ Diego Feller /�Ias Iree até as Oh

Local: London Pub 147 3055 0065

., 22h - Deserta Acústico
Local: Blackbird Bar 147 3275 2398

� 22h - Sacra-Feira com Dioramas / Rogério Wack e Tiago
Sinnott apresentam-se em formato acústico

Local: Sacramentum Pub 147 88321524

SÁBADO 6/4
., 22h - Moom Samba IShow com Grupo Soul Assim e Grupo
Viraduavesso

Local: Moom Ar! n' Music, em Joinville 1478411 7001

., 22h _ Show com Dany & Rala / Sertanejo com Lucio &
Luciano / DJ Leonardo Silva

Local: Patuál47 3054 0800

., 22h -Blues internacional (Chile) com Gonzalo Araújo e leo
Maior

Local: Blackbird Bar 14732752398

., 22h _ Música ao Vivo / Show com Homem Banda e Sua Mina
Local: Sacramentum Pub 14788321524

Andressa Radunz e Katia Machado, amigas
em cena no Sacramentum Pub

,I ' I: I I I

1
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LabQl'ato.rio
1enzi

Bom dial
Oba! .Hoje é quinta-feira, dia

internacional das Stammtisch!
Então não será difícil você estar

pertinho dos amigos. É só que
rer! Quinta também tem chei
rinho de fim de semana, é o dia
de programar uma viagem, um
churras, de combinar um happy
hour daqueles, é o dia ideal para
programar bons encontros. Viva
a quinta-feira! E vamos à colu

na, que hoje será lida por mais
de 30 mil pessoas. Antes, aquela
frase para você curtir: "Não im

porta o que aconteça, você sem

pre terá Q seu valor. Não perca a

esperança" (Chorão).

FOTOS MAURlCIOHERMANN

NIVI;R Oanieli

Warmeling, em dia de

parabéns pra você

3370-3242

MUNDQ.DOS BRINQUEDOS

..... 47 3370-0978 .

Vai perder? Sabor

DESTAQUE Juliana Salvªdor, da Kayros,
presença bonita na coluna de hoje

.

Hoje.. um dos' points mais
fervidos de nossa terrinha, o

. London Pub, abre as portas
para uma noite sertaneja con

corrida. No comando, o cantor
, .Nadinho Santoro. O DJ Diego
'Feller também marca presença'

. ,na� picapes.,Vai rolar, anotem!

,

Nossa Senhora da Bicicleti
nha Sem Freio, você já experi
mentou o rodízio do San Sushi?

Experimente! É de comer de

joelhos, se é que você me enten
de. Edinho deve ter passado em

Shangai, feito aquele curso e não
contou pra ninguém. Sóelogios!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Já fiquei sabendo que o casal
fofinho do andarde cima, que
adora uma cor rosa, está dando

trabalho no condomínio.
Que feio, hein?!

• • •

Depois de um giro por terras
mexicanas, quem chega
sábado de visual novo e

novidades na frasqueira é a.
amiga e poderosa da Episteme,
Marcia Alberton. Ficou super
dez! Obrigado? De nada.

• • •

Dia 1? de abr], a Confeitaria
, Bela-Catarina promove a 1 ª Noite

Oriental de Jaraquá do Sul. Mais

informações no 3"371-1412.

Festa
Quem arrebanha sua

trupe de amigos no próxi
mo dia 10 de abril - aliás,
a festa deve começar na

quarta e terminar apenas
no domingo -, é o meu

amigo, o advogado e ve

reador, Mauro Bramorski.
A festança, com direito a

muitos comes, bebes e som,
será numa cinematográfica
chácara nos arredores de
Massaranduba. Contado!

f
KAY�ÓS
HOTJ�l'

Legal
- ,

Anotem esse nome: Djanifer Suzane Ikert Pachmann! Ela, que
é uma das caps da D&D Eventos, tem recebido vários elogios da
turma que promove 6s bons acontecimentos de nossa urbe pela
sua simpatia e humildade. Serve de exemplo? Os coleguinhas po
dem copiar o seu estilo. A Press agradece, não é não!?

Dia do sim
Com uma comemoração apenas para familiares, .mas com

aquele glamour que ostentam os palácios de Paris, Tatiana Guar
da e Jerry Garcia trocam alianças neste sábado, na Igreja Nossa
Senhora do Rosário. O magnífico jantar será no Resta:urante Ita

jara. Está contado!
FOTOS MAURICIO HERMANN

PRESENÇA Regiane Rodrigues, Lurdes
Freiberger e Vergimári Rodrigues nos.corredores
do Baependi, prestigiando o Happy Hour da AMA

Niver
Hoje, o super Walter Jarissen Neto, o Teêo, ao lado

da sua esposa, a darling Solange Silva Janssen, de filhos,
netos e genro, comemora mais um aniversário. A festa
mesmo será em Atlanta, nos Estados Unidos, que o casal
bacana de nossa urbe sorriso escolheu como o segundo
país para morar. Parabéns, brother! Valeu pela nossa

amizade e que Deus abençoe você e sua linda família!

SANTINVEST
Empres� genuinamente eA1�RiNENSE'atua há 20,an.s com
EMPRESTIMO CONSIGNADO .a.SERVIDORES PUBI:ICOS

.,ISem consulta ao SPC/SERASA

.,ICréditos com excelentes taxas ;

.,ISem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
'Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

SOCIAL Mariza Rodrigues e Georgia
Carvalho marcando presença nos

.

importantes encontros sociais da urbe

Sale
�

Será um crime as noivas de plantão não darem uma pas
sadinha na Linda Atelier, que fica bem na frente dá Conveni
ência Pérola, no início daWalterMarquardt. As amigas, Nícia
e Viviane, rechearam as prateleiras e cabides com descontos
incríveis. Vale conferir. Eu Vi e passo a informação. As peças
são lindíssimas e novidades têm de montão! Copiou?

Lico
O top DJ, San Schwartz, integrante do projeto Mashup,

que movimenta as melhores casas noturnas do Brasil, será a

atração do Lico Bar nesta sexta-feira. Imperdível!

VARIEDADES --

"
Os homens semeiam na terra o

que colherão na vida espiritual:
os frutos da sua coragem ou da

sua fraqueza.
AUan Kardec

(471 3055-0024
(471 3022-1355

TE CONTEI
• Estamos.tão preocupados
com as coisas-que
queremos ter que, às vezes,
esquecemos de agradecer o
que já temos ...

,. Na próxima terça-feira,
dia 9, Paulinho Chíodlni

pilota a cozinha do
tradicional grupo Loks.

• Dia 18 de abril, o amigo
Lio Tíronlâra o escorpião
do bolso e paga aquela
ovelhada. \

.. Dia 18 de abril, o chej
Julmir Rozza promove
concorrido curso de Paella.

• Boa quinta e cuidado:
você está sendo filmado.

• Com essa, fu(!

r
j
(
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PREVISAO DO TEMPO
Tirinhas
SEMANA DA ANÉSIA #2

Piadas

Na era dos dinossauros
Em um museu arqueológico em Lisboa, o guia turístico mostra um

esqueleto de dinossauro para um grupo de visitantes.
--;

- Aqui os senhaires podem apreciaire este esqueleto que tem
noventa mil e onze anos!

Surpresos, os turistas se entreolham e um deles se arrisca a,
perguntar:

- Como o senhor pode saber a data com tanta precisão?
- Beim ... Quando eu vim a cá trabalhaire, o diretoire do museu me

disse que este esqueleto tinha 90 mil anos! Ora, se eujá estou aqui a 11...

Cinema

Programação de 29 a 4/4

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1

.
·A Hospedeira - Legendado. -

Diariamente - 14h, 16h30, 19h, 21 h300 =-

ARCOPLEX2
.

• G.I.Joe: Retalhação - Legendado. -

Diariamente - 14h30, 16h40, 18h50, 21 h

ARCOPLEX3

,

• Os Croods - Dublado - Sexta, segunda,
)

terça e quinta-fei@ - sessões: 15h, 17h,
19h, 21 h. Sábado, domingo e quarta
feira - sessões: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30,21h30

Oz -Mágico
'e Poderoso

Quando Oscar Diggs
\ -

(James Franco), um
inexpressivo mágico de
circo de ética duvidosa
é afastado da poeirenta
Kansas e acaba na vibrante
Terra: de Oz, ele acha que
TIrou a sorte grande, até
encontrar três feiticeiras,
Theodora (Mila Kunis),
Evanora (Rachel Weisz)
e Glinda (Michelle
Williams), que não estão
convencidas de que ele
é o grande mágico que
todos estão esperando.
Relutantemente envolvido
nos problemas épicos
que a Terra de Oz e seus
habitantes enfrentam,
Oscar precisa descobrir
quem é bom e quem é
mau antes que-seja tarde
demais. Apartir de 9 anos.

