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Reconh�cimento
Mérito industrial
a Vicente Donini
Fiesc vai premiar esse empreendedor
jaraguaense com a Ordem

empresarial, no próximo
dia 24 demaio. LOuRIVAL
KARSTEN, MERCADO, PÁGINA 16

Cultura

Vagas abertas para
investidas teatrais

Crime

Homem é preso
com aves e armas
Um senhor de 63 anos foi autuado
em flagrante pela PolíciaMilitar
enquanto caçava pombas com o uso de

silenciador, no bairro Nereu Ramos..
PÁGINA 15

Projeto Escola Vai ao Teatro tem três

peças com ingressos disponíveis aos
alunos das escolas de Jaraguá do Sul.
Proposta é estimular o MIX" .

interesse à arte.

Feira de Livro de Jaraguá do
Sul terá inovações na Scar .

PARA NÃO PERDER 7ª edição do evento terá mais espaço para a divulgação dos lançamentos
literários, workshops, oficinas, apresentações e palestras. Entre os destaques nacionais estão os músicos

Zeca Baleiro e Adriana Calcanhotto. A festa literária será realizada entre os dias 6 e 16 de junho.
PÁGINAS 4 E 5

_, _,

Da ate paramontar um carro
./

Empresa de Jaraguá do Sul investe em inovação para mostrar as potencialidades e benefícios do acrílico em diversas formas de uso industrial. PÁGINA 17
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ARTIGO

Incentivo à
·leitura na escola

Desafio de muitos professores, a leitura, em muitas

escolas, está em "maus lençóis". Há alunos que,
simplesmente, dormem nas aulas. Tudo isso tende a dei
xarmuitos professores desmotivados. Mas; acalmem-se,
há meios para vencer esses obstáculos. Uma das dicas

começa antes de o livro ser aberto ou até mesmo antes

de o aluno pensar que a aula será dedicada à leitura.
Para se ter ideia da dimensão desse assunto, pense

num professor de língua portuguesa que, ao entrar na sala
de aula, diz aos seus alunos que o adjetivo é a palavra que
qualifica o substantivo. Ora, desculpe-me, mas alguém
perguntou alguma coisa do tipo? A resposta, nesse caso

específico, é não. Esse modelo de aula não é mais atrati
va. Aqui, então, resumimos a primeira dica para uma aula
interessante de leitura: o despertar do interesse, davonta
de de conhecer e de saber sobre algum fato.

Nessa mesma linha de raciocínio, não comece a aula
de leitura sem verificar o local em que ela deverá acon

te�er. Pense em métodos para garantir que a sala tenha
um ambiente fresco e agradável, de modo a não cansar

o aluno leitor no meio de seu percurso. O professor pre
cisa entender a -linguagem que há por trás dela. Essa

linguagem aqui é entendida como os meios que nos tor
naram leitores assíduos de conteúdos diversos, isso se

assim o formos de fato.
Outra dica para descobrir algumas técnicas para

ajudar seus alunos a tomarem gosto pela leitura é você
dedicar-se a conhecer os processos que foram capazes
de formar outros leitores. Por isso, que tal uma entre
vista em bibliotecas públicas de sua cidade para, num

bate-papo, descobrir o porquê e como pessoas COmuns,
de todas as idades, mantêm esse saudável hábito?

Por fim, dê objetivo à leitura de seus alunos, não
os aprisione em textos que são bonitos apenas a você.

Assim, você terá grandes chances de permitir que cada
um deles descubra que, lendo, poderá ter muitas de
suas próprias necessidades satisfeitas.

• Erika de Souza Bueno é editora do PortalPlanetaEducação

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraQ redacaotiiocorreiodopoio.com.br

Feiramoveleira
Missão empresarial

Os empresários do setor moveleiro da região in
teressados em participar da maior feira setorial do

ramo, que será realizada na China, tem prazo até o

dia 15 de maio para as inscrições. A Associação das
Microe Pequenas Empresas do Vale do Itapocu (Ape
Vi) organiza uma missão empresarial para a cidade de

Shangai, no período de 11 a 14 de setembro. A viagem
será orientada por um empresário da cidade, diretor
da Apevi, poliglota, com sete anos de experiência em

viagens de negócios naquele país. As informações po
derão ser obtidas com Danubia Grenzel, pelo telefone
(47) 3275-7011 e pelo e-mail: negocios@apevi.com.br.

COMENTÁRIO

Ao sucesso!
guantas pessoas vão passar, ou

já passaram, pela vida sem

� ecer o "sal" dessa vida? Incon
táveis. E o que seria esse "sal", esse
tempero? O trabalho, o bom e entu

siástico trabalho gerado pela voca

ção, pelo talento e pela qualificação.
Estou cansado de ouvir pessoas em
desabafo dizer que não têm talento

para nada, que não sabem atinar
com o que lhes possa fazer feliz num
trabalho, isso e mais aquilo. Nada
mais irreal. Vamos por partes.

Vocação é imitação, não é gené
tica, é entusiasmo cultural, isto é, al
guém foi visto no convívio social, foi
bem avaliado, admirado e a pessoa,
a admiradora, a partir daí quer ser
parecida. Esse querer ser parecida
leva o admirador a ter enormes fa-

LUIZ CARLOS PRATES

cilidades para ter o mesmo "talento"
da pessoa admirada. Mas é cultural,
nada tem nada de genético oumiste
rioso. Encurtando a conversa, voca

ção é imitação de alguém.
Já o talento é uma possibilidade,

adormecida o não, dentro de todos

nós, não há quem não tenha talen

to, isto é, facilidades para fazer bem
alguma coisa na vida. Todos temos
um talento, todos. Talvez, paramui
tos, a dificuldade seja achar esse

talento, não raro, nos perdemos ad-

• Fidelidade
Gostaria de sentar num canto e conversar longamen

te com a Danuza Leão, ela se me afigura uma grande con
versa. Dia destes, por exemplo, ela disse que - "Para que
uma paixão continue a existir, é preciso que não se tenha
muitas certezas, e nenhuma mulher ama um marido fiel
demais. Para tudo há limites, até para a fidelidade" ... E

aí, leitora, gostaste da opinião da jornalista? Num certo

sentido ela tem toda razão, de fato ter certezas absolu
tas cansa, enfara. Por outro lado, quem dorme bom sono

com a dúvida sobre o travesseiro ao lado ...? De minha

parte, prefiro uma cama de pregos. a dormir um único
minuto com uma dúvida, daquelas dúvidas ...

• Debochado
Nelson Rodrigues, o .escritor, jornalista e dramatur

go, era um provocador. Um dia ele escreveu um livro
com o título de Elas Gostam de Apanhar. Mas.no texto

mirando os outros, querendo ter o
talento alheio e nos esquecendo que
nem sempre podemos ter por igual
ou parecido o talento de outras pes
soas. Temos o nosso. É descobrir

qual é, em que área nos damos ou

nos daremos melhor, descobrir a

base dessa tendência, dessa poten
cialidade, botá-la para fora, desen
volvê-la, casar com ela por amor
e... ser feliz. Todos podemos, que
ninguém se ache um pobrezinho
desamparado pela vida.

- Ah, e sem essa também de
dizer-se sem dinheiro, sem ins

trução, sem isso nem aquilo, tudo
desculpa. Quem se acha por den
tro se viabiliza por fora; e se não o

fizer, que a conta seja debitada à

vadiagem. Ao sucesso, todos!

explicava que nem todas gostam de apanhar, dizia que as

neuróticas reagem ... Pois num texto da Danuza Leão ela
diz que "Quais os homens mais inesquecíveis na vida de
uma mulher? São sempre os que mais aprontam, mais
desaparecem, mais traem - e não confessam nunca - mas

que a faz mais feliz de que todos os bons rapazes domun
do ... "Mais uma vez, e daí, leitora, concordas? E quando é
a mulher que apronta assim, o que "eles" dizem? Prefiro
almas gêmeas ...

• Falta dizer
Fiquei pensando, pensando e dei um salto da cadeira.

Pensei no dia em que um tresloucado inventar - e não está

longe esse dia - uma máquina de ler pensamentos. Nes
se dia, tenho certeza, haverá o maior número de suicídios

jamais visto no mundo... Aliás, pensando bem, será que
vai sobrar alguma alma? Haverá enormes filas em tomo

da Ponte Hercílio Luz, gente esperando sua vez de saltar...

VISITA EDUCATIVA
Uma iniciativa muito interessante e que vale ser seguida é da Escola

Municipal Francisco de Paula, em Jaraguá do Sul. Para conhecer a
realidade dos alunos que convivem na unidade de ensino, os professores
realizam, uma vez por mês, visita às casas dos estudantes. Conforme a

diretora da unidade Sirley Schappo, o objetivo é conhecer a realidade
sócioeconômica dos alunos para poder entender algumas atitudes e

pensamentos deles, e intervir de maneira mais efetiva em sala de aula.
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Sexualidade

Portal com
orientações

A agência jaraguaense de
-internet Sonar desenvolveu
um site para ajudar na educa
ção sexual. O portal Sexo Sem
Dúvida (www.portalssd.com.
br) tem o objetivo de escla
recer dúvidas e prestar aten
dimento psicológico on-line
com foco na saúde sexual. Um
dos diferenciais do projeto é

que os usuários podem rece

ber atendimento de psicólo
gos especialistas em sexuali
dade on-line e em tempo' real
e mantendo sigilo sobre sua

identidade.
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Ecomum encontrar em Jaraguá do
Sul algum fio da linha telefônica

desprendido da rede e, depois, estirado
sobre as calçadas. Também faz parte das
ocorrências na área urbana a colisão de
caminhões contra a fiação elétrica exis
tente sobre as vias de tráfego.

Antigamente, os postes suportavam
poucos fios de eletricidade e de telefone.
Com o aumento populacional e o surgi
mento das novas ferramentas de comu

nicação tudo está plugado - internet, te
lefone, energia, televisão por assinatura.

Assim, uma grande quantidade de linhas

passa sobre as cabeças dos pedestres.
Nem todas essas estruturas que dão su

porte aos cabeamentos têm condições de
atender essa enorme quantidade de fia

ção. E, sem a constante manutenção, eles
começam a se desprender.

Além disso, esses fios causam uma

EDITORIAL

Üsfios caem
epoluem o cenário

poluição visual na cidade. Por onde se

mira o olhar eles estão sempre presentes
nos cenários. Uma boa iniciativa seria
um plano de implantação de cabeamento
subterrâneo. Além de não poluir a ima
gem, não desgastam com o tempo.

,
Uma boa iniciativa para Jaraguá do

Sul seria o cabeamento subterrