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Opinião
Vidamais longa
A longevidade depende da genética,
da qualidade Na alimentação, de
exercícios' físicos e também do

emocional da pessoa.
LUIZ CARLOS PRA1l:S, P�§�A 2:::_

Estado lança edital para as

obras no trecho urbano da-280
MELHORIAS A previsão é de que em 90 dias a ordem de serviço seja lançada. Serão
duplicados 8,5 quilômetros entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. O investimento soma

R$ 85 milhões. O prazo máximo de conclusão é de 24 meses. Plenário, páginas 6 e 7

Renovação domaquinário
I

EDUARDO MONTECINO

Jaraguá do Sul
Colisãomata
um ciclista
Uma moto atingiu um
homem de 53 anos, que
transitava de bicicleta no
bairroAmizade. Elemorreu
na noite de quarta-feira.
Motociclista fugiu sem
prestar ajuda. PÁGINA 20

Thmperada
Carne pode
ser vendida
Acordo firmado entre

o Ministério Público, a
Vigilância Sanitária e

comerciantes liberou

provisoriamente a venda
de alimentos, desde que
embalados. PÁGINA 5

Futebol
Leão do vale
quer reforços
Equipe se prepara para
disputar a Terceirona do

.

Catarinense com foco
no planejamento. Time
quer fazer amistosos

para se preparar para a

Secretário de Infraestrutura de Guaramirim, Diogo Junckes (de camisa azul), di�;q4""liljl[\(R,Hm'llIm��ttã.A�RCj),�R!JIia. ijAGJN�141111111 i�wnIWrlÇ�o. pAGINA,21, "
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DO LEITOR

Há defesapara
os rnédicos?

Acredito que os médicos da rede pública devam
ter um salário digno, conforme suas funções, como
todo trabalhador. O salário, em comparação com o

atendimento privado, está baixo. Mas também não
acredito que há alguém contrário à solução desse pro
blema. E não creio que seja solucionado somente com
o reajuste salário.

Essa minha opinião foi baseada no que li nos jor
nais. As pessoas afirmam não conseguir que a classe
médica registre o ponto ou cumpra a carga horária.
Ou que com o salário atual eles (médicos) se recusam
a trabalhar. Até mesmo a Associação dos Médicos su
gere que o aumento proposto não é suficiente.

Pergunto: qualquer servidor público, descontente
com seu salário, pode deixar de cumprir o horário?
De executar a função para a qual prestou concurso

público? Neste caso, qual o procedimento de qual
quer empresa? Se o funcionário não cumprir o horá
rio, o destino será a rua.

_ Quantas categorias estão, .da mesma forma que os

médicos, com os salários abaixo do mercado? Qual
o trabalhador que, na iniciativa privada, ficaria con

tente após ter 8% de reajuste e, depois, recebesse a

notícia de que outros funcionários, da mesma empre
sa, tiveram 60% de aumento? Há, no mínimo, uma
hipocrisia no ar.

Que garantia a população tem de que esta é a so

lução para resolver o problema da falta de médicos
na rede pública? Que há boa vontade para resolver o
problema, não tenho dúvida. Mas o salário é a verda
deira e única causa dessa deficiência? Este diagnósti
co foi feito e apresentado?

Médicos que tentaram se instalar em Jaraguá do
Sul e não conseguiram foram ouvidos?

Hoje, há facilidade em marcar consultar particu
lares? Espero que estas perguntas tenham respostas.

• Valerim S. Jerks, morador

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraQ redacao@ocorreiodopovo.com.br

Elltidade
CVV realiza atividades

"

O programa de ajuda Como Vai Você (CVV)
de Jaraguá do Sul vai realizar algumas ativida
des para celebrar a Semana de Valorização à

Vida, que acontece entre os dias 4 e 11 demaio.
Neste sábado, os voluntários da entidade fa
zem uma panfletagem no largo da Fundação
Cultural, na Avenida Getúlio Vargas. No dia

11, será realizado um café colonial, no Circolo
Trentino de Jaraguá do Sul. O evento inicia às

14 horas. Os ingressos custam R$ 20 por pes
soa. A arrecadação será destinada à manuten

ção dos serviços do CVV na cidade.

, .IJlddlllÍ;11. HUi,

COMENTÁRIO

Vida e 'rotina
Duas verdades: Ninguém quer

ficar velho e ninguém quer
morrer. Claro, há exceções, mas

são exceções. Venho a esta conver

sa porque acabei de ler um artigo
num jornal de Porto Alegre sobre
a longevidade das freiras. Interes
sou-me. Falo nas minhas palestras
sobre esse nosso desejo de longa
vida, ainda que essa longa vida te

nha que conviver com a velhice.
Não deve ser novidade a nin

guém que a longevidade transita por
algumas questões muito claras. Em

resumo, a longevidade depende da

genética (que pode sermudada pelas
emoções), depende da qualidade da

alimentação, depende da exercita

ção continuada do corpo e depende
do emocional da pessoa. Sim, sei, há
ainda um elemento misterioso que

lUIZ CARLOS PRATES

nos leva a vivermais que outras pes
soas, mas esse elemento ainda não
foi "captado" pelos sentidos huma

nos, não o definimos ou achamos.
De todos os fatores que de

põem a favor da longevidade, sem
dúvida, o mais importante, o de
cisivo, é o emocional, o modo de

, perceber a vida e a ela reagir. Não
é para qualquer um.

A reportagem que li sobre a lon

gevidade daS freiras, elas Vivem em

média oito anos amais que as outras

mulheres, foi escritoporumcancero-

...;,
1 �;. ;: -."_

logista americano, DavisAgus.Aliás,
tudo está no livro deleViverSemDo

enças, Agus diz 'que o primeiro ele
mento da longevidade das freiras é
a rotina. Tudo feito mais 'ou menos
às mesmas horas edo mesmo jeito
acalma a "alma" e não sobressalta
o corpo. Verdade, sair da rotina só
mesmo porum grandemotivo, fora
disso é encrenca na certa. Mas tem
uma coisa, uma vida de voo reto,
uma rotina sem fim, uma vida sem

sal ou é fuga ou desespero por algo
não definido oumantido sob segre
do. Duvidomuito da felicidade das
freiras ... Mas já as vi também com
aliança no dedo, dizendo-se Casa
das com o Senhor. Sendo assim,
deve haver muito amor, porque
rotina no casamento, sabe-se,mata
os cônjugesmaiscedo...

paixões nos homens? E o que você vê por aí, mais das
vezes? Mãos descuidadas, pés sem elegância, sobre sal
tos horrorosos ou, agora no inverno, aqueles saltões tipo
pata de bode. Um horror. E os cabelos, no geral, todas
elas com eles escorridos, compridos, sem graça. Quem
duvidar que olhe as páginas sociais dos jornais, bah, que
horror! Uma grande paixão pode nascer pelo pezinho
dela ou pela mãozinha ou, claro, pelo cabelo, mas cabelo
demulher, não as vassouras que andam por aí.

• Ela
Santo Deus, uma jovem e bela mulher com cabe

lo de mulher, que raro, que magnífico, que exemplo!
Estou falando da Sophie Charlotte na recém-iniciada
novela Sangue Bom. As gurias devem dar uma olhada,
se ainda não viram a Sophie. - Ab, mas tem uma coi
sa: aquele cabelo é para quem se garante, para quem
tem personalidade, não sendo assim, o negócio é o que
anda por aí, cabelos longos, escorridos, sem graça e

todas parecendo uma cópia uma da outra. Não fosse
o tempo a nos separar, Sophie, eu ia te procurar, que
cabelo, que estilo!

• Falta dizer
Se o evangelista Marcos voltasse à Terra, ah, ele teria

que disputar comigo os direitos de uso da passagem do

capítulo 9, versículo 23 da Bíblia: "Se tu podes crer, tudo
é possível ao que crê". É o meu mantra diário. Entre nes

sa, leitora, leitor, seja qual for a sua causa ou desespero.
Marcos, fiz-me dono da tua sentença!

• Fetiches
Às vezes, penso que as mulheres não estão nem aí

para o seu marketing pessoal. Será que elas não sabem

que cabelos, J?ãos e pés provocam emoções e grandes

AJUDA PARA

-MATHEUS,
A dona de casa Rosane
Minatti continua a luta para
dar melhores condições de
vida e saúde ao filho Matheus.
A família, de Corupá, pede
apoio e doações para ajudar o
menino de 14 anos. Ele sofre
de uma doença muscular

degenerativa agressiva, que
provoca a perda dos movimentos.
Matheus faz fisioterapia e tem

acompanhamento médico
regular. Para cuidar do filho, a
mãe teve de deixar de trabalhar.
Com poucas condições
financeiras, os pais precisam de

ajuda para construir um quarto'
e um banheiro adaptados ao uso
do rapaz. Quem puder ajudar
deve entrar em contato pelos
telefones: 3375-3206 ou

9152-9628, com Rosane.

Atividade social
Evento no

,
_

Jaragua84
A Associação dos Mora

dores do Bairro Jaraguá 84
promove amanhã uma ação
comunitária e ambiental na
comunidade. O evento tam

bém vai celebrar o Dia do
Trabalhador. Serão realiza
das atividades recreativas

para crianças e familiares.
Haverá oficinas sobre cuida
dos com o meio ambiente,
serviços de beleza, dicas de
saúde, cortes de cabelo e sor

teio de brindes. O evento será
realizado das 13h às 17h, no
Ginásio da Escola Municipal
Luiz Gonzaga Ayroso,

-
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CHARGE
EM GUARAMIRIM • HORA DE APOSENTAR
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EDITORIAL

Uma conquista
daregúio

Olançamento do edital para a contra

tação das obras de melliorias no tre
cho urbano da BR-101, entreGuaramirim
e Jaraguá do Sul, feito ontem pelo gover
no do Estado, é uma vitória da região. Foi
pela mobilização da Associação dos Mu

nicípios do Vale do ltapocu (Arnvali) que
se iniciou o processo de elaboração dos

projetos necessários para fomentar essa
abertura de concorrência.

A organização apresentada pelos pre
feitos envolvidos nesse processo foi o dife
rencial para derrubar uma possívellenti
dão, caso todo esse trabalho fosse deixado
a cargo do Departamento Nacional de In
fraestrutura deTransporte (Dnit) e gover
no do Estado. Quando destinou recursos
próprios para a elaboração dos projetos
- básico e executivo - a Arnvali chamou

.

a atenção dos governos sobre a impor
tância e urgência da recuperação desse-

trecho. Ao entregar em um tempo ágil -

esses trabalhos técnicos de engenharia ao.

Estado e ao Dnit, aAssociação jogou toda
a responsabilidade aos governos. Amobi

lização política empregada pela entidade

junto aos deputados federais e-estaduais
também foi primordial.

"
Espera-se agora que tudo ocorra

dentro dos prazos previstos

o Estado deu sequência a essamobiliza
ção. Acertou com (5 Dnit a transferência da

responsabilidadesobreo trechoeontem lan

çouoedital da concorrência. Espera-se agora
que tudo ocorra dentro dos prazos previstos
e que não surjam entraves jurídicos para
atrasar essas melliorias que visam, princi
palmente, salvar vidas.

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

de inteira l'ésponsabilidade de seus autores.

"'*'!;,. OCorreio doPovo utilizapapelproduzido apartir de
r;.::::!' fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30' Endereço: Av. Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 892�6-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

! Vestibular IFSC

Desconto na taxa de inscrição
I Candidatos aos cursos técnicos e de graduação do Instituto Fede-
ral de Santa Catarina (IFSC) podem solicitar a isenção da taxa de ins

crição até o dia 15 de maio. O benefício é concedido aos doadores de

sangue e pessoas de baixa renda. As condições. para o abatimento do

pagamento da taxa devem ser conferidas nos editais disponíveis no

site www.ingresso.ifsc.edu.br. A inscrição para os cursos técnicos é de

R$ 30. Para os cursos de graduação, o valor é R$ 40.

Bairro dos Imigrantes
Mutírâo de limpeza

Os moradores do Bairro dos Imigrantes, em Guaramirim, reaÍizam
amanhã um mutirão de limpeza na comunidade. O evento inicia às 8h.
As pessoas interessadas em participar devem ir até a sede da Associação
dos Moradores para ajudar no trabalho de melhorias. Quem ajudar, ga
nha o almoço. A alimentação será servida na sede da entidade.

"
Está tudo pronto para vir

um golpe e as pessoas
não estão vendo.

Do polêmico roqueiro Lobão,
55, em entrevista ao jornal

Folha de S. Paulo

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 899
01 - 04 - 07 - 09 - 10
12-14-15-16-17
18 - 20 - 21 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO Nº 3182
16 - 29 - 32 - 48 - 54

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04758
l' 83.217 250.000,00
2' 04.229 17.100,00
3º 32.914 16.600,00
4' 94.442 16.100,00
5' 20.413 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1489
01 - 15 - 24 - 26 - 28 - 48
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". Renovação para mais economia
INVESTIMENTOS
Prefeitura de Guaramirim

vai comprar novas

máquinas e pretende
descentralizar os serviços

Natália Trentini

Grande parte do recurso de R$ 5
milhões que Guararnirim deve

conseguir através do programa Ba
desc Cidades' II será investido na

compra de maquinário para a Secre
taria de Infraestrutura (veja no qua
dro abaixo os veículos que serão com

prados). Com a ampliação da frota, a
administração espera dinamizar os

atenétimentos e economizar cerca de
R$ 500mil por ano dentro do setor.

Sem equipamentos suficientes

para atender a demanda de manu

tenções do município, empresas
terceirizadas auxiliam no trabalho
de melhorias nas estradas da zona

recuperação das vias. Essas contra

tações custam R$ 120 mil ao mês.
"Vamos nos tornar autossu

ficientes para as demandas de

manutenção periódicas. Grandes
obras ainda não poderão ser feitas

por nós, mas poderemos ajudar
em pequenas ações", afirmou o se

cretário Diogo Junckes.
Muitas máquinas da frota atu

al somam anos de uso. A única pá
carregadeira é de 1965 e a cada 60
dias precisa de manutenção. Já os

três caminhões caçamba são de

1980 e estão diariamente nas ruas.

Como a intenção é dar mais dina
mismo ao trabalho, esses veículos
não serão descartados.

.

Além dos novos maquinários
que serão adquiridos para a se

cretaria, mais 14 automóveis e um

microônibus estão previstos para
o município. A Prefeitura espera
gastar em torno de R$ 3 milhões.
O restante do recurso será destina-

rural, fazem o transporte de cargas e do para pavimentações.

EDUARDO MONTECINO

PRÓXIMO Donaldo disse que o novo local facilita o deslocamento

EDUARDO MONTEcrNO

E.M USO Segundo o secretário Diogo Junckes, as atuais máquinas não serão descartadas

Unidades nos bairros "mais afastados
Com uma estrutura de 65

funcionários, a Secretaria de In
fraestrutura deGuaramirim de
verá ser subdividida a partir do
ano que vem. Serão criados dois
núcleos nos bairrosmais afasta
dos para facilitar o atenétimento
aos moradores. A sede perma
nece na área central, e os outros
pólos serão nas comunidades

do Rio Branco e Corticeira.