JOINVILLE

• GNC MUELLER

• G,I Joe: Retaliação (3D) - 19:40 - DUB

• G.I. Joe: Retaliação (3D) - 22:10 - LEG .

'Os Croods (3D) -13:00, 15:15, 17:30 - DUB

• Os Croods - 14:00, 16:00 - DUB

• Vai Que dá Certo - 18:00, 20:00, 21 :50 - NAC

• Jack - o Caçador de Gigantes - 1415, 16:40, 19:1 rJ; 21 :40 - DUB

.' Sudoku

SÁBADO
MíN: 1aoC
MÁX: 27°C

Fontes: Epagri e Tempo Agora

.Aínda chove
no Estado
Madrugada e manhã com
chuva em boa parte de se .

devido ao deslocamento dã
frente fria, melhorando com

aberturas de sol no decorrer do
dia do Oeste ao Sul do Estado.

Temperatura em elevação.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
1 r Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 28°C 'parc�al�ente

Nublado

#4-
'ti'
Instável18°C6

128°C
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. �

Nublado

,
,

• GNCGARTEN
• Jack _ o Caçador de Gigantes (3D) _ 15:15, i9:40 - DUB

• Jack _ o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10 :'LEG '

-Os Croods (3D) -13:00, 17:30 _ DUB

• Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC
• Os Croods _ 15:50:17:50, 19:50 _ DUB

• Oz - Mágico e Poderoso - 13:20 _ DUB

• Parker - 21 :50 - DUB

• A Hospedeira - 14:10, 16:,40, 19:10,21 :40 _ LEG

• G.I. Joe: Retaliação - 18:45, 21 :15 - LEG

• Jack - o Caçador de Gigantes _ 13:40, 16:15 - DUB
• Gl Joe: Retaliação (3D) _ 13:50, 16:30 - DUB

• G.L Joe: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 _ LEG

Palavras Cruzadas

LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 1-8/4

, fi' CHEIA 25/4

.'

7
HORIZONTAIS
1. Esgotado, exaurido
2. O diretor cinematográfico Akira (1910-1998), de

"Ran"
3. Dar lustro a

4. As iniciais da atriz Isabela J Outro nome do enxofre
5. Homem nascido em um dos três estados meridionais

do Brasil? O símbolo químico do níquel
6. Entalhe feito com ferramerita de seção côncavo

-convexa, com o corte do lado côncavo, utilizada por
artesãos e artistas para talhar os contornos de peças
de madeira, metal ou pedra; Parte extrema de um

espaço
7. Diâmetro principal de um corpo / (J deus romano do

vinho
_

8. Não vestida! Relativo a cada uma das extremidades
do eixo. imaginário em torno do qual a Terra executa

seu movimento de rotação
9. As iniciais da cantora Borbá ! A capital do Estado de

Bahrein
10. Espécie de bolsa; O símbolo Químico do paládio
11.1lrande cadeia montanhosa euro-asiática 11
12. Manilha ou tubo com que se faz canalização de água
13. Direção, na esfera celeste, entre o norte e oeste.

VERTICAIS
1. Distúrbio da capacidade reprodutiva
2. As iniciais da atriz Kidman, Oscar de Melhor Atriz em

2003 / Cidade do estado do Ceará, na região de For

taleza! As iniciais do renomado economista mineiro
Nassil

3. Sigla inglesa para Stand Up Paddle, esporte feito com

prancha e remo J Material usado para polir ou des

bastar; Ave, espécie de chupim
4. Que corrói J Habitar
5: Série de elementos dispostos Verticalmente, um sob

outro, em ordem / Divisão óssea e muscular entre as -

cavidades oral e nasal
.6. Abrigo para idosos; Linda ilha das Antilhas Holande

sas, no mar do Caribe, próxima à costa da venezuela
7. Dõsurnento de Arrecadação da Receita Federal; Fa

culdade Que tem o homem de se comunicar por meio
de palavras / Sistema Único de Saúde

8. As iniciais do ator e cineasta norte-americano Orson

(1915-1985),.de "Cidadão Kane" / Universidade Es
tadual de Campinas / Zona Tropical

9. Apurado, sofisticado,

Chuvoso

fi}
Trovoada

: ..

DOMINGO
MíN: WC
�MÁX: 24°C

2 3 4 5 6 7 8 fi

2

_ ..
._
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Hélio entrega um cheque a Bibiana para pagar o barco

de Donato, e pede à mãe segredo sobre a origem do dinhei

ro. Alberto fica zangado com Ester ao perceber que foi ela

quem tramou a prisão de seus clientes. Cristal aconselha

Cassiano e Duque a se esconderem até sua partida para
o Brasil. Duque e Cassiano sedisfarçam como. dançarinas
para escapar dos capangas de Dom Rafael. Ester chama Al

berto para conversarem.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Juliana pede perdão a Roberta. Kiko conta para Ary e

Iracema que colocou uma poção em suas bebidas. Ary e Ira

cema decidem dar uma nova chance a Nando. Dino encontra

o spray usado para sabotar o desfile e o manda para análi
se. Frô vê a boneca russa na casa de Nieta. Dominguinhos
garante a Olívia que provará para Charlô que não é Otávio.
Frô dá a boneca russa para Juliana e Nando. Kiko convence

Roberta a ir com ele à festa de noivado de Nando e Juliana.

Dominguinhos ouve Zenon falar com Olívia que usará a po

ção de Kiko em sua bebida. Roberta chega à festa e Juliana

fica incomodada com o comportamento de Nando.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Helô afirma para Ricardo que Lívia assassinou Jéssica

e Raquel. Lurdinha não deixa- que Aisha veja que ela mora

em uma comunidade. Mustafá fala para a filha que eles irão

para o Brasil. Os capangas de Russo observam Sarila com

o neto no colo. Isaurinha reclama por Celso não querer ir

ao casamento de Aída. Élcio conta para Lívia que Érica está

grávida. Rosângela é fotografada no aeroporto embarcando
meninas ilegalmente. Antônia e Celso discutem na frente do

juiz. Helô observa a bolsa de Lívia no casamento de Aída e

Nunes. Zyah e Bianca se beijam na caverna. Os capangas de
Russo cercam a casa de Esma e Kemal. Tamar descobre que
seu bebê não está no berço.

Salve Jorge
Até que enfim, Aída e Nunes se casam!

Aída (Natália do Vale) é tinhosa! A socialite tanto fez

que conseguiu o que mais queria: casar com Nunes (Oscar
Magrini). Por causa da recente morte de Rachel (Ana Be

atriz Nogueira), Aída tem que se contentar com uma festa

para amigos mais íntimos na mansão dos Flores GaIvão.

Radiante, a noiva joga sua felicidade na cara de todo mun
do que duvidou que ela fosse conseguir fisgar o capitão.
"Não falei pra vocês que ele estava doido por mim? Eu fa

.lei!", diz Aída, para quem quiser ouvir. Mas claro que essa

festa não vai acabar sem um escândalo.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Na escola, todos comentam que Mário salvou sua ma

drasta. Ao chegar à escola, Mário é aplaudido pela turma.

Cirilo entrega a carta que recebeu de Maria Joaquina a Va

léria e Alícia, para elas mostrarem a todos os alunos da es

cola. Os alunos elogiam a atitude de Maria Joaquina, mas a

patricinha fica furiosa. Jorge conta a Daniel e Davi que Maria

Joaquina foi obrigada pelo pai a escrever a carta. Jorge afir

ma que vai contar a verdade-a Citilo. Natália está de cama,

Mário faz a comida e ainda cuida de sua irmã Diana. Natália
afirma que está arrependida de ter tratado Mário mal por
tanto tempo. Jaime, Davi e Daniel ameaçam Jorge, caso ele

fale a verdade a Cirilo. Jaime dá um empurrão em Jorge, que
cai e diz ter batido a cabeça. Olívia os flagra brigando e os

leva para a diretoria. Olívia pergunta qual o motivo da briga.
Ela diz que Jaime só entrará na escola acompanhado do pai.
Helena observa os alunos no pátio. Jaime afirma ÇI Cirilo que
ele é seu grande amigo. Maria Joaquina diz a Jorge que Jai

me terá uma boa lição pelo que fez.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

.

Hoje, você vai estar de bem
com a vida, graças à influência da
Lua em seu "paraíso astral". Bom
momento para se dedicar a uma

atividade que traga mais alegria e

prazer ao seu cotidiano. A dois, o
astral é dos mais excitantes e pra
zerosos. Cor: laranja.

Horóscopo
Em toda a história da humanidade, prevaleceram
aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar

com mais eficácia. Charles Darwin

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

A Lua favorece particularmente
as relações de amizade e o convivia
social.Esta é uma fase de melhoria
no que diz respeito às relações so

ciais, favorecendo os acordos em

geral. No romance, a cumplicidade
e o companheirismo podem predo
minar. Cor: amarelo.

Touro
?0/4 a 20/5 - Terra

A Lua, no topo do seu Horós

copo, indica uma fase bem posi
tiva para quem deseja fazer uma

exposição social. O dia favorece os

contatos de trabalho e pode apre
sentar situações vantajosas. No

amor, a atração e a sintonia serão
altamente valorizadas. Cor: verde.

• BALACOBACO - RECORD . 22H
-

Isabel se desespera ao ver Taís aprisionada e decide ir à

polícia. André expulsa Lucas do apartamento e magoa Cata

rina. Na delegacia, Diva e Dóris se espantam com a presença
de Álvaro, que instiga o policial a manter as gêmeas sob cus

tódia. Taís enfrenta Norberto, que surta, deixando Fabiana

e Arnaud preocupados. Norma conta para Breno e Patrick

que está desempregada e dá margem para Horácio insistir

na ideia do casamento. Catarina acusa Norberto pela morte

de Danilo e Arthur nega ternotícias do filho. A modelo mostra

o vídeo de Taís e deixa o pai do vilão em estado de choque.
Marcos e Rafael criam um manifesto na internet para libertar

Taís. Isabel e Eduardo encontram com Diva na delegacia e a

questionam sobre o paradeiro de Taís. Dóris pede desculpas
à arquiteta enquanto sua irmã garante ao d,elegado que não

sabe nada sobre Norberto. Patrick se prepara para o "Got

Talent" e, apesar dos percalços, passa para a próxima fase.

Marcos, Lucas e Rafael registram a voz que narra o vídeo
de tortura e entregam para Eduardo levar a um perito para

comparar com gravações antigas de Norberto.

Gêmeos-
21/5a20/6-Ar

Bom dia para sair da rotina e

fazer algumas inovações. É tempo
de romper com velhos padrões e

deixar entrar um ar renovador pela
janela. Se pensa em estudar, a hora

.

é oportuna. No campo afétívo, pas
seios podem trazer mais ânimo ao .

seu romance. Cor: branco.

Câncer
21/6a21/7-Água

A Lua aguça a sua intuição. É
um bom dia para encontrar medi
das alternativas de resolver alguns
assuntos que vinham se arrastan

do. É tempo de finalizar uma etapa
e começar outra, mesmo .no cam

po afetivo. Abra-se às novidades e

tudo sairá bem. Cor: rosa.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

Macaulay Culkin
aparece mais saudável

Depois de aparecermuito magro, há alguns
meses, MacaulayCulkin foi visto em um parque
de diversões em Paris. O astro de Hollywood
estava ao lado de amigos. Com um coque pren
dendo seu cabelo longo e um 'cígarro nas mãos,
Culkin fez pose para os_fotógrafos. A imprensa
internacional noticiou, no meio do ano pas
sado, que o ator estava viciado em heroína e

usando regularmente um poderoso analgésico,
o que o deixoumuito magro na época.

Leão
22(7 a 2218 - Fogo

Abandone a sua individualida
de e estimule as relações pessoais,
seja no trabalho, na escola ou em

família. O desejo de compartilhar a
sua vida social e sentimental ganha
unia nova injeção de ânimo neste

momento. É hora de agitar a sua

vida. Cor: laranja.

Mariano conta que
acordou com unia- fã

Considerados os galãs do sertanejo, Ml1-
nhoz e Mariano se surpreendem a cada dia
com o assédio das fãs. Mariano afirma que
uma admiradora chegou a invadir o seu quar
to recentemente e dormiu ao seu lado. "Che

guei de um show, fui dormir e deixei a porta
aberta para o produtor me'acordar logo de
manhã. Quando acordei, vi que umamoçaha
via invadido o meu quarto e estava dormindo
na minha cama. Acordei e já me assustei. Ela
também 'se assustou (risos) e ficou tão sem

graça que só pediu desculpas e saiu. Não pre
cisei falar nada", contou.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra.

A Lua revela que o trabalho de
rotina será especialmente favoreci
do. Você terá sucesso em atividades

que favoreçam a sua autonomia. O
romance pode ficar em segundo
plano agora, pois há sinais de um

. maior distanciamento emocional:
cuidado. Cor: tons claros.

Escorpião
23/l0a21/11-Água

Tenha cuidado com a sua re

beldia, nem sempre é possível fa
zer as coisas à suamaneira. Quem
é autônomo ou profissional liberal
vai estar mais confortável para se

expressar no trabalho. No roman

ce, pode' ocorrer um distancia
mento emocional. Cor: amarelo.

e Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Abra-se ao diálogo em todas
as situações! A comunicação será
o seu maior trunfo hoje.A Lua in
dica que você vai demonstrar um

espírito mais sociável e de agrega
ção. A amizade e o companheiris
mo vão falar mais alto na sua vida
sentimental. Cor: tons escuros.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Thrra

Hoje, você poderá descobrir
uma maneira alternativa de ga
nhar dinheiro. Confie na sua cria
tividade nos negócios e não tenha
receio de investir na concretização
das suas ideias. Bom dia paramos
trar a sua generosidade e valorizar
a relação a dois. Cor: rosa.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Este é um bom dia para se de
dicar a uma atividade que ofereça
liberdade de ação ou expressão.
Uma ideia original pode atraves

sar sua mente e revelar uma visão
nova para uma questão antiga. No
amor, o companheirismo será va
lorizado. Cor: verde-claro.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

ALua transita pelaúltima Casa

do seuMapaAstral, indicando que
pode ocorrer uma maior retração
ou timidez em seu comportamen
to. No campo profissional, con

vém defender o seu anonimato."
Um certo mistério pode envolver
a sua vida amorosa. Cor: laranja.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sociedade Amizade. Baile de Páscoa'

Roeston Balsanell
e Aline Decker

j •

Regiane Moreira, Sabrine Moreira
e Jeniffer Moreira

Vanderson Oliveira, Vicente Santana, luan Effing, Gilo Mathes eTatia�a Weiss

Kelli Borges, Dirceu Galliani, leila C. Caeppel,
Franciele W. de Oliveira e Karla T. Borges

Maristela da Fonseca
e Adrieli Külkamp

Jessica Meira

Greicy Pereira

Gisele Pereira e Ana Carolina

QUINTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2013

PROMOÇ�O BANDA
. REAL DO PARANÁ!

Kit com camisa, calendário e Cd:

• Lilian Glucksberg Bilibio
• Ditmar Schulle

.

• Rosimari FerreiraHister

Kit com Cd e calendário:

• Mariluci Krehnke
• Zete Morsch
• Adilar Dalsochio
• Jone Junkes

E se você ainda não acompanhou
o vídeo gravado com a Banda
Real do Paraná que esteve na

sociedade Amizade, acesse já:
www.ocponline.com.br e confira.
Em breve novos vídeos e novas

promoções no OCP Online e

aqui na coluna Sociedadel

Festa de Rei
A Sociedade RecreativaAlvorada,

de Jaraguá do Sul, promove neste
sábado, sua tradicional Festa de Rei e
Baile. Os festejos iniciamàs 14h com a

concentração dos sócios e convidados,
·

na sede social e busca da Majestade Sr.

Wielfred Gaedtke, sob o comando do Sr.

Romeu Nitzke. O baile inicia-às 22h30 e
,

será animado pela Banda Estrela D'Alva.
Ingressos antecipados: Posto Mime
(matriz, Barra e Rio Cerro) e FlashVídeo
Locadora. Endereço da Sociedade: Rua
Gustavo Gurnz, 289, Bairro Rio Cerro II.
Informações: 9101':5659.

Rei e Rainha
Neste dia 6 de abril, a Sociedade

Esportiva RecreativaGuarany, de
Jaraguá do Sul, promove Festa de Rei e
Rainha com Baile. Início às i8h30 com

a concentração na sede social e saída
em busca das Majestades, Sr. Ademir
Strebe e Sra. Isa Bosse, sob o comando
do Sr. Werner Siewerdt. O baile será
abrilhantado pela Banda Irmãos
Fibbes e terá início às 22h. Elas grátis
e eles R$ 10. Cerveja lata, três por R$
10. Endereço da Sociedade: Estrada
Rio da Luz, s/na, Bairro Rio da Luz II.
Mais informações através dos telefones
3055-8713 ou 9127-7461.

Torneio de tiro
A Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
(ACSJVI) promove neste final de

semana, dias 6 e 7, a 2a Etapa do
Torneio Oficial de Tiro da ACSTVI,
na modalidade Carabina Ar Seta

para as Sociedades filiadas. O torneio
acontecerá nos Estandes de Tiro da
Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança, situada na Rodovia SC-no
(antiga 416), 9.555, Km 18, Bairro Rio

Cerro Il, Jaraguá do Sul. Início no

sábado, às 14h, e domingo, às 8h30.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GoveI11o direciona a
.

,-,J

atençao à tecnologia
UNIÃO Ministério

da Inovação quer
consolidar até 2015

uma integração
com os polos de
conhecimento

Brasília I Agência Brasil

OMinistériO da Ciência,
Tecnologia e Inovação

trabalha para consolidar
até 2015 uma rede de inte
gração nacional dos palas
de conhecimento de diver
sos setores que hoje atuam

estanques, especialmente
nos laboratórios. univer
sitários. O desafio gover
namental foi apresentado
pelo ministro Marco An

tonio Raupp em audiência

pública no Senado.

Segundo' o ministro, a

estratégia do governo é de
senvolver mecanismos de

cooperação com a iniciativa

privada, para que as em

presas utilizem os recursos

de pesquisa e conhecimen-.
to do setor público.

EABIO MOREIRA/ARQUIVO OCP

ESTRATÉGIA Centros de ensinos vão atuar em parceria com as empresas

Ao mesmo tempo, a

rede de integração viabíli
zará o acesso de pesquisa
dores de todas as regiões
aos trabalhos já desenvol
vidos isoladamente. O ob

jetivo do ministério é in
centivar esse intercâmbio
para a implementação de

parcerias público-privadas
(PPPs), especialmente em

setores como desenvolvi
mento tecnológico, biotec
nologia e nanotecnologia.

A contrapartida é que
parte dos recursos deve sair
das empresas, que também
ficariam responsáveis pela
qualificação profissional.
Os projetos de desenvolvi
mento apresentados pelos
empresários seriam anali-

sados por um grupo de tra
balho interministerial com
a participação de represen
tantes da iniciativa privada.

De acordo com ominis

tro, as empresas parceiras
terão juros subsidiados e

recursos, inclusive a fundo

perdido. A principal fonte
de financiamento será o

BNDES.

Rio de Janeiro

Arranha-céu deve virar patrimônio cultural
DANIEL MARENCO/FOLHAPRESS

Marco da modernidade
da então Capital brasileira,
o Edifício A Noite foi o pri
meiro arranha-céu da Amé
rica Latina, atração turística
da cidade e ummirante que

competia com o Pão deAçú
car e o Corcovado.

Foi construído por um

grande jornal da época,
A Noite, e sediou desde a

fundação a mais impor
tante emissora do País, a

Rádio Nacional.
É também um. dos

mais destacados exem

plares da Art Déco, estilo
arquitetônico caracterís
tico de grande parte das

edificações das décadas de
1920 a 1940 nas grandes
cidades do mundo.

O nome soa exótico

para os que não conhecem

a história do prédio, que
pode ganhar o status de

patrimônio cultural brasi
leiro. A decisão foi tomada
em reunião do Conselho
Consultivo do Instituto
do Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional

(Iphan), a última etapa do
processo de tombamento
em nível federal.

O prédio, de 22 andares
e 102 metros de altura - o

que corresponde a 30 an

dares de um edifício atual
- está desocupado desde
o final do ano passado. O
edifício já é tombado pela
Prefeitura do Rio de Janei
ro. (Agência Brasil)

MI �CU Edifício A Noite foi erguido no final dos
anos 1920 e era referência na arquitetura nacional

ESJADO DE SANTA CATARINA
oFIcIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGuA DO SUL
Munic!pio5 que compOem 8 comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.

OFICIAtA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

Registro de Im6veis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente - edital, que
EDlFICIO RESIDENCIAL PAOLETTO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTOA. pessoa
jurtdica de direito privado. Inscrita no CNPJ nO 12.006,886/0001-60, com sede na Rodovia
Luiz Rosso nO 1090, sala 02, bairro Fábio Silva, em Criciúma-SC; REQUER com base no

artigo 213, inciso U, da Lei nO 6.015173, com as modificações introduzidas pela
Lei

.

n° 10.931. de 02.08.2004. a RET,IFICAÇAO DE ÁREA do imóvel
consistente em um terreno situado nesta cidade, na Rua 70-Prefeito Leopoldo
AugustoGerent, matriculado -ecc nO 4.972, ficha 01, Uvro 2-RG, a ser retificado
conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de Imóveis,

����t qU�OT��rcAbe��os o�os JgNF�ON�A�oT:� m�nc�o��t�R disp��i���A�b�'
para, querendo,. se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da

presente. pubtlcaçãc): CONFRONTANTES - Terplan Terraplanagem Ltda,
estabelecida na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira n° 1089, centro, Jaraguá do
Sul-SC, CEP 89�51-201; Tânia Maria Zielsdorlf, residente na Rua Prefeito Leopoldo
Augusto Gerent, nO 246, centro, Jaraguá do Sul-SC, CEP 89251-620; e Terezlnha de
Avlz Zielsdorff, residente na Rua Prefeito Leopoldo Augusto Gerente, fundos, n° 245,
centro: Jara�uá do Sul-Se, CEP .892�1"-620; Se for o caso, a manifestação
devera ser

_

feita na forma. de. Impugnação fundamentada, dirigida ao endereço
deste Registro de Imóveis (Situado na Rua Barão do Rio Branco nO 414
Centro, na .cidade de Jaraguá do . Sul-Se, expediente das 09:00hs à�
12:00hs e_ das 14;OOhs às 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á

�otifia;a����la do 'confrontante que não apresentar Impugnação no prazo da

JARAGUÁ DO SUL. 25 de Março de 2013.

A OFICIA�''')-''-' ,c>=c.,..�-
I

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ES1ADO DE SANI'A CAlARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
380·Centro· 89251·201- JARAGUADO SUL- se

Tabelionato Griesbach Novo Telefone/Fax: (47)327H700

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGI/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo lega].
FICAM rNTIMADOSDO PROTESTO:

.

Apontamento: 242360/2013 Sacado: ADALBERTO FUGEL Endereço: ESTRADA FRANCISCO GRET·
TER 34 . NEREU RAMOS· jaraguã do Sul·SC . CEP: 89265·840 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI
Sacadoc - Espécie: CBI· N°Titulo: 131032006· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.034,82 . Data

'Para pagamento: 09/04/2013· Valor total a pagar R$2.846,33 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.034.82 . Juros: R$ 723,71 Emolwnentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 241400/2013 Sacado: ADRIANA CRISTINA KREHNKE Endereço: RUA MARIA NANE·
TE MENEL 378 • Jaraguá do SW·SC • CEP: 89254·361 Cedente: MARMORARIA MULLER TIDA ME
Sacadon . Espécie: DMI . WTitulo: 1279·01 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.044,00 . Data

para paga!)1ento: 09/04/2013· Valor total a pagar R$L125,39 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.044,00· Juros: R$ 4,52 Emolwnentos: R$12.25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
· Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 241451/2013 Sacado: ADRIANA CRISTINA KREHNKE Endereço: RUAMARIA NANE·
TE MENEL 378 . Jaraguá do Sul·SC . CEPo 89254·361 Cedente: MARMORARIA MUlLER lIDA ME
Sacador- . Espécie: DMI • N° Titulo: 1279·01 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.044,00 . Data

para pagamento: 09/04/2013· Valor total a pagar R$1.I30.26 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.044,00 -luros; R$ 9,39 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50
· Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 242358/2013 Sacado: DAlANE SALETE DA SILVA Endereço: RUA HlLDAFRlEDEL IA
FIN 100· Jaraguá do Sul·SC • CEP: 89266·275 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacadon- Espécie:
CBI . N° Titulo: 251010562 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.898,78-· Data para pagamento:
09/04/2013· Valor total a pagar·R$3.832,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.898,78· Juros:
R$ 836,78 Emolwnentos: R$ 12.25· Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$
36,64

Apontamento: 242501/2013 Sacado: EDER CARIES GONCALVES Endereço: AV PREFEITO WAL·
DEMAR GRUBBA, 3841 • CENfENARIO • Iaragua do Sul·SC . CEP: 89256·502 Cedente: D R T SOM
E ACESSORIOS AUTOM01'lV0S TIDA Sacador- . Espécie: DMI . N° Titulo: 0003773904 . Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 247,37 . Data para pagamento: 09/04/2013· Valor total a pagarR$327,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 247,37 • Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$12,25· Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$19.39

Apontamento: 242326/2013 Sacado: EVERALDO MOKWA Endereço: ESTRADA lSABELAJ1'O S/NR
.. CORUPA . CEP: Cedente: INVESC EOMENTO MERCANTIL TIDA Sacador. SKAY MAQUINAS E

PLASTEspécie: DMI • N° Titulo: 14/02· Motivo.falta de pagamento Valor: R$ 1.100,00 . Data para
pagamento: 09/04/2013· Valor total a pagar R$1.262,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.100,00· Juros: R$ 2.56 Emolwnentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60·
Diligência: R$ 87,09

Apontamento: 242429/2013 Sacado: GUINDASTES E TRANSPORTES MARECHAL LTDA

Endereço: RUA jOAO ROPElATO 390 . jARAGUÁ DO SUL·SC . CEP: 89265·300 Ceden
te: BIMBOS RESll\URANTE TIDA ME Sacador:· Espécie: DMI . W Titulo: 053306 . Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$' 327,05 . Data para pagamento: 09/04/2013· Valor total
a pagar R$416,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 327,05.· juros: R$ 1,41 Emclu
mentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 27.95

Apontamento: 242328/2013 Sacado: lNO E COM DE CONFECCOES FRANCIS LTDA Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH 589 • jaraguá do Sul·SC . CEP: 89256·100 Cedente: PRATILKE CONFEC·
COES lIDA Sacador.- Espécie:DMI· N°Titulo: 2136·02·Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 396.12
· Data para pagamento: 09/04/2013· Valor total a pagar R$471,60 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 396,12· Juros: R$ 0,92 Emolwnentos: R$12.25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$14,71

Apontamento: 242495/2013 Sacado: INGRID MEIREllES GONZALES Endereço: RUA MANOEL
FRANCISCO DA COSll\, 422· VlEIRAS· Iaragué do Sul·SC· CEP: 89257·407 Cedente: APOLOS CO·
MERCIODE PERFUMESTIDA Sacador.. Espécie:DMI • WTitulo: RC 1348002 • Motivo: falta de pa·
gamentoValor: R$ 309,10 . Data para pagamento: 09/04/2013·Valor total a pagar B$390,83 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 309,10· Juros: R$ 0,92 Emolwnentos: R$12,25· Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 242500/2013 Sacado: LUIZ FABIANO NARLOCH Endereço: RUA PROFESSOR HENRI·

QUEGEFFERT 1250· jaraguá do Sul·SC. CEP: 89256·290Cedente: IRG FITNESS lIDA Sacador.- Es·
pécie: DMI . W Titulo: 3865002 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 355.96 . Datapara pagamento:
09/04/2013· Valor total a pagar R$440,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 355,96· Juros: R$
1,06 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 24.01

Apontamento: 242361/2013 Sacado:MARCOS WALMOR KRUGER Endereço: RUA RI 145lAIJGS331
LOT 13 LOTEAMENTO SCHlOCHET • RlBEIRAO GRANDE NORTE· jaraguã do Sul·SC· CEP: 89250·
000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacadçn- Espécie: CBI . N° Titulo: 750114448 . Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.690.68 . Data para pagamento: 09/04/2013· Valor total a pagarR$1.976.90
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.690.68· juros: R$I71,88 Emolumentos: R$12.25· Publica:
ção edital: R.$ 23,10 Condução: R$ 37,60· Diligência: R$ 4J,39

Apontamento: 242613/2013 Sacado: STI FABRlCACAODEMAQ IND lJDA Endereço:R JOAOTOZlNJ
· CENTRO·CORUPA·SC· CEP: 89278·000Cedente:CENTRlUM INFORMATICAlTDAME Sacador.

Espécie: DMI· N'Tirulo: 2033 cr . Motíyo: falta de pagamentoValor: R$228,00 . Data para pagamen
to: 09/04/2013·Valor total a pagar R$340,21 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 228.00." juros:
R$ 0,91 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24.50· Diligência: R$ 51,45

Certifico, que este Edita] de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 04/04/20J3. jaraguá do Sul (SC), 04 de abril de 2013.

. .

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12
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Controle da inflação
Para tentar consertara ato falho da presi

dente Dilrna, o presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, fez veemente defesa do

.
controle-da inflação em audiência pública no
Senado. Desta forma, até para marcar posi
ção, não está descartada uma pequena subida
na Selic, na reunião de maio do Conselho de
Política Monetária do Banco Central. Claro

que isso também poderá acontecer nas reu

niões de 16 e 17 de abril. De qualquer forma,
não deverá superar os 0,25%.

• 'RIO DA LUZ
'

Estabelecimento Elos mais antigos, o
supermercado Rio da Luz comemora

hoje 25 anos de existência.

Lourival Karsten

MERC
AJternadoressÚBcronos
Maior eficiência, múltipla apli

cabilidade e rápida respos
ta. Assim são os novos alternadores
síncronos da Linha G i-Plus. Mais

abrangentes, são utilizados para gerar
energia elétrica e .podem ser utiliza
dos em aplicações simples, como em

,

acionamentos por tomada de força
em tratores, em pequenas proprieda
des, até em s!tuações mais complexas,

como em sistemas de transferência
em rampa. Por serem mais compactos
e possuírem 12 terminais disponíveis
nas tensões comerciais de 1l0-480V,
os alternadores podem ser conectados
'nas ligações- trifásica e monofásica,.

,

com potência de 7,5kVA até 850kVA.
O grande diferencial dessa linha é que
um único modelo atende -às mais va

riadas necessidades da aplicação.

.Indústria
De acordo com o IBGE, a produção industriaí teve o seu pior resultado em

quatro anos no mês de fevereiro, com recuo de 2,5%. Amaior pressão veio do
setor automobilístico.

'

Distrito deínevaçâo
E�tá cada vez mais detalhado o pro

jeto do Distrito de Inovação de Jaraguá
do Sul- com investimentos do governo
do Estado - que deverá explorar siner
gias com o Instituto Semi de Tecnolo

gia em Eletroeletrônica e também com

ações do governo municipal em outras

áreas como, por exemplo, a educação.
Neste caso, o objetivo é que os alunos
dos últimos anos do ensino fundamen
tal já sejam estimulados com informa

ções sobre as possibilidades de continu
ação de seus estudos em sintonia com

os projetos tecnológicos e de inovação
do município: O grande objetivo é for
mar uma sólida base para alavancar o
desenvolvimento de Jaraguá do Sul em
bases tecnológicas e, o mais importan
.te, é o material humano:

Comércio exterior
Março fechou com superávit na

balança comercial de US$ 164 mi-
'

lhões e, desta forma, o resultado do
ano está acumulado em déficit de

US$ 5,2 bilhões, No primeiro tri
mestre do ano passado, a balança
comercial apresentou superávit de
US$ 2,4 bilhões. Por aí dá para ver
/0 tamanho do rombo que a-política
do governo está provocando, pois o

atendimento ao consumo está sen

do sustentado com importações.
Mesmo assim, ainda existem au

toridades que insistem em afirmar

que não está acontecendo desin

dustrialização no País. Se o gover
no não adotar medidas imediatas, o
problema será enorme num futuro
não muito distante.

-
, .

PIB
A perspectiva de expansão da economia brasileira, que iniciou o ano

com 3,5%, na avaliação da previsão do mercado já está em 3,1%. A infor

mação está no boletim Focus do Banco Central do Brasil.
•
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SELlC

íNDICE PERíODO

7,25% 6,MARÇO.2013
0,000% 3.ABRIL.2013

1.215,40 ABRIL.2013

+1,23% 3.ABRIL.2013

-1,11% 3.ABRIL.2013

PETR4 18,00 +1,69%
VALE5 33,70 +5,84%
BVMF3 13,74 +2,46% '

0,4134 ,
4.ABRIL.2013

-1,71% US$108,930
+0,05% US$ 1558,360

COMPRA VENDA VAR.

2,0225 2,0240 +0,15%
1,9900 2,0,900 0,00%
2,6039 _

'

2,6054 +0,42%
3,0674 ,3,0695\ +0,42%

TR

'CUB

BOVESPA

NASDAQ

AÇÕES

POUPANÇA
COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMB.ID
DÓLAR COM.

DÓLAR TUR. '

EURO

LIBRA

Tração elétricá
Uma das plataformas -a serem

trabalhadas pelo Instituto Senai de

Tecnologia em Eletroeletrônica é a

estrutura para Tração Elétrica. Ela

compreende laboratório de ensi
no para tração,elétrica, consultoria
em conversão de tração veicular e

desenvolvimento de pesquisa e de
senvolvimento industrial. A tração
elétrica é utilizada tradicionalmente
em sistemas de trens e metrôs, mas
também encontra espaço em diver
sos outros tipos de veículos e ganha
cada vez mais força nos pequenos
veículos de uso urbano.Atualmente

, ,

até barcos utilizam tração elétrica.

