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Mortandade de peixes- no rio Jaraguá, registrada no último final de semana, é investigada por Fundação do Meio Ambiente. pÁGINA 4

TURBULÊNCIA MilJistério Público em Jaraguá do Sul
vai avaliar a determinação da delegada Lívia Marques da

Motta de liberar suspeitos capturados pela PM por suposto
envolvimento com o tráfico de drogas. ágina 20

Decisão de
soltar detidos
é investigada
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

J:

Rótulos
"

De qual família você é?". Essa foi a pergunta que
mais ouvi quando cheguei à Jaraguá do Sul, há

uns 12 anos. Passei a frequentar um clube tradicional
da cidade e a pergunta era frequente, pois ser de uma
família com sobrenome tradicional por aqui faz toda a

diferença entre ser aceito ou ser desacreditado. Mais
ou menos respeito, mais ou menos credibilidade. Nin

guém me perguntou onde estudei, mas à qual família
(sobrenome) eu pertencia. Quando sabiam da minha:

profissão, chegaram a perguntar se eu era filho adotivo,
pois para um "moreninho", como eu, estar na faculda
de é algo difícil (na verdade, sou um negro "abranca

lhado", cor brejeira dos caboclos), a menos que alguém
pague seus estudos.

.

Com o tempo, passei a lecionar no ensino superior
e aí as pessoas perguntavam a minha religião, Como eu

sempre afirmei não ter religião alguma, outra vez perce
bi minha credibilidade ser colocada à prova.

Impressionante como as pessoas gostam de rótulos,
precisam de grupos para se definir, quem sabe, se afir

.. mar para si mesmos.
Em tempos de redes sociais, o que mais nos depara

mos são pessoas rotulando a si ou aos outros: cristãos

evangélicos ou católicos, flamenguistas, corinthianos,
"galera disso" ou "galera daquilo". Sempre rotulando os

demais grupos com nomes pejorativos, pôis "demônios
são os outros".

O ser humano precisa, antes de tudo, ser livre e ser

humano. Antes de saber a família, o sobrenome, a reli
gião, o time de futebol ou a orientação sexual, melhor é
saber que à nossa frente sempre está uma pessoa com

anseios, com desejos, com expectativas e que precisa ser
respeitada. Só isso, O resto, é rótulo, tudo o que não pre
cisamos para evoluirmos, enquanto pessoas.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
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Transporte público
é tema de debate

O Conselho de Líderes Comunitários
de Guaramirim (Clic) retorna hoje as reu

niões para debater assuntos de interesse
da cidade. O tema será sobre o transporte
coletivo no município. Conforme a enti

dade, há um descontentamento da comu-'
nidade com o serviço prestado. A reunião
será realizada no Salão. da Igreja Matriz
Senhor Bom Jesus, a partir das 19 horas.

COMENTÁRIO

Sala de aula
i

Olha aqui, guri, não me venhas
com desculpas, não me ve

nhas dizer que tuas notas baixas
nas provas são por má vontade da

professora. Corta essa porque essa

édesculpa de vadio, tuas notas re
fletem os teus estudos caseiros e a

tua atenção em sala de aula.

Agora, olha aqui, presta aten

ção a esta manchete de capa da
revista Exame, nunca ouviste fa
lar na revista Exame? É bom que
comeces a te tocar na vida, é bom
que comeces a te voltar para o

que é bom, sério e indispensável
para uma vida mais digna e com

petente, combinado? Acho bom.
A manchete da Exame diz

assim: - "A guerra global pelos
talentos". E mais embaixo, lê-se:
- "O que o Brasil pode fazer para

lUIZ CARLOS PRATES

vencer a disputa por profissio
nais qualificados - e por que isso
é tão importante para garantir o
crescimento do país no futuro".

Então, presta atenção, guri!
Corta essa de "preciso de cinco

para passar". Quem .

faz contas

de quanto precisa para passar
numa prova é vadio, baita vadio.
E fazendo contas para passar,
ninguém vai ser coisa alguma na

vida. Estás ouvindo bem? Acho
bom..E outra coisa: Sem essa

também de achar que um "diplo-

• 'lrecho
O trecho a seguir é parte do livro - Confissões de

um Filósofo Desesperado: - "Por que Deus nos criou
tão fracos, tão covardes, tão violentos, tão ávidos, tão
pretensiosos, tão pesados? Por que tantos canalhas
ou medíocres, tão poucos heróis ou santos? Por que
tanto egoísmo, invéja, ódio, tão pouca generosidade e

amor"? Quem puder responder, por favor, que as res

postas sejam dadas ao "rebanho";

• Outro'
Faz poucos dias que li nos jornais sobre a separa-

ção de um conhecido casal, ela "famosa" das novelas
e ele "famoso" do futebol, e já há um novo capítulo.
A "famosa" já está aparecendo nos sites ao lado do
novo namorado. Tudo bem, cada um faz o que bem
entende de sua vida, mas sair de um casamento numa

mazinho" te vai garantir vaga no

mercado, boa posição ou bom sa

lário, não vai não. O que garante
boa presença de um profissional
no mercado é competência, qua
lificação em alto nível e vergonha
na cara, o que também pode ser

chamado de ética.
E tem mais. Nada de dizer que

a cidade é pequena, que os profes
sores não são bons, que o colégio
deixa a desejar, nada disso, isso
é também desculpa de vadio. E é
bom não esquecer que o aluno faz
a escola e eleva os professores, o
aluno, ouviste bem? Bons alunos
saem de- qualquer escola, vadios

.

saem de todos os lugares ... Não te
esquece, o nome do jogo é Com

petência. Só ela e sua irmã gêmea,
a ética, salvam.

semana e na outra já estar de namorado novo, cruzes,
que "fome". E depois se queixam de que as relações
não duram, mas como podem durar se mal se conhe
cem e já estão juntando os panos? Ou seriam trapos?
Depois se queixam, e haja Rivotril... .

• Falta dizer
Segundo um estudo de publicitários americanos so-

bre mulher e beleza, ficou-se sabendo - que novidade -

que apenas 4% das mulheres se acham bonitas. Elas são
mesmo assim, ainda que lindas, acham-se feias. Sim,
mas por que não fazem a mesma pergunta aos bermu
-dões que para conseguir entrar numa balada precisam
derrubar o balcão de bebidas'ou consumir-se em dro

gas? Será que se iriam achar bonitos? Por que mulher
tem que ser sempre bonita e eles podem ser qualquer
coisa? Sabes de quem a culpa? Isso mesmo, delas.

DNULGAÇÃO

MUTIRÃO DA LIMPEZA
Quando uma comunidade se envolve com o bem estar do bairro, o resultado
só pode ser positivo. Um bom exemplo de integração e de dedicação para
a melhoria do meio em que se vive veio da Associação dos Moradores do
Bairro Imigrantes (Amobimi), em Guaramirim. No último final de semana,
voluntários saíram às ruas para recolher entulhos. Em três horas foram
retirados 300 quilos de lixo das vias e das margens da BR-280.

OuaJificação
C-urso demecânica
A Associação das Pequenas Empresas

do Vale do Itapocu (Apevi) realiza, a partir
de hoje, um treinamento de mecânica para
iniciantes que atual no setor metalúrgico. A
atividade ocorrerá no Centro Empresarial
de' Jaraguá do Sul e será ministrada por
Carlixto José Franzner, técnico em mecâ
nica, com graduação em pedagogia e pós
graduação em engenharia da produção.
Com carga horária de 20 horas, o curso

busca familiarizar os participantes com al

guns elementos de máquinas e no uso das
ferramentas manuais. O investimento é
de R$ 270 (nucleados e empreendedores
individuais), de R$ 297 (associados), e de

R$ 446 (demais associados). Informações e
inscrições pelo telefone (47) 3275-7024 ou
e-mail capacitacao@apevi.com.br.
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CHARGE
NO RIO JARAGUA .•.

EDITORIAL

Umfato isolado não
pode causarprejuízos

"
A Polícia Militar e a Polícia Civil na re

�ão sempre conseguiram evitar rus

gas entre si e procuram atuar de forma

conjunta e com o respeito de cada uma
nas ações operacionais desenvolvidas.

Na sexta-feira, ouve uma reação de
críticas por causa da postura de uma de

legada que resolveu soltar presos detidos
pela Polícia Militar sob suspeita de tráfi
co. O embasamento dela é de que a ação
teria ferido algumas leis. Já os militares
criticam a decisão arbitrária da policial
por ignorar que a ação foi amparada
numa autorização judicial.

Esse caso isolado não pode prejudicar
obom relacionamento existente entre es
sas duas instituições em Jaraguá do Sul.

Com esse episódio, é necessária
uma ação de entendimento. A popula
ção não se sente protegida com esses

desalinhamentos.

Artefatos de cimento pro
com moteriais

Fale conosco

Infelizmente, o Brasil

tem um sistema de

gestão policial burocrático.

Infelizmente, o Brasil tem um siste
ma de gestão policial burocrático. Não
haveria necessidade de haver duas polí
cias - uma judiciária e a outra ostensiva.

Na região, a Polícia Civil e a Polícia
Militar devem centinuar dando o exem

plo desse trabalho conjunto, que é feito
com a eficiência dos excelentes profissio
nais que estão nos quadros de cada uma.
Com isso, a sociedade que abriga essas

estruturas se sentem mais segura, con

fiante nos trabalhos realizados e sempre
irá apoiar as ações de combate ao crime.

1 ,

DESDE 1919
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PENA APROPRIADA
A mortandade de peixes, registrada no sábado passado, no rio Jaraguá, deixou
indignados alguns moradores que moram perto do leito. Um deles, do Bairro
Vila Nova, disse que a pena. ideal para o culpado pela ocorrência seria repovoar
o rio com a colocação de um peixe por cada morador, ou seja, 150 mil alevinos.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04759
1 º 50.983 500.000,00
2º 64.061 34.200,00
3º 37.273 33.600,00
4º 73.811 32.800,00
5º 76.051 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3185
14 - 30 - 33 - 65 - 73

LOTOMANIA'
SORTEIO Nº 1345
07 - 08 - 09 - 17 - 21
22 - 23 - 24 - 36 - 38

.

42 - 63 - 64 - 66 - 69
79 - 82 - 86 - 89 - 93

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1491
06 - 26 - 45 - 50 - 56 . 60

DUPLA SENA
SORTEIO NO 1173
Primeiro Sorteio
01-11-21-26-35-44
Segundo Sorteio
04 - 10 - 24 - 36 - 44 - 49

"
Não devemos

permitir que
alguém saia

da nossa

presença.
sem se sentir

melhor e

mais feliz.
Madre Tereza
de Calcutá
(1910-1997)
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Nova gestão para
o serviço de saúQ��illWo"
COqUPÃ Pronto

Atendimento

municipal é
administrado

pela equipe do

Hospital Jaraguá

Meio ambiente

Fujama investiga
as mortes dos peixes

nicipal de Água e Esgoto
(Samae) não apresenta
ram resultados sobre a'

possível causa da mor

tandade. Foram coletadas
amostras de água e' dos
peixes mortos para serem

encaminhados para um

laboratório especializado.
"Precisamos verificar se

o caso tem relação com al

guma substância jogada no
rio", disse Neves. Como os

exames são complexos, os

resultados estarão prontos
em um prazo de 20 dias.
Se for confirmada a presen
ça de alguma produto tóxi
co, a empresa responsável
será notificada e multada

pela Fujama.

A quantidade de peixes
mortos encontrada no rio

Jaraguá no sábado passa
do chamou a atenção em

Jaraguá do Sul. A Funda

ção Jaraguaense do Meio
Ambiente (Fujama) inves
tiga o caso. A suspeita é de
crime ambiental.

'

Peixe de diversas espé
cies, como carpa, cascudo
e traíra foram encontra

dos sem vida sobre o leito.

Segundo o presiden
te da fundação, Leocádio
Neves, a contaminação
teve origem no rio Cerro,
um dos afluentes do Jara

guá. As análises prelimi-:
nares no laboratório do

Serviço Autônomo Mu-

Natália Trentini

A manhã completa um

.finês que o Hospital e

Maternidade Jaraguá as

sumiu a administração do
Pronto Atendimento 24
Horas de Corupá. Com mu-

danças na dinâmica de tra- e outros profissionais em

balho, osmoradores domu- plantões. "Todo o quadro
nicípio contam agora com amplo de funcionários do

equipes mais estruturadas Hospital Jaraguá estará à

para assegurar o fluxo dos
.

disposição da população,
atendimentos. isso dá uma grande segu-

A principal vantagem, rança", afirmou o prefeito,
apontada pela administra- Luiz Carlos Tamanini.

ção pública e entidade é a A primeira medida da

experiência profissional e entidade foi acertar o quadro
toda a estrutura que estará de funcionários, mantendo
disponível para a popula- os profissionàis que opta
ção. Um problema .recor- rampela transição.Também
rente era a falta de médicos foram organizadas as equi-

ATUAÇÃO Com a mudança na gestão, unidade deverá reforçar os serviços

pes de acordo com as esca

las, ampliar a quantidade de
medicamentos e revisar os

materiais. Para manter a es

trutura, a Prefeitura repassa
mensalmente R$ 147mil.

Segundo a assessora de

gestão hospitalar, Francies
ca Farias, a cada três meses
será feita uma prestação de
contas. O que não for gasto
pela entidade será devolvi
do para a Prefeitura. ''Não
estamos aqui para visar lu-

cros. Temos dois motivos:
aumentar o número de aten
dimentos do SUS, e ganhar
experiência em administrar
fora do nosso complexo
hospitalar para' manter essa
imagem positiva com a co

munidade", disse.
Os atendimentos se

guem a mesma lógica, já que
a unidade continua perten
cendo ao município. São re
cebidos pacientes do SUS e

de convênios.

Finanças e demanda passarão por avaliações
de Saúde, de acordo com as

listas de espera.
O foco principal é o aten

dimento, mas a estrutura

também deve receber aten

ção. Conforme a assessora,
o espaço tisico é excelente e

atende as necessidades do

município. A ideia é deixar o
local aconchegante.

pital e Maternidade Jara

guá é ampliar o atendimen
to e humanizar a estrutura.