Segundo Junckes, com o

maquinário renovado e estrutu

ra de servidores suficiente, essa
.

nova dinâmica deve gerar eco

nomia. "Hoje temos gente so

brando na secretaria e são mui
tas despesas com deslocamento
de equipamento para regiões
distantes do município", desta-

cou. AS estruturas de garagem
serão construídas em áreas que
já pertencem aomunicípio.A se

cretaria também deverá deixar
o aluguel mensal de R$ 7mil. A
área administrativa será transfe
ridapara o antigo restaurante do
Parque de Eventos, e os equipa
mentos serão levados para uma
área usada como depósito.

Guaramirim

Águas abre escritório no Centro
Desde ontem, o atendi

mento aos consumidores da

Águas de Guaramirim atende
na área central do município.

'

Quem precisar solicitar ser

viços como conserto de rede,
nova ligação de água e segun
da via da fatura deve se dirigir
ao novo escritório, na Rua 28
de Agosto, ao lado dá Associa
ção Empresarial de Guarami
rim (Aciag).

No primeiro dia. de fun
cionamento a movimentação'
foi tranquila, mas a média
de atendimentos chega a 300

pessoas pormês. Com a facili
dade de acesso para a popula
ção, a expectativa é que a de
manda aumente ainda mais.

A mudança foi aprovada pagamento e reativar o abas

pelo operador de estampa- tecimento", comentou o dire

ria, Donaldo Jarda, 35 anos. tor da Águas, Osni Denker.
Pela terceira vez neste ano

' A população também tem

ele precisou procurar aten- opção de buscar os serviços
dimento e a localização aju- através da internet, ferra
dou. "É importante ter um menta ainda pouco utilizada

serviço que dê retorno à' co- pelos moradores. O portal
munidade. Aqui é mais per- (www.aguasdeguaramirim.
to", comentou. com.br) oferece área de auto-

Outra facilidade é a pro- atendimento, onde é possível
ximidade com bancos e lojas acompanhar o histórico das

para o pagamento das taxas, faturas, imprimir segunda
principalmente para pessoas via, emitir certidão negativa
que dependem de transporte ou fazer previsões da próxi
coletivo para se locomover. / ma leitura. O espaço de soli

"Principalmente em casos de citações on1ine é usado .para
corte de água, quem vinha de reclamações de falta de água,
outro 'bairro precisava pegar entupimento, vazamento, en
até seis ônibus para fazer o tre outros.
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Venda de carnes
• •Ar..

com eXIgenClas
TEMPERADA Alimento

poderá ser vendido
desde que embalado e

etiquetado. Continua
proibida a exposição em

bandejas brancas

Carolina Veiga

A té o dia 30 de junho a co

l"\..mercialização da carne

temperada está liberada nos

supermercados de Jaraguá do

Sul, desde que respeite alguns
procedimentos que passarão
a serem exigidos pela Secre
taria Municipal de Desenvol
vimento Rural e Agricultu
ra (Semag) e pela Vigilância
Sanitária, com fiscalização do
Ministério Público. Continua

proibida a exposição do produ
to imerso no tempero nas tradi-

cionais bandejas brancas e o

empacotamento no momento

da compra pelo freguês.
Para atender às normas es

tabelecidas, os comerciantes de
verão temperar a carne dentro
do açougue e, imediatamente,
embalá-las e etiquetá-las. Só

depois desse procedimento
poderão expor e comercializar
os produtos. De acordo com o

promotor da 7a Promotoria de

Jaraguá do Sul, Rafael Meira

Luz, a prática será permitida
até dia a 30 de junho, período
de transição dado aos comer

ciantes para que decidam entre

se adequar as normas exigidas
ou desistir da venda doproduto.

"Eles terão 60 dias para
pensar na viabilidade finan

ceira, elaborar os projetos de

adequação e encaminhá-los
à aprovação na Secretaria da

Agricultura para posterior as

sinatura do Termo de Ajus
tamento de Conduta (TAC)",
explicou Luz. A partir do dia 10

de julho, segundo a promoto
ria, apenas os mercadistas que
assinarem o TAC poderão con- ,

tinuar comercializando o pro
duto. "O ajuste de conduta será
um incentivo para aqueles que
se comprometerem a adequar
suas estruturas ao que exige a

legislação. Por isso, continua
remos permitindo a venda me
diante a assinatura do docu

mento", concluiu o promotor.
Após o dia 10 de julho, as

fiscalizações aos estabeleci
mentos serão frequentes e as

penas aos comerciantes que
infringirem a Lei serão de in

terdição do estabelecimento,
revogação do alvará, prisão em

flagrante delito e multa.

LÚCIOSASSI

AMPLIAÇÃO Lenzi pretende construir uma nova estrutura para manipular as carnes temperadas

Medidas obrigammais investimentos
O comerciante Luiz Lenzi ven

de aproximadamente 190 quilos
de -earne temperada por semana

e, para ele, adequar o supermer
cado para a produção e venda do

entreposto de carne - categoria
na qual está inserida a carne

temperada e os embutidos - va

lerá o investimento já orçado em
R$ 40mil. "Eu precisei reformar
todo o meu açougue e vou apro
veitar para construir a estrutura

exigida para a carne temperada.
Tambémvou fazer linguiça e deri

vados", comentou.
Lenzi construirá, no terreno

ao lado do supermercado, uma
nova estrutura com quatro salas

paramanipulação dos alimentos e

armazenagem dos temperos, mais
vestiário e banheiros. O projeto
está concluído e foi enviado à Se
cretaria de Agricultura para apro
vação. "Agora, enquanto espero

para assinar o Termo de Ajusta
mento deConduta (TAC), vou vol
tar a vender a carne como foi in
dicado pelo promotor", concluiu.

O inspetor agropecuário da

Semag, Daniel Peach, diz que a

carne, quando temperada, não
é mais um produto da categoria

açougue e, por isso, passaporuma
fiscalização diferenciada, não rea
lizada pela Vigilância Sanitária.

"Quando temperada ela passa a

ser um entreposto de carne e para
.comercializá-la será necessária
estrutura própria para este tipo
de produto, como câmara fria,
uma sala paramanipulação, outra
para os temperos, outra para ex
pedição, banheiros e vestiário",
exemplifica Peach. Contudo, de
acordo com ele, cada um dos su

permercados apresenta um caso

diferente e deverão ser estuda
dos isoladamente.

MEMORIAL Objetos e vestimentas usados pelo padre Antônio
Echelmeyer estão expostos na igreja Nossa Senhora do Rosáric

Centenário

do PadreAntônio Echelmeyer",
com fotografias da infância do

religioso, ainda na Alemanha,
até seu falecimento, em 1985,
em Nereu Ramos.

No domingo, dia de come

moração aos 100 anos de ba
tismo do padre será realizada
missa solene às ioh, celebrada
pelo Reverendo Padre Donize
ti Queiroz, no Sagrado Coração
de Jesus e com participação do
Coral Ecumênico de Corupá.

Em seguida acontece o lança
mento da segunda edição do livro
'Frutos de um sim - vida, história
e obras de Padre Antônio Echel

meyer', escrito pelo advogado
Giuliano Sávio Berti. O biógrafo
do religioso revelou que mais do

que se dediear a vida religiosa,
Echelmeyer era autodidata em

arquitetura, pintura, fotografia,
elétrica, entre outras. "Padre An
tônio foi um construtor, em todos
os sentidos", concluiu Berti.

Nereu Ramos homenageia
padre Antônio Echelmeyer

Se estivesse vivo, o padre
Antônio Echelmeyer comemo

raria 100 anos hoje. Paramarear
a data, a Igreja Nossa Senhora
do Rosário realiza uma série de
atividades especiais em home

nagem ao sacerdote. Echelmeyer
dedicou 40 anos de sua vida à
comunidade de Nereu Ramos
e foi responsável, entre outras,
pela construção da IgrejaMatriz,
do Hospital São José, em Jara

guá do Sul, e pela ampliação do
Serrrinário Sagrado Coração de

Jesus, em Corupá.
A Santa Missa solene em

comemoração aos lOO anos do
sacerdote inicia hoje às 19h na

Igreja Matriz Nossa Senhora
do Rosário, com participação
do Bispo Dom Irineu Roque
Scherer e do Coral do Centro
de Cultura Alemã de Jaraguá
do' Sul. Amanhã, logo após a

celebração matinal, será aber
ta ao público a exposição "Vida

I
,
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PLENARIO
Edital da BR-280 é

•

lDaIS um passo
Um dia depois de a coluna co

brar, afinal, tantas promes
sas já foram feitas, o governador
Raimundo Colombo (PSD) lan
çou ontem o edital para contra

tação da obra de duplicação do
trecho urbano da BR-280, entre
Guaramirim e Jaraguá do Sul. A
previsão é de que em 90 dias a

ordem de serviço, que abrangerá
8,5 quilômetros entre aWegQuí
mica até a Ponte do Portal, seja
lançada. O investimento deve
ser de R$ 85 milhões e o prazo
de conclusão dentro de 18 a 24
meses, depois do início dos tra
balhos. Será a grande marca de
Colombo na região, sem dúvida
nenhuma. O anúncio foi feito no
Centro Administrativo; no total
foram 402 quilômetros de obras
com editais lançados, somando
recursos de quase R$ 500 mi

lhões, entre pavimentações e re

vitalizações pelo Estado inteiro.
Na região, ainda foi contempla
da a restauração da SC-157, que

Recurso pede
afastamento

"

Nem mesmo o recurso apre
sentado ontem por José Osnir
Ronchi (PP), na tentativa de que
a Justiça determine o afastamen
to imediato de Mário Fernando
Reinke (PSDB) e Armindo Sesar
Tassi (PMDB), tem tirado o sono

do prefeito. "Não estou morto,
até porque tenho a consciência
tranquila", diz o tucano. Reinke
nega que tenha utilizado a distri

buição de macadame como forma
de se favorecer eleitoralmente e

diz que houve confusão nos nú
meros. Segundo ele, no material
de campanha, a informação de

que 2.600 cargas tinham sido
distribuídas em 2012 estava er

rada. "Este é o balanço de quatro
anos", argumenta.

Defesa
A confusão nos números
deve ser uma das estratégias
utilizadas pela defesa de Mário
Fernando Reinke. Ele esteve

em Florianópolis na terça-feira
e contratou o escritório Bedin,
Schreiner & Advogados Associa
dos para tratar do caso.

liga Jaraguá a Pomerode.
A batalha pela duplicação do

trecho urbano da 280 ganhou
força em 2011 com a união das
lideranças regionais a cerca do
pleito. Com participação efeti
va do deputado Carlos Chiodi
ni (PMDB), o Estado repassou
R$ 500 mil para contratação
do projeto, que prevê a cons

trução de um elevado, melho
ria da Ponte do Portal e outras
artes. Depois disso, começou a

luta por recursos para execução
da melhoria no trecho, que so

mente nos três primeiros meses

deste ano foi palco de 56 aciden
tes. A obra será realizada atra

vés do regime diferenciado de

contratação, prevista no Pacto

por Santa Catarina, que garante
mais agilidade e menos buro
cracia, e foi possível graças a um
convênio entre o Dnit (Departa
mento Nacional de Infraestru
tura e Transporte) e o governo
de Santa Catarina.

Comitiva noDnit
Presidente da Acijs, Monika Conrads, comanda comiti

va regional hoje em encontro no Dnit, em Florianópolis. Irá
acompanhada dos vice-presidentes Vicente Donini e Paulo
Mattos.Napauta, a duplicação daBR-280 até São Francisco
do Sul e a revitalização das vias estrut:ur-antes. Os prefeitos
da região foram convidados a participar da reunião.

Lauro gostou
Prefeito de Guaramirim, Laura Frõhlich (PSD), rece

beu com entusiasmo a notícia do lançamento do edital da
BR-280. "Essa obra é importante para toda região. Vai ga
rantir maiormobilidade e vem ao encontro do que a classe
empresarial reivindicava", comemorou.

Habitação
o Conselho Municipal de Habitação vai sugerir mudan

ças nos critérios de seleção dosprogramashabitacionais. Se
gundo o presidente do conselho e secretário de Habitação,
AntônioMarcos da Silva (PMDB), a questão da vulnerabili
dade das famílias deve ser requisito principal.

Tô nem aí
Nem mesmo a Secretaria de Desenvolvimento Regio

nal tinha recebido a informação da abertura do edital para
duplicação da BR-280. Parece que as SDR's estão sendo ig-'
noradas por Colombo, fato que esta semana rendeu critica
pública do vice, Eduardo Pinho Moreira (PMDB).

C'

Visita animada
Visita do senador Paulo Bauer (PSDB) ao prefeito Dieter Janssen (PP) e ao vice, Ja�e

Negherbon (PMDB), aconteceu em clima de descontração. Dieter aproveitou e pediu ao

parlamentar empenho no acompanhamento de projetos de interesse do município.

o 'caminho àMoralidade
Os relatórios quemotivaram oMinistério Público a abrir inquérito para investigar as faltas de

Natália Petzy,(J;>lYlP.:mn9il\;l;I���lf,�QriW}l�nÇ<ílffiiphados por 'engano' para Promotoria da Infância
durante a administração anterior. De lá, os papéis seguiram paraMoralidadeAdministrativa.

SEXTA-FEIRA,3 DE MAIO DE 2013

EM FOCO
A presidência dos conselhos municipais
tem gerado uma batalha silenciosa. De
olho nas eleições de 2014, líderes de
alguns partidos estão fazendo de tudo

para abocanhar a maior fatia.

.... -

Jeferson Gomes, diretor do Hospital
Jaraguá, e Maurício Souto-Maior, diretor
do São José, participam da plenária da

Acijs, na próxima segunda-feira.

• • •

Comitiva regional vai hoje a

Florianópolis buscar recursos para
os hospitais do município.

.....

Deputado Pedro Uczai (PT) garantiu a

liberação de R$ 600 mil para construção
,

de uma quadra de esporte na Escola
Germano Lafim, em Guaramirim.

Um azero

AJustiça negou pedido de antecipação
de tutela e manteve o decreto do prefeito
Dieter Janssen (PP) que obrigou a Cana
rinho a baixar o preço da tarifa de ônibus.

Da cidade
Na abertura da Sa Conferência

Municipal da Cidade, o prefeito
Dieter Janssen falou sobre a im

portância de unir crescimento com

qualidade. "Já iniciamos com in
vestimentos em mobilidade urba

na, na organização do município,
as questões ambientais, o lixo e

demais áreas para fomentarmos o

crescimento sustentável de Jara

guá do Sul", discursou.
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AUDlento dependerá de desempenho
oMinistério da Educação deve lançar ainda em maio um programa específico para tentarmelhorar o desempenho de alunos e

professores em matemática, física, química e biologia, tanto no ensino médio quanto no superior. As matérias foram escolliidas porque
são nelas que o país acumula os piores indices. Uma das ações já confirmadas será a oferta de pós-graduação em universidades federais
e privadas a professores que lecionam as disciplinas nas escolas públicas. O certificado garantirá aumento salarialao docente, através da
chamada progressão na carreira, mas só será concedido se houver a comprovação de que seus estudantes melhoraram -exigência inédita
em programas federais de educação. "Hoje, gasta-semuito com formação dos professores, mas amelhoria não chega aos alunos, não tem
eco", afirmaMozart Neves, que coordenará o projeto. A forma de avaliar a evolução dos estudantes ainda não está definida. O número
de professores incluídos no programa dependerá da adesão dos Estados. O país tem cerca de 250mil docentes de ensino médio em

matemática, física, química e biologia, segundo os dados do governo. Mas boa parte não tem formação na área - em física, são 90%.

Chapa 2 entra com recurso

Adilson Braum entregou ontem ao presidente da Comissão Eleitoral,
Marcel Salomon, recurso pedindo a impugnação da eleição da Ujam. Se
gundo a denúncia, a chapa 3, de Laércio Machado, que venceu a disputa,
teria entregado a inscrição dentro das dependências da Prefeitura e fora
do prazo estipulado. A comissão deve se pronunciar até sábado sobre o

caso, podendo aceitar ou não a denúncia.

Cariocas aproveitaram o feriado do Dia 1 º de
Maio para protestar quanto às políticas de in�estimento

em função das OJimpíadas e Copa do Mundo.

Unificação do ICMS
o senador Lindbergh Farias (PT- RJ), presidente da Comissão deAssun

tos Econômicos do Senado, acredita que, pormeio de entendimentopolítico, ,

será possível reduzir o número de destaques apresentados pelos senadores
ao Projeto de Resolução (PRS) 1/2013, que unifica gradualmente as alíquo
tas do ICMS interestadual com o intuito de eliminar a guerra fiscal. Os desta

ques devem ser analisados pelos parlamentares no próximo dia 7.

Representatividade
Vereador mais votado de Guaramirim, Evaldo

Junckes (PT) defende que a região se organize para

eleger um deputado federal no pleito do próximo ano

e os partidos lancem só candidatos com reais chan
ces de vitória. Ele diz que a falta de representativida- .

de tem obrigado os municípios do Vale do Itapocu a

mendigar em Brasília. "Um deputado tem R$ 20 mi
lhões por ano em emendas. Nós, quando consegui':
mos R$ 200 mil, comemoramos. Temos _que deixar
de sermendigo e voltar a ser rei", brinca.

o STF não pode tomar o lugar do Legislativo,
que não pode se submeter ao Executivo, que
não pode dar o tapa e esconder a'mão.

Do jornalista Juremlr Machado sobre
os últimos rounds entre os Poderes.

i'l j;i 11.1
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E agora?
Questionado sobre a mudança de

postura, já que nas eleições de 2010, o
PT só não teve dois candidatos a depu
tado federal na região porque Dionei da
Silva desistiu da disputa, Junckes cul

pou o ex-correligionário pela situação.
"O Dionei abandonou as bases, não ti
nha mais respaldo no partido. Por isso,
não abri mão de concorrer".

Preferência em SP
Pesquisa Datafolha revelou que

para 1/4 dos paulistanosMarta Suplicy
foi a melhor prefeita que a cidade já
teve. Na outra ponta, o pior desem
penho foi o de Celso Pitta. Entre as

principais marcas da gestão da petista
citadas pelo eleitor estão a criação do
Bilhete Único e das escolas com ativi
dades extras em tempo integral.

Defesa do
mensalão

No recurso ao STF (Supremo Tri
bunal Federal) contra a condenação
do julgamento do mensalão, a defesa
do presidente do PTB, Roberto Jeffer
son, pede que Joaquim Barbosa deixe
a relataria do processo. A estratégia
também foi utilizada pela defesa do
ex-ministro José Dirceu (PT). Ambos
alegam que por ter assumido a pre
sidência do STF, Barbosa não pode
mais ser o relator. O prazo para recur
sos dos condenados terminou ontem.

I

- �

.

Combate às drogas
A votação em Plenário na Câma

ra dos Deputados da proposta (PL
7663/10) que institui várias medidas

para o combate às drogas, como a in

ternação involuntária de dependentes
químicos e a ampliação de pena para
traficantes, deve acontecer na próxima
semana. O texto também divide a com

petência das ações antidrogas entre

União, Estados e municípios; obriga
a oferta de vagas de trabalho para ex

usuários em todos os contratos fecha
dos com recursos públicos; e traz um
conjunto de regras gerais para a ava

liação e o acompanhamento da gestão
das políticas públicas sobre drogas.

Em defesa
Durante encontro comCristina Kir

chner, a presidente Dilma Rousseff.ad
vogou abertamente pelas empreiteiras
brasileiras que disputam uma bolada
de 5 bilhões de dólares para a constru

ção de duas hidrelétricas noRio Santa

Cruz, na Patagônia Argentina.
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- CEI marca a primeira reunião
CÂ
Vereadores de

Guaramirim vão

investigar devolução
de R$ 10 mil para
o Legislativo

Verônica Lemus

�ndo como ponto de
.1 partida a devolução de

R$ 10 mil ao caixa do Le

gislativo de Guaramirim, a
Comissão Especial de In- �

quérito (CEI); formada na

Câmara para apurar o fato,
fará sua primeira reunião
na próxima terça-feira, dia
7, às 14h. Composta pelos
vereadores Evaldo Junckes
(PT), presidente, Altair

Aguiar (PSD), relator, e

Everaldo Sprung (PMDB),
membro, a comissão pre
tende se debruçar sobre a

contratação de uma em

presa de Florianópolis, que
prestava assessoria contá

bil, e que originou a devo

lução da verba.
De acordo com o petista

Evaldo Junckes, o fato de a

Policia Civil ter encerrado

inquérito e apontado um

ex-servidor da Casa como

culpado, não responde a to

dos os questionamentos. "A
Câmara tem que fazer o pa
pel dela", diz. Além disso, a
CEI questiona a necessidade
e a legalidade da contratação
da assessoria contábil para
a prestação de contas junto
ao Tribunal de Contas do

Estado. Segundo Junckes,
durante a Legislatura passa
da, foram realizados quatro
empenhos, um deles sem

licitação, para contratar o

serviço, que acabou sendo
realizado pela mesma em

presa, sornando um valor
de R$ ISO mil. O vereador
acusa a contratação de. ser
suspeita e 'imoral'. "Fui

presidente (da Câmara) por
duas vezes e nunca precisei
contratar empresa", argu
menta.

A intenção do presidente
daCEI é que a comissão evo
lua para uma CPI, Comissão
Parlamentar de Inquérito,
pois assim teria o poder
para pedir a prisão dos res

ponsáveis ou a devolução
do dinheiro. No Legislativo,

quem responde pelos atos

da Câmara é o presidente da
Casa, que na época era Osni
Fortunato (DEM).

Relembre'o caso
Em fevereiro desse ano,

a empresa que prestava as

sessoria contábil à Câma
ra de Vereadores durante
a legislatura passada foi
informada de que havia

irregularidade no fecha
mento das contas e decidiu
ressarcir à Casa o valor de
R$ 10.020,00. Porém, um

cheque do mesmo valor foi
detectado e descobriu-se que
o doemnento estava assina
do por um ex-servidor da
Câmara, que sacou o valor

correspondente ao cheque.

LÚCIOSASSI

CEI Junckes diz que R$ 150 mil repassados à

empresa de assessoria contábil gera suspeita

COMO FUNCIONA A COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO (CEI):

1. A Comissão Especial de Inquérito (CEI)
é formada por três integrantes: um
presidente, um relator e um membro.
Todos são de partidos diferentes.

2. A Comissão tem o prazo de 60 dias,
que pode ser prorrogável por mais
45 dias, para concluir a investigação.

3. O relatório aprovado pela comissão vai para
análise do plenário da Câmara, para votação
de todos os vereadores da Casa.

4. Depois o texto será enviado ao Tribunal de
Contas e ao Ministério Público, para que sejam
tomados os procedimentos legais cabíveis.

LÚCIOSASSI

Participantes se reuniram ontem para
debater políticas de planejamento para o município

leiando a cidade

Último dia de conferência, no Cejas
O segundo e último

dia da Sà Conferência

Municipal das Cidades
em Jaraguá do Sul come

ça hoje, às 8h, no Centro

Empresarial (Cejas). A

programação será inicia
da com a apresentação do

planejamento estratégico
do município, conhecido
como Jaraguá Ativa, lan
çado em março deste ano

pelo Instituto de Pesquisa
e Planejamento Físico
Territorial (Ipplan) e pela
Secretaria do Desenvol
vimento Econômico. Na

sequência, será aberta a

mesa redonda 'Leitura da

Cidade'. O encerramento

da conferência está mar

cado para as 12h.

Ontem, o primeiro dia
da conferência começou
às 8h, seguindo com ati
vidades realizadas até as

21h30. Além de palestras
temáticas, 'o evento contou
com mesas de debates em
torno dos quatro temas

abordados. durante as pa
lestras da manhã: 'Políti
cas de incentivo à implan
tação de instrumentos
de promoção da função
social da propriedade',
'Participação e controle
social no Sistema Nacio-

nal de Desenvolvimento
Urbano, Fundo Munici

pal de Desenvolvimento
Urbano e Instrumentos'
e 'Políticas de integração
intersetorial e territorial.
Os objetivos dos debates
foram o de aprovar pro
postas para o município
e eleger os delegados que
representarão Jaraguá do
Sul na edição estadual do
evento.

Durante palestra, o

arquiteto urbanista Ed
son Luis Cattoni criticou
a falta de coragem do Po
der Público de colocar em

prática políticas públicas,

nacionais ou municipais,
de planejamento urba
no e desenvolvimento
social. Para Cattoni, um
dos problemas é a atitu
de dos governantes de
adotarem programas ad
ministrativos e planos de

governo próprios em vez

das políticas públicas es

tabelecidas por lei, como
os Planos Diretores dos

municípios.

Planejamento
estratégico do

município será

apresentado hoje.

-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Veteranos celebram IIDia daVitória"
Em comemoração aos

. 68 anos da derrota da
Alemanha nazista, a Asso
ciação Nacional dos Vete

ranos da Força Expedicio
nária Brasileira (ANVFEB)

promove amanhã urna so

lenidade cívica. O evento

inicia às lOh30, em frente
aomonumento dos expedi
cionários, na Avenida Ge
túlio Vargas, em Jaraguá

,

Companhia busca
. .

I

_' A

recursos ,para. tUITIe
Bárbara Elice

�om projeto - aprovado
\...ma Lei Rouanet, a Co
lher de Pau Companhia de
Teatro agora busca parce
rias para viabilizar a circu

lação do espetáculo "Terra
dê Ninguém", em todas as

regiões de Santa Catarina.
As apresentações devem
acontecer no segundo se

mestre de 2013, em espaços
alternativos de 23 cidades.

Essa é a primeira vez

que o grupo'planeja urna

turnê financiada por meio

da lei federal de incentivo
à cultura. O projeto, orçado
em R$ ,/,0.805, precisa de

apenas 20% do valor para
entrar em prática. Para os

apoiadores, o investimento
será totalmente abatido no

imposto. Para a companhia
teatral, o recurso viabilízará
o cachê dos atores, trans

porte e alimentação.
Até o momento, a pro

posta de parceria foi apre
sentada a mais de 60 em

presas do Estado. Para o

ator e integrante da Colher
de Pau, Maykon Junkes, o

projeto é considerado ba
rato e pode ser um bom

negócio para'os pequenos
empresanos. Isso por
que, segundo Junkes, une
duas "causas culturais": a

difusão de um represen
tante do teatro autoral

catarinense, que levará o

espetáculo às cidades; e

a valorização dos imóveis

históricos, por receberem

públicos diferentes. "Como
resultado, o apoiador terá
sua empresa associada a

um -projeto que não so

mente busca um resultado

artístico, mas também tem

urna função social maior,
que é a de valorizar o patri
mônio histórico", explicou.

Espetáculo
.

"Terra de Ninguém"
estreou em 2010 'e é consi
derada a principal peça da

companhia Colher de Pau,
desde o início das pesqui
sas do grupo sobre teatro

físico. Com apresentações
em Jaraguá do Sul, Join
ville e Florianópolis, o gru
po foi convidado a integrar
a programação da Aldeia

I

do Sul. De acordo com o

secretário da entidade, Ivo
Kretzer, estão confirmadas a
presença de veteranos, auto
ridades e do comandante do
62° Batalhão de Infantaria

de Joinville, o tenente-coro- <,

nel Ronaldo França Navar-
ro. O "Dia daVitória" ocor
reu em 8 de maio de 1945,

quando as forças aliadas
venceram o nazismo.

/
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DIVULGAÇÃO

PLANEJAMENTO

Projeto prevê apresentações em
mais de 20 cidades catarinenses,
no segundo semestre do ano

Palco Giratório do Sesc em

Lages, no dia 4 de junho, e
na semana cultural realiza
da em Xanxerê, no Oeste. \

Para a turnê. prevista
no atual projeto, as apre
sentações devem acontecer

em locais alternativos e de

importância histórica para
as cidades, corno museus e

edificações. "É urna 'experi
ência diferente. O público
fica sentado dentro do ce

nário e qualquer mudança
de luz ou som pode ser per
cebida", comentou, Junkes.
A expectativa é que 1,8 mil

pessoas assistam à peça.
Ao final�d0 projeto, a

companhia planeja escre

ver urn diário ou informa
tivo sobre as apresentações..
"Será urna experiência para
crescermos corno compa
nhia' de teatro, mas tam

bém por conhecermos as

realidades ao nos apresen
tarmos no interior de Santa
Catarina", acredita Junkes,

Os interessados po
dem contatar a companhia
pelo email colherdepau@
=scar.art.br ou pelo telefone

8434-4345.

I
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adequados a suas características físicas.
Pois o livro é umamáquina bem

.

inventada: tem pouco peso, cabe no
bolso, não consome energia - não
necessita pilhas, baterias, nem tomadas,
nada -, é descartável ou guardável,
conforme a conveniência, usa-se em
qualquer lugar - uma praia, uma
piscina, num ônibus, na sala de espera
do dentista, na espera do prato na praça
de alimentação do shopping -, para
quando queremos, podemos voltar atrás,
repetir, pular vários capítulos, conhecer o
fim desde o início, tomar notas, folheá
lo, deixá-lo na mesa de cabeceira por
meses a fio, retomá-lo de repente como
se nunca tivéssemos tido em mãos algo
tão prazeroso. Mantê-lo aberto sobre os

joelhos, dormir com ele no colo, oferecê
lo a quem não dispõe de instrumento
eletrônico algum, com a segurança de
que será plenamente desfrutado.
Não pede se realmente quero fechá-lo,

Q charlesautor@gmail.com

o futuro do meu companheiro
Com o lançamento da Feira do livro

de Jaraguá do Sul, programado para
os próximos dias, podemos reiterar que a

questão do futuro do livro está em plena
fase de efervescência. Existem aqueles que
preveem uma hecatombe para a cultura se

o livro desaparecer, ou se for substituído
parcialmente por outros sistemas
de comunicação ou, como se diz em .

linguagem técnica, por outros suportes.
Parece claro que o supoite eletrônico está
em alta e o suporte papel, em baixa. As
bases de dados, ligadasmundialinente
no sistema internet, proporcionarão

.

a informação documentária que for
necessária, Isto é algo que devemos aceitar
sem nos rasgarmos todos.
Mas, como diz o escritor peruanoMario
Vargas Dosa, os escritores continuarão
existindo àmargem do suporte em que
suas criações forem transmitidas; e o livro
terá sua função para os

gêneros e temas mais

serve para deixá-lo sobre o sofá com um

titulo filosófico para impressionar uma
mulher que visitará sua casa.

O livro pode ser utilizado em silêncio - por
exemplo, numa sala de aula -, podemos
dá-lo às crianças pequenas e aos idosos -

alguns livrinhos são inclusive laváveis e

podem ser levados ao banho -, escolhê-lo
em cores ou não, com ilustrações ou sem, e
abarcar todo o universo do conhecimento
e da sensibilidade humana: de um
tratado da física quântica a uma

canção da Legião Urbana.
Inclusive, quando tudo tiver
desaparecido, aparecerão umas páginas
intactas de um modesto exemplar de
bolso que alguém esqueceu num hotel
fazenda, num ponto de ônibus, num
banco de praça, no balcão de um lar.
Porque o livro, assim como a arte,
como a alma, é imortal!

Clique animal

ADOTE Este lindo gatinho foi abandonado
e precisa de um lar carinhoso para ser feliz.
É macho, tem aproximadamente 2 meses.

Contato: Kreciane 8809-0552 ou Fábio 3273-6047

NINHADA
Seis fofuras
estarão prontas
para adoção quando
desmamarem. São
muito lindinhos.
Três fêmeas e três
machos, cinzas,
creme, laranja e dois

branquinhos. Se
você tiver interesse
entre em contato
com Marisa 3276-
1492 ou 9681-9078

Consultório Veterinário
Banho e Tosa I Hospedagem
TáxiPet

ESTRUTURA E TRANSPORTE
TOTALMENTE CLIMATIZADO

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

e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul.
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Adilson Fagundes
Arthur Picolli dos Santos
Carlos Alberto Schure
-César Edinan
Cláudio Freiberger
Cristiane da Costa
Davi Mohr
Edvino Rux

Emily Isabelle Ranh
Etelmaris Schmitz Régis
Eugenio Moretti Garcia
Fábio Laube
Fernando Henrique Voigt
Gisele Siqueira Leal
Heitor Gonçalves
Horst Gunter Teske
Ivan Mifteld Avanso

Jennifer Camile Schultz
JoãoCarlos Ferreira

Jony Mulloschadt
José Geraldo Arneck
José Montebeller
Juvenal B. de Lima
Leonardo Turquetti

I Lídia Schiochet

Lígia W. de Souza

Lucas Fortez
Luis Antônio Volpi
Márcio Hornburg
Paula Roberta Reitz

Paulo Arendt
Rosane Kruger
Roseli Pontes Fernandes
Rosivaldo Kruger
Solange Walter
Victor Antônio Pincegher
Vllmar Vieira
Waidi Buttner
Zeno Bublitz

Bruno Mazzeo - ator
• Agnaldo Rayol - cantor
• Betty Gofman - atriz

Curiosidade
3 de maio ...

... é o 1230 dia do ano
no calendáriogregoriano.
Faltam 242 para acabar o
ano. Dia Internacional da
liberdade de imprensa.
Dia do Parlamento. Dia
Internacional do Sol. Dia
do Taquígrafo. Dia do
Sertanejo: Dia do Solo.
Em 2002 - O Euro é
confirmado como moeda
dos países componentes da
União Europeia. .

Fonte: Wikipedia.
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Quaselá
Equipe do Stannis

Pub pede pra moçada
segurar a ansiedade e

manda avisar: falta só
mais um pouquinho.
Enfim chegaram à reta
final das burocracias.

Logo mais poderão
abrir as portas ao pú
blico e inaugurar o

balcão. Pra quem não

sabe, o pub fica ali no

calçadão, instalado no

, porão do Hotel Nelo.

Boliche
Últimos dias para inscrições.Será na próxima quarta

feira, dia 8,' o 10 Torneio Amador de Boliche em Duplas
de Jaraguá do Sul. A promoção é do Play Bowling. Podem
ser.montadas duplasmasculinas, femininas ou mistas. Li
guem no 33719902 para mais informações.

Analista
Pra quem está perdido na agenda cultural vai o toque

que amanhã tem comédia rolando na Scar, está em cartaz

a peça O Analista e a Sexóloga de Bagé. A peça começa às

20h, liguem no �275 2477 para mais informações.

Ruana Carla e Ana sacht, entre as divas que
frequentam os camarotes do club The Way

Duas infos foram lançadas sobre o evento esta

semana: a primeira é que sim, ele acontecerá e será
em novembro. A segunda é que Blur será uma das

atrações principais. Esperamos agora para saber do

local, o Jóckey'Club de São Paulo está descartado, já

• ,. • > " s: li . Ique o evento repensa sua capacidade.
/

Eliane e Daiane Milnitz na pista da Ouínta
Sertaneja com Téo e Edu do London Pub

Dia dasMães
Filhos e filhas apaixonados, a quem planeja pa

gar um almoção pra mamis próximo dia 12 ágen
te repassa a lista: Cachaçaria Água Doce, Mr Beef,
Confraria do Churrasco, Mãejerona e SERMarisol
estarão abertos especialmente para a ocasião. Se

preferirem deixar a homenagem para o jantar, 'o
Madalena estará de portas abertas.

Exclusividade'
Diz-se artesão iniciante, mas o jaraguaense

Leandro Santos não deve nada ao mercado, com
o talento [que possui para montar acessórios mas
culinos, a partir daquilo que garimpa entre sucata
histórica. Há pouco tempo anunciada oficialmen

te, sua oficina, a Rust Miner, já deixa: os olhos
mais clínicos ansiosos pelas próximas publicações.
Visita recomendada. Acessem facebook.com/
RustMiner. Por hora, a única vitrine disponível,

.

preenchida com cordões, pingentes e pulseiras à

steampunk, certamente, em pouco tempo vão ga
nhar notoriedade.

.

"

i
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VARIEDADES

HOJE
� 22h - Discotecagem / Especiallndie Rock. Local:
Blackbird Bar 147 3275 2398

� 21 h - Música ao Vivo / Samba Raiz com Bel Bandeira.
Local: Sam'bar 14730544848

,. 22h - Sacra-Feira / Show com Vini e Dudu. Local:
Sacramentum Pub 1478832 1524

SÁBAD04/5

.. 21 h - Pocket Show acústico com ViIIà Grand. Local:
Blackbird Bar 1 47 3275 2398

,. 21 h - Música ao Vivo / Shaw com Grupo Por Acaso.
Local: Sam'bar 1 47 3054 4848

.. 22h - Ladies Free / Show comE'dio & Thiago e Levando
um Lera / DJ Diego Feller / Elas free até as Oh. Local:

.

London Pub 147 3055 0065

.. 22h - Músiea ao Vivo / Show com Tiago Lemos eLucas
Cota. Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

DOMING05/5

.. 20h - Música ao Vivo / Show com Mr. Jorge Conforme o

Movimento. Local: Sam'bar 1 4] 3054 4848

Laís Alessandra, em noite de

bãlada, no Epic Concept Club

,

Planeta Terra 2013

t-

;;,
r

"

._.;:--
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sexta-feira, dia 3 de maio
de 2013. Dia Mundial da Li
berdade de Imprensa. Nossa,
como o tempo passa! Já es

tamos quase no meio do ano

e até parece que foi ontem as

festas de final de ano e o nos

so querido e amado Carnaval!
É... O tempo não para mes

mo e anda passando mais rá

pido do que a gente imagina!
Embora muitos ainda curtam

um feriado prolongado, para
nós, simples mortais, a sema

na continua normal, digamos
que uni pouco menor, apenas!
,Neste sentido, vamos à nossa

coluna social de hoje, que está
bombada de boas notícias.

..

Altos'papos
Na manhã do último feria

do, este colunista social, mais
Jair Dalprá, Valmor Zonta,
Beto Taranto, Jeremiaz Rozza,
o fotógrafo Lúcio Sassi, Volnei
Renhke, Cabeça e Tato Branco
formataram mesa concorrida
no Bar QO Oca. Foi uma salada
mista, digamos assim!

Mesa
Hoje à noite, no Cheers

Irish Pub, em. Corupá, tem

música com direito a mesa

formatada pelo colunista.

Quem dá o tom é o cantor

Enéas Raasch e, na percussão,
o meu querido Érico Verici
mo ..Combinado?

Alex &WIllian
Dia 11 de maio, a Epic Con

cept Club movimenta uma

noite country. Presença da du
pla sertaneja Alex & Willian.
Não precisa consultar a Mãe
Dinah. Certamente a casa vai

L�......_,_�!!!������� ":����J 111 �lílp'ei lotar. De nada!

NIVER
Bettina Magda, a bonita
filha do casal amigo Valdir
e Irani Chiodini,o Teti,
estreia hoje, com mega
festa, os seus 20 aninhos

Eba!
Sob a chancela da Scar,

aterrissou na mesa deste co

lunista o convite para o Con
certo de Gala da Orquestra
Filarmônica da Scar que irá
mover os amantes deste épi
co do som, para celebrar os

10 anos do Centro Cultural da
Scar, dia 10 de maio. Após o

concerto os convidados serão

recepcionados com concor

rido coquetel no Pianos Bar.

Thanks, eu vou.

Pensando bem
Como tem gente "burra" por

natureza, que fica culpando Deus
e o destino pelas escolhas erra

das. Lembrem-se: a gente colhe
exatamente aquilo que planta.

Lua di Pano
Você já conferiu a fan Page

da Lua Di PanorEntào corra! A

promoção para o Dia das Mães
é muito show.

Show
O evento de moda que a Tri

ton promoveu na Epic foi um

grande sucesso e arrebanhou
nomes da linha "in" de nossa
city, se é que você me entende.
O DJs San Schwartz e Ferris
deram o toque. Perfeito!

Buxixo
Dizem as línguas super afia

das, que um' casamento dos
"fortes", se é que'-você me en

tende, pode acabar a qualquer
momento. Eujá sabia!

Moa Gonçalves "

NAS RODAS

Não ousem esquecê-lo: o meu

amigo, Adilson Maass, é o

grande aniversariante de hoje.
Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

.. .. ..

A linda Paula Pereira - por
dentro e por fora - continua
arrasando corações por onde
passa, mas todos sabem

que o tempo livre dela agora
é para estudar.

,

Alvaro &Matheus
Hoje vai sair gente pelo ladrão na Upper Floor, em

Guaramirim. A casa trouxe para mega show a dupla ser

taneja Álvaro & Matheus, mais o grupo de pagodeAtitu
de. Não precisa consultar os universitários, vai bombar.

.. .. .

As primas Sônia e Cátia
Manhke, estão em solo gaúcho
dando um giro de carro pelas
estradas da fronteira com

o Uruguai. É claro que a

paradinha para compras ria
Rivera é um fato. De férias,
as garotas vão muito bem,

obrigado!

Gauchesco·
Acontece neste sábado dia 4, na Sociedade Botafo

go, baile tradicionalista gaúcho com César Oliveira e

Rogério Mello e o Conjunto Fogo de Chão. Ingressos
antecipados no Posto Mime Matriz, Casa Campeira e

bar do Botafogo. Mais uma ,do Zandir Promoções.

Niver doArthur.
Para quem tem o seu ce1ular, Arthur Piccoli dos

Santos espera a sua ligação. Hoje, o meu afilhado co

memora mais uma data festiva de vida. Hiper e mega
pop parabéns da coluna.

Fotos
As fotos da Ia Noite do Blues estão postadas no site

moagoncalves.com.br. Pode conferir a vontade!

Espanhola
Hoje à noite, a partir das 20 horas, a Confeitaria

Bela Catarina, sob a batuta do chefAriel D'Avila, mo
vimenta a jornada.

Gogó-
Antes de terminar a minha coluna social de hoje, se

ria um crime não comentar sobre o sucesso que o cantor

sertanejo Fernando Lima anda fazendo. Com gogó de

ouro, o amigo arrasta multidão em suas apresentações.
Ele merece e os nossos ouvidos agradecem!

3370-3242 lia__GiuIa!IáIIIIIIfaSilira,,1Z-CUIIII-CEP1!I25iZ__

J'angIrã III-se« f.-.......CllríDEt 3 J '1C*nI)

Pode-se facilmente compreender uma criança que
tenha medo do escuro, A verdadeira tragédia da vida é

quando homens e mulheres adultos têm medo da luz.

Platão

_ FEIJOADA Hermes Chiamolela e Monica Murara

conferindo a feijoada dó Restaurante Lehmann's

ELET"'O�TELESISTEMr=lS

(47) 3371.4643
9112.0162

Rest:aurante
�7251

JUNTINHOS
O médico Jean Beno
Lucht e Charla Menel,
na Noite do Blues

VARlEDADES
SEXTA·FEIRA,3 DE MAIO DE 2013

e moagoncalves@netuno.com.br

ANIMADA
Mauri Cani
movimentou
mesa concorrida
na 1 ª Noite do
Blues

Festa do
Champagne

Os convites para 6a Festa do

Champanhe, que acontece dia

15 de maio, na Epic, podem ser

adquiridos na loja Le'Bru Perfu

mes, Biodora e Upper Donna, no
Shopping. Mais informações no

fone 3370-2900.

..
"

.

TE CONTEI
• Zé da Farmácia anda
de vento em popa com as

suas belas realizações
na Câmara Municipal de
nossa urbe.

• Tem um certo senhor

que deveria se preocupar
mais com a sua vidinha,'
a que pouco lhe resta!
Ô raça, viu!

I

- • ,E o Meu Boteco, na
Reinoldo Rau, hein?
Bombou terça-feira.
Deixou gente na calçada!

• Recebi gentil convite
para saborear uma
buchada em Barra do Sul.
Dizem que o Rubinho, cap
do Bar do Rubinho, faz
a melhor dobradinha do
sul do mundo. Tenho que
conferir!

• Dia 8 de junho rola, em
Guaramirim, na Sociedade

Diana, a 1 ª Macarronada
da Adefig. Estou nessa!

• Querendo almoçar?
Corra para o Bela Catarina.
Eu indico!

• Uma ótima sexta-feira e

'cuidado: você está sendo,
filmado.

• Com essa, fui!
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Cinema
Programação
de 3 a 9/5

JARAGUÁ DO SUL

-PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 - Legendado - 14:00,
16:30, 19:00, 21 :30'

ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Nacional - 13h30, '

15h50, 17h30, 19h30, 21h30

ARCOPLEX3
• Vai que dá Certo - Nacional - 13h40, 15h30
• Mama - Legendado - 19h35, 21 h30 .

JOINVILLE

• GNC MUELLER

• Homem de Ferro 3 (3D) -13:30, 16:10 - DUB

• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50, 21 :30 - LEG

• Somos Tão Jovens -13:20, 15:30, 17:40, 19:50,22:00 - NAC
• Homem de Ferro 3 - 13:50, 16:30, 19:10, 21 :50 - LEG

Mia vai para uma
cabana isolada com
seu irmão e mais
três amigos, onde a

descoberta de um
"Livro dos Mortos"
leva-a inconscientemente
convocar demônios

. que vivem no

bosque:Terror com
classificação etária
18 anos.

AMorte do'
Demônio

.GNCGARTEN

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

'A Morte do Demônio -13:40,15:40,17:40,19:40,21 :40 - LEG

• Homem de Ferro 3 - 13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 - DUB

• Em Transe - 14:10, 16:45, 19;00, 21:10 - LEG

• Somos Tão Jovens - 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 - NAC
\

• Homem de Ferro 3 (3D); 13:30, 16:10, 18:50,21 :30 - DUB

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HDRIZONTAIS
1. Saboroso / (Pop.) Bebedeira
2. As, iniciais da atriz Negrini / Chefe de uma casa

3. A condicional é a concessão feita ao .condenado,
dando-lhe liberdade provisória antes do término
da pena, por ter cumprido determinado tempo de

prisão
4. Diz-se de carta pública, para conhecimento geral
/ O índiÇl, entre os qulmicos

'

5. Pancadaria, sova / Sigla da central Que luta pelos
direitos dos trabalhadores

'

,

6. Serviço Nacional de Informações / Entra por ele

quem se dá mal
7. Extensão sem limites de lugar ou de tempo
8. (Pop.) Cerimônia nupcial de pouco aparato
9. As iniciais da' escritora Adélia ; Cortado rente,

cerca

10. O acento que nasala algumas vogais / Lingua
gem particular, comum a determinada cateqorta 10

,

de pessoas _

11. Fazer funcionar; Quartel-general
. 12. Prejuízo moral ou material; Neste lugar
13. O cineasta norte-americano Welles (1915-

12

(
1985), de "Cidadão Kane" / Possuir.

�VERTICAIS
1. Pequenas guloseimas doces, muito apreciadas

pelas crianças / Tratado com respeito
2. O veículo de transporte coletivo que-sai da rodovi
/"

ária / (Pop.) Dar palpite
3. Referente à capital da Suíça! o cantor e composi

tor Ivan, de "Novo Tempo"
4. Zombeteiro; O trajeto do ponto inícii:!I ao final de

uma viagem aérea
. 5. A entrada e a saída da casa; Erva daninha
,

6: Vaga; Homem da roça
7. O político cubano García, ativo participante da re

volução de Fidel Castro; Fazer de alguém objeto
de riso; As iniciais do cineasta.norte-amerícano

Tarantino, de "Cães de Aluguel"
- 8. Merecedor / Constrúção destinada a represar

águas correntes
9. Reunião social/Convencer à força.

r
• tI ,
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•
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•
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SEXTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2013_

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frente fria
_ chega sábado
Sol com aumento de nuvens no
decorrer do dia, especialmente
nas regiões mais próximas ao RS.

Temperatura elevada. No sábado
uma frente fria avança por se,
mudando o tempo com aumento

de nebulosidade e chuva.

, 'HOJE ,:"'"
,

Jaraguá do Sul:
eR�o'�5r

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 19°e
MÁ)(:-26°e

Parcialmente
Nublado

�'

Insrável
,DOMINGO
MíN: 17°e
MÁ)(: 21°e -

Nublado

9
Chuvoso

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5, SEGUNDA
.CRESCENTE 18/5 MíN: 120e

CHEIA 25/5 MÁX: 21 -c Trovoada

2 3 4 5 6 7 8 9-
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO -18H

Quirino diz a Ester que ele e Alaor podem testemunhar

contra Alberto. Rodrigo sugere aos amigos que viajem para
o Caribe, a fim de reunir provas contra Dom Rafael. Bibiana

convida Hélio para jantar em sua casa. Mila avisa a Natália

que decidiu morar com o pai. Alberto manda demitir Alaor.

Alberto finge cumprir o acordo que fez com Ester, mandando
Gonzalo embora. Doralice coloca a medalha de Dionísio no

bolso do paletó de Alberto, sem que ele perceba. Cassiano
identifica como turmalina-paraíba a pedra que está no cin

cerro de Ariana.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Giane é levada para fora por seguranças e Bento a so

corre. Sueli Pedrosa se apressa para falar com Amora, e Re

nata se preocupa. Renata fala para Bento sobre o desprezo
com que Amora a trata. Lara tenta se aproximar de Giane e

Bento. Verônica fica intrigada com a história de Amora. Bár

bara e Natan se beijam. Vitinho lembra-se de seu casamento

com Bárbara e tem uma crise. Tina se emociona ao se .ver

vestida de noiva. Rosemere dá. três cheques para Flilipinho
pagar seu curso de canto. Lara pesquisa sobre a Acácia

Amarela. Bento se decepciona com Amora. Fabinho rouba

uma cliente de Margot. Vitinho foge da igreja, e Tina tem uma

crise nervosa. Filipinho dá o dinheiro de seu curso para Bren

da. Charlene volta de viagem. Bárbara fala para Amora que
vai se casar com Natan. Wilson ouve Damáris falando com

Nancy e tem uma ideia para afastar a ex-mulher. Lara leva

un: fora de Giane. Tito provoca Renata.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Aisha fica tensa com Delzuite, que abraça a filha emo

cionada. Helô conta para Aisha que ela foi traficada. Luci

mar conversa com Berna. Delzuite agradece a Berna por ter

cuidado de Aisha. Demir leva Theo à caverna de São Jorge.
Ayla conta para Sarila o que fará contra Bianca. Russo e Lívia

Sangue Bom

Giane abre o bico sobreAmora, e a it-girl finge que não a conhece
Amora (Sophie Charlotte) está linda e diva em um casa

mento mega. O que ela não podia esperar é que a troca de

farpas que teve com Giane (Isabelle Drummond), dias antes
na Casa Verde, teria consequências. A corintiana chega bu
fando ao mesmo evento que a patricinha e na frente de toda

assistem ao filme feito com a câmera da caneta. Rosângela
conta para Lívia que Wanda foi presa. Helô revela a verdade

sobre a adoção de Aisha para Stênio. Mustafá reclama com

Deborah de estar sendo poupado do que aconteceu com

Aisha e Berna. Aisha fica deslocada na casa de Delzuite. Rus

so questiona Waleska sobre Almir e decide instalar câmeras
,

nos quartos. Morena avisa que flagrou Riva a observando na

rua. Theo pensa em Morena. Wanda ameaça entregar Lívia
se a vilã não a ajudar a sair da cadeia. Mustafá passa mà.1 e é
levado para o hospital. Aisha vai embora da casa de Delzuite.

Helô tenta falar com Berna. Lívia revela para Theo que More

na está trabalhando nas ruas de Istambul.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Maria Joaquina diz que para evitar a maldade de Jorge

roubou o cabo do projetor, Renê conversa com Paulo em ou

tra sala. As crianças assistem ao filme correto. Suzana espia
tudõ, mas não compreende o que está acontecendo. Suzana
acorda Olívia e diz que a turma de Helena está fazendo mui

to barulho. A diretora fica pensando como foi parar em sua

sala e deixa Suzana falando sozinha. Olívia pergunta para a

Graça, Renê.e Helena como foi parar em sua sala. Os três

desconversam e a diretora tenta disfarçar o fato de que esta
va dormindo. Os quatro se preparam para premiar os alunos
com uma espécie de Oscar. Olívia nomeia o prêmio como

Troféu Olivitos.
\

• BALACOBACO - RECORD
Lígia afirma que não vai revelar o paradeiro de Eduardo.

Norberto 'ameaça matá-la eAoamastor o interrompe. Para

proteger a esposa, o senhor revela o endereço de Eduardo e

ela decide avisar ao filho. Zé Maria pede autógrafo à Dóris §
Diva os interrompe, 'para garantir o disfarce da irmã. O cine

asta se diverte com Osório/Deodoro ao som da dupla, mas
Cremilda reclama. Joana pede que Mauro saia de férias, mas
ele se cecusa e garante que deseja reencontrar Norberto. Ve

tusa seduz Duílio e persiste em tirar sua virgindade.jsono
plasta cede e Violeta se espanta ao ver o casal em clima de

romance. Alertado pela mãe, Eduardo prepara Isabel e Taís

para umapossiveí visita de Norberto.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Monique Evans terá
próprio reality show

A apresentadora voltará as telas da 1V com

um reality que irá mostrar a transformação de
uma socialite do interior em uma verdadeira ce

lebridade da mídia. Monique Evans vai ajudar
a 'caipira' a se portar como uma apresentadora
de 'IV. As gravações começam dia 16 de maio
e a atração irá se chamar "Contratei.Monique
Evans ... e agora?".A intenção da apresentadora
é lançar a atraçãó em algum canal a cabo, mas a
Recordjá está de olho no projeto e-poderá exi
bir o programa.

'"

Taylor Swift compra
casa de R$ 34milhões

Ao que tudo indiea, Taylor Swift está
mesmo vivendo um dos pontos altos de sua

vida. A princesinha do country norte-ame

ricano reúne uma legião de fãs no mundo e,

tentando fugir de tanta atenção, a cantora

desembolsou uma parcela de sua fortuna

para comprar u�a casa em Rhode Island.

O pequeno Estado fica no sudoeste dos Es

tados Unidos, bem longe das badaladas Los

Angeles ou Nova York. A mansão, que tem
mais de 3;3 mil metros quadrados, saiu por
US$ 17 milhões, aproximadamente de R$
34 milhões, e foi paga �.vista.

a imprensa anuncia: "Sou amiga de infância dessa peruinha
aí! E vou contar pra todo o mundo o que sei sobre ela!", diz.
Amora gela! Ela é salva pelos seguranças que carregamGiane

para fora, e Bento (Marco Pigossi) vai ajudar a amiga, mas a

it-girl nem vê o florista.

Horóscopo

�Áries .

� 20@a 19/4 - Fogo
Lidar com o sentimento de per

da não é tarefa fácil. Alguém pode
tentar abusar da sua· ingenuidade
nos negócios, por isso fique de olho!
No campo sentimental, não deixe

que o ciúme ou a possessividade
acabe sufocando o seu relaciona
mento. Cor: branco.

i,j
Touro

•

20/4 a 20/5 - Terra

Há urn conflito que envolve a

sua carreira e os seus anseios pes
soais. Hoje, você vai perceber de
forma clara todas as coisas que te

incomodam no campo profissional.
À noite, o astral revela urna maior

compreensão nas relações afetivas.
Cor: branco.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Procure lutar contra a apatia e a

desmotivação. Vencendo as dificul
dades é que se conhece o próprio
valor. O astral revelamàis sensibili
dade aos problemas afetivos. A Lua

. pisciana deixa você carente, então,
cuidado para não fugir da realidade.
Cor: amarelo.

Câncer
I 21/6 a 21/7 - Água

É conveniente manter urn certo

afastamento.das pessoas com quem
.

você se zangou, a fim de diminuir
esse mal-estar que está sentindo. O
dia revela a possibilidade de brigas
desnecessárias. A distância pode
prejudicar o campo afetivo: cuida-
do! Cor: vinho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Suas necessidades afetivas po
dem bater de frente com os seus in
teresses profissionais Atenção com

a concorrência e o clima de competi
ção no trabalho. O astral é dosmais
excitantes no romance. Um pouco
de fantasia pode estimular sua inti
midade. CÓr: branco.

, Virgem
23/8 a 22/9 - Terra'

Diferentes áreas de sua vida
estão em conflito. Não deixe que a

desmotivação tome conta do seu

astral. O que parece ser dificil, hoje,
mas amanhã vai se revelar diferen
te.Compartilhara suavida amorosa
será urn impulso natural nesta noi
te. Cor: lilás.

Abençoado é o homem que nada

espera, pois ele nunca se decepcionará.
A1exander Pope

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, velhos problemas po
dem vir à tona. Não se iluda com

promessas de dinbeiro fácil nem

se envolva em negócios de risco
neste momento. A Lua pisciana
indica a necessidade de sacrificar
seu amor, deixando vocêmais frá

gil e carente! Cor: tons pastel.
.. I'

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Suas necessidades podem ba
ter de frente com os anseios ou

expectativas das pessoas do seu

.. convivio. Não há porque satisfazer
mais aos outros do que a si mes
mo. A noite pede urn pouquinho.
mais de diversão. Namorar faz
bem ao coração... Cor: laranja.

I! �c:f!!��r::F090
Há possibilidade de ter abor

recimentos no trabalho. Sua auto
estima pode estar em baixa, então,
capriche no visual e não deixe a

peteca cair. Nesta noite, você terá
dificuldade para expressar os seus

sentimentos, podendo até parecer
distante. Cor: azul-claro.

Capricórnio
22112 a 2011 - Terra

Na ânsia de curtir o que a vida
tem de melhor, você pode fazer

gastos desnecessários. Lidar com
o sentimento de perda não será ta
refa fácil.Ànoite, tente expressar a

.

sua insegurança, suas fragilidades
ou carências e aproxime-se do par.
Cor: vermelho.

Aquário'
21/1 a 18/2-Ar

Esqueça mágoas do passado
e tente ser feliz agora. Assuntos

ligados à herança ou propriedade
podem trazer aborrecimentos. E

profissionalmente, as dificuldades
'podem ser maiores para autôno-

.

mos.A dois, você terá todo o apoio
que precisa. Cor: vermelho.

Peixes
1�9/2 a 19/3 - Terra

Problemas de comunicação
podem afetar o entendimento: seja
claro(a) ao falar. Profissionalmen
te, o astral revela a possibilidade
de conflito; discussão ou perda de
dados. À noíte.há umainclinação
para reagir de formamais sensível
às situações. Cor: verde.
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Descobrimento do Brasil
Até 1948 o Brasil comemorava o seu descobri

mento no dia 3 de maio, dia de Santa Cruz. Nes
te dia as escolas realizavam eventos cívicos, com
cantos e poesias enaltecendo os feitos de Pedro
Álvares Cabral. Após a vinda da família real para o

Brasil, a carta de pero Vaz de Caminha estava en
tre os docunientos trazidos e foi então questiona-

_

da a data do descobrimento, que somente em 1948
foi comemorada por estudiosos e em 1951 passou a

sercomemorada em algumas cidades brasileiras.
Em Jaraguá as escolas convidavam a comuni

dade para esta festa cívica, como podemos yer no
recorte do jornal o convite da Escola Feminina da
professora Haydea Gomes Silva.

ACERVO ARQUIVO HISTORICO
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Programa da Escola
Feminina para o dia';3 de
maio. Jornal Correio do
Povo de abril de 1927

Orestes

Guimarães
fiscaliza
escolas

Em suá' estada na

região de Jaraguá em

1929 o Inspetor Fede
ral das Escolas Sub
vencionadas orien
tou os professores,
porém como muitos
não estavam seguin
do o Regulamento de
Ensino do EStado fo
rammultados.

Por outro lado fa
zia alterações de pro
fessores nas escolas:
O professor Roberto
Morissen da Escola
Rio Serro II foi re
movido para a Escola
Salseiro de Brusque;
a professora Marfi1ia
Fancher foi nomea

da adjunta da escola
do sexo feminino na

sede do Distrito Jara

guá. Segundo dados
de 1929 no Estado ha
via 40.349 alunos nas
escolas públicas, divi
didos em 23 grupos
escolares, 12 escolas
complementares, 670
escolas públicas e 462
escolas isoladas.

twitter.com/hertonls

\

Herton Schünemann

eutsche�c1<EL
•

Wenlger
Bier
rrinken
die
Deutsche

Memórias
do Vale

Besonders interessant letzter
Zeit: Jedes Mal trinken Deuts
che weniger Bier, Wenn man an

Deutschland denkt, denkt man

auch an Bier.Aber langsam ândert
sich das dort. Der Bierkonstim pro
Kopf ist in den letzten 40 Jahren
von 151 auf 107 Liter gesunken.

Immer mehr trinken die
Deutsche weniger Bier. Gründe
dafür gibt's viele. Die Mode der

Vermischung Bier mit anderen
Getrânken, wie Softdrinks, hat

-

mehr und mehr junge Mens
chen angezogen. Auíierdem der

Konkurrenzkampf zwischen
den Supermârkten, die weit und
breit . andere Alkoholgetrãnke
und Erfrischungsgetrânke aller
Art anbieten, zãhlt dazu.

Im Land gibt es mehr als

Kopftraining
Unter der Internetadresse

http://www.land-der-woer
ter.de findet man eine ganz
tolleMõglichkeit, mehr Deuts
eh zu lernen.

Beim Lernen einer Fre

mdsprache ist es ganz wichtig,
immer wieder Vokabeln zu

wiederholen und üben. Und
das kann man dort mit Spaf

Lachmít

o hertons@gmail.com

1.300 Brauereien und über Tau
sende von Marken, die durch
Farbe.. Geschmack, Alkohol
gehalt differenziert werden.
Nicht nur die kleinen und mit
tleren Unternehmen sind betro
ffen, aber auch die fünf groBen

ausprobieren.
Lernrâtsel, Wissensrâtsel,

Kreuzwortrâtsel zum Worts
chatz-Lernen und Themen
râtsel sind dort die Spezialitât,
Das Gute daran ist, dass man

nachNiveau nachschauen kann
und sogar fertige Arbeitsblâtter
runterladen kann. Also los die

grauen Zellen bewegen.

Witz 1:
Der neunjâhrige Dieter sitzt abends im Kino. Eine

Dame auf dem Nebensitzt fragt.ihn: .

.So jung und schon im Kino?Woher hast du denn
die Eintrittskarte?"

"Von meiner groBen Schwester!", sagt der Junge.
.Und wo ist deine Schwester?", fragt die Dame

weiter.
Er ganz locker: "Zu Hause wahrscheinlich, sie su-

cht die Eintrittskarte." I ,

Resumoemportuguês:
o texto de hoje compartilha uma tendência acerca doprazer dos alemães pela cerveja.Mais e mais

aspequenas cervejarias e as grandes companhias de cervejapercebem o mercado de consumo de cerveja
encolhendo.A moda demisturar cerveja com outras bebidas ou beber outras bebidas refrescantes que substituem
as tradicionais cervejasproduzidas pelas centenárias cervejarias estãomudando opalaàar dos alemães .

Unternehmen, die 70% des Ma
rktes beherrschen.

-

Um Kunden nicht zu ver

lieren, denken sich Brauereien
neue Strategien aus. Einmal set
zen die kleinere Unternehmen
auf Qualitât und Design: Nicht
nur was in der Flasche kommt
ist wichtig, aber auch das Aus
sehen. Gute Qualitât, hat na

türlich seinen Preis. Wâhrettd
Industrien Bier in ein paar Wo
chen auf den Markt bringen,
braucht eine Brauerei von sechs
bis acht Wochen, um ein gutes
Bier herzustellen.

Also der Ruhm - die Deuts
chen trinken viel Bier - blei
bt, aber die Heimat von einem
déutschen Bier ist nicht mehr
das gleiche.

Resumo em

português:
Na página da internet

ao lado épossível treinar,
melhorar e aprender
vocabulário alemão através de
cruzadinhas e caça-palavras.
Pode-se escolher os passatempos
apartir de níveis e inclusive

fazer downloadsprontos.

Witz 2:
"Meine Frau macht was ich will!", sagt Herr Sch

midt seinem Kumpel.
.So? Das kann ich aber gar nicht behaupten", sagt

der Freund erstaunt.

.Jst aber so, ich brauche nur nach heillemWasser zu

verlangen und schonbekomme ich es, zum Beispíel,"
.Undwofür brauchst du heillesWasser?", fragt der

Kumpel,
.ZumGeschirrspülen!"
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Saúde

Cientistas descobrem o gene da enxaqueca
Segundo especialistas,

a enxaqueca afeta de 10% a.

20% da população e causa

perdas de produtividade.
Os sintomas da doença

são forte dor de cabeça
e hipersensibilidade ao

som, ao tato e à luz.
Os resultados da pes

quisa estarão na revista
norte-americana Science
Translational Medicine.
Os pesquisadores fizeram
um estudo genético com

duas famílias em que
a enxaqueca é comum.

Eles descobriram que a

maioria das pessoas que
têm o distúrbio é porta
dora do gene mutante ou

filha de pais que tinham
esse gene.

No laboratório, os au

tores do estudo desco
briram que a mutação do

gene CKIdelta afetava a

produção de uma proteí
na chamada quinase CK2,
que desempenha impor
tante papel em muitas

funções vitais no cérebro
e no resto do corpo.

sor de neurologia da uni

versidade, um dos princi
pais autores da pesquisa,
disse que este é o primeiro
gene descoberto no qual
uma mutação está rela
cionada à forma mais co

mum de enxaqueca. "Isso

lança a primeira luz sobre
uma doença que ainda
não entendemos.

Mas só um número
muito pequeno de pa
cientes com enxaqueca
tem esse gene mutante",
acrescentou.

Agência Brasil

Pesquisadores da Uni
versidade da Califórnia,
em São Francisco (Esta
dos Unidos), descobriram
o primeiro gene cuja mu

tação está associada à for
ma mais comum de enxa

queca. A descoberta pode
abrir o caminho para uma

compreensão da doença
de causas desconhecidas,
segundo estudo publicado
nos Estados Unidos.

Louis Ptacek, profes-

o Instituto Lado a Lado pela Vida promoveu ontem,
em São Paulo, uma ação para chamar a atenção
sobre a importância do exame preventivo do câncer
de próstata. A doença atinge mais de 60 mil homens.

A. NEGRI ENGENHÁRIA LTDA, CNPJ 07.713.442/0001-24,
com sede a Rua Olívio Domingos Brugnago, 238, sala 01,
no Bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul, comunica que re

quereu junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente), o Licenciamento Ambiental (LAP, LAI, LAO)
para a atividade de implantação do Condomínio Resi
dencial Montreal, com localização à Rua 534 - Gustavo

Otto Alvin Welk e Rua 548 - Clara Hanemann, no bairro

Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul - SC, no imóvel

pertencente à Matrícula Imobiliária 70.618. O prazo para

impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir
da data desta publicação, sendo que o licenciamento será

concedido se atendida a legislação ambiental.

EDITAL
Governo quer
professores

Com a meta de atrair
100 mil estudantes de en

sino médio para seguir a

carreira de professor da

educação básica nas áre
as de ciências exatas, o

Ministério da Educação
(MEC) irá lançar um pro
grama de estímulos por
meio de bolsas de estudo.

O governo quer atrair
também os 10 mil estu
dantes de graduação em

cursos de licenciatura do

Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Do
cência que oferece bolsas
a alunos que se dediquem
a estágio nas escolas pú
blicas e se comprometam
com o exercício do magis
tério na rede pública.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguã do SuflSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Im6veis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna pÚblico pelo presente edital, que IVOMIR
STASSUN, CI RG nG 1.133.475-4-SESP/SC, CPF nO: 458.701.959-34,. brasileiro,
divorciado, analista de processo, residente e domiciliado na Rua Ernesto Lessmarln nO:
346, bairro Wa taíau, nesta cidade; REQUER com base no artigo 213. inciso
II, da lei na 6.015173, com as modificações introduzidas pela lei nO 10.931,
de Q2.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do im6vel consistente em um

terreno situado nesta cidade, na Rua 147-Alberto Santos Dumont, matriculada
sob nO 7.963, ficha 01, Uvro 2-RG, a ser retificado conforme planta e

memorial descritívo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos

termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM
NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para,
querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quínze) dias (a contar da presente
publicação): CONFRONTANTES � GEROLD HACKBARTH, neste ato representando
seu filho JEFERSON. EICHENBERGER HACKBARTH, CPF na 077.312.369-51, de
menor, residente e domiciliado na Rua 147-Alberto Santos Dumont, bairro Vila Lalau,
nesta cidade; Se for o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de
impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis
(situado na Rua Barão do Rio Branco na 414, Centro, na cidade de
Jaraguâ do Sul-SC, expediente das 09:00hs' às 12:00hs e das 14:QOhs às
18:0Qhs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência do confrontante·
que não apresentar impugnação no prazo da notificação.

A Empresa Epol Portaria e Limpeza
LTOA, CNPJ nO 03.828.841/0001-

80, informa que foram perdido-extra
viados CI NCO blocos de notas para

serviços de 01 a 250. Em virtude

de enchentes ocorridas em nossa

sede. As mesmas encontravam-se

sem preenchimento pela empresa.

JARAGUÁ 00 SUL. 18 de Abril de 2013.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTh CA1l\RlNA

EDTIl\LDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes
teCartório, para pagamento no prazo de3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
Facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos dasua
recusa. dentro doprazo legal FICAM INTlMADOS DO PROTESTO:

CÂMARA DE
VEREADORES
DE J AR o\G liA DOS II l

Tabelionato Griesbach Novo endereço: Rua CeI.ProcópioGomes deOliveira, 380
Centro- 89251·201- JARAGUA DO SUL- SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700Notas e Protesto

_ AVISO PÚBLICO Apontamento: 245308/2013 Sacado: BRITAGEMTRES RIOS
LIDA Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER 2445 FUN
DOS· JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: MANTOMAC
-COM.DE PECAS E SERVICOS IJDA Sacador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 0220088130 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.000,00 - Data para pagamento: 08/05/2013- Va
lor total a pagar R$1.087,28 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.000,00 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos: R$ 12.25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$ 26,10

falta de pagamentoValor: R$ 309.10 - Data para pagamento:
08/05/2013- Valor total a pagar R$392,59 Descrição dos vaia
res: Valor do título: R$ 309,10 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 -

Diligência: R$ 22,72

3841 - CENTENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502
Cedente: O R T SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0003773905 • Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 247.37 - Data para pagamento:
08/05/2013- Valor total a pagar 11$328,98 Descrição dos valo
res: Valor do tíruIo: R$ 247,37 - Juros: R$ 0,74 Emolwnentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: 11$ 24,50-
Diligência: R$ 21,02

A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, torna público a quem possa
interessar, que está recebendo propostas para a aquisição de terreno, que será
destinado a construção da nova sede que abrigará a poder legislativomunicipal.

Os interessados deverão apresentar suas propostas na diretoria
administrativa da Câmara Municipal até o dia 17 demaio de 2013 ou através do
e-mail mauricio@jaraguadosul.sc.leg.br_

A proposta deverá estar acompanhada de certidão atualizada do
imóvel, sua localização geográfica e o valor proposto.

Conforme estudo realizado pela assessoria contratada os requisitos
do imóvel procurado são os seguintes:

Metragem: 3.600 m2 (três mil e seiscentos metros quadrados)
Testada: 60m
Laterais: 60m

Apontamento: 245373/2013 Sacado: WAYEIE DECORACO
ES IJDA ME Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 589
SL 2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Cedente: R1NCAO
FABRICA DE RfEFATOS DE MADEIRA EIREU EP Sacador:
Espécie:DMI-N'TiruIo: 4700/E02 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 481.32 - Data para pagamento: 08/05/2013-Valor
total a pagar R$558,23 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 481.32 - Juros: 11$ 1,12 Emolumentos: R$ 12,2:; - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15;94

Apontamento: 245323/2013 Sacado: EIAINE CABRAL Ende
reço: RUAEXPE. EWAIDO SCHWARZ 64 - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89255-810 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Saca
dor. - Espécie: CBI - N'TItuJo: 750119073/490327930 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 5.624,36 - Data para pagamento:
08/05/2013- Valor total a pagar R$6.021,89Descrição dos valo
res: Valor do tíruIo: R$5.624.36 - Juros: R$ 314.96Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$22,72

Apontamento: 24535]/2013 Sacado: CASADE ORACAO PARA
roDOS OS POVOS Endereço: R.MAXWIUlAN, 289 - JARA
GUA DO SUL - CEP: Cedente: BANCO COOPERATIVO SI
CREDI SA Sacador. GILVAM IAURENTINO DOS SANTOS M

Espécie:DMI- N'TIruIo: 254152 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 650.00 - Data para pagamento: 08/05/2013- Valor
total a pagar R$727,52 Descrição dos valores: Valor do tíruIo:
R$ 650,00 - Juros: R$1 ,73 Emolumentos: R$ 12,25 • Publicação
edital: 11$ 23. 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15.94

Apontamento. 24538112013 Sacado: MERCADO SANTOS
C1AUDINEI DOS SANTOS ME Endereço: R MANOEL FCO
DA COSD\ 4187 - JOAO PESSOA - Iaregua do Sul-SC - CEP:
89257-530 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Sacador. KOPA TAPIill'S Espécie: DMI - N'TIruIo: 05024191
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 105,50 - Data para pa
gamento: 08/05/2013- Valor total a pagar R$182,13 Descrição
dos valores: Valor do título: R$105,50 - Juros: 11$ 0,84 Emolu
mentos: R$ 12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 245327/2013 Sacado: GUILHERME SACHT
Endereço: RUA ESTRADA GARRAFAO 100 - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador:
. Espécie: CEI - N'TiruIo: 109644569/131035428 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.732,35 • Data para pagamen
to: 08/05/2013- Valor total a pagar R$2.053,29 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.732.35 - Juros: R$153.60Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 94,39

Apontamento: 245369/2013 Sacado: DAlAS CONSTRUTORA
lIDA ME Endereço: AV PREFWALDEMAR GRUBBA 5249 •

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: RV GEVAS FO
MENTO MERCANTIL LIDA Sacador: CERD\ INDUSTRIA DE
AR Espécie: DMI- N'TituJo: 1002255-1- Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 436.85 - Data para pagamento: 08/05/2013-
Valor total a pagar R$518,73 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 436.85 - Juros: 11$1,01 Emolwnentos: 11$12.25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: 11$
21:,02

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2013.

José Ozório de Ávila
Presidente

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publica
dono jornal "OColTeio do Povo", na data de 03/05/2013. lara
guá do Sul (SC), 03 demala de2013.Apontamento: 245348/2013 Sacado: INGRID MEIREUES

GONZALES Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA. 422 - VIEIRAS - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-407
Cedente: APOLOS COMERCIO DE PERFUMES IJDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N' Titulo: RC .. 1348oo3 . Motivo:

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 9

Apontamento: 245350/2013 Sacado: EDER CARIES GON·
CALVES Endereço: AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Expo Gestão 2013
Para falar sobre o andamento dos prepa

rativos para este importante evento em Join

ville, o organizador - Alonso José Torres - es

tará no dia 6 de maio na plenária AcijsjApevi.
Empresas associadas às entidades têm direito
a descontos na aquisição de credenciais.

RedeTop
Esta rede de supermercados terá mais

uma loja, incorporando Barra Velha aos mu

nicípios atendidos por ela. O imóvel que vai

abrigar o estabelecimento está em fase inicial
de' construção. Ele fica localizado junto ao se

gundo trevo de acesso à cidade litorânea.

Havan
Estão bastante adiantadas as obras de am

pliação das instalações da Havan, em Barra
Velha. O número de lojas da rede não para de
crescer e, por isso, necessita mais espaço em

seu centro de logística. A localização de Barra

Velha, na BR-I01, é muito conveniente.
<'

BarraVelha
Autoridades de Barra Velha também come

moram a localização da fábrica da BMW na vi
zinha cidade de Araquari. A futura montadora
fica apenas 18 quilômetros do município. Além
da possibilidade de atrair funcionários da mon
tadora paramorar no balneário, também haverá

opoÍtunidades de emprego para moradores da
cidade. AÍém disso, BarraVelha secredenciapara
atrair outras empresas. A paisagem ao longo da
BR-101 deve mudarmuito.

Desempenho
Este importante tema será alvo de qualifica

ção, que acontece de 13 a 16 de maio, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. O objetivo é de
senvolver competências para efetuar uma ava

liação de desempenho eficaz. A promoção é da

Apevi e da instrutoraAdrianaVaz Procópio Leite.

Lourival Karsten

MERCADO SEXTA-FEIRA,3 DE MAIO DE 2013

atendimentos, pontos críticos e pro
jeções. A apresentação será feita pelo
diretor .executivo do Hospital e Ma

ternidade Jaraguá, Jeferson Gomes;
e pelo diretor executivo do Hospital
e Maternidade São José Maurício
Souto-Maior.

E!!!!!!lEB••- -'iI,••II. Ikarsten@netuno.com.br.IIIIIII.IIII•••••••

INOICE PERlooo
SElIC 7,50% 17.ABRIL.2013
TR 0,000% 2.MAI0.2013

CUB 1.220,64 MAIO.20l3
BOVESPA -1,05% 2.MAI0.2013

NASDAQ +1,26% 2.MAI0.2013

AÇÕES PETR4 20,28 +0,95%
VALE5 31,70 -2,88%
BVMF3 14,16 +1,94%

POUPANÇA 0,4134 3.MAI0.2013

COMMOOITIES
PETRÓLEO - BRENT +2,0% US$101,090
OURO 0,00% US$1467,960

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0095 2,0100 +0,43%
DÓLAR TUR. 1,9900 2,0800 +0,48%
EURO 2,6242 2,6256 -0,71%
LIBRA 3,1206 3,1220 +0,05% "

Saúde
No mês de maio a agenda temá

tica das plenárias AcijsjApevi
será a saúde. O primeiro tema, no dia

6, será sobre gestão da saúde, com
exposição sobre a operacionalização
dos hospitais Jaraguá e São José.
Serão apresentados os números de

Aço em. alta
Levantamento realizado pelo Sindicato Nacional das Empresas

Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos revela que, de fevereiro para março
de 2013, houve aumento de 12,1% nas vendas de aços planos realizadas pelos
distribuidores associados ao Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço.
Foram vendidas 356,5mil toneladas no mês. Com relação ao mesmo período do
ano passado, entretanto, com 379,3 mil toneladas, foi registrada retração de 6%.

Tráfego de dados
Dados fornecidos pela TIM - operadora

que atua em nossa região - mostraram que
durante o primeiro trimestre deste ano uma
média de 22 milhões de 'clientes usou a rede
de dados.da operadora, pelo menos uma

vez por mês. Isso representa 31% da sua

base total de linhas em serviço, que era de

71 milhões ao fim de março. Um ano atrás,
no primeiro trimestre de 2012, a base de
assinantes que acessavam dados na rede da

operadora na mesma frequência era de 18

milhões. Um crescimento de 25%. A opera
dora atribui este fenômeno à popularização
de webphone e de smartphones. A internet
está se tornando cada vez mais móvel. Para
efeito de comparação, os usuários de SMS
da operadora, em março, eram 23,1milhões.

Esta importante empresa
do setor de material de

construção completa hoje
20 anos de atividades. Foi

tempo suficiente para criar
uma grande rede de clientes.

Bonatti
A Bonatti Representações

está promovendo as telhas

Rainha, da qual é distribui
dora na região. Por aqui, não
faltam novos telhados para

expor todas as novidades
desta cerâmica catarinense.

Taxa de juros
Apesar da recente alte

ração da taxa básica de ju
ros - Selic - de-7,25% para
7,5% por conta da disparada
da inflação, o mercado prevê
a manutenção da mesma em
um patamar reduzido. Isto
ficou claro com a redução da
previsão da taxa no final de

2012, de 8,5% para 8,25%.

Mobilidade
urbana

O reitor da Universidade do
Estado de'Santa Catarina (Udesc),
Antonio Heronaldo de Sousa,
recebeu na última terça-feira o

especialista em mobilidade ur

bana e dirigente do Consórcio F10-

ripa emMovimento, HalanMoreira.
O objetivo do encontro foi levar para
o campo acadêmico a discussão so

bre o futuro da mobilidade urbana
naGrande F1orianópolis.Aproposta
é buscar soluções, além de ofertar
intercâmbios e mecanismos de co

operação entre Santa Catarina e a

universidade de Bristol, na Ingla
terra. Foi de lá que saiu o projeto do
Sistema Inteligente de Trânsito, o
POD SIT, implantado com suces

so em Londres.

Temos várias opções de pacote:
SKI SANTIAGO. 5 noites de hospedagem. Traslados. 4 passeios de dia inteiro a Valle Nevado, Portilo e. fi Colorado

• Assistência viagem· Entrada R$ 396 + 4x 2311 à vista 1'1$1.320 ou US$ 517
VALLE NEVADO SUPERECONÔMICO. 5 noites de hospedagem. Traslados· 1 tour a vinícola· 11 passeios de dia inleiro

a Valle N@vado com meios de elevação, bastões, skis, botas e aula. coletivas. Assistência viagem
• Entrada 1'1$ 851 + 4x 497 I ii vista RS 2.838 O" US$ 1.326

SKJ 2 VAKES (EI Colorado, Valle Nevado). 4 noites de hospedagem .:Traslados' city tour
.4 passeios de dia inteiro '8 EI Colorado e Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skís, botas e aulas coletivas'

• Assistência viagem' Entrada R$ 582 + R$ 339 I à vista R$I.939 ou US$ 906
SKI EM PORTlllO. 3 noites de hospedagem. Traslados. 1 CITY tour» l-almoço· 1 passeio de dia Inteiro a

Portillo com meios de elevação, bastões, skís, Gotas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada R$ 540 + <Ix R$ 263 I à vista R$ 1.500 011 US$ 701

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R$ 5 bilhões de dívidas
PREJuízo Déficit da

Previdência em março
foi 169% maior do que
o registrado no mesmo

período de 2�12

Brasília/Agência Brasil

A Previdência registrou déficit
l"\de R$ 5 bilhões em março
de 2013, 165,9% a mais do que
no mesmo mês em 2012 e 42,8%
a mais do que a necessidade de
financiamento registrada em fe
vereiro. Em março, foram arreca

dados R$ 22,7bilhões e gastos R$
27,7 bilhões.

Segundo a Previdência, o

saldo negativo foi o resultado,
principalmente, do aumento de

despesas geradas pelo reajuste
do salário mínimo em janeiro (de
R$ 622 para R$ 678) e de paga
mentos de benefícios por incapa
cidade - responsável pelo gasto
de R$ 1,1 bilhão.

No setor urbano, houve sal
do positivo de R$ 478,7 milhões,
resultado da arrecadação de R$

PlERO RAGAZZIIARQUIVO oCP

DESPESAS Somente em benefícios foram atendidas mais de 30 milhões de pessoas

22,2 bilhões e despesas de R$
21,7 bilhões. No rural, a arre

cadação chegou a R$ 483,5
milhões e os gastos a R$ 6 bi
lhões - 3,6% amais do que em

março de 2012. Esse déficit,
segundo o Ministério da Previ
dência Social (MPS), foi o que

teve impacto negativo sobre o

saldo do mês.
Em relação aos benefí

cios, foram pagos mais de

30,1 milhões - dos quais 25,3
milhões foram previdenciá
rios. Os acidentários foram

833,4 mil e os assistenciais,

pouco mais de 4 milhões.
O valor médio dos benefícios

pagos em março foi R$ 869,32,
menor do que os R$ 901,39 pa
gos em fevereiro.

A média paga aos segura
dos, entre janeiro e março, foi

R$ 904,05.

Automóveis

Vendas crescem
30%emabril

As vendas de automóveis cres
ceram 30,3% em abril na compa
ração com o mesmo mês de 2012.

Segundo balanço divulgado
hoje pela Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Au

tomotores (Fenabrave), no mês

passado foram vendidos 245,8
mil carros, contra 188,6 mil em
abril de 2012. No acumulado dos

quatro primeiros meses do ano, o
aumento das vendas foi 8,5%, to
talizando 857,2 mil unidades.

Somando as vendas de ônibus
e caminhões, foram comercializa
das 333,7 mil unidades em abril,
aumento d((, 29,4% em compa

ração com o mesmo mês do ano

passado. No acumulado até abril,
as vendas de veículos alcançaram
1,16 milhão de unidades, expan
são de 8,1% em relação aos qua
tro primeiros meses de 2012.

As vendas de motos subiram

6,5% em abril, chegando a 140,8
mil unidades. No acumulado dos

primeiros quatro meses do ano

foram vendidos 493 mil veículos
de duas rodas, queda de 14,2%
em relação ao resultado no mes

mo período de 2012.

I

I
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MP vai investigar
caso do Tabelionato
INVESTIGAÇÃO Supostas irregularidades no escritório

interditado foram entregues pela Corregedoria da Justiça.

/

Débora Remar

Orelatório da Correge
doria Geral de Justiça

sobre supostas irregula
ridades encontradas no

Tabelionato de Notas e

Protestos de Guaramirim
foi encaminhado ao Mi
nistério Público (MP). A
promotoria deve investigar
criminalmente a situação.

O local foi interditado
e fechado na última terça
feira e a tabeliã responsável
foi afastada do cargo. ACor

regedoria encontrou uma

defasagem de valores no úl- '

timo balanço do estabeleci

mento, relativo a fevereiro e

março, e existe a suspeita de
que os valores pagos por de
vedores, depois de notifica
dos pelo cartório, não foram
repassados integralmente
aos credores.

Para que o município
não fique sem atendimento,
foi definido um novo local

para a realização do serviço.
O novo tabelionato de notas
e protestos passa a funcio
nar a partir de segunda-feira
na Rua Gerônimo Correa,
número 188. O imóvel, que
fica a 600 metros da uni
dade interditada, recebeu
os documentos de acervo e

mobiliário e está em adapta
ções para receber o público.

"A mudança de endereço é
necessária para sanear as

finanças e recuperar a cre

dibilidade do serviço de ta

belionato 'em Guaramirim",
explicou o juiz-corregedor
Davidson JahnMello.

Os funcionários do ta

belionato interditado po
derão ser reaproveitados
pela nova estrutura, porém
não há obrigação legal do
novo responsável do setor

em contratá-los. "Existe um
acordo de que a tabeliã. afas
tada pague os funcionários
na semana que vem e, caso

haja algum problema, eles
devem procurar a JUstiça
do Trabalho", orientou o

juiz-corregedor.A tabeliã in
terina, Ana Alice Martinelli

Pessoa, informou que está
fazendo a seleção de pessoal
e deve contratar entre dez e

doze funcionários para atuar
no novo tabelionato.

Imóveis
O Registro de Imóveis,

que funciona no mesmo edí
TIdo onde era o Tabelionato,
não foi fechado e continua
atendendo normalmente. O

.

endereço é Rua 28 e Agosto,
número 1918, no segundo
andar. "As atividades são
diferentes e o responsável é
outro. Por funcionar em ou

tra sala, não foi necessário o

fechamento do Registro de

Imóveis", explicou o juiz
corregedorMello.
LÚCIOSASSI

1rem

Cancela é

destruída
Um caminhão atropelou

a cancela para avançar an
tes da passagem do trem no

Bairro Baependi, por volta
das 18h de ontem. Testemu
nhas relataram a PM que o

motorista teria acelerado e

destruído o equipamento,
próximo a Rua Bernardo
Dornbusch. O condutor fu

giu do local, porém a empre
sa foi identificada e será res

ponsabilizada pelos danos
ao patrimônio público.

Ciclovia

PMnagra
traficante

Um homem foi preso em

flagrante enquanto vendia
crack a um grupo de pes
soas, por volta das 20h de

quarta-feira, na ciclovia no

bairroVila Lalau. O suspeito
ainda tentou esconder, sem
sucesso, cerca de 40 pedras
da droga. Um dos usuários
confirmou a PM que com

prava o entorpecente do

suspeito. Ele foi levado ao

Presídio Regional de Jara

guá do Sul,

SC-I08
"

Condutor
morrenaUTI

Edivandro Bergozza, de
20 anos, faleceu na tarde de

ontem, depois de dez dias
internado no Hospital São

José, em Jaraguá do Sul.
Ele conduzia um Escort e

se envolveu em um aciden
te com outros dois veículos,
no dia 23 de abril, na SC-108
(antiga 413), no Bairro Rio

Branco, em Guaramirim. O

jovem será sepultado no ce

mitériomunicipal de Guara
mirim, às 9h de hoje.

SERViÇO
Em novo

endereço, na
Rua Gerônimo

Coelho,
Cartório abre
a partir de
segunda-feira

Corupá
Padaria é alvo

-

de assaltantes
Uma padaria de Coru

pá foi assaltada na noite
de quarta-feira e clien
tes e funcionários foram
roubados. As vítimas re

lataram que dois homens
entraram .. no estabele
cimento da Rua Getúlio

Vargas e, armados de re

vólver, anunciaram o as

salto. Dinheiro, celulares
e objetos pessoais foram
.furtados pela dupla, que
conseguiu fugir.

LÚCIOSASSI

�

VELOCiDA.DE Moradores, como Laydjane, querem
colocação de lombadas na rua recém asfaltada

Sinalização

Ciclista atropelado
será sepultado hoje

O ciclista Edmundo
Nilsen, de 53 anos, será

sepultado às çh de hoje,
no cemitério municipal de
Guarariririm. Ele morreu

no Hospital São José na
noite de quarta-feira, duas
horas depois de ser atro

pelado por uma motocicle

ta, na Rua Expedicionário
Ewaldo Schwarz, no Bairro
Amizade, em Jaraguá do
Sul. O ciclista foi socorrido

pelos Bombeiros Voluntá
rios com diversas fraturas
e afundamento-de crânio, e
não resistiu aos ferimentos.

A passageira da moto,
de 19 anos, teve ferimentos
leves e foi encaminhada ao

Hospital São José. O con

dutor do veículo fugiu do

local, deixando a esposa fe
rida e a motocicleta: Teste
munhas contaram que ele

apresentava sinais de em

briaguez e que foi retirado
do local por amigos.

Avia foi asfaltada háme
nos de um mês e, de acordo

com os moradores, este já é
o segundo acidente. Na se

mana passada, dois carros

bateram de frente e, feliz

mente, não houve feridos

graves. "Queremos fazer um
abaixo assinado para pedir
um redutor de velocidade,
já que os motoristas estão

exagerando", comentou a

moradora Laydjane Feli
ciano Ferreira, de 35 anos.

"A preocupação é constan

te, principalmente porque
muitas crianças moram por
aqui", desabafou ao falar
dos dois filhos pequenos.

Apesar do asfalto, a rua

ainda não foi sinalizada nem

por placas nem por faixas
na pista. "Não temos pedi
dos (de sinalização) para
essa via", disse o diretor de
Trânsito Rogério Kumlehn,
"Estamos resolvendo os

problemas conforme eles

aparecem, não clã para fazer
mágica e atender a todas as

ruas de uma hora para ou

tra", justificou.

Guaramirim

Dupla arromba e furta escola
Um rádioMP3 foi o alvo de ladrões que arrombaram

uma escola municipal de Guaramirim, no Bairro Imi

grantes, ria noite de quarta-feira. Um dos dois suspei
tos foi localizado pela Polícia Militar próximo ao local
e confessou o furto. Ele' foi encaminhado ao Presídio,
porém o outro suspeito não foi localizado:

Consultoria Empresarial
CRWSC,0082.6JW

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

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

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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CSM se prepara para
receber o Umuarama
SEQUÊNCIA Contra os paranaenses, no sábado, comandados de Sérgio
Lacerda querem conquistar a segunda vitória consecutiva na competição

Em sexto lugar na Liga Futsal,
com sete pontos, a CSM (Pré

Fabricar/Mannes/FME) espera
embalar com uma boa sequência
de resultados na competição. Para
isso, precisa superar dois adversá
rios paranaenses. No sábado, rece
be o Umuarama, às 19h, na Arena
Jaraguá. Na segunda, a equipe via
ja até o estado vizinho para duelar
contra o Marechal Rondom, às

20h, no Ginásio Ney Braga.

Para o ala/fixo PC, o balanço
dos jogos iniciais não foi o plane
jado, mas perder para adversários
favoritos ao título não é demérito.

"Queríamos pontuar mais. Nos

cinco jogos, perdemos dois para

equipes finalistas do ano passa
do. Não é desculpa. Contávamos
com, no mínimo, dez pontos.
Agora não adianta se lamentar.

Temos que erguer a cabeça e ven

cer o jogo sábado", definiu.

o ala Dian concorda que os

resultados não foram satisfató

rios, mas acredita que tropeços
também vão acontecer com os

adversários. "Perdemos pontos
para adversários de grande nível
e dificilmente os outros também
não vão perder ponto para eles.
As coisas têm tudo para melho
rar daqui para frente", afirmou.

"Dentro daquilo que pensá
vamos, foi ruim não ter pontua-

do contra o Joinville. Diante da

Intelli, você não gosta de perder,
mas ser derrotàdo poreles é nor

mal", analisou o técnico Sérgio
Lacerda. "O nosso grupo melho
rou no último jogo e temos que

procurar uma evolução constan

te. Precisamos tentar fazer com

que a equipe não oscile tanto,
controlando o lado emocional nos

jogos", informou. "Eu não costu

mo acreditar em azar. Precisamos

procurar ter equilíbrio e acho que
a equipe vai se tomar ainda mais

forte se conseguir fazer isso", fina
lizou o comandante jaraguaense.

QUEBRA.CABEÇA Sérgio Lacerda procura uma forma da sua equipe manter o controle emocional durante as partidas da Liga

Jaraguá
Leão do Vale busca reforços e planeja amistosos

Após o sucesso da parceria
com o Juventus, o Sport Club
Jaraguá retorna suas atenções
para o acesso à Segunda Divisão
do futebol catarinense. Para isso,
precisa ser campeão da Divisão
de Acesso e superar adversários

de tradição como o Blumenau
e o Internacional, de Lages. Na
análise do presidente Valdemir

da Silva, o objetivo é possível e
reforços devem ser incorpora
dos ao grupo. "O Jaraguá tem

um planejamento definido. Ano

passado disputamos a Copa Po

merode como preparação. Neste
ano, tivemos uma preparação
de 'luxo'. Colocamos jogadores
para atuar no Juventus. Ainda
estamos atrás de quatro reforços
e dispensas não estão descarta-

das", afirmou. "Estamos plane
jando promover outra edição da

Copa Jaraguá e realizar amis

tosos contra times maiores de
Santa Catarina, antes de iniciar
a disputa da Terceira Divisão",
concluiu.
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FREQUÊNCIA Enquanto o

time esteve bem dentro de

campo, a torcida correspondeu

Juventus

Público refletiu
a campanha

Os problemas que afetaram
a campanha do Juventus dentro
de campo refletiram diretamen
te nas arquibancadas do Está
dio João Marcatto no decorrer
do Campeonato Catarinense. Na
'Era Pingo', onde o Moleque Tra

vesso chegou a sonhar com a vaga
na Série D, o clube contabilizou
uma média de 1.546 torcedores

por partida, somando um lucro
de R$ 76.510,00 para seu cofre.

Por outro lado, o returno

apresentou um panorama oposto.
Com média de apenas 399 torce

dores por jogo, o Juventus conta
bilizou no seu caixa a entrada de

apenas R$ 21.380,00, sendo um
.

dos fatores decisivos para o acu

mulo de dívidas. No total, amédia
oficial de público do Juventus no
retorno à elite do futebol de Santa
Catarina foi de 908 pagantes por
partida, com um lucro total de R$
97.890,00.

O maior público ocorreu no

clássico contra o Joinville, onde
compareceram ao estádio 2.009

pessoas. O pior foi diante da

Chapecoense, com apenas 275

espectadores. Caso 'mantivesse o

embalo do turno, o Juventus al

cançaria o posto de melhor média
de público entre os 'pequenos'.
No entanto, acabou perdendo o

posto para o Metropolitano, de
Blumenau.

)
, \
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. rea ers Ira atuar no

Estádio João Marcatto
CASA NOVA Buscando uma melhor estrutura para sediar jogos do
Campeonato Brasileiro, 'Quebradore_s' recorrem ao campo juventino

De forma oficial" os orga
nizadores do 5° Torneio

Touchdown .anunciaram as,
Conferências do campeonato
.que se aproxima. Com o 'kickoff

marcado para (i 'próximo dia 1°

de junho, a competição ganhou
mais u:ma Conferência (grupo),
denominado Vince Lombardi.
Ás demais se mantém' com' os
mesmos nomes: Walter Camp,
George Halas·e BillWalsh.

o Jaraguá Breakers está na

• Conferência Bill Walsh; tendo
a seu lado o Timbó REX, o pau
lista da Lusa Rhynos, além dos
-gaúchos do Porto Alegre Bulls e

do Caxias Gladiatôrs.
,

A 'Walter Camp' conta com
.

Vasco da Gama Patriotas, Mi
nas, Locomotiva, Salvador AlI

Saints, Brasília V8 e Tubarões
do Cerrado. Na 'George Halas'
ficaram Corinthians Steamrol-

lers, 'Botafogo Challengers,
Uberlândia Lobos, Flamengo
FA e Campo Grande Gravedig
gers. Por último, a 'Vince Lom
bardi' terá Vila Velha Tritões,
.Vitória Antares, Santos Tsu

nami, Ipatinga Tigres e Bota

fogo FA.
, Com a verba recebida da

organização do torneio, os ja
raguaenses alugaram o Estádio
João Marcatto, para receber os

jogos, da equipe durante toda
a competição. Porém, a estreia
será fora de casa, dia 8 de ju
nho, contra a Lusa Rhynos. Em
casa, os 'Quebradores' atuam
nos dias 17 de julho (14h, con-

. tra o Timbó Rex), 25 de agosto _

(14h, contra o atual campeão
Corinthians Steamroller), 5 de
outubro (18h, contra o Ipatinga
Tigres) e 2 de novembro (14h,
contra o Porto Alegre Bulls).

E para faze-r bonito na com

petição nacional, os jaraguaen
ses apresentam na próxima se

mana dois atletas americanos.

IRIANE PORTO/AVANTE!

NO DINHEIRO Depois da parceria frustrada com o Juventus no ano passado, Jaraguá Breakers alugou o estádio para jogar
-,

Copa Sesc

Panteras faturam competição de futsal feminino
As Panteras conquistaram

o título da 2a Copa Sesc de fut
sal feminino. A decisão, contra
o Lion Sports, foi realizada na

tarde de quarta-feira (1°), den
tro das comemorações do Dia

do Trabalhador. A final, dispu- o título. O time também teve as

tada no ginásio da instituição, duas artilheiras do campeona
terminou empatada em 3 a 3. to, Raquel e Rita, com dez gols
Como realizaram uma melhor cada, além da goleira menos va
campanha durante toda a com- , zada, Rosimari. "Elas supera

petição, as Panteras festejaram ram até o que eu esperava que

elas fizessem. São batalhadoras
e concentradas no que querem",
reconheceu a técnica' Iraci. Os

gols da decisão podem ser con

feridos no Portal OCP Online,
na seção de vídeos.

Aniversários

ADHJeAjinc
emfestá

Duas entidades esportivas de

Jaraguá do Sul comemoram ida
de nova no sábado. Uma delas é a

Associação Desportiva Handebol

Jaraguaense, a ADHJ, fundada
em 2001. A outra é a AJINC, ou
Associação Jaraguaense de In

centivadores da Natação Com

petitiva, fundada em 1999. Hoje,
ambas representam o município
em competições oficiais .

Futebol

'Reunião com
times Sênior

No próximo dia 7 de maio,
terça-feira, a Liga Jaraguaense de
Futebol (LJaF) reúne as equipes
interessadas em .disputar a 26a

edição do Campeonato Regional
de Futebol Sênior. Será às 19h, na
sede da entidade, anexa à .Arena

Jaraguá. Equipes que já confir
maram presença, além daquelas
que ainda não confirmaram, po
dem participar.

Basquete

Competição
amadora dia 19

No próximo dia 19 de maio,
será realizada no Ginásjo da Duas,
Rodas a 1a Taça Jaraguá do Sul de
basquete adulto masculino. O tor

neio contará com a participação
de�uatro equipes amadoras da re
gião: serão duas, representando o

Blackstar, de Joinville, aWeg (que
se prepara para os Jogos do Sesi) e
a nova equipe de Jaraguá do Sul, o
Wolves. A entrada é franca.

Seminário

Cref realiza
evento no Sesi

O Conselho Regional de Edu
cação Física de Santa Catarina

realiza, nos próximos dias 23 e

24 de maio, um Seminário Re

gional em Jaraguá do Sul. Será
no-Auditório do .Sesi, onde serão
debatidos temas como o papel da
Educação Física, o rúgbi na Edu
cação Física Escolar e a organi
zação de eventos. Informações
no (48) 3348-70°7.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA,3 DE MAIO DE 2013 . ESPORTE

1
OCP23

www.ocponline.com.br

Alemanha se

reinventa no
futebolmundial
OBJETIVO Com altos investimentos, clubes alemães
desejam ultrapassar os concorrentes da Espanha e Inglaterra

Agência Avante! ca de talentos, os dirigentes
desembolsaram cerca de

R$ 1,4 bilhão destinados

apenas para as categorias
de base dos clubes. Além

disso, a Federação Alemã
de Futebol (responsável
pela organização da Bun

desliga) impôs aos clubes
a necessidade de criarem
academias formadoras, ou

seja, centros de treinamen
tos de alto nível para forjar
os jovens atletas.

Para colocar em práti
ca o projeto,' foi analisada
a conduta de clubes com

renome neste critério na

França e Espanha. "Sem o

Com a final inédita da

Champions League, o

futebol alemão caiu no gos
to dos fanáticos e se tornou

um dos principais temas

nos debates esportivos.
Porém, o sucesso recente é
fruto de uma forte revolu

ção dos dirigentes na últi
ma década.

Com uma Seleção em

idade avançada, precoce
mente eliminada na Eu

rocopa de 2000, a neces

sidade de renovação criou

ares dramáticos e pesou no

bolso das equipes. Em bus-

trabalho intenso da Bun

desliga, o sucesso do fute
bol alemão seria inconce
bível. Crucialmente, graças
às academias, há melhores
e mais jogadores prepara
dos hoje em dia", destacou
Christian Seifert, presiden
te da entidade.

O fruto deste sucesso

está, exposto na Seleção
Alemã nos últimos anos. A

grande revelação é o jovem
meia Mario Gotze, de 20

anos, atualmente no Borus
sia Dortmund. Ele é consi
derado uma das promessas
do futebol mundial ao lado
de Neymar.

ORGANIZAÇÃO Com estádios lotados, o futebol alemão quer expandir o mercado

o CORRE 10 noPO\OI
A VIDA ACONTECE AQUI

FAÇI'_TEDIIIISSAEI IPEI

Nem pode sair
Fazer um futebol de alto nível exige

gastos acima da média. Por estemotivo,
o Fluminense começa a encarar uma si

tuação financeira instável. Para tentar

equilibrar as finanças, a equipe carioca
estuda a venda do atacante Wellington
Nem, que atraiu o interesse do CSKA e

Napoli. Caso negociado, Nem pode ren
der cerca deRs 10 milhões.

Avaí contrata três
Disputando o Catarinense, mas já

se estruturando para a Série B, o Avaí
confirmou os três primeiros reforços.
Os meiasMareio Diogo (ex-XV de Pira

cicaba) e Diego Jardel (ex-Camboriú),
alémdo atacante Beto (ex-Atlético-IB)
reforçam o Leão. No Estadual, Beto ba
lançou as redes quatro vezes.
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Teixeira quer .Iones
o brasileiro Glover Teixeira tem

luta marcada contra o neozelandês Ja
mes Te Huna, no dia 25, em Las Vegas.
No entanto, Teixeira sonha em poder
ficar frentea frente com o norte-ame

ricano Jon Jones, campeão dos pesos-·
pesados. "O cara é merecedor do su

cesso, Um dia, estarei lutando contra

ele, pelo título ou não", afirmou.

Pensamentomuda
O Internacional nunca aceitou a

idéia de vender o atacante Leandro Da

mião, mas parece que o objetivo mu

dou. Segundo o presidente do clube,
Giovanni Luigi, o centroavante deve
deixar o clube na próxima janela de
transferências. "Recentemente tivemos
um contato com o Tottenham e émuito

provável que ele jogue lá", afirmou.

Mais um atacante )

O Figueirense oficializou a contra

tação do atacante Jean Carlos, que foi
vice-artilheiro do Catarinense. O atle
ta estava em negociação e foi um dos

destaques do Atlético-IB. O 'vínculo
,

contratual é de um ano e para fechar
o acordo, o jogador recusou propostas
de diversos clubes. Ele vai formar o

ataque ao lado de Rafael Costa..

I

Australiano veloz
Rival do brasileiro Cesar 'cielo, o

australiano James Magnussen regis
trou o tempomais rápido do aJ?o nos 50
metros livre. Foi no classificatório para
'oMundial de Barcelona. No TroféuMa
ria Lenk, Cielo havia conquistado o se

gundo melhor tempo. Com isso, passou
a ser o terceiro, atrás do francês Florent
Manadou.

Boston ressurge ante o l<nicks
Articulando uma virada Histórica na NBA, o Boston Celtics luta

arduamente pela classificação nos playoffs. Após estar perdendo a sé
rie melhor de sete para o New York Knicks por 3 a o, a franquia de

. Massachussetts reagiu e diminuiu para 3 a 2. Agora, para avançar, o
time liderado por Kevin Garnett precisa.vencer os próximos jogos.
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