GTD
-

Esta sigla é utilizada para nome
ar Geração, Transmissão e Distri

buição de Energia Elétrica e é uma
"das plataformas a serem trabalha
das no Instituto Senai de Tecnolo-

,
gia em Eletroeletrônica, que será
instalado na cidade. Contará com

'

laboratório didático de energias
renováveis, desenvolvimento de
P&DI e equipamentos para consul
toria em GTD e eficiência energéti
ca. São áreas com grande potencial
de desénvolvimento que poderão

-

alavancar a economia de Jaraguá
do Sul ao longo dos próximos anos.

Investimentos
O Senai está 'realizando um

,

grande esforço com a implantação
dos oito Institutos Senai de Tec

nologia e dois Institutos Senai de
Inovação. Para tanto, conta .com

uma verba de R$ 10,8 milhões
-

,

que ainda poderá crescer em fun-

ção de novos aportes de recursos

aos projetos. O objetivo é realizar ii

transição para.uma indústria mais
focada em tecnologia e inovação:"
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Indústria e serviços têm
desonerações .nas folhas
MUDANÇA Pre_sidente
Dilma Rousseff

sanciona lei que
reduz o percentual de

pagamento do INSS

em setores produtivos

Brasília I Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff
_

.1'1.sancionou a lei que deso
néra a folha de pagamento para
setores da indústria e de serviços /

como forma de estimular a eco

nomia. Com a desoneração, em
presas que contribuem ao INSS

com 20% da folha de pagamento
passarão á pagar de 1% a 2%.

Apesar de os deputados fede
-rais terem incluído 33 setores no

_
texto da Medida Provisória 582,

.

que originalmente previa deso

neração em 15 áreas, a presiden
te vetou o' incentivo a uma parte

Medida de reduzir encargos sobre os salários visa estimular a economia interna

delas "por contrariedade ao

interesse público", conforme

comunicado ao Congresso, pu-
. blicado juntamente com a san

ção no Diário Oficial da União

de ontem.
Entre os setores vetados por

recomendação do Ministério

da Fazenda, estão empresas de

transporte rodoviário, ferroviá
rio emetroferroviário de passa
geiros, de prestação de serviços
de infraestrutura aeroportuá
ria, serviços hospitalares, enge
nharia e arquitetura e empresas
jornalísticas.

-

Na justificativa

para o veto encaminhada ao

Congresso,' Dilma argumenta
que "os dispositivos violam a

Lei de Responsabilidade Fiscal
ao prever desonerações sem

apresentar as estimativas de

impacto e as devidas compen

sações financeiras".

OCP19
_ www.ocponline.com.br

Ferrovias

Cargas crescem
A movimentação de cargas

na malha ferroviária brasilei
ra cresceu 1,3% em 2012 na

comparação com o ano ante

rior, aponta levantamento di

vulgado ontem pela Associação
Nacional dos Transportadores

I Ferroviários (ANTF). Foram

481 milhões de toneladas no

ano passado ante 475 milhões
em 2011. A entidade considera
o número satisfatório diante
da queda das exportações da
indústria.

Comércio

Confiança cai
o Índice de Confiança do

Comércio registrou queda de

2,3% no primeiro trimestre
deste ano, tia comparação com

o mesmo período do ano passa
do. Essa é a terceira queda con
secutiva do indicador, quehavia
registrado redução de 0,9% no

trimestre encerrado em feverei
ro deste ano. Os empresários do
comércio estão mais confiantes
no momento atual, com alta de

4,1% no subíndice que..indica
essa tendência.

IMAGINE

I
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Homem é assassinado
,

-

no Bairro Vila Lenzi
("RIM Primeiro

homicídio da região
este ano, ocorreu na

manhã de ontem,
em Jaraguá do Sul

carouna Veiga

Parece ironia-. Um dia após a

Secretaria de Segurança Pú
blica divulgar que Jaraguá do Sul
foi a única cidade de Santa Catari
na com mais de 100 mil habitan
tes a· não registrar nenhum caso

de homicídio durante os três pri
meiros meses de 2013, a primeira
ocorrência de assassinato no ano

aconteceu ontem, por volta das
8h, na Rua Adão Noroschy, no
BairroVila Lenzi.

Roberto Carlos Martins, 26

anos, foi morto com golpe de
faca no pescoço, supostamente
depois de tentar violentar sexu-

. almente a sobrinha L. M., de 14
anos. Adão Silvano Wisniewski,
de 27 anos, ouu:o tio da garota,
assumiu a autoria pelo crime.
Ele teria fugido para Guarami
rim dirigindo um Vectra cinza
e de lá ligado para a Central de
Emergências da Polícia Militar
para relatar o ocorrido. Além de

.

RELATO Garota de 14 anos (de costas) conta aos policiais como sofreu a tentativa de abuso-

telefonar para o 190, o suspei
to confessou o crime para mãe
da adolescente. Segundo o ca

pitão Aires Pilonetto, do 140
Batalhão da Polícia Militar, o

. {�

suspeito prometeu se entregar
a polícia, mas não informou

quando. Na cena do crime, a

mulher reconheceu o corpo de

Roberto Carlos Martins e con

firmou a ligação de Adão com o

homicídio.Wisniewskijá possui
passagens por violência domés
tica e Roberto CarlosMartins foi
acusado de abusar sexualmente
de outras jovens do bairro. Ain
da de acordo com o capitão da

PM, a adolescente contou que

Pistamolhada

Acidente na rodovia SC-II0 deixa cinco feridos
A colisão entre dois veí

culos deixou .cinco pessoas -

feridas, na SC-lIO (antiga
416), na manhã de ontem,
em Jaraguá do Sul. Um

Celta, com placas de Blu

menau, seguia. em direção
a Pomerode, quando teria
sido atingido por um Fax,
com placas de Coronel Vi
vida (PR), que vinha na

direção oposta. De acordo
com um levantamento ini
cial da Polícia Rodoviária
Estadual (PRE), a suspeita
é de que, por causa da chu

va, a condutora do Fax te
nha perdido o controle do
veículo e invadido a pista
contrária.

O ferido mais grave é

o condutor do Celta, de
44 anos, que ficou preso
nas ferragens e sofreu le
sões profundas e fraturas

expostas nas pernas. Ele
foi socorrido pelo Samu e

encaminhado ao Hospital
São José, em Jaraguá, onde
permanece internado.

No Fax, além da moto

rista, de 45 anos, estavam

outras trêsmulheres, de 42,
62 e 66 anos. Elas foram
encaminhadas ao Hospital
São José pelos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul com ferimentos consi-

. derados leves. Os envolvi
dos ainda devem ser ouvi
dos pela PRE que investiga- COUSÃO Veículos bateram de frente na

as causas do acidente. rodovia que ligá Jaraguá do Sul a Pomerode

foi acordada com urna mordida
do tio e, após se desvencilhar do

. homem, correu para a -casa de
urna amiga para acionar a Polí
cia Militar. "Quando chegamos
ao local para investigar a denún
cia de abuso sexual, os policiais
se depararam com o homem
morto", relatou Pilonetto.

-
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Investigação
Polícia não crê
em suicídio

A primeira hipótese levan
tada pela Polícia Militar foi a de

suicídio, logo descartada depois
que os peritos da Delegacia de

» Polícia Civil de Jaraguá do Sul
avaliaram a profundidade do fe
rimento no pescoço da vítima.

Após depoimento preliminar, a hi
pótese de que a adolescente teria
assassinado o tio em legítima de
fesa também teria sido descartada.
"A extensão do ferimento e o fato
do corpo ter sido arrastado tornam

improvável que a garota tenha sido
a responsável pelámorte. Também
temos uma confissão de urn tercei
ro envolvido", afirmou o delegado
Adriano Spolaor, O delegado in
formou que o crime teria aconteci
do na cozinha e o corpo foi arras
tado até um segundo cômodo da

residência, que funcionaria' como
uma espécie de dispensa.

A adolescente e a mãe (irmã
do homem morto), que trabalha
va no momento do crime, foram
encaminhadas à Delegacia para
prestar depoimentos.

Flagrante
Roubo de carros naVIla Lalau

que funciona na unidade.
Em revista ao carro usado

por eles, urn Uno com placas
de Joinville, a PM encontrou

chaves de fenda e uma chave
micha. De acordo com infor

mações do setor de inteligên
cia da corporação, a quadrilha
revenderia os carros furtados
a uma borracharia de Joinvil
.le, responsável por fazer o des
manche e revenda das peças.

Até o fechamento desta

edição, os acusados ainda não
haviam prestado depoimento
na Polícia Civil e permane
ciam detidos na Delegacia de
Polícia da Comarca. A prin
cípio, os envolvidos são dois
adolescentes e um adulto, com
mandado de prisão em aberto.

Três pessoas foram sur

preendidas enquanto tenta

vam roubar carros no estacio
namento de uma empresa do
Bairro Vila Lalau.em Jaraguá
do Sul;no final da tarde de on
tem. A quadrilha é suspeita de
ter praticado pelo menos ou

tros quatro furtos de veículos
na semana passada.

Motivados pela onda des
te tipo de crime, a empresa de

segurança monitorou as ima-
\

gens do estacionamento e ficou
atenta a pessoas não uniformi
zadas ou em atitudes suspeitas.
Por volta das 17h, os seguran
ças da empresa informaram
à Polícia Militar que haviam
imobilizado três homens, pró
ximo a urn caixa-eletrônico
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Arena de piso novo
para a Liga Futsal

SEM CUSTOS Em busca de visibilidade, empresa empresta piso de última

geração para receber os primeiros jogos da CSM na competição nacional

Palco de muitas glórias do sa
lonismo jaraguaense, a Are

na Jaraguá está cada vez mais

popular no Brasil e até mesmo

no exterior. Desta forma, algu
mas necessidades se tornam

mais nítidas, como a troca de

piso do local. Em parceria com a

empresa Future Sports, de Cri

ciúma, será testada uma estru

tura de polipropileno, um plás
tico de alta resistência.

o teste será realizado por
cerca de 40 dias, sem custo para
a cidade de Jaraguá do Sul. No

entanto, a expectativa é por uma

aprovação e uma possível aqui
sição do material. "O objetivo da
nossa empresa é que o piso seja
conhecido por profissionais do

esporte. A Seleção Brasileira de
futsal já jogou nesta quadra em

diversos locais do mundo. Esta
nova estrutura vai colaborar

também na prevenção de lesões
dos atletas", afirmou Luciano

Souza, da Future. "Na Olimpía
da de Londres, este piso chegou
a ser utilizado em diversas qua
dras de treino. Além disso, o po
lipropileno não agride a nature

za, não perde cor e tem dez anos
de garantia", comentou.

Caso aprovado, a Fundação
Municipal de Esportes e Turis
mo terá que desembolsar cerca.

de R$ 180 por metro quadra
do para adquirir o piso, que é
totalménte removível, "Nosso

segundo objetivo com esta ação
é possibilitar que no futuro a

Arena Jaraguá tenha uma qua
dra destepadrão. É uma possi
bilidade que estamos oferecen

do", endossou Souza.

A instalação foi concluída
em um dia de trabalho.A expec
tativa é pela utilização do equi
pamento em três jogos da Liga
Futsal, propiciando um teste de

qualidade, além da vísibilidade

para possíveis compradores.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

TESTADO Material instalado na Arena é o mesmo utilizado no último Mundial de Futsal e nas quadras de treino das Olimpíadas

Copa Três Barras

CSM vence Assoeva na abertura da competição preparatória
A CSM iniciou com vítória

sua participação na 1 a Copa
Três Barras de Futsal. Na noi
te de ontem, os jaraguaense
triúnfaram contra um adversá
rio da Liga Nacional, a Assoe
va, de Venâncio Aires.

A vitória por 4 a 2 foi cons
truída principalmente na pri
meira etapa, quando os coman

dados de Sergio Lacerda foram

para o vestiário vencendo por 3
a o. Daniel, logo aos 4', abriu o

placar. Nenê ampliou aos 13'.

Dian, aos 14',marcou o terceiro.
Mancha descontou aos 26' e

aos 36', mas Nenê deu núme
ros finais ao marcador aos 39'.
A CSM volta a quadra hoje, às
2oh30, para enfrentar o Bota

fogo, de Canoinhas.

Amanhã é a vez de enfren
tar Concórdia, outra equipe
de Liga Futsal, no mesmo ho
rário. Os jogos serão trans

mitidos pela rádio 98FM, de

Canoinhas, no site www.ra

dioçêfm.com.
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CHANCE Formado na base do

Jaraguá, meia jaraguaense Zé
Vitor deve herdar a camisa 10

Juventus

Garoto zé Vitor

ganha força
Em clima de decisão, o Ju

ventus segue a preparação para
o duelo contra o Guarani, no

domingo. Restando apenas três

jogos para o desfecho do Cata

rinense, o técnico Rafael Rocha

possui uma matemática de per
manência da equipe na elite.
"Se vencermos a partida, vamos
abrir cinco pontos de diferença
no confronto direto contra eles.
Matematicamente não vamos

estar livres do rebaixamento,
mas alcançaremos praticamente
este patamar", argumentou. A
principal novidade do Moleque
Travesso pode ser o retorno do
volante Evandro. Recuperado
de lesão, o atleta ainda é dúvi

da, mas pode soar como posi
tivo para os planos de Rocha.
Com a suspensão do meia Max,
o jovem Zé Vitor ganhou força
nos treinamentos e deverá ser o

principal articulador das jogadas
ofensivas. Na tarde de ontem, o
Tricolor realizou um jogo-treino
contra o sub-rz do Jaraguá, que
serviu para os últimos ajustes de
posicionamento e organização
tática. Acreditando na presença
de um bom público, o Juventus

disponibiliza a partir .de hoje o

primeiro lote de ingressos para o

jogo, no Supermercado Brasão.
A carga inicial estará disponível
no valor de R$ 15.
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MMA. "x-team_team@hotmail.com
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

X-TEAM-
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

TUFBrasil2
A pesar do time de FabrícioWerdum ter computado 2XO em cima do time
.l"\de RodrigoMinotauro, o público considerou queMinota conseguiu reu
nir o melhor time de lutadores da casa com 57% dos votos, em pesquisa
realizada recentemente por um site especializado. O time do "Vai cavalo"
ficou com os 43% restantes dos votos. Em minha opinião, o resultado de
outra pesquisa já vem se confirmando, pelo menos lá em casa. Na estréia
do programa foi constatado um número bem abaixo de pontos no ibope em

relação ao primeiro programa. Acredito que é natural essa resistência inicial
ao segundo programa, até por que no primeiro foram feitos muitos ídolos.
E o público respondeu com muito carinho a todos os participantes deste

reality show, que coloca lutadores dentro de uma mesma casa para morar e
lutar entre si, o que faz com que toda essa admiração venha acompanhada
de uma espécie de fidelização por parte do fã para com o atleta. E até esses

novos lutadores conquistarem um público tão grande quanto o primeiro, é
só questão de tempo. Acreditem!

I
I
I
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INTERVENTOR Rogério Tomazelli terá dois meses para colocar a casa em ordem

Primeiro de abril

FCFdecreta
Todo mundo já sabe que no dia primeiro de abril de todo ano

engraçadinhos aproveitam para poder "pegar" amigos e conhe
cidos em suasmentiras. Pois bem, o que aconteceu desta vez é
que o lutador e - pensei até então - homem sérioWanderlei

,:--
__ S_il_v_a resolveu dizer a sites especializados do mundo todo

que ele iria fazer a luta principal do UFC Suécia neste pró
ximo fim de semana, contra Gerard Mousasi. Dando

detalhes sobre a preparação e tudo mais, Wander
lei deixou em euforia o mundo da luta até o dia

seguinte, quando resolveu revelar a brincadei
ra. Eu não gostei, por que acabei ficando lou
co pra ver essa luta, apesar de acreditar que
Mousasi teria uma certa vantagem. Quem
quiser ver oWanderlei todo sorridente dando
um esclarecimentomaior sobre o ocorrido é só
entrar no YouTube e digitar: 'Wanderlei Silva's

April Fools Response - Message to fãs".

. ,...,

mtervençao na
Liga de Futebol
MOTIVO Eleição da nova diretoria não foi realizada dentro do

prazo determinado, obrigando á Federação Catarinense a agir

Pradi, Tiago Elizio e Antônio
de França. "Procuramos con
templar todas as regiões do

inunicípio na chapa", disse.
Desiludido com o fute

bol, o ex-presidente Mareio
Stein não quis comentar o

assunto. Já o procurador
jurídico da entidade, Ri
cardo Barichello, afirma

que encaminhou o edital de
eleição ao então presidente,
mas não sabe osmotivos de
sua não publicação.

Sem presidente desde o

último dia 31, quando
expirou o mandato da atual
diretoria, a Liga Jaragua
ense de Futebol está sob

intervenção decretada pela
Federação Catarinense de
Futebol. Segundo a resolu

ção 14/2013, assinada pelo
presidente Delfim Peixoto
na última terça, a Liga Ja

raguaense está acéfala e em

'desacordo com seu próprio
estatuto.

Para resolver o imbró

glio, a FCF nomeou o vice

presidente da região norte,
Rogério Tomazelli. Este
terá 60 dias para convocar

uma assembléia geral e re
alizar a eleição. Enquanto
isso, tem poderes para agir
como presidente.

O próprio Tomazelli en

cabeça uma chapa interes
sada em assumir a entidade.
Ao seu lado, estão Alcino 01-

denburg, Célio Iange, Cesar

Ponto para
Anderson

Num vídeo realmente
emocionante, o ídolo visita um
garoto que está a nove meses

com uma patologia no fêmur e
os médicos não conseguem dar

posição se voltará a andar. O

garoto de 12 anos praticava artes

marciais desde os cinco e é.fã
do lutador. O médico de Spider
intercedeu pelo garoto e pediu
para que ele desse um autógrafo
ao garoto, já que poderia dar um
empurrão em sua recuperação.
O vídeo está no YouTube e vale
a pena assistir. É só digitar:
"Anderson Silva e dr Eduardo

Picanço mudando a vida".

Guaramirim

Eliminatória aos Jogos Escolares de se
A Secretaria de Espor

tes e Lazer de Guaramirim

realiza, até a próxima terça
feira, dia 9, a etapa local dos
Jogos Escolares de Santa

-

: � :: I <i
-

::

equipes das escolas Alfredo
Zimmermann, Almirante r.:

Tamandaré, Carrossel, Lau
ro Zímmermann, São José e

São Pedro.
.1

Catarina. Em disputa, as

modalidades de futsal, tênis
de mesa, voleibol, hande
bol, basquete, xadrez a atle-

.

tismo. Participam atletas e
3 [, li _

!
I I t _ .1, _ í

" •

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Iiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Intemacional de Kickboxing.
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Inter é o único
classificado na
Copa do Brasil
EQUILÍBRIO Rodada de abertura é marcada por poucos gols,
mostrando que ninguém terá um caminho fácil pela frente

Agência Avante!

Di dado o ?ontapé �c�r para a maror competiçao
do futebol brasileiro. Em tre

ze jogos realizados na abertu
ra, o Internacional foi o único
a comemorar a classificação
antecipada para a segunda
fase. No Acre, o Colorado
venceu o Rio Branco por 2 a

o, naArena da Floresta.
No Pará, o Flamengo

não fez grande atuação,
mas venceu o Remo por 1 a

o, no Mangueirão. No Dis
trito Federal, o Ceará ficou
no empate sem gols com o

Ceilândia, no Abadião. Em

Juazeiro do Norte, o San
ta Cruz largou com vitória
diante do Guarani-CE por
2 a 1, no Romeirão. Com

apoio da sua torcida, o Ve
ranópolis surpreendeu e

venceu o Santo André por 1

a o, no Antônio Farina.
No interior paulista, o

Criciúma não repetiu as

boas atuações e ficou nó em

pate em o a o com o Noro

este, no Alfredo de Castilho.
Em Pelotas, o Atléticô-PR
soube lidar com a pressão
e venceu o Brasil por 1 a o,
no Bento Freitas. No Rio de

Janeiro, o Resende triunfou
contra o Caxias-RS por 2 a 1,

no estádio do Trabalhador.
No interior do Paraná, o

Cianorte foi valente e levou
a melhor contra o Barueri

por 2 a 1, no Albino Turbay.
De virada, o Betim, antigo
Ipatinga, venceu o Bangu
por 2 a 1, em Moça Bonita.
No' Mato Grosso do Sul, a

Portuguesa amargou um

empate em o a o com o Na

viraiense, no Virotão.
Em Manaus, o Nacional

venceu o Águia de Marabá

por 2 a o, no Roberto Si

monsen. Fechando a noite,
o Sport triunfou contra o

Vitória da Conquista por 1 a

o, no Lomanto Júnior.
ALlSSON ASSUMPÇÃOMPCOMM

1 A O Em Pelotas, Atletico-PR ignorou a força do Bràsil jogando em casa e venceu

Champions League
Messimarca,mas Ronaldo rouba a cena

As estrelas marcaram na

Champions League, mas só
Cristiano Ronaldo saiu de

campo com a vitória. Em Pa

ris, o PSG amargou um em

pate em 2 a 2 com o Barcelo

na, no Parque dos Príncipes.
Messi abriu o marcador para

os espanhóis. No entanto,
Ibrahimovicmarcou o gol da
igualdade dos franceses nos

minutos finais. Na Espanha,
o Real Madrid venceu o Gala

tasaraypor 3 a o, no Santiago
Bernabéu. O duelo contou

, • I' _IJ

com uma grande atuação de

Cristiano Ronaldo, autor de
um dos gols. Na Alemanha,
o Bayern de Munique con

firmou a boa fase e venceu a

Juventus por 2 a o, naAllianz
Arena. Por fim, Málaga e Bo

russia Dortmund ficaram no
J r r t • H !,il:L, ,_ t t t c v !

,

empate em o a o.

Timão lidera
Na Colômbia, o Corinthians não se

intimidou e conseguiu garantir os três
pontos ao vencer o Millonarios por 1

a 0, no El Campín. Na primeira etapa
a equipe passou por nervosismo, mas
soube superar as adversidades. O gol
da vitória foi anotado pelo meia Dani
lo. Com o resultado, os paulistas assu

miram a liderança do grupo.

Fogão afunda rival
Em máfase, o Vasco depositava as

suas esperanças no clássico isolado do

Campeonato Carioca. No entanto, o

sonho se tornou mais uma frustração.
Com atuação quase perfeita, o Botafo

go venceu o rival por 3 a 0, no Raulino
de Oliveira. Com o resultado, o Vasco
está praticamente eliminado e dificil
mente conseguirá reverter a situação.

Buscando experiência e evolução
no cenário mundial, a seleção mascu

lina de.handebol está na Europa, para
realizar amistosos. Hoje, ocorre o pri
meiro deles, contra - O Granollers, da
Espanha. "Estamos notando díficulda
des e vamos superá-las 'para estarmos
prontos nas Olirripíadas-rô"; comen
tou o técnico Jordi Ribera.

u;=c
..........._
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Cardmodificado
Com a lesão do sueco Alexander

Gustafsson, o armênio Gegard Mou-
,

sasi por pouco não ficou sem oponente
para o UFC Suécia. Porém, DanaWhi
te confirmou o também sueco Ilir Lati
fi como substituto. Segundo Mousasi,
Vitor Belfort havia se oferecido, mas
não houve acordo. Belfort está escala
do para o UFC Jaraguá do Sul.

Galo arrasador
Com grande atuação de Ronaldinho

Gaúcho, autor de dois gols, o Atlético
-MG goleou o Arsenal de Sarandí por 5
a 2, no Independência. Apesar de já es

tarclassificada, a equipe mineira ditou
o ritmo do jogo. Somando 15 pontos na
Libertadores, o Galo possui a melhor

campanha e surge como um dos favo-
I

ritos ao título continental.

Tricolor ria altitude
Na segunda posição do grupo '3' da

Libertadores, o São Paulo encara o The
Strongest, hoje, às 21h30, no Reman
do Siles. Para o duelo, o técnico Ney
Franco pôs fim ao mistério e confirmou
a presença do goleiro Rogério Ceni e
do atacante Aloísio entre os titulares.

Lesionado, o zagueiro Lúcio será um

desfalque para a 'equipe paulísta.
'

I

lucros. A prova disto'é o brasil�iro Ale
xandre Rocha, integrante da principal
liga do mundo, que está próximo de al- '

cançar R$ 1 milhão 'em prêmios. Rocha
precisa de apenas '79 mil dólares para
atingir a marca.

Osasco quer título
-

Em boa fase e sob o comando do
técnico

-

campeão olímpico Bernardi

nho, o Unilever espera triunfar e con

quistar o título da Superliga de Vôlei
feminino no duelo contra o Osasco, no
Ibirapuera. Caso triunfe no desafio, a
equipe poderá celebrar a oitava con

quista da principal competição do vôlei
feminino no país.
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FIOS DAS. MELHORES FIAÇOES DO BRA.SIL

-- --

Ao longo destes 30 anos, participamos da construção e

modernização .da indústria têxtil de Santa Catarina. acompanhando
.

as mudanças e evoluindo com ela. Agradecemos a todos que �

caminharam conosco até aqui.

Renovamos nosso compromisso de sermos dinâmicos e

inovadores, agindo. sempre com' responsabilidade técnica e ética,
fazendo da venda uma missão do interesse comum.

Cesar -Ihelss

-
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