Já no próximo mês, de
vem começar cursos para
gestantes e sobre aleita
mento materno. Para trazer

mais especialidadesmédicas
e exames, será preciso co

nhecer o orçamento. "Com

toda nossa estrutura, con

seguimos barganhar preços
de -materiais e equipamen
tos. Esperamos diminuir os

gastos", afirmou a assessora

de gestão hospitalar, Fran

ciesca Farias. Os futuros
atendimentos irão seguir
as necessidades apontadas
pela Secretaria Municipal

O repasse mensal para
manter o pronto atendi
mento foi fixado em lici

tação, de acordo com os

gastos apresentados pela
antiga administradora, a

Fundação Beneficente de
Saúde de Corupá. Depois de
analisar o andamento das

despesas, objetivo do Hos-

PERDAS Peixes de diversas espécies estavam
mortos no leito do rio Jaraguá. Água será analisada

Consulte Agenda Completa: www.expogestao.com.br 0800 735 5500
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BOA AÇÃO Andréia e os filhos Mateus (colo), Vitória e Antônio Rafael (ao fundo) tiveram ajuda

Mobilização ajuda
uma frágIl família
MELHORIAS Casal e filhos ganharam roupas e

comida após terem história contada no Facebook

quartos, um banheiro e uma

sala e cozinha conjugada e paga

A falta de alimentos, de rou- "R$ 350 de aluguel. Andréia e o

I"lpas, de produtos de higie- esposo, Adriano Diniz Custódio,
ne, limpeza ou de fraldas, por / de 28 anos, vivem juntos há sete

,

enquanto, não é mais problema anos e há três residem na casa

para aAndréiaCristineMachado, de número 44 da Rua São Cris

de 27 anos, e os filhos, Antônio tavão, no bairro TifaMartins.
e

:

Rafael, de quatro anos,Vitória, de A secretária de assistência
um ano emeio, eMateus, de cinco social de Jaraguá do Sul, Euci
meses. A família que se transfor- Cristofolini, garantiu que ainda
mau em símbolo de solidarieda- hoje encaminharia um profis
de na rede social Facebook ago- sional para avaliar a situação em
ra precisa de uma casa nova, de que vive a família e garantir que
certidões de nascimento para as ela receba toda a ajuda possível.
crianças e de vagas em creches

para que a mãe possa trabalhar. Como tudo começouo representante comercial
e responsável por descobrir a Bruno Cardoso conta que

situação precária em que vive a conheceu a história de Andréia

família, Bruno Ferreira Cardoso,
disse que o objetivo, após conse
guir a documentação das crian

ças, é inscrevê-los em um pro
grama de moradias populares.
"O ideal seria o ProgramaMinha
Casa, Minha Vida, para que eles

pudessem pagar por algo que
será deles no final", concluiu.

Atualmente, a família mora

em uma residência de madeira
corroída por cupim, com dois

Carolina Veiga

após ela pedir um copo de água a

doméstica que lavava as calçadas
de sua casa. "Minha emprega
da foi buscar o copo d'água e-eu

saí para tirar o carro. Neste mo
menta vi a mulher com a crian-

ça descalça ao seu lado", conta.
Sensibilizado ao perceber que
a mulher tinha mais dois filhos,_
ofereceu-se para levá-la em casa

e chegando lá, ao perceber que
eles não possuíam mais do que

macarrão e feijão para comer,
decidiu fazer mais. "Foi um ins
tinto. Primeiro busquei o básico

para a família e, depois, postei a
foto deles com um pequeno texto

no Facebook. Logo, já tinhacen
tenas de compartilhamentos e as

pessoas me chamavam querendo
ajudar", lembra.

"
Foi um instinto. Primeiro

busquei o básico para a

família e, depois, postei a
foto deles com um pequeno
texto no Facebook.

Bruno Ferreira Cardoso,
representante comercial

Cidades

Jaraguá estreita as

relações com Portland
A diretora do Instituto de

Estudos Metropolitanos da Por
tland State University, Nancy
Rales, esteve ontem em Jaraguá
do Sul para participar do Pai

nel "Desenvolvimento Susten
tável através da Educação". Ela
aproveitou para costurar uma

parceria de cooperação técnico
científica entre a cidade norte

americana de Portland e Jara

guá do Sul. Um dos principais
interesses em Jaraguá, segundo
Nancy Rales, é no sistema de

gestão da saúde pública, de edu
cação e de tecnologia.

A experiência de Portland,
segundo o presidente do Insti
tuto de Planejamento e Pesqui
sa de Jaraguá do Sul, Benyamin
Parham Fard, será tomada como
exemplo para transformar Jara
guá do Sul em uma cidade sus

tentável, com a matriz econômi
ca calçada no desenvolvimento
das indústrias limpas. "Jaraguá
do Sul quer aprender como

Portland se reestruturou em 18

anos e se transformou em uma

das cidades mais sustentáveis
do planeta", concluiu. De acordo
com o prefeito Dieter Janssen

(PP) a parceria busca conhecer
técnicas de planejamento para
o desenvolvimento sustentável
de Jaraguá do Sul, com foco na

educação direcionada à tecno

logia. "Vamos direcionar a ju
ventude para a formação técnica
voltada à inovação e à criativida

de", afirmou.'
Segundo o secretário de Edu

cação de Jaraguá do Sul, . Elson

Cardozo, a ideia é importar o sis
tema de educação de Portland,
voltado ao desenvolvimento da

criança como ser humano edu

cado, próspero, saudável e equi
librado. "A partir da experiência
da cidade americana vamos im

plantar em 2014 o método de
ensino Geração Inova, com foco
na linguagem e na tecnologia",
adiantou. O programa deverá ser

implantado em toda a rede de en-
,

sinomunicipal de Jaraguá do Sul.
LÚCIOSASSI

INTERCÂMBIO Primeira-dama de Portland acompanhou, com
Dieter, as apresentações de alunos na Escola Anna Tõwe Nagel

Há 33 anos a Santinvest oferece aos

servidores públicos catarinenses seus dois
maiores produtos: crédito fácil e confiança.

l Sem consulta .. Crédito com .. Sem cobranca de
r ao SPC/Serasa r excelentes taxas r seguro e tarifas

.. Sem abertura de � Sem integralização
r conta-corrente r de cota capital

fi
SANTINVEST

SISTEMA FINANCEIRO Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h às 17h

ir 0800 48 0506
- opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAl-

,

�
(
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Portland eD1 Jaraguá: quem viver, verá

. �.
é a mais verde das cidades norte-america
nas. Lá, 85% dos passageiros do transporte
público têm carro, mas preferem o coletivo

para se deslocar durante a semana. Prefei
to de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen (PP),
é citado pela revista, por defender um pro
jeto parecido bem aqui no Vale do Itapocu.
E, ontem, um significativo passo para a

aproximação das duas cidades 'foi dado. A
, primeira dama de Portland, Nancy Hales,
esteve com Dieter e coma equipe do Ipplan,
à tarde, e, à noite, ministrou palestra no

Cejas. Nancy mostrou entusiasmo com as

linhas planejadas. Aos desconfiados e des
crentes, os técnicos do Ipplan têm dito si

lenciosamente; 'quem viver, verá'. Tomara!

D epo�ageni da última edição da Revista
.l\JstoE mostra o exemplo de Portland, a
cidade dos Estados Unidos que enfrentou
uma grave crise no final da década de 70,
com a derrocada da indústria madeireira e

a poluição, e virou o jogo investirido pesado
na atração de empresas de tecnologia e um

modelo economicamente sustentável. Hoje,

,Aproximand, realidades
Com a presença de representantes do Ipplan, o prefeito Dieter Janssen recebeu ontem a visita da professora e primeira dama

de Portland, Nancy Hales. Dieter ganhou de presente ummaterial de divulgação domunicípio norte-americano e falou sobre o projeto
quepretende aproximar a realidade das duas cidades. Economia sustentável e transporte público modelo são os pontos de partida.

.1-

Inadimplência no PT
Pode acabar em Comissão de Ética a demo;a dos filiados ao PT e ocupantes de car

gos de confiança, tanto no Executivo quanto no Legislativo, em oficializar a situação.
Nemmesmo a contribuição partidária, que é obrigatória segundo o estatuto da sigla, está
sendo quitada. Quem não regularizar a condição até o próximo mês ficará impedido de

participar da eleição interna do PT, em novembro.

José Osnir Ronchi assumiu a

presidência do PP de Massaranduba.
E promete levar para a comissão,

regional a defesa pela candidatura de
Felipe Voigt a deputado estadual.
"Felipe é exemplo de político",

será a plataforma.

EM FOCO

PSDpaquera Tucanos acenam
Sob a presidência de Carione Pavanello,

.

o PSD articula apoio ao governo, pelo me

nos nos bastidores. Com dois vereadores
na Câmara, a sigla acredita que tem mais

potencial para dar sustentação à base do
'

que o PCdoB e o próprio PT.

. Quem também tem acenado ao gover
no é o PSDB. Tucanos fazem voa baixo
avaliando a área. E, como disse à coluna
AdemarWinter, 'se tem gente da situação
bancando a oposição', do outro lado, há
fila para pular a cerca.

.. . ..

Laércio Machado foi confirmado
na presidência da Ujam. Recurso
das outras duas chapas, 'que por
sinal não detalhava nem qual
era o objetivo, foi indeferido '

,

pela comissão eleitoral.
Canarinho no ClicMinutomais barato

Sobre acomprade tgo linhas detelefo- o transporte coletivo volta a ser pau-
ne da operadoraClaro, através de licitação, ta de reunião do Clic (Conselho de Líde-

o secretário Sergio Kuchenbecker diz que res Comunitários de Guaramirim), nesta
haverá economia na conta telefônica. As terça-feira. 'O encontro acontece no Salão

, ligações originadas pela Central da Prefei- da Igreja Matriz, a partir das 19h. Repre-
tura, por exemplo, terão o custo reduzido sentantes do Executivo foram convidados,

de R$ 0,96 paraR$ 0,45. para falar sobre o contrato com a conces-

� �

�" i SiBi\látiá do sistema, a Canarinho.

.. . ..

No dia 24 de maio, comitiva
jaraguaense vai desembarcar em
Portland, para conhecer o sistema

educacional da cidade.

IMÓVEIS..,.

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

TJ cobra decisão
.
Decisão da juíza da Vara dã Fa

zenda, Candida Brugnoli, de pos
tergar a análise do pedido de tutela

antecipada da empresa Canarinho,
referente ao decreto do prefeito Die
ter Janssen que baixou o preço das
tarifas de ônibus, rendeu notificação
do Tribunal de Justiça do Estado.

.

�Segundo o desembargador Rodolfo

Tridapalli, a juíza descumpriu deter

minação superior para que o pedido
liminar fosse analisado na origem do

processo. Em resposta, a magistrada
disse ter agido 'da maneira mais di

ligente e célere possível, dentro da
autonomia jurisdicional que possui'.
O TJ deve se pronunciar novamente
nos próximos dias.

Cartão postal
Quem esteve na Arena no último

fim de semana percebeu que a parte
externa já está com outra roupagem.
A área para estacionamento quase do
brou. Um investimento como este, um
cartão postal da cidade, não podiames
mo continuar relegado a último plano.
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Problema deve se agravar
Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP) revela que metade dos alunos de licenciatura nas

áreas de matemática e física não pretende ou tem dúvidas se vão seguir a carreira de/professor de educação básica.
Dos que cursam licenciatura em física, 52% não pretendem ser professores. Em matemática, o percentual é 48%.
A pesquisa ouviu um total de 512 estudantes recém-ingressantes da USP, incluindo também alunos de pedagogia e

medicina. A pesquisa Atratividade do Magistério para a Educação Básica, da pedagoga e mestre em educação, Luciana
Leme, selecionou as duas disciplinas de licenciatura em função da escassez atual de professores nas áreas de exatas. A
estimativa do Ministério da Educação (MEC) é que o déficit de professores nas áreas de matemática, física e química seja
de cerca de 170mil. A baixa remuneração do magistério, as más condições de infraestrutura das escolas e o desprestígio
social da profissão estão entre os motivos apontados pelos estudantes para a falta de interesse em seguir a carreira.
Segundo a pedagoga, a dificuldade de implementar em sala de aula o ensino da matemática e da física e a concorrência

com profissões como as do mercado financeiro também afastam das salas de aula quem se forma nessas áreas.

..

EDUARDO MONTECfNO

Alívio para lojistas
Ex-presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e atu

al diretor conselheiro da entidade,Wanderlei Passold comemo
rou a decisão do governadorRaimundo Colombo (PSD) depror
rogar por 60 dias a aplicação do decreto 1.357, que instituiu a

cobrança do chamado Difa - Diferencial deAlíquota -, para pro
dutos adquiridos fora do território catarinense. Os pequenos e

microempresários seriam osmais prejudicados com amudança.

No Senade
As comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Serviços

de Infraestrutura (CI) realizam, amanhã, audiência pública com

o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), Luciano Coutinho. O executivo falará sobre a po
lítica de investimentos, desenvolvimento e fomento do banco, bem
como os modelos, os instrumentos e as fontes de financiamento,
inclusive as não convencionais, para a infraestrutura brasileira.

Resultado amanhã
Os candidatos à direção-geral da Organização Mundial do Co

mércio (OMC) - o embaixador brasileiro Roberto Carvalho deAze
vêdo e o mexicano Herminio Blanco estão em fase final de cam

panha. A divulgação dos resultados, confirmando o eleito, deve
ocorrer amanhã. Cada um dos 159 países representados no órgão
fez sua opção. O novo diretor-geral da OMC tomará posse em 31 de

agosto, substituindo o francês Pascal Lamy..

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

.U·9
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Manifesto
Um grupo de famosos, tendo Ro

berto Carlos como símbolo, vai lan
çar um manifesto contra o projeto
de lei, em tramitação no Congresso,
que autoriza biografias sem a auto

rização da pessoa retratada ou de
sua família. A proposta já foi apro
vada na Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara. Uma das ideias
é que as biografias possam;sim, ser
feitas sem autorização, mas desde

que não sejam comercializadas, ou
seja, lançadas por editoras em livra
rias e em outros pontos de venda.
Elas seriam apenas distribuídas em

escolas e bibliotecas.

I �.

.. ,
.

Contra a pobreza
A experiência brasileira no com

bate à pobreza será apresentada em

Oxford, no Reino Unido. É que oMi
nistério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome foi convidado a

participar da Rede de Especialistas
em Indicadores e Estudos sobre Po

breza Multidimensional, que será

lançada em junho.

I
i

Sindicais
As centrais sindicais levarão para

mesa de negociação com a presidente
Dilma Rousseffo fim do fator previden-.
ciário e a jornada de 40 horas. O encon

tro está agendado para o dia 14 de maio.

Trêsmilhões
No programa semanal Café com

a Presidenta, ontem, Dilma Rousseff
anunciou que nesta semana o Brasil
terá três milhões de microempreen
dedores individuais registrados. A,
presidente lembrou ainda que a ade
são ao programa garante uma redu

ção de mais de 50% no valor mensal
de contribuição para a Previdência.

Verba para
cultura

Governador Raimundo Co

iombo lança amanhã dois editais
de cultura, que somam R$ 10 mi
lhões. O Prêmio Elisabete Anderle
terá R$ 7,2milhões e receberá ins

crições até o dia 9 de julho. Serão
sete as categorias premiadas: arte,s
populares, artes visuais, dança, le
tras, música, teatro e patrimônio
cultural. Já o Prêmio Catarinense
de Cinema representa um investi
mento de R$ 3 milhões.
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o caminho da transparência
Federal e municípios com mais de
100 mil habitantes; de dois anos

para os municípios que tenham
entre50.000 e 100.000 habitantes
e quatro anos para os municípios
com menos de 50mil habitantes.

A importância de uma lei que
obriga entes públicos a informar a
origem e valores de suas receitas
e também os detalhes sobre seus

... r: IN"O A l';l Equipe do OCP testa

portais das Prefeituras e Câmaras da região
Verônica Lemus

A partir do próximo dia 26, todas
1"1.as Prefeituras do país precisam
estar de acordo com a Lei Com

plementar _131, conhecida como

Lei da Transparência, disponibili-

zando em tempo real informações
detalhadas sobre a execução orça
mentária e financeira. Criada em

2009, pelo senador João Capiberi
be (PSB-AP), a lei concedeu o pra
zo de adequação às normas de um
ano para a União, Estados, Distrito

li:!:�mi:I�_!iií.li:ilE::!lil:i!ta�_Lwww.massaranduba.sc.gOV.brbA Prefeitura de Massaranduba dis- ca, podendo dificultar o entendimento.
põe do portal da transparência comple- A Câmara de Vereadores do mu-

to, com informações em tempo real das nicípio não chega a possuir um portal
.

receitas e despesas, incluindo quadro específico, mas apresenta ao internau
de pessoal completo, com descrição de' ta no link "portal da transparência" as
lotação e informações de cargos e salá- informações sobre execução orçamen
rios, além do total de servidores efetivos tária e financeira, da Casa, que são dis
e comissionados. A sessão de licitações ponibilizadas por mês e não em tem

é completa, com informações de con- po real. As informações em relação ao

tratos, convênios, empenhos, entre ou- quadro de pessoal contam com os links
tros. Na sessão convênios, a busca pelos "estrutura administrativa" e "quanti
contratos realizada para o ano de 2013 dade de servidores concursados e co

não encontra resultados já que o único missionados", mas os dados ainda não
convênio em andamento foi assinado estão disponíveis, assim como a sessão
em 2011. Além dos dados em si, o por- "contratos" que ainda está vazia.
tal traz em cada sessão uma explicação O que dizem: De acordo com o

. referente às informações que são apre- contador da Câmara de Vereadores,
sentadas para o internauta como, por Dionísio Kemczynski, as informações
exemplo, o que são despesas correntes. que ainda não estão disponíveis devem
A linguagem, no entanto, é mais técni- ser publicadas até o fim desta semana .

Através do site da Prefeitura de

Schroeder, o internauta tem acesso ao

portal chamado "transparência pública".
Ali estão disponíveis os dados referentes
a receitas, despesas, quadro de pessoal,
contratos e licitações. Em cada sessão
do menu, há links internos, que dividem
as sessões em categorias menores, resul
tando em um portal bastante completo.
Por exemplo, na sessão de gastos, é pos
sível realizar a busca de informações a

partir do nome ou do tipo do credor e de
fornecedor. Além disso, é possível ras
trear as despesas por Secretaria e iden

tificar valores e finalidades. Na sessão de
quadro de pessoal, algumas das opções
de busca são confusas e as informações
não chegam a ser geradas. Apenas os

links "servidores efetivos" e "servidores
comissionados" geram os dados, porém,
sem apresentar"a relação de salários.

No síte da Câmara de Vereadores

..
www.schroeder.sc.gov.br�

de Schroeder, há um link no menu do
site da Casa que leva o internauta ao

portal da transparência da Prefeitura.

Porém, fica complicado para o usuário
encontrar informações específicas da

Câmara, e não.é possível ter acesso à

execução orçamentária pormenoriza
da, conforme exigência da lei.

O que dizem: De acordo com o

secretário de Administração, Marco

Dellagiustina, a divulgação de valores
dos salários dos servidores ainda está
sendo analisada pelo jurídico da Prefei
tura porque não há um consenso se essa

informação é exigida ou hão pela lei.
Já sobre a Câmara de Vereadores,

o contador da Casa, Sérgio Rohden,
informou que terá que falar com o pre
sidente da Câmara, Valdevino dos San
tos (PMDB), sobre a criação de outro

portal, já que, de acordo com Rohden, a
Câmara já estaria cumprindo com a lei.

gastos está no controle que a po
pulação pode ter sobre a utilização
dos recursos públicos. Com as in

formações em mãos, a sociedade

pode exigir a correta aplicação dos
recursos e verificar se há desvios
de dinheiro ou superfaturamento
de obras e serviços.

Dos cinco municípios da re

gião, Jaraguá do Sul foi a pri-

meiro a se adequar às exigências
da lei da transparência, já que
possuimais de 100 mil habitan
teso Porém, a relação de cargos e

salários ainda está pendente na

maior cidade doVale do Itapocu.
A situação atual dos outros qua
tro municípios, todos com me

nos de 50 mil habitantes, você
confere abaixo.

Guaramirim conta com portal da

transparência, cujo link está disponí
vel no site da Prefeitura. O modelo do

portal é o mesmo adotado em Mas
saranduba. A página conta com links

para acesso a informações de gastos,
receitas, licitações e quadro de pesso
al. Assim como em Massaranduba, as
informações de gastos e receitas são .

fornecidas em tempo real. Na sessão

"licitações", a busca por "convênios"
não encontra resultados para o perío
do de janeiro até o mês de maio deste

.

ano. A sessão "cargos em comissão/
funções gratificadas" ainda não apre
senta informações.

No site da Câmara de Vereadores
de Guaramirim, o menu apresenta o

link para o portal da transparência. O
modelo adotado pela Casa é o mesmo

www..guaramírim.sc.gOVJJrb
usado pela Prefeitura e está de acordo
com as normas da lei, publicando sua

execução orçamentária e financeira

completa, inclusive com informações
sobre quadro de funcionários. A sessão
de despesas, especialmente. nos links

"empenhos emitidos" e "liquidação de

empenhos", é bastante completa e traz

informações importantes. Por exemplo,
é possível ter acesso aos motivos que
levaram vereadores a viajar, como a

Brasília, cujas despesas são pagas com
dinheiro da Câmara.

O que dizem: Segundo o respon
sável pelo portal do Legislativo, o di
retor geral da Câmara Irineu Veiga, a

Casa já mantinha portal com informa

ções desde 2010, quando o Tribunal de
Contas contatou as Câmaras determi
nando que se adeql!assem.

Dos quatro municípios com menos
de 50 mil habitantes da região, Corupá
é o que está mais atrasado na disponi
bilização das informações. No site da
Prefeitura não há informações a res

peito da existência de algum portal da
transparência. Corri exceção da publi
cação dos nomes dos secretários, não

. existem dados sobre cargos, salários,
lotação dos funcionários e números de
servidores efetivos ou comissionados.
Informações sobre despesas e receitas
também não estão disponíveis. \

Já o site da Câmara de Vereado
res foi reformado e conta com infor

mações relativas a despesas, como os

balancetes financeiros, porém, con

tém informações bastante técnicas, O'
que pode dificultar a compreensão.
Além disso, há duas sessões fazendo
referência à palavra "transparência",
sendo que apenas uma encaminha

www;cornpa.sc.gov.brb
para as informações de gastos. O link

"portal da transparência" encaminha
o internauta para o sistema de busca
de projetos e proposições. Na sessão
"A Câmara" existe o link para a estru

tura organizacional, com nome e foto
dos servidores e sua lotação, mas não
há informação se os cargos são efeti
vos ou comissionados nem a relação
cargo/salário. Também não existem
dadossobre licitações e contratos.

O que dizem: De acordo com a

gerente de gabinete da Prefeitura, Pé
tila Bernardes, o prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) garantiu que até
o dia 26 de maio o portal da transpa
rência da Prefeitura estará no ar. Na
Câmara de Vereadores, o presidente
da Casa, Alceu Moretti (PMDB), afir
mou que o portal está "praticamente
pronto, e que deve ser lançado dentro
de uma semana".

.

-
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Reconstruindo

Visita aomuseu

gera novas artes
Prossegue até meados

de maio, no Museu Histó
rico Emílio da Silva, a ex

posição "Compreendendo
os conceitos de mudança e

permanência". A mostra é
resultado de uma visita de

24 alunos de uma escola

particular da cidade à ins

tituição no início de abril.
Cada aluno, após a mo

nitoria, escolheu um dos

objetos expostos nas salas
ou nichos temáticos e con

feccionou uma maquete
com proposta de utilidade
do objeto no futuro.

Alguns alunos optaram
por fazer uma releitura da .

obrá. da artista plástica Ar
lete Schwedler, que retra

ta a chegada do fundador
Emílio Carlos Jourdan à

quecompõem o espaço..

Mais de 700 exempla-
O Museu Histórico

res do livro "Contos
Emílio da Silva fica na

Colônia Jaraguá. "No mu

seu, tudo é memória, his
tória e sentimentos. Tudo
o que está aqui conta a his
tória de Jaraguá", explica
a monitora Eliza Diefen

thaler, que utiliza diversas
técnicas para contar a his
tória da Colônia, do patro
no do museu e das peças

Avenida Mal. Deodoro da

Fonseca, 247 - Centro, em
Jaraguá do Sul.

O horário para visi

tação do espaço é de se

gunda à sexta-feira, das
8 às 11h30 e das 13h30 às

16h30.Aos sábados, das 9
às 12 horas; e aos domin

gos, das 15 às 18 horas.

DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO CULTURAL DEJARAGuA DO SUL

HISTÓRIA Objetos expostos no museu serviram
de inspiração para trabalho de estudantes

Óleo sobre tela

Cenários da cidade
em cartões-postais

Locais históricos de
Jaraguá do Sul retratados
em óleo sobre tela pela
artista Arlete Schwedler
transformaram-se em

cartões-postais da cidade.
As pinturas impressionis
tas retratam a Casa Julius

Karsten, Casa Schmidt,
Museu Parque Malwee,
Estação Ferroviária,
Moinho e a balsa - usada

como meio de transporte
sobre o Rio Itapocu entre o

fim do século IX e início do
século XX.

Os postais estão à ven
da no Museu Histórico
Emílio da Silva, por R$
4. O dinheiro arrecadado
será revertido para a As

sociação dos Amigos do
Museu Histórico Emílio da
Silva (Aamhes).

Estudantes ganham
obra de autor local

I

ARTE Projeto da Unimed Jaraguá do Sul leva Carlos Henrique Schroeder
para dentro das salas de aula. Trabalhos serão conhecidos na Feira do.Livro

Bárbara Elice Desde o início de mar

ço, Schroeder cumpre um

calendário que prevê visitas
em dez escolas da cidade.
Em cada sala de aula, o au
tor comenta a obra - que
reúne nove contos escritos
em diálogo com músicas de
bandas como Legião Urba

na, Radiohead e BlockParty
- tira dúvidas dos estudan
tes e faz sessão de autógra
fos. "Eu não tive a oportu
nidade que essa galera tem.
Vim de uma cidade peque
na, Trombudo Central, e

nunca tive uma visita de um
escritor na minha escola.

Então, vejo isso, também,

assistido na 7a Feira do
Livro de Jaraguá do Sul.
No dia 13 de junho, em

quatro horários diferentes,
os estudantes apresenta
rão releituras de "Contos
Para Ouvir" em -forma de

música, teatro ou textos. O
evento integra a programa
ção oficial da Feira.

As escolas que parti
ciparam do projeto neste

ano são Anna Towe Nagel,
Padre Alberto Jacob, Ro
dolfo Dorbusch, Machado
de Assis, Ribeirão Cavalo,
Atayde Machado, Menino
Cidadão, Santo Estevão e

Albano Kanzler.

Para Ouvir", do autor Car
los Henrique Schroeder,
serão distribuídos em es

colas de Jaraguá do Sul,
até quarta-feira (8). A ini
ciativa é parte do projeto
"Asas da Imaginação ...um
passo para o futuro", da
Unimed Jaraguá do Sul,
que tem como objetivo o

estímulo à leitura e às ati
vidades culturais. A última

instituição a receber o es

critor será a Escola Ribei
rão Cavalo, amanhã.

como uma forma de recom

pensar", disse o autor.
Para a diretora da Es

cola Albano Kanzler, San
draWeldt Schroeder, além
de o projeto valorizar o

trabalho de autores lo

cais, ajuda a trabalhar os

gêneros textuais em sala
de aula. "Ele tem vários
contos nesse livro e, neste

ano, os 8° e 9° anos estão
trabalhando essa forina
de texto. Os professores já
avaliaram o livro e agora
vão desenvolver trabalhos
com as turmas", explica.

O resultado do "Asas da

Imaginação" poderá ser

LÚCIOSASSI

"ASAS DA IMAGINAÇÃO" Após conversar com os

alunos, o escritor autografa os exemplares distribuídos
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Reality - A Grande Ilusão
Pessoalmente, nunca conseguientender a fascinação das pessoas
por reality shows no estilo de Big
Brother. Entretanto, é inegável que tais
programas são verdadeiros fenômenos,
continuando em alta até hoje e criando
cada vez mais subcelebridades que,
mesmo depois de saírem da "casa",
fazem de tudo para se manter sob os

holofotes. Curiosamente (ou não), isso
coloca o ex-participante em urn novo

estado de observação, tornando a linha
entre espetáculo e realidade cada vez
mais tênue. E é sobre essamistura que
fala Reality - AGrande ilusão, novo
longa do italiano Matteo Garrone.
A trama acompanha a rotina de Luciano,
um simples pai de família que ganha a

vida como peixeiro e completa a renda
da casa realizando pequenos golpes.
Certo dia, influenciado pelos filhos, ele
se inscreve para a edição italiana do Big
Brother. Ao ser chamado para uma nova
seleção, Luciano fica convencido de que
será urn dos integrantes da casa e é só

questão de tempo até ser chamado.
Aguardando ansiosamente o telefonema
dos responsáveis pelo show, ele logo
passa a suspeitar que a espera é na
verdade urn teste de caráter organizado
pelo programa para seusmais
promissores candidatos. E não demora
muito para que ele se convença de que
Já está sendo vigiado, tendo então que
mudar as atitudes e a rotina caso queira

Clique animal

ficar famoso igual a Enzo, participante
de urna edição anterior que hoje vive de
aparições em festas e eventos.

Fazendo abertamente uma crítica à
sociedade contemporânea e sua idolatria
a ídolos vazios, que nada têm a oferecer,
o cineasta apresenta uma realidade onde
a maior ambição de alguém é fazer parte
de um programa desses. É a ideia de
ser famoso por ser famoso, e não como
consequência de algo - urn talento, por
exemplo.
Não por acaso, Luciano se torna

figura invejável em sua comunidade
simplesmente por ter sido chamado para
urn "segundo turno" das eliminatórias, já
que, na cabeça dos outros, ele está mais
próximo da realização do sonho do que
eles jamais estiveram. O que justifica
então a paranoia que toma conta dele à
medida que o tempo passa e o telefona
não toca, visto que agora não se trata

mais de urna realização pessoal, mas de
uma fantasia coletiva.
Garrone ainda reforça sua crítica

socialquando mostra Luciano fazendo
caridade não por vontade própria, mas
pela "necessidade" de parecer altruísta
aos olhos dos jurados que o perseguem
(afinal, na sociedade contemporânea,
até para fazer o bem é preciso ter um
retorno). E é nessa contradição do ser
e do aparentar ser que se resume não

apenas o filme, como também todo
--�...................._� o conceito de

� ::::h:�eo
Garrone.
Elenco: Aniello
Arena, Loredana
Simioli.

PROCURA�SE LELÉCO E LUNA
Os cães fugiram no Bairro Ilha
da Figueira. São castrados e

estão sem coleira. Leléco é o

macho preto de porte pequeno,
e Luna é a fêmea, porte médio.
Tem criança sentindo muito
a falta deles.Quem souber

informações entre em contato
com Marcelo 9254-7889 ou

Maria 3376-6400

Consutt.SrioVeterimlrio
Banho �Tosa , Hcosped.agem
T6xif'et

ESlRtrruRAE11IANSI'OR'lI;
TOTALMENTECUMATIZADO .

Emergêrtâa 479992-6524
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6/05
Adelino Spézia
Alessandra Zimmermann
Bruna Vorpagel
Célia M. de Almeida
Celso A. Fritzen
Cleusa Takaesu
Cristiane Costa
Eduardo Ziener
Giovane Bledor Bussarello
João Gilberto Emmendoerfer
Júlia S. de Abreu
Klaus Peterlaube
Luis F. Broatz de Lima
Márcia R. F. de Carvalho
Marcos Morais

Moniq�e Wischrel
Nataline M. Andrejireski
Nilo Mathias
Norma K. Lemke

Orlan Padilha
Pedro Henrique Hoerlle:
Ruth Janh
Sandra Ap. dos Anjos
Sirlene W. Ramos
Vanessa P. da Silva
Vânia G da Silva
Wilmar M. Fragoso

7/05
Ana Cláudia Pascoalli
Cecília M. Garcia
Célia Voltolini de Oliveira
César Seben
Danilo F. Rocha

Diogo L. Bastos
Edélcia Schwirkowski

EQon Gessner
Eveline L. Meier
Fábio Schaquste
Gabriel M. Hel'1r1 >

Helenice Vieira dos Santos
Irineu Bauer
lsolete Bonatti
Jairo Andrade.
Jurema O. Picerelle
Kamila Larissa Kuester
Karina Stahlke
Kátia Bertoldi
Lucas H. de Souza
Manoel Santos
Nivaldo Heidemann
Rosane Krüger Ur�an
Ruth Roesel

.

Sônia Chiodini

Stefanny Punbs
Valdir C. Roechrs
Vera R. D. Schmitt

Curiosidade
26 de março ...

... é o 127°-dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 238 para acabar o
ano. Dia do Oftalmologista.
Dia do Silêncio. Dia de
Santa Flávia Domítíla.
Fonte: Wikipedia
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Para apostar:
bolsapequena
transpassada!

.. "'1'
•

Esqueça as maxi bolsas por
um momento - só por um
momentinho viu? -: pois a

bola da vez são as mini bags
transpassada. Ok, que elas
não são verdadeiramente uma

novidade, quem não se lembra
de te já ter usado um modelitcho
em algum momento na vida? Mas

que elas estão tomando conta das
ruas atualmente, ah isso estão.

Para quem gosta de carregar a
casa e mais um tanto a dica é:

desapegue um pouco e tente

curtir essa tendência, o ombro e o

braço agradecem. Já quem curte

a linha "levo apenas o essencial"
vai amar ainda mais!

Papo be eza: Super
demaquilante Sephora

Já estou para comentar sobre esse dema

quilante da Sephora há meses, e sempre
acabo esquecendo. Arrumando a minha

necessaire o ','i e já corri para anotar essa

dica pra vocês. Gente, o que eu posso
dizer dele? Eu amo! Diferente da maio
ria que deixa a pele um pouco oleosa na
hora de tirar o make, o super démaquillant
yeux é mais sequinho e deixa a pele que é

urna beleza. Além de dar aquela sensação
de pele limpa - e ter um cheirinho gostoso
- ele remove a maquiagem super rápido.
(Nã0 gosto de demaquilante que ternos

que passar várias vezes pra sair o delineador ou o rímel).
Ah, e dura uma eternidade viu? Super recomendo!

- )

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email

com perguntas, dúvidfls..?� pu��stões.."p..�reva para: micamacho@monalisadebatom.com

-�---,-
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Bom diat
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia 7 de maio. Dia do
Silêncio! E é nesse ritmo de rela
xamento e energias positivas que
rola a coluna de hoje. Afinal, não
há urna noite que não gere um

dia, corno também não há um dia

que não traga a noite! E vamos à

coluna, que será lida por mais de

39 mil pessoas, fora os virtuais.

Antes, urna frase para você cur

tir: "A cada dia que vivo, mais me
convenço de que o desperdício
da vida está no amor que não da

mos, nas forças que não usamos,
na prudência egoísta que nada

.

arrisca, e que, esquivando-se do

sofrimento, perdemos também a

felicidade", Carlos Bernardo Gon
zález Pecotche (Raurnsol).

Coletiva
Logo mais, às 9 horas, na sede

da Fundação Logosófica de Jara

guá do Sul, Marco Cohen recebe a

imprensa e convidados para cole
tiva sobre a palestra "Bases Para
Sua Conduta", que o mesmo mi
nistrará amanhã, às 20 horas, no
Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul - Cejas. Em seguida será
servido um delicioso café. Iremos!

3370-3242. i

I

BlUES
O médico
Dr Vicente

Caropreso
ladeado pela
esposa Sale

(E) e a amiga
Laíde, em noite
movimentada

MUNDO DOS BRINQUEDOS

473170.0978

Feijoada beneficente
Fred Fabris e toda a diretoria já estão a postos

para mais urna realização de sucesso. Marcada para
o dia 18 demaio, naAABB, a 6a Feijoada Beneficente
do Lions Clube Jaraguá do Sul Cidade Industrial vai
abrir o calendário oficial dos eventos neste inverno
de 2013. Os convites são limitados e, pelo andar da

carruagem, não deverá sobrar "nenhunzinho", se é

que você me entende. Corra atrás do seu convite!

Muito bom
Sexta-feira os casais Flávio e Sabrina Viei

ra; Orlando Stoco e Renata; Suelen Lescovitz
e este colunista jantaram no Cheers Irish, em
Corupá. SabrinaVieira está feliz da vida e com

novidadesmil, depois de bater pernas em ter

ra americanas. Outra coisa: o cantor Enéas

Raasch, o percussionista Érico Vericimo e po
livalente Rubens Franco deram show à parte.

1- 1i

!�_I
NaelsRals 81mUDIt811as

(47) 3370-7348

_:__ua �ngelO Rubini, 62 - Barra do Rio�

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o Adriana Costa e Isabel
Taranto, felizes, dividiram

mesa na noite de sexta-feira no

Cheers Irish Pub, em Corupá

• • •

Outra grande pedida para
hoje é o happy hour do
Madalena Cozinha, com

atrações, promoções e chope
geladérrimo. Massa demais!

• • •

Já o arquiteto, Kleison Stein,
o famoso Cabeça, anda a mil

por hora em seus projetos.
Mesa de arquitetura abarrotada

de novas ideias!

"
Muitas vezes o que se cala

faz maior impacto do que o

que se diz.

Pindaro

Novidade
O Restaurante Califórnia, ao

lado do Sesi, naWalterMarquar
dt, está com novidade no pedaço.
Olha que legal: o Dia das Mães
será festejado à noite. Quer saber
corno? Ligue 3371-9484.

Itália
Os irmãos Heloisa Cristina e

Pedro Augusto Vanin, escolta
dos pelo pai, Dimas Vanin, ge
rente jurídico da Weg, estão na

Europa. 'Foram à Itália fazer os
documentos para se tomarem

cidadãos italianos. Retornam
dia 15 de maio.

�
DIPIL

S.A.C. 0800 702 5i 52

Ruajosé JesuJno Correm, 1300. Km13
Industnal Zeferino KlIklmskl
Massaranduba - se - Brastl

www.dipil.com.br

OUTRA
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercio@yahoo.com.br

Rua José Panstein, 106 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul/Se

(47) 3273-7594 I 9652-8847

Festa do
Champanhe

Epic Club e Revista
Nossa apresentam: dia

15 de maio, a 6a Festa do

Champanhe. No palco,
o badaladíssimo Proje
to Phaiser - Cello, DJ e

Violin, considerado um

dos melhores grupos de
bailes e casamentos de
Santa Catarina. Presen

ça também de um show
de Pole Dance e muitas
comidinhas famosas;
pilotadas pela NutriUi e
Casa Gourmet. Tudo isso
e muito mais. Será a tô
nica do maior encontro
de mulheres da região.
A decoração ficará por
conta da Li Arte. Ingres
sos na Le'bru Perfumes,
Biodora e Upper Donna,
no Shopping.

Novo espaço
O meu amigo, o engenhei

ro, Thiago Leoni, um dos caps
da Leoni Imóveis, comemora

o novo espaço da empresa. As

novas e modernas instalações
estão localizadas na Rua Felipe
Schmidt, 140. Bola branca.

.Rachei!
O colega, Leo Pinheiro, co

mentando: "Roraima não é o fim
do mundo! Todomundo sabe que
de Roraima até o fim do mundo
ainda tem pelo menos mais urnas
duas quadras! Depois dessa só
urna Devassa para estragar o dia.

Pensando bem...

É melhor lutar com determi

nação, abraçar a vida com paixão,
perder com classe e vencer com

ousadia, pois o mundo pertence
a quem se atreve e a vida é curta

para ser insignificante.

��
CENTil DOA
Chico e Mariah Henschel, nos
lugares da moda

...:.1":

Cultura
Um mega evento cultural vai mover, dia 10 de maio, as es

truturas do Teatro da Scar. Às 20 horas ocorre a apresentação
do Concerto de Gala da Orquestra Filarmônica da Scar. O gran
de show será em comemoração aos 10 anos do Centro Cultural.

NIGHT Ana Bogo e Roberto Antunes,
na concorrida Patuá Music

DISTAQUE A empresária Rosita
Nielson e Jannifer Todt conferindo as

I III I UIII III! I"delícias do Madalena Cozinha

VARIEDADES
!
J
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TE CONTEI
.. Hoje, a moçada tem Jencontro concorrido no

grupo Loks. Beta Taranto
comanda a cozinha em

torno de seu aniversário,
comemorado ontem.

.. Uma pessoa que
merece todo o meu

respeito é o amigo
Sérgio Ulrich. Tem uma

imensa capacidade de
tolerância, é simples,
prestativo e de um

coração maior que

I
seus 1 ,90m de altura.
Continue assim.

• Aterrissou na

minha casa uma

porção majestosa de 1dobradinha do famoso
Bar do Rubinho, em
Barra do Sul. Vai ser
devorada hoje mesmo!
Valeu, brother.

.. Vai mandar uma
cesta para a mamãe?
Antes consulte a Regina
Eventos no fone 9137-
5111. Combinado?

.. O Restaurante Park
Aurora vai movimentar
um domingo especial
do Dia das Mães. Vale
conferir.

• Uma ótima terça-feira
e cuidado: você está
sendo filmado. :1
.. Com essa, fui!

INS'ITfUTO DE ORrOPEDIA (
ç
I

E TRAUMATOLOGIASC

3370-0366 13370-1867
D,_ tJ.MlI1. "'4 .

Illfldmrllâoniimo�CJIIM!-SCII95 IIQE4411
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

QI"El<O QIJé o ':cm SEf!
1fIO ALTO, 1\ �o re
FReENCH€R "T000 esse'
Vf\z.b CiIl.€ eXISTI; \)EN-
1RO rn rtilfJ�
CA8Eçi.\,

Piadas
-

Roubo na venda'

Depois devários anos, o Joaquim conseguiu juntar um dinheirinho para
montar a sua venda. Poucas semanas após a inauguração ele é assaltado

e os ladrões levam toda a mercadoria.

Ao saber do ocorrido, o amigo Manoel tenta consolá-lo:
- Levaste um tremendo prejuízo, hein, Joaquim?
- É verdade! Mas por pouco não tomo um prejuízo bem maior!
- Como assim?
- Eu ia remarcar os preços justamente aquela noite!

Cine:r;na
Programação de 3 a 9/5 Um profissional

(James McAvoy) ligado
aos leilões de peças de
arte acaba envolvido
com uma gangue
responsável pelo roubo
de quadros. Para se

livrar destas pessoas,
ele deve se unir a
uma hipnoterapeuta
(Rosario Dawson),
mas logo a relação'
entre desejo, realidade
e sugestão hipnótica
começa a colocar todos
em perigo.

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOpprNG

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

JOfNVlllE 22:00 - NAC

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

18:50, 21 :30 - DUBIGNCGARTEN

• 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,

• 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

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.

Q
1C'a
c,,)II
::I
-

Q
cn

Palavras Cruzadas

fontes: Epaçn e Tempo Agora

phance de geada nas
áreas altas do Estado
Amassa de ar frio e secomantém
presença de sol namaior parte do
dia, com nevoeiros ao amanhecer.
No litoral Sul, entre a tarde e anoite,
a passagem de uma frente friapelo
oceano provocaaumento de nuvens
e chuva passageira.Apartir da noite,
o frio será reforçado.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: s-e
MÁX: 22°e

Parcialmente
Nublado

�.
y
Inslavel

QUINTA
MíN: 11°e
MÁX: 25°e i1.J

Nublado

•
Chuvoso

..

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

., CHEIA 25/5

SEXTA
MíN: 11°e
MÁX: 25°e Trovoada

HORIZQNTAIS
1. Peixe amazônico de escamas
2. (Fig.) Diz-se da voz que revela doçura, meiguice,

afabilidade
3. Curso intensivo, de curta duração, em Que téc

nicas, habilidades, saberes, artes etc. são de
monstrados e aplicados

4. As iniciais da cantora Leão (1942-1989) / Colocar
selo de chumbo em uma placa de veículo para
efetuar sua identificação

5. A parte inferior do calçado / Comissão de Inqué
rito

6. Ro grosso I Acordo, concórdia
7. A unidade monetária do Japão I Andar de um edi

fício
8. Plano de Aceleração do Crescimento I (lngl.) Tou

cinho defumado
9. Fita que se caracteriza pela adesão de partes con

tiguas
10. A nota musical simbolizada pela letra C / Neste

momento
11. tyves Saint) Estilista argelino (1936-2008), um

dos grandes nomes da alta costura 12

12. Genuína, não adulterada I Lindo pássaro de cor-
13

po vermelho e asas pretas
13. Uma conturbada faixa israelense / (Pop.) Conse

quência de pancada na cabeça.

VERTICAIS
1. Com prisão de ventre
2. Adornado I Utensílio próprio para recolher terra,

lixo etc.
'

3. Um pouco de ... sashimi I Jogada, nos desportos /
Claridade emitida pelos corpos celestes

4. Meio publicitário / O mais vasto deserto do globo
5. Partidária, cúmplice I Ave aquática de cauda, pes

coço e bico alongados
6. O ruído de quem dorme / Grande repugnância
7. Utilizar habitualmente / (Pop.) Pessoa inescrupu

losa
8. A nós / Fato imprevisível! A cor azul
9. Phoenix é capital deste estado norte-americano!

Elemento de composição: Deus.

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

2 3 4 5 6 7 8 9'

• •

•
•

,

•
� ..

•

II •
•

•
II

'Dal 'BU01�1J
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TODOS OS MESES 'NAS BANCAS
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO ·18H

Ester avisa a Samuca que eles vão mudar de casa. Taís
deixa Chico desconfiado ao dizer que Cassiano viajou com

Duque. Ester explica a Guiomar o motivo de estar abandonan

do Alberto. Samuel troca insultos com Dionísio. Guiomar avisa
a Alberto que Ester saiu de casa e levou os filhos. Alberto tem

um acesso de fúria, e sua mãe o consola. Alberto aparece na

casa de Samuel e diz a Ester que veio buscar os filhos.

• SANGUE BOM· GLOBO· 19H
Ao invés de seguir para uma sessão de fotos, Amora vai

para Casa Verde conversar com Bento. Ela se emociona ao

lembrar do passado. Renata não consegue falar o que sente

para Érico. Luz tenta tranquilizar Bárbara. Érico leva Renata

para ver a reforma que fez no apartamento deles. Fabinho é
rude com Giane. Socorro tira uma foto com Amora e divulga
em seu site. Todos na casa de Gilson prestam atenção em

Fabinho. Dorothy vê a foto de Amora no site de Socorro e co

menta com Bárbara. Rosemere descobre que Filipinho deu o

dinheiro das aulas de canto para Brenda. Amora percebe a

intenção de Fabinho ao lhe orientar a ir para o estúdio. Bárba
ra vai à Class Mídia para falar com Natan. Verônica pede para
Renata incluir Bento na lista de fornecedores da Para Sem

pre. Tito procura Renata na empresa. Fabinho consegue um

estágio na Class Mídia. Lara vê a foto de Amora com Socorro e

deduz que a moça mentiu para a imprensa. Rosemere invade

a casa de Brenda. Fabinho fala 'com Bento sobre Amora.

• SALVE JORGE· GLOBO-· 21H
, Theo sai com Morena, e Marcia, Ciro e Élcio os veem.

Garcez se enfurece com Rosângela. Zoe encontra Aisha.

Sheila conta para Helô que Rosângela marcou sua passa

gem para a Turquia. Almir avisa à delegada que Morena

foi com Theo para o hotel. Lívia vê Morena e Theo juntos.
Haroldo comenta com Lena que vai se casar com Rosân

gela. Caique pede para a avó mandar Amanda sair de sua

Sangue Bom

De casamento marcado, Renata trai o noivo com prímo gato
Desde que reencontrou Renata (Regiane Alves), Tito (Rô

muloNeto) não consegue tirá-la da cabeça. Decidido a pegar
a gata de vez, ele investe, ignorando que ela está noiva de seu
primo. E ó pior é que Renata também está mexida com esse

gato! Todo safado, Tito vai atrás de Renata no trabalho dela

casa. Leonor manda Thompson à casa de Lucimar levar

presentes para Jéssica. Amanda e Celso conspiram contra

Antônia. Mustafá acolhe Aisha. Vanúbia sonha com seu su

cesso na Turquia. Clóvis vê um homem suspeito e Neuma

fica atenta. Bianca se irrita com a indecisão de Zyah. Ayla
ensaia sua dança. Buque avisa a Esma e Kemal que Berna
vai morar com eles quando voltar para a Turquia. Wanda

foge do presídio. Russo intimida Anita e Waleska. Élcio
provoca Theo. Helô impede um homem de empurrar Érica
de uma escada. Áurea quase é atropelada. Rosângela fala
para Wanda que quer deixar a organização. Stenio conta

para Helô que Haroldo vai se casar com Rosângela.

• CARROSSEL- SBT . 20H30
Renê prepara uma surpresa para Helena. O professor es

pera a amada no caminho do trabalho e a presenteia com um

lindo vestido. Helena fica muito feliz e agradece ao professor
pela sensibilidade após o inéidente que manchou seu outro

vestido. As crianças falam sobre o resultado da premiação
do dia anterior. Eles decidem perguntar para Olívia qual foi
melhor filme. A diretora desconversa, finge que. nunca elogiou
ninguém e exige disciplina. Suzana entra na sala dos profes
seres e ao ver a caixa de presente de Helena pergunta se é
seu aniversário. A professora diz que ganhou de um amigo.
Suzana pede para ver o presente. Helena, sorridente e feliz,
abre a caixa e mostra o vestido.

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

Norberto ameaça matá-Ia e Adamastor 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 e

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 recusa e garante que deseja reencontrar Norberto. Ve

tusa seduz Duilio e persiste em tirar sua virgindade. O sono

plasta cede e Violeta se espanta ao ver o casal em clima de

romance. Alertado pela mãe, Eduardo prepara Isabel e Taís

para uma possível visita de Norberto.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Faustão faz as pazes
com Lulu Santos

Após rumores de Lulu Santos e Fausto Silva
já terem resolvido uma antiga briga, o cantor

participou do programa "Domingão do Faus

tão". Eles fizeram as pazes ao vivo, com direito
a um discurso do apresentador, que mostrou
considerar o artista um grande amigo, "desde
os tempos de rádio". Aparentemente emocio

nado, Faustão se adiantoupara esclarecero que
estava acontecendo. "Nós tivemos um pequeno
entrevera há cinco ou seis anos, que o tempo já
cicatrizou", explicou.

-

-"""

Christian Chávez foi
vítima de violência

Christian Chávez não quer saber de ne

nhuma reaproximação com o ex-namorado

Benjamin Stewart-Kruger, com quem morava

em LOs Angeles, até ser preso esta semana, de

pois de uma briga do casal. Chávez esclareceu

que ele foi a vítima de violência doméstica, e

não o ex, um agente imobiliário. Christian reco
nheceu que, durante quase dois anos, as coisas
não eram tão boas entre eles, mas que esperava
uma mudança. "Vivi um pesadelo, mas graças
a Deus, a justiça sempre prevalece", justifica,
alegando que todos deveriam saber o momento

para deixar um relacionamento conflitivo antes
de acontecer o pior, como foi o caso dele.

com uma proposta daquelas. "Quero te dar uma tremenda
.

.

despedida de solteira!", oferece. Mexida, a noiva dá um fora
no abusado, mas ele é teimoso. Tentando resistir, Renata até
se faz de desinteressada, mas a pegada do bonitão é mais for
te e ela acaba se entregando de vez.

\

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Acredite nas suas ideias, pois
tudo indica que elas'serão lucra
tivas. O setor profissional ganha
uma nova alavancada, Você se

sentirá motivado a conquistar algo
que sempre julgou impossível.
Bom dia para intensificar os con
tatos com seu amor. Cor: vinho.

.a. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

O astral favorece tudo que en

volva aprendizado. É o momento

de aprofundar os seus conheci
mentos e mostrar mais interesse

por seu trabalho: aja discretamen
te e obtenha melhores resultados.
Bom astral no romance: some

forças com quem ama. Cor: creme.

,

a

fi Gêmeos
,

21/5a20/6-Ar

Atividades que exijam silên

cio, concentração e planejamento
serão as mais favorecidas neste

dia. A fase é ideal para retomar os
estudos ou aperfeiçoar os seus co
nhecimentos. A dois, o astral é de

cumplicidade, espontaneidade e

satisfação! Cor: preto.

Câncer
21/6a21/7 -Água

Excelente astral para trabalhar
em equipe, investir nas alianças e

associações. O momento favorece
a integração com as pessoas que

comungam dos mesmos interes
ses que você. O romance está bem

amparado, mas convém agir com
discrição. Cor: vermelho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O setor profissional ganha
uma nova alavancada e não faltará

motivação no trabalho. Convém
se dedicar a tarefas que envolvam
deslocamentos ou divulgação. Na
vida a dois, o astral é de grande
cumplicidade e camaradagem
co� a pessoa amada. Cor: vinho.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Excelente astral para fazercon
tato com pessoas que estão distan
tes. Voltar a estudar é uma ideia

que deve ser considerada. Suas

ideias estão fervilhando e podem
se mostrarmUito criativas. A atra

ção fisicavai ser importante para o
romance. Cor: verde.

o bom humor éum dosmelhoresartigos da
vestimenta que se deve usar em sociedade.

Willian MakepeaceThackeray

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Háumapredisposição aaceitar
o desafio das mudanças radicais.
O dia favorece as transformações
na vida cotidiana, doméstica' e fa
miliar. Procure desenrolar ques
tões ligadas à justiça ou herança.
No campo afetivo, seu entusiasmo
será vísível.Cor: rosa.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Bom dia para trocar ideias,
partilhar projetos e interagir com
os colegas, sócios e clientes. As
sunto ligado à justiça vai dar uma
grande vitória. Seja no trabalho
ou na vida a dois, o momento é

propício para quem deseja maior
liberdade. Cor: cinza.

re_. Sagitário22/11 a 211.12 - Fogo
Nada vai cair do céu, mas em

compensação tudo o que conse

guir neste dia será fruto do seu

esforço e dedicação pessoal. Pro
cure se divertir e ainda vai atrair a

simpatia das pessoas. No amor, os
ventos sopram a favor da sua feli
cidade! Cor: marrom.

Capricórnio
22/12 a20/1- Terra

O dia é excepcionalmente po
sitivo para quem trabalha numa

profissão com a qual se identifica.
Quanto mais prazerosa forem as

suas atividades de trabalho, maior
será o seu comprometimento. A
vida amorosa tende a ficar em se

gundoplano agora. Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Atividades que exijam isola
mento, concentração e maior au
tonomia contam com a proteção
das estrelas. Você pçde ter êxito
ao trabalhar em casa. Não perca a

chance de se declarar a quem ama.

Este é o momento ideal de tomar
a iniciativa a dois. Cor: vermelho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, você pode expressar
suas ideias com facilidade. O dia
favorece as compras para o lar ou

para as pessoas da sua família: Na
vida a dois, você terá a chance de
demonstrar a generosidade do seu
coração: aproxime-se da sua cara
metade. Cor: preto.
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I Seminário Nacional
sobreFolcloreMemáo

Coordenado por Carlos Cezar Hoffmann e re

alizado-em setembro de 1992 em Jaraguá do Sul,
este Seminário tinha por objetivos: discutir o sig
nificado do folclore alemão no contexto nacional,
resgatar o valor do folclore enquanto elemento
educacional e reconhecer sua função integradora
da comunidade e reconstituição de sua história.
Várias palestras foram proferidas com temas re

ferentes à identidade étnica, danças folclóricas e'

conceito de folclore. Entre os palestrantes esta
vam Giralda Seyferth e Sávio Müller.

Ensino religioso
nas escolas

Em 1931 foi instituído, através de decre
to, o ensino religioso nas escolas de instru

ção primária, secundária e normal. Seriam

dispensados das aulas os alunos queos pais
assim o desejassem. Para o ensino em es

tabelecimentos oficiais era necessário, pelo
menos, um númeromínimo de 20 estudan-
tes. A organização do programa de ensino
ficaria a cargo dos ministros do respectivo
culto. A inspeção e vigilância deveriam ser

exercidas pelo Estado. Não era permitido
aos professores de outras disciplinas qual
quer espécie de discriminação para com os

alunos que frequentavam ou não as aulas
de ensino religioso.

- Os pais
Michele Giese
Kuze e João
Carlos Kuze

duplamente
felizes com as

comemorações
do batizado
de Sofia

(1 ano e 4

meses) e do
aniversário
de Vítor. Ele

completou 6
anos no dia 4.
Parabéns!

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para econtato@beatrizsasse.com.br.

__)/ore aquil,�

O pai Adilson Dutra e a

mãe Fernanda Inês Stoinski
comemoram o batizado do
sorridente Davi Outra

Vasmin Junkes Fonseca fez aniversário de 2 aninhos, no dia 6.
A festa foi no dia 4, na Brinca Show, e teve como tema a Minnie.

Papai Adair Juliano Fonseca e mamãe Simone Junkes Fonseca
estão muito felizes. Eles desejam toda felicidade para a filhota

Neste dia

8, quem
comemora

aniversário
é Rosane
C.F.Dalsochio.
Seus filhos,
noras e netos

desejam toda
a felicidade e

muito sucesso

em sua vida

'Crianças são
como borboletas

ao vento... algumas
voam rápido ...
algumas voam

pausadamente, mas
todas voam do seu

melhor jeito... cada
uma é diferente,
mas todas são

lindas e especiais:
Parabéns para Ana
Karoline Slachciak,
que aniversariou
no dia 29 de abril.
Um beijo especial
de toda a família e,
em especial, da tia

Vivian Kühl

Jonatan de Souza comemora aniversário
amanhã. "Que a cada ano você possa
aprender as lições que a vida oferece.
Que as pass"àgens tristes e alegres

sejam passos importantes em sua vida.
Que seus sonhos se transformem em

coisas reais. Feliz Aniversário!" De sua
namorada Juliana Twardowski

Bruna Marques Friedel completa
9 anos no dia 9. Toda família
deseja muitas felicidades

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Alunos não querem sermestres
r, ...

J II I Pesquisa revela que a

profissão de professor não estimula mais

São Paulo/Agência Brasil

Uma pesquisa feita na

Universidade de São
Paulo (USP) mostra que
metade dos alunos de li
cenciatura nas áreas de
matemática e física não

pretende ou tem dúvidas

quanto a seguir a carreira
de professor de educação
básica. Dos que cursam li
cenciatura em física, 52%
não pretendem ser profes
sores ou tem dúvidas. Em

matemática, o percentual é
48%. A pesquisa ouviu um
total de 512 estudantes re-

cém-ingressantes da USP,
incluindo também alunos
de pedagogia e medicina.

A pesquisa da pedagoga
Luciana França Leme sele
cionou as duas disciplinas
de licenciatura em função
da escassez de professores.
A estimativa é que o déficit
de professores nas áreas de

matemática, fisica e química
seja de cerca de 170 mil. A
baixa remuneração do ma

gistério, as más condições
das escolas e o desprestígio
social da profissão estão en

tre os motivos da falta de in
teresse pela carreira.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

DESVALORIZAÇÃO Em greve desde o dia 22 de abril, professores paulistas reclamam dós baixos salários

Haitianos Prefeitos cassados

Brasil avalia refugiados Dinheiro volta àUnião
o diretor do Depar

tamento de Imigração e

Assuntos Jurídicos do Mi
nistério das Relações Exte

riores, Itamaraty, o diplo
mata Rodrigo do, Amaral
Souza, disse que o Brasil
está empenhado em am

pliar as oportunidades de

empreg() para os imigran
tes haitianos. Segundo ele,

uma das propostas em es

tudo é abrir uma agência do
Sistema Nacional de Em

prego (Sine), em Brasileia,
no Acre, para cadastrar os

imigrantes e ajudar na bus
ca por vagas no mercado
de trabalho. A maioria são
homens casados. Eles têm

apenas o ensino fundamen
tal incompleto.

Prefeitos eleitos desde

2008, cassados por compra
de voto ou abuso de poder
político, terão que devolver
mais de R$ 2,7milhões aos

cofres públicos. A quantia
'é cobrada pela Advocacia
Geral da União (AGU)
para cobrir os gastos com

novas eleições para suprir
os cargos vagos,

A cobrança começou
no ano passado, resultado
de acordo entre a AGU e o

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para intercâmbio de

informações sobre os políti
cos que tiveram o mandato
cassado devido à prática de
crimes. Foram ajuizadas 51

ações de ressarcimento, e

outras 37 são preparadas.

ti
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201- jARAGUA DO SUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE 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 nesteCartório, para pagamen
tono prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial
de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legaL FICAM INTIMA
DOS DO PROTESTO:

Apontamento: 245432/2013 Sacado: AGUSTINHO CAGUONI NETO
Endereço: RUAGUILHERMEWEEGE, 352 - CENTRO - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89251-610 Cedente: REIS COM IilAC BATER AUTO
PECAS Sacador. - Espécie: DMI - N'Tltulo: 2032 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 602,40 - Data para pagamento: 10/05/2013-Va
lor total a pagar R$675,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$
602,40 - Juros: R$ 2,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 245407/2013 Sacado: DIOGO JOSEMaSER - ME En

dereço: R. URUGUAI, 77 - CENIRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-230 Cedente: MARCHITEX MALHARIA E CONFECCOES
l1'DA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 2898/01 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 1.654,10 - Data para pagamento: 10/05/2013-
Valor total a pagar R$1.730,25 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.654,10 - Juros: R$ 5,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 245411/2013 Sacado: ElEfRONlCA JARAGUAEN
SE Endereço: CORONEL PROCOPIO GOMES 1347 - JARAGUA DO
SUL - CEP: Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador.
AlARMES lTAPEMA l1'DAME Espécie: DMI - N'TItulo: 4081 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 476,90 - Data para pagamento:
10/05/2013- Valor total a pagar R$548,97 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 476,90 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 24539012013 Sacado: MARLENE JUDACHESICl DE
OIlVEIRA Endereço:MARECHALDA FONSECA,776 - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVA CRED EMPRE
SARJaSAlIO VALE DO RlO NE Sacador. TOP COSMETICOS ODA
M Espécie: DMI - N' Titulo: 159/0001 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 145,00 - Data para pagamento: 1O/05/20i3- Valor total a
pagar R$216,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 145,00-
Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245385/2013 Sacado: MARU MARIA BRlDAROU

Endereço: RUAANGEW SCHIOCHET 95 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-520 Cedente: LANCE CAPfIl\L FACTORING & FOMENTO
l1'DA Sacador. US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO ODA ME

Espécie: DMI - N' Tltulo: 28324/03 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 1.660,00 - Data para pagamento: 10/05/2013- Valor total a

pagarR$1.733,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.660,00
- Juros: R$ 3,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245497/2013 Sacado: MENEGOITI INDUSI'RIASME
ThLURGlCASOD Endereço: RUADASAUDADE 186 - CORUPA-SC
CEP 89278-000Cedente:1WTRANSPORfES EWGISTICAl1'DA Sa
cador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 163281 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$61,78 - Data para pagamento: 10/05/2013-Valor total apagar
R$190,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 61,78 - Juros: R$"
0,14 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

.

Apontamento: 245672/2013 Sacado: R. SILVA EQUIAPAMENTOS
P/ PISC Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VILA
LALAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO
INDUSVALSA Sacador. ROTA INDUSTRIA LIDA Espécie: DMI - N'
Titulo: G79812/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.766,87 -

Data para pagamento: 10/05/2013- Valor total a pagar R$9.870,39
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.766,87 - Juros: R$ 26,04
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência;R$ 17,63

"

Apontamento: 245674/2013 Sacado: R. SILVA EQUIAPAMENTOS
P/ PISC Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VILA
LALAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO
INDUSVALSA Sacador. ROTA INDUSTRIA l1'DAEspécie:DMI - N'
Titulo: G79877/I- Motivo: falta de pagamentoValor.-R$IO.OOI,96 -

Data para pagamento: 10/05/2013- Valor total a pagar R$10.l06,1l
Descrição dos valores: Valor do título: R$IO.001,96 - Juros: R$ 26,67
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 245431/2013 Sacado: RESTAURANTE E PASTELARIA
MCS Endereço: AV. MAL DEODORODAFONSECA- SALA 7E8, 136
- <:ENIRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: PRO
TELCENTIlALDEDISTODA Sacador.- Espécie:DMI- N'TItulo:832
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 546,30 - Data para pagamento:
10/05/2013- Valor total a pagarR$618,94 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 546,30 - Juros:R$ 2,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 245074/2013 Sacado: RONAillO DE JESUS MUNIZ

ME Endereço: RUA RODOLFO WISCHRAL NETO, N. 105 - VILA
LALAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-255 Cedente: MOTOR
FORT COMERCIO AA P L EPP Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo:
022154-10/ - Motivo: faltadepagamentoValor.R$642,57 - Data para
pagamento: 10/05/2013- Valor total a pagar R$723,61 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 642,57 - Juros: R$ 4,92 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,27

Apontaroentó: 245542/2013 Sacado: SAIETE MARQUARDT KRU
GER Endereço: RUAEXP.JOAO ZAPELA214 - JARAGUADOSUL-SC
CEP: 89252-080 Cedente: BANCO FIAT S/A Sacador. - Espécie: CBI -

N'Tírulo: 61221203-5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.451,47
- Data para pagamento: 10/05/2013- Valor total a pagar R$1.562,75
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.451,47 - Juros: R$ 40,64
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245543/2013 Sacado: SIMONE VlEI)lA Endereço:
RUABENJAMIN PRADI68 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-415 Ce
dente: BANCO ITAUCARO S/A Sacador. - Espécie: CBI - N'Titulo:
481831386 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 786,04 - Data para
pagamento: 10/05/2013-Valor total a pagarR$896,38Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 786,04 - Juros: R$ 27,77Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72 ,

Apontamento: 245549/2013 Sacado: SUPERMERCADO CAMPI
NENSE l1'DA Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER, 822
- BARRA RlO DO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Cedente:
PAVIWCHEALIMENTOS ODA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItu
lo: 0000052978 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 308,63 - Data
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dos valores: Valor do título: R$ 308,63 - Juros: R$1,33 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia: R$22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo': na data de 07/05/2013. Jaraguá do Sul
(SQ,07 demaio de 2013.

ManoelGustavoGriesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13
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Edital nO 002/2013, de 02 maio de 2013. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
GERAL DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE

QUALQUER NATUREZA-ISSQN, NA FORMA FIXAANUAL, RE
LATIVO AO EXERCíCIO DE 2013. SÉRGIO KUCHENBECKER,
Secretário da Fazenda e JOSÉ BENEDITO DE CAMPOS, Diretor
de Receita Fiscal da Secretaria da Fazenda do Município de Jara

guá do Sul - SC, no uso das atribuições que lhes são conferidas e

em cumprimento ao que determina a·alínea "b", do inciso I, do §3°
do art. 26, da Lei Complémentar Municipal n° 001/93 e Decreto Mu

nicipal n° 3.225/95, torna público a seguinte NOTIFICAÇÃO GERAL
DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUAL
QUER NATUREZA-ISSQN, NA FORMA FIXAANUAL, relativo ao
exercício de 2013: 1 - Ficam os contribuintes sujeitos ao recolhimen
to previsto nos §§ 1° e 2°, do art. 15 e inciso II, do art. 34, ambos da
lei Complementar Municipal na 35/2003, de 23/12/2003, e no art. 1°,
da lei Complementar Municipal n° 83/2008, de 18/12/2008, notifica
dos do lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature
za - ISSQN, na forma fixa anual, referente ao exercício de 2013. 2
- De acordo com o art. 2°, do Decreto nO 9016/2012, de 04/12/2012,
o pagamento do ISSQN Fixo Anual será em até 02 (duas) parcelas
nos seguintes vencimentos: a primeira parcela terá o vencimento no

dia 17 de junho de 2013 e a seg-unda parcela terá o vencimento no

dia 15 de julho de 2013, sendo que o valor das parcelas não poderá
ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da Unidade Pa
drão Municipal - UPM. Entretanto para os contribuintes do ISSQN
com lançamento fixo anual previsto neste edital, cujo valor sejaiqual
ou superior a 03 (três) UPM's, poderão requerer até 17/06/2013, o
seu parcelamento em até 05 (cinco) vezes, observada a data de
vencimento da primeira parcela, em 17 de junho de 2013, vencendo
se as demais sucessivamente de 30 em 30 (trinta em trinta) dias,
respeitado o valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) da Unidade
Padrão Municipal - UPM. O valor da Unidade Padrão Municipal -

UPM fixado para o exercício de 2013 pelo Decreto nO 8998/2012, de
22/11/212, é de R$129,88 (cento e vinte e nove reais e oitenta e oito

centavos). 3 - Os contribuintes que até o dia 05/06/2013 não recebe
rem o camê de lançamento do ISSQN Fixo Anual, que será enviado

por via postal para os endereços constantes em nossa base cadas

trai, deverão retirá-los até o dia 17/06/2013 junto ao Setor de Tribu

tação da Prefeitura, situado á Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro
Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC, no horário das 07:30 ás
11:15 horas e das 13:00 ás 16:45 horas, de segunda a sexta-feira.
As instruções acima mencionadas também se aplicam para os con

tribuintes cujo endereço de correspondência esteja lncompleto, uma
vez que os camês não serão enviados por via postal. 4 - Após o

dia 17/06/2012, todas as notificações de lançamento do ISSQN Fixo

Anual serão consideradas entregues para os efeitos da lei, ficando
os contribuintes sujeitos aos acréscimos legais previstos, além da

inscrição em Divida Ativa do Municipio e a consequente Cobrança
Judicial. 5 - Os dados sobre o lançamento estarão disponibilizados
na Diretoria de Receita Fiscal da Prefeitura de Jaraguá do Sul - SC.
6 - O prazo limite para propositura de recursos administrativos refe- .

rentes á contestação dos lançamentos, é 17/06/2013, conforme pre
ceitua o artigo 5°, do Decreto nO 9016/2012. O requerimento" deverá
ser protocolado até esta data no Setor de Protocolo da Prefeitura, no
endereço informado acima, após o que, será considerado intempes
tivo. Jaraguá do Sul, SC, 02 de maio de 2013.

SÉRGIO KUCHENBECKER
Secretário da Fazenda
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Código florestal
"O novo Código Florestal Brasileiro - Lei

12.651/2012 - Implantação e seus impactos na
área rural e urbana" será o tema de palestra que
acontece no próximo dia 9 de maio, às 14 horas,
na Uniasselvi em Guaramirim. Está sendo co-:

ordenado pela Secretaria de Desenvolvimento

Regional e estará a cargo do Engenheiro Agrô
nomo e Deputado FederalValdir Colato.

Empretec
O Empretec, curso do Sebrae para desen

volvimento pessoal e gerencial, está esperando
por você. Não perca. Essa é sua oportunidade
de inscrever-se no' curso que vai aprimorar o
talento empreendedor e melhorar seus resul
tados. OWorkshop acontece de 20 a 25 de ja�
neiro de 2014. Antes disso, nos dias 18 a 22 de

novembro, no Cejas, acontecem as entrevistas
com os interessados. Agende seu horário an

tecipadamente com Vivian, pelo telefone (47)
3275-7024. Essa entrevista dura aproximada
mente 40 minutos. Garanta sua presença nes
te importante evento.

BR-280
Já virou motivo de troça as constantes

promessas do Dnit para ..

as autoridades da -

região quando cobram o início das obras. É
inacreditável que o órgão possa ter licitado a

obra sem ter o aval ambiental e nem a apro-
. vação da Funai. O pior é que utiliza isso como
explicação para a demora. São todos órgãos
do governo e deveriam trabalhar em sinto
nia. Resta saber se não estão sintonizados

para produzir desculpas.

Lourival Karsten

MERCADO
Convenção lojista
}\ Federação das Câmaras de Diri

flgentes Lojistas em Santa Catarina
(FCDL/SC) e a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Blumenau acerta

ram os detalhes finais para que a 45a
Convenção Estadual do Comércio Lo

jista. Ela será realizada entre os dias
23 a 25 de maio, na Vila Germânica.

Espera-se que repita o sucesso das

convenções anteriores. O tema 'Ino
vando o varejo' vai nos remeter a im
portantes debates sobre o futuro ime
diato do comércio, diante do avanço
das tecnologias de informação e novos

padrões de comportamento do consu

midor", reforça o vice-presidente de
eventos da FCDL/SC Mauro Finco.
"Neste período, a eidade será a ca

pital do varejo catarinense. Os lojis
tas vivem um paradoxo: de um lado,
o mercado consumidor crescente, e,
do outro, cada vez mais concorrência
e clientes exigentes. Só sobreviverá

quem inovar. E essa é a proposta do
nosso evento", assegura o presiden
te da CDL de Blumenau Paulo Cesar

Lopes. A delegação de Jaraguá do Sul

promete ser bastante grande.

Brasil
Alemanha

No dia 13 demaio acontece em São Paulo
a abertura do 310 Encontro Brasil-Alemanha. O
evento é realizado anualmente, de forma alterada,
em cidades brasileiras e alemãs. Durante a abertura
será anunciada a sede o próximo encontro no Brasil.
A cidade a ser confirmada é Joinville. Trata-se
de um encontro de empresários e autoridades
dos dois países e é marcado por uma série de Quando ideias se encontram

palestras técnicas com especialistas. Ummagnífico
momento para ampliar o relacionamento. Nomesmo

, dia também acontece o lançamento doAno Brasil-Alemanha.

ALEMANHA+BRASIL

• CONEMBRA
Com diversas obras

importantes em nossa

região, esta empresa
completa hoje 15
anos de atividades.

____�r""._
-.......-_.

����...:;Jiiid'

multlPrint
ETIQUET,AS

EXCELENClA EM RÓ'rUlOS E ETrQUETAS

Processamento de frutas
• SAINT
SEBASTIAN
As duas torres

plantadas em frente aos

prédios da Scar e Cejas
marcam a entrada da
cidade dessa empresa
em Jaraguá do Sul
há dez anos.

Nos dias 25 e 26 de abril a Epagri de Jaraguá
do Sul ministrou um curso sobreprocessamento de
frutas na comunidade de Rio Cerro II, junto às agri
cultoras daquela comunidade. Foi no salão Aliança.
Neste curso, as agricultoras tiveram a oportunidade
de aprender novas técnicas de como fazer geléias,
compotas, licores e cristalizados. A organização do

grupo e do local ficou a cargo dos agentes de saúde.
/

Frigoríficos
- Apesar da complexidade damatéria e de suas repercussões econômicas, as agroin
dústrias catarinenses de processamento de carnes receberam com tranqüilidade a re

cém-editada Norma Regulamentadora 36 (NR 36). Ela disciplina ii atividade laboral
dentro dos frigoríficos. "Somos favoráveis às ações que possibilitem uma evolução em
termos de segurança e saúde ocupacional", resumiu o presidentedo Sindicato das In
dústrias da Carne e-Derivados no Estado de SantaCatarina (Sindicarne), Clever Pirola
Ávila. Em relação às principais mudanças queaNR 36 traz na indústria da carne, o

dirigente salientou que se trata da busca de harmonização nacional de pré-requisitos
vitais para a evolução balanceada no processooperativo industrial.,

I ••
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SELlC 7,50% 17,ABRIL2013

TR 0,000% 6,MAIO,2013

CUB 1.220,64 MA10.2013
BOVESPA -0,10% 6,MAI0,2013
NASDAQ +0,42% 6,MAIO,2013

AÇÕES PETR4 20,35 +1,75%
VALE5 32,28 +0,25%
BVMF3 14,34 -0,42%

POUPANÇA 0,4134 7.MAI0,2013

COMMOOITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,39% US$105,770
OURO -0,02% US$ 1470,630

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM, 2,0115 2,0130 +0,17%
DÓLAR TUR, 1,9900 2,0900 +0,97%
EURO 2,6259 2,6268 -0,49% •

LIBRA 3,1210 3,1222 -0,39%

Couros
Em ummomento em que as ex

portações brasileiras estão reduzi

das, surpreende o desempenho das
vendas de couros -para fora. Elas

alcançaram US$ 217 milhões em

abril. Um crescimento de 23,8%
em relação ao mesmo mês do ano

passado. No acumulado do ano, a

expansão está em 19,3%.

Pesquisa
O Senai Setiqt de Blumenau pro

move curso de método relacionado
- às especificidades da pesquisa qua
litativa e etnográfica voltadas para a

investigação das tendências de com

portamento é consumo e a orien

tação estratégica de negócios. Está
dividido em três módulos. Eles serão
desenvolvidos entre 21 de junho e- 3
de agosto. Uma oportunidade para

.: quem de§eja�Çlprofundàr sêus confê-
'\"i.. _ �� 't. .

�

cimentos nesta importante area para
a indústria voltada para o consumi
dor final.

Baco
A Haco, empresa brasileira

-

de soluções em identificação,
comemora 85 anos em maio.
Para celebrar a data, a empresa
lançou um selo comemorativo,
associado à campanha interna
"O que identifica você valoriza
a nossa história". Fundada em

1928, quando a família Conrad
adquiriu uma pequena fábrica

'

de cadarços de algodão, em

Blumenau, a Haco tinha ro

funcionários e seis teares ma
nuais. Hoje, a empresa tem

. cercade doismil funcionários,
mais de 800 máquinas ativas
e uma cartela com cerca de-

5.800 clientes cadastrados.
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Especialistas defendem
uma nova lei antidrogas

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AG�NClA BRASIL

Inter aéio a

sobreD OGr::IS201) Lei. Saúde eSocíedode

POLÊMICA Grupo
de ativistas defende

a descriminalização
de algumas drogas
no Brasil e são contra

internações forçadas

Brasília/Agência Brasil

Especialistas e ativistas que
defendem a descriminali

zação das drogas no Brasil vão

entregar uma carta à presidenta
Dilma Rousseff, ao Congresso
Nacional e ao Supremo Tribunal
Federal (STF) cobrando a elabo

ração de uma nova política anti

drogas que não seja baseada em

medidas proibicionistas.
A principal crítica do grupo é

ao Projeto de Lei 7.663/ 2010, do
deputado Osmar Terra (PMDB
RS), que altera a Lei Antidrogas

DISCUSSÃO Drogas foi tema de assunto debatido em Brasília, durante um congresso

para aumentar a pena mínima

para traficantes de drogas e

prevê a internação compulsó
ria de dependentes. Segundo
os signatários do documento,
o PL é um retrocesso no deba
te sobre drogas no Brasil e fere
direitos constitucionais.

"Constatamos a falência do ramos inadmissível que o go
modelo proibicionista, nos pre- vemo da presidenta Dilma, que
ocupa que o projeto do Osmar tem um histórico de defesa dos
Terra aponte na direção con- direitos humanos, admita que

trária, em particular, priorizan- isso venha a ocorrer", avaliou o

do a internação forçada, que a neurocientista Sidarta Ribeiro,
própria Nações Unidas declara integrante da comissão científi
como sendo tortura. Conside- ca e organizadora do congresso.

Miaoempiltesas,
Juros do setor
cai para 5%

A presidente Dilma Rous

seff anunciou que a taxa de

juros para microempreende
dores vai cair de 8% para 5%
ao ano. A mudança no Progra
ma de Microcrédito Produtivo
e Orientado, o Crescer, está

prevista para o fim deste mês.
"A questão dos pequenos ne

gócios é imprescindível para
ofuturo e presente do 'pais",
destacou ao discursar no

evento de posse do presidente
da Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp); Rogério Ama

to, na capital paulista.
"Eu desconheço qualquer

país do mundo que em tão

pouco tempo realizou uma mo
bilização dessa envergadura.
Nosso governo tem um com

promisso inquestionável com

os pequenos negócios", decla
rou ao comentar os resultados
do Microempreendedor Indivi
dual (MEl), que deve alcançar
a marca de 3 milhões de cadas
trados nos próximos dias.

Jornada _.

Inovaçao e

------.�
............ Competitividade

da Indústria
Catarinense

QUALIDADE DE VIDA, EDUCAÇAO,
INOVAÇÃO, TECNO�OGIA

__� E AMBIENTE PARA NEGOCIOS.

r-:POiOI institucional

•
Patrocínio

Tractebei Energia
G-.:>r .s>veZ
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Postura de delegada
é avaliada pelo MP
CRíTICAS Decisão da policial Lívia da Motta de liberar grupo

preso pela PM causou indignação por parte de militares

Débora Remor

e William Fritzke

OMinistério Público

(MP) vai instaurar
um procedimento para
apurar se houve ilegalida
de por parte da delegada
Lívia Marques da Motta,
na última sexta-feira, dia
3. Ela estava de plantão
nà Delegacia e liberou sete

pessoas que foram detidas

pela Polícia Militar por
tráfico de entorpecentes.

.

Com
.

autorização judi
cial, a PM entrou na casa do

suspeito, na Rua Rafael Ma

rangoni, no Bairro Figuei
rinha, em Guaramirim, às

margens da SC-10S (antiga
403), pela segunda vezem
menos de um mês. Foram
encontradas 200 pedras de

crack, balança de precisão
e R$ 710 em dinheiro. Sete

pessoas foram levadas para
a Delegacia e liberadas de

pois de prestarem depoi
mento; Os policiais militares
que participaram da opera
ção não foram ouvidos.

A delegada Lívia decla
rou de que existiam falhas
na execução do manda
do por parte dos policiais
militares, começando
pela não apresentação
do documento de busca e

apreensão ao proprietário

da residência. Outra irre

gularidade apontada pela
delegada foi a falta de tes

temunhas no momento em

que a droga foi encontrada,
enterrada, ao lado da casa.

"Encontrei ummisto de ile

galidades e a Polícia Civil
não pode compactuar com
isso", disse LÍvia.

Segundo ela, houve

usurpação de função in

vestigativa por parte dos

policiais militares e o caso

será encaminhado a Polícia
Civil. ''Vou mandar investi

.
gar e se tiver que prender
essas pessoas novamente,
vamos fazer de forma cor

reta e legal, respeitando o

procedimento padrão para
mandados de busca e apre
ensão", declarou Lívia.

O promotor de justiça
da Vara Criminal da Co

marca de Jaraguá do Sul,
Márcio Cota, deve ouvir
todos os policiais militares
envolvidos com a opera

ção, os policiais civis que
estavam na Delegacia, a

delegada Lívia da Motta e

pessoas que testemunha
ram a ocorrência. "O pro
cedimento deve apurar se

há alguma ilegalidade no

relaxamento do flagrante
por parte da delegada de

plantão ou se houve o abu
so por parte dos policiais
militares", disse Cota. A

investigação do Ministério
Público deve ficar pronta
em um mês.

LIBERADOS Sete pessoas foram liberadas depois que a detenção delas foi consid,erada ilegal pela delegada

Conflito institucional não é o ideal
O conflito entre as Po

lícias Militar e Civil pode
se acirrar depois deste epi
sódio e, para envitar mais
troca de farpas, a Correge
doria da Polícia Civil deve
seracionada. Para o coman
dante do 140 Batalhão da
Polícia Militar:' o tenente

coronel José Luiz Gonçal
ves da Silveira, o problema
é pontual até omomento.

Gonçalves informou

que o relatório dos poli
ciais militares foi encami
nhado aoMinistério Públi
co, ao comando regional da
corporação em Joinville e

ao delegado regional, Uriel
Ribeiro. "Análise prelimi
nar indica que o procedi
mento dos PMs foi correto
e sem irregularidades",
declarou. "Construímos

ao longo dos anos, aqui na
região, uma relação muito
boa e harmoniosa entre a

PM, a Civil e o Ministério
Público. Nosso problema é
com a delegada Lívia, pois
é a quarta vez que ela duvi
da do trabalho da PM."

O delegado regional
. Uriel Ribeiro conversou

com a delegada Lívia Mar
ques da Motta, para saber

detalhes sobre a ocorrên
cia e disse não ver proble
mas na ação. "Se ela enten
deu que não devia fazer o

flagrante, como delegada
ela tem embasamento na

lei e teve as razões para
isso", afirmou. Lívia tam

bém confirma que não há

perseguição e que "o des

pacho daquela ocorrência
foi fundamentado na lei",

Drogas

Duplaé flagrada com 50

comprimidos de ecstasy
Dois homens foram

encaminhados para o Pre

sídio Regional de Jaraguá
do Sul, acusados de tráfico
de drogas. Eles estariam

vendendo comprimidos de
ecstasy quando foram fla-

grados pela PolíciaMilitar,
na noite de domingo, no
Bairro Nova Brasília. Com
os suspeitos, de 20 e 23

anos, foram encontrados

50 pílulas da droga e cerca.
de R$ 3 mil em dinheiro.

APREENSÃO Além dos comprimidos de ecstasy,
foram achados com a dupla detida pela PM, R$ 3 mil

Júri popular
,

Condenação ultrapassa 9 anos
Willias Hipólito dos

Santos, de 20 anos, foi con-
.

denado a nove anos e qua
tro meses de detenção por
tentativa de homicídio qua
lificado, ontem no Fórum

da Comarca de Jaraguá
do Sul. Em novembro de

2011, Santos acertou dois

disparos na cabeça de Luiz
Eduardo Leitholdt, que se

recuperou sem sequelas
e esteve no tribunal para
confirmar esta versão.

O
-

defensor .público
Honório Nichelatti Júnior

pretendia afastar as quali
ficadoras, mas os jurados
aceitaram os argumentos

do promotor Márcio Cota

de que o motivo era fútil e

que não houve chances de
defesa da vítima. A juíza
Anna Finke Suszek coor

denou os trabalhos do tri
bunal do júri. A confissão
do réu foi o único fator

atenuante, enquanto os

agravantes eram muitos.

Preso no ano passado
por tráfico de drogas, em
Blumenau, Santos cum

pre pena no Presídio de
São Pedro de Alcantara,
na região metropolitana
de Florianópolis. Por este
crime, ele foi condenado a

dez anos de detenção.

Atropelamento
Mulher fica ferida

Uma mulher de 43 anos foi atropelada por um Palio,
por volta das lSh, na Rua Henrique Piazera, no Centro de
Jaraguá do Sul. Socorrida pelos Bombeiros Voluntários,
ela foi encaminhada ao Hospital São José com ferimen

tos .graves. O condutor não se feriu e prestou socorro.

I :
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PRECIOSO Dian comemora seu gol, anotado no minuto final, que selou o empate entre CSM e Marechal Hondon � garantiu um ponto à equipe
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"
Perdemos pontos em .

casa e precisamos
recuperá-los fora.
Já conseguimos
buscar cinco.

Djony, goleiro

Ficha Técnica:
Mal. Rondon 2x2 CSM

• Local: Ginásio Ney Braga,
em Marechal Cândido

Rondon (PR)
• Dã"ta: 06/05/13 (segunda)
• Horário: 20h (de Brasília)
• Arbitragem: Daniel,
Alexandre Beal e Gustavo

Rossetim

• Público: Nâo divulgado
• Cartão amarelo: Márcio

(28:57, MCR), Nene (28:57,
CSM), Alvim (30:37, MCR) e
Hugo (35:23, CSM)

• Cartão vermelho: Nenhum

• Gols: Caio (26:39 e 27:27,
MCR), Nene (30:37, CSM) e
Dian (39: 17, CSM)

Em jogo de recuperação, .

"
CSM busca um ponto fora ��:�:����i;:::
2 A 2 Jaraguaenses saíram perdendo por 2 a 0, mas mostraram poder de reação e buscaram a igualdade

A CSM (Pré-Fabricar/Man
finesjFME) manteve a quin
ta colocação na Liga Futsal ao

empatar fora de casa com o

Marechal Cândido Rondon, no
interior do Paraná. Depois de
uma primeira etapa equilibra
da, onde o placar não saiu do

zero, o jogo ganhou em emoção
no segundo tempo. Com duas
falhas no mesmo minuto, a

CSM viu os donos da casa abri
rem 2 a 0, com Caio. No primei
ro gol, o ala recebeu, girou so

bre o marcador e finalizou sem

chances para Djony (26:39). No
segundo, Djony tentou finalizar
e acabou acertando um compa
nheiro de equipe. Caio aprovei
tou o rebate eampliou (27:27).

Nenê descontou aos 30:37,

após vencer a defesa adversária

na base da velocidade e finalizar
no ângulo de Quinzinho. O em

pate veio a 43 segundos do fim,
premiando a persistência de
Dian. Ele recuperou uma bola e

finalizou. Quinzinho deu rebo

te, que o ala dominou e driblou
o goleiro antes de mandar para
a rede, fechando o marcador.

"
Sempre é bom pontuar,
mas alternamos muito

durante o jogo. Um
perde e ganha de

bola. Na base da raça
buscamos o empate,
num momento difícil.

Sérgío.lacerda técnico

Apesar do ponto conquista
do fora de casa, o técnico Sérgio
Lacerda não gostou do time.

"Sempre é bom pontuar, mas

alternamos muito durante o

jogo. Um perde e ganha de bola.
Na base da raça buscamos o

empate, num momento difícil.
Não jogamos bem e o empate
acabou sendo bom", analisou.

Em contrapartida, os atle
tas comemoraram o resultado

longe da Arena Jaraguá. "Per
demos pontos em casa e pre-

-

cisamos recuperá-los fora. Já

conseguimos buscar cinco",
lembrou o goleiro Djony. "Per
demos muitas oportunidades
e tomamos gols bobos. Mas a

nossa equipe é assim mesmo e

se dedica até o final", finalizou
o ala Dian.

dedica até o final.

'an,ala

LIGA FUTSAL2013

CLASSIFICAÇÃO· PRIMEIRA FASE ÚLTIMOS RESULTADOS

, Cal. TImes P J V E O GP GC SG CA CV A% 6/5
Guarapuava 4x4 Suzano

2� CliJrimtliritms> :l!5 7 4 3 O 18, 8 ]0\ 11 1. 71.43% Joinville 2xO Umuarama

3· C.B�mbosa, zs 6 4 1. i, 210 13\ T 9 O 72.22'%
Maringá 1><2 Aorianópolis
Carlos Barbosa 5xl. São

4·' Ofllâl!1ttJfal 12 6> 4 !Dl 2 ]4 1] 31 U 51 66>.67.% Caetano

�Ol· e5MjJaraguá' :l:1 l' 3 2 2- M 112 2: U :1. 52.38%, Mal. Rondon 2><2 CSM/Jaraguá

6\. As$0eval :ltID Õ Z 4 101 :115 U 41 :l!5 :1!. 55.56'%,
Assoeva OxO Corinthians

5/5
7" AIlIâmtic0 91 6' 2 3 :1!. :115 :1141 :1!. 12' 2 510%, Atlântico 1x4 Minas

g. COIiT€ÓrttJi81 8' 5 2' 2 :1!. :l!5 ]2 3 9 1 53.33 % 4/5

91·' Minas 8\ 7 2' 2 3 2725 2 :113, 41 38,1%. Guarapuava 3x3 São José

]0·' Mar,iMgâl 8: 7 Z 2 3, 1l:1!. 16\ -s 9' Q1 38.:1!.% PRÓXIMOS JOGOS

]:1!.. 1lJ'liliTwararrma 7i 7' 2' :1!. 41 :11a. n :1!. :llh 2' 33',33:%

]2. Mal. Romd0ffil 7i 7 :1!. 41 2 :1'6 ]6, 0l 1([)) ] 33,33,% 8/5

:1!3,. Sâ01 Bemnardbl 6 4 2 10 2' 8' 9 -:1!. 4 :1!. 50%
20h15 Orl�ndla x Concórdia
10/5

14· cascavel 6 6 1 3 2 1212 lO' 16 .i. 33'.33% 20h Orlândla xSão Bernardo

:1.5. SãmJ0sé 6 6 l. 3 2 li 15 -4 12 3 33.33% 2111 Corinthlans x Aorianópolls
]6' Gwaraf1lwava 6 6 i 3 2 ]4 19 -5> 1.4 5 33.33% 11,/5

1111 Minas x Maringá
17'° 1é10r,iam.mW0Iis 4 5, :1!. 1 3 :I!2 ]7 -5 ,]4, (i) 26.6�% 11h São José x Atlântico
:I!S" Sl!J!ZamlD' 2 6 101 2' 4 ]4i 2ID' -01 ]8 ] ]].:11l% 16h São Caetano x CaScavel

1!§). Sá0ICaetam'0' 2 7 €lI 2 5 :1!3: 27í -:1!.41:l'5 2 9.52% 17h Suzano x Concórdia
'19h CSM/Jaraguá x Assoevá

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC- 20h Mal. Rondon x Guarapuava
GOlS Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. 21h45 Jolnvllle x Carlos Barbosa
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

TRABALHO Goleiro da Néki teve dificuldades para segurar o ataque da Kiferro, de Marlon, que marcou uma vez

Varzeano tem goleada
e partida inacabada

. SOB JÚDICE Encontro entre Operário e Flamengo foi interrompido
na primeira etapa e será analisado pela Comissão Disciplinar

Agência Avante! cou S a 2 na Néki (Chave
A). Léo (2X), Maba, Mar-

A segunda rodada do 31° lon e Marcelo marcaram

.1"icampeonato Varzeano para a Kiferro, com Mika e

manteve o tom do equilí- Quirela descontando.
brio. A rede balançou �6 - "Temos um elenco
vezes nos oito jogos dispu- bom, com um banco do
tados, perfazendo uma mé- mesmo nível de quem está
dia geral de 2,67 tentos por em campo. E isso fez a di

partida na competição.
.

ferença", analisou o meia
Dois jogos foram reali- Vandinho, da Kiferro. "Pe

zados em Santa Luzia. No camos no começo. Poderí

primeiro, vitória apertada amos ter matado o jogo no
dos Galácticos sobre Uni- primeiro tempo e não fize
dos FCjJP Pizza Quadra- mos", lamentou o atacante

da, por 1 a o (Chave B). Na Amarildo, da Néki.
sequência, a Kiferro apli- No campo do Guarany,

Garibaldi, o KMK/Garibal
di bateu o Nova Geração/
CSM/Elian/Mime, por 2

a o (Chave D). No jogo de
o Bazar do RaujSanter fupdo,_l'ela. Chave C, Ope
Empreendimentos Imobi- ráriofRotãBêl�/Sipar eFla
liários bateu a Borracharia mengo empatavam por 1 a

Senem, por 3 a 1 (Chave D). 1 quando o árbitro Adilson
Na sequência, o JJ Borda- França assinalou uma fal

dos/Dutra ÁguajMóveis ta para o Operário, ainda
Boeing superou os donos na primeira etapa. O lance
da casa por apertados 3 a 2, custaria a expulsão do go
pela Chave A. leiro do Flamengo e uma

No Santo Antônio, ini- grande confusão se iniciou.
cialmente Corinthians/ Acuado, o árbitro soli

KarlachejChoperia Brasil e citou o policiamento, que
Vila Nova empataram por 2 não estava presente- no 10-
a 2 (Chave C). Mais tarde, o cal. A solução foi encerrar o
ZEC venceu o Roma por 1 a encontro após uma hora de

o, pela Chave B. .

espera. Agora, a partida vai
Fechando a rodada, no ajulgamento.

Massaranduba

'Iudo igual no duelo válido pela liderança doMunicipal
O 'Campeonato Mas

sarandubense de Futebol
teve sua quinta rodada
realizada na tarde de sá
bado (4). No jogo mais

aguardado, 1°' Braço e

Cruzeiro empataram por
1 a 1, resultado que man-

teve o 1° Braço na lide

rança, com 13 pontos.
O Cruzeiro é o segundo,
com 11, mas viu o Vira

Copos encostar após ba
ter o MorangosjBGT/ln
tlebrás por 3 a 1. Com 9

pontos, a equipe tem uma

partida em atraso contra

a Speed Pneus, que será
realizada no próximo sá

bado, dia 11. Já a Speed
Pneus chegou à quarta
colocação após vencer o

Real Paulista (8°), por 3
a 1. Fechando a rodada, o

Glória (6°) goleou o Co

mercial/Lili Fiori (7°),
por 4 a o.

No sábado também

jogam Morangos/BGT/
Cetlebrás e, Real Paulista.
As partidas acontecem no

campo do Amizad�k; I; J : I:,

Bocha
<,

Título·na categoriaMaster
A bocha de Jaraguá

do Sul, representada
pelá equipe Baependij
FME, conquistou no fim
de semana o título do

Campeonato Catarinen
se de Trios, na categoria
Master. A competição foi

disputada em Timbó, nas
canchas da Associação de
Moradores do Bairro das

Nações. A segunda colo

cação ficou com os repre
sentantes de Pinhalzinho,
com os donos da casa em

terceiro.

Futsal

Guaramirenses são campeões
O futsal masculino de

base de Guaramirim co

memorou dois títulos no

fim de semana. Em São
Bento do Sul, a garota
da comandada por Luís

Dalprá, com auxílio do
Professor Renê, garantiu

o troféu da Copa A Gaze

ta, nas categorias SUb13 e

SUbIS. As conquistas fo
ram invictas. Os atletas"
Wellinton Belloto (SUb13)
e Samuel Lopes (SUbIS)
foram os destaques em

suas categorias.

Bicícross

Gonçalves naArgentina
O 'biker' Felipe Gon

çalves esteve em São
Paulo no fim de semana,
onde disputou uma etapa
do Campeonato Paulista
de Bicicross, na categoria
Junior Men. Conquistou
o segundo lugar, se pre-

parando a contento para
os Campeonatos Pan e

Sul-Americano da moda

lidade, que disputa a par
tir de hoje, em Santiago
del Estero, na Argentina.
O atleta compete com o

apoio da FME.

Atletismo

Miriely alcança boamarca
' ... �

Rêpresentado pela Fa
culdade JangadajFME, o

atletismo local esteve no

fim de semana em Itajaí,
onde participou do Festi
val Aberto. A competição
tinha o objetivo de oportu
nizar aos atletas a chance

de obterem índices -p<l:ra
competições 'nacionais.
Dentre os talentos -locais,
destaque pa:ra:Miriely8an
tos, que voltou. a apr@sen..:
tar boa perforrri1in-ée-·.llQk
100 metros com bamiiràs;
marcando 14'20.

DISPUTA Jaraguanse Miriely (E) superou a carioca

Iftfr�" ��rq':l�ir�,.(!#33�,��(f1? pr9�f\JE1�liz�dfi ie� Itaja.! ;,
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o milionário
'circo' do UFC
está chegando
EXPECTATIVA Em Jaraguá do Sul, previsão dos organizadores
é de um incremento na economia de R$ 50 a R$ 100 milhões

Agência Avante!

Quando foi fundado, no

dia 12 de novembro de

1993, os dirigentes do Ulti
mate FightingChampionship
(UFC) jamais imaginaram
chegar ao topo do sucesso no

mundo esportivo. Com sede
nos Estados Unidos, a organi
zação já promoveu 235 even

tos nahistória e faltam apenas
onze dias para desembarcar
em Jaraguá do Sul. O Brasil
sediou eventos do UFC em

seis oportunidades, porém,
está será a primeira vez que
ele 'fugirá' das capitais.

Ao longo. dos 19 anos de

octógonos, a entidade gerida
por Dana White já aportou
em onze países. Na tentativa
de atrair bons negócios, to
das as sedes são selecionadas
a dedo pela visão empreen
dedora dos gestores, levando
em conta - principalmente
- o potencial econômico das

regiões. Além de gerar recur
sos para as cidades sedes, o
UFC é responsável por um
giro financeiro de grande
porte. Em Jaraguá do Sul,
por exemplo, a expectativa é

promoverum giro econômico
de R$ 50 a R$ 100 milhões.

Fora dos Estados Uni

dos, o país que mais recebeu
o evento foi a Inglaterra, com
13 cards. Utilizando a mistu

ra de diversas artes marciais
e saciando todos os gostos
ligados às lutas, DanaWhite

garante que o evento já dei
xoumais de 50 lutadores mi
lionários nos últimos anos.

Entre eles está o brasilei
ro Anderson Silva, o Spider,
que é detentor do cinturão

dos pesos-médios e possui
um faturamento anualmaior

que astros como LeBron Ja

mes (basquete) e Roger Fe
derer (tênis).

Brasileiro Belfort e americano Rockhold farão a principal luta da noite

Tênis

Djokovic iguala recorde como número 1
Após o período invencível

do suíço Roger Federer, o tê
nis encara a série imbatível
do sérvio Novak Djokovic.
Nesta semana, o tenista al

cançou a marcá de oitenta
semanas no topo do ranking
da ATP e igualou o regis-

tro do australiano Ueyton nos últimos dias, o brasileiro
Hewitt. Assim, se tornou o Thomaz Belluci ganhou uma

nono atleta da história com posição no ranking e subiu

período mais longo como para o 390 lugar. Da mesma

número um do mundo. A forma, Rogério Dutra Silva -

vantagem para Federer, se- o segundo. melhor represen
gundo colocado, é de 4.230 tante do país - alcançou a 84a

pontos. Mesmo sem atuar colocação. I.

"
Vettel nos planos
Sebastian Vettel está nos planos da

Mercedes. A informação foi confirmada
por Niki Lauda, diretor da escuderia,
que garante estar dê olho e em contato

com o alemão. Atualmente, a escuderia
conta com o piloto inglês Lewis Hamil
ton e o alemãoNico Rosberg, que expira
o vínculo em 2014. Vettel tem contrato

até 2015 com a Red Bull.

CR
W.&C.

Floyd segue invicto
Em decisão por pontos, o norte

americano Floyd Mayweather venceu

o seu compatriota Robert Guerrero e

manteve o título dos meio-médios do
Conselho Mundial de Boxe. Além disso,
segue sem saber o que é derrota desde

que se profissionalizou. Esta foi a 44a

vitória, sendo 26 delas por nocaute.

"Queria ter nocauteado", lamentou.

Damião deve sair
Desde 2009, o Internacional fatura

o segundo turno do Gauchão e neste

ano. não foi diferente. O Juventude di

ficultou, mas perdeu nos pênaltis para
o Colorado. Com proposta, este pode
ter sido o último título de Leandro Da
mião no clube. "O Inter me deu tudo e

estou muito feliz. A dor não supera a

felicidade do título", definiu.

Neymar honrado
Na quinta final do Paulistão em cin

co anos, o Santos pode se tornar o pri
meiro tetracampeão consecutivo. "Esta
final é mais um capítulo importante da
minha vida. Eu não sei o que é ficar fora
desses momentos decisivos", declarou
emocionado o atacante Neymar. "Ele
luta e é santista", definiu o técnico Mu

ricy Ramalho sobre o jogador.

Unilever campeã
Com campanha invicta, a Unilever

conquistou o Sul-Americano .de Clubes
ao vencer as peruanas do Universidad
CesarVallejo por 3 sets o, em Lima, no
Peru. Este foi o primeiro título da equi
pe no torneio. Assim, as comandadas
do técnico Bernardinho estão garan
tidas no Mundial de Clubes, que será
realizado em outubro.

LeBron é O MVP
Pelo segundo ano seguido e o quarto

vez na carreira, LeBron James recebeu o
prêmio de jogador mais valioso da NBA..
Anteriormente, o atleta do Miami Heat
havia faturado em 2008, 2009 e 2011.

Para se tornar omaior ganhador da hon
raria, LeBron precisa de mais dois títu
los. O maior vencedor é Kareem Abdul

Jabbar, com seis premiações.

Marques fortalecido
O atacante Rafael Marques chegou

a ser cogitado como dispensa no Bo

tafogo, mas o jogador deu a volta por
cima e marcou o gol do título Carioca.
"Eu tinha ameta de dar a volta por cima

por tudo que aconteceu. Fico contente,
pois todos no Botafogo me deram apoio
'e acreditaram em mim. Vou continuar
trabalhando forte", comentou.

Pato quer história
Nos pênaltis, o Corinthians chegou

à decisão do Paulistão ao eliminar o

São Paulo, no Morumbi. O último gol
foi anotado pelo atacante Alexandre
Pato, que promete entrar na história

,
do clube. "Eu quero entrar na história
do Corinthians. Cheguei com o objetivo
de ganhar títulos. Agora vamos pensar
no Boca, na Libertadores", comentou.
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*Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da

j.D.Power. O estudo foi baseado em mais de 5.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos oepasseío no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:J.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Oiente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.

Power Imports
Blumenau> Bal. (amooriú' Jaraguá do' Sul

Joinvilfe • Florianópolis' São José

OCP24
PUBLICIDADE TERÇA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2013www.ocponline.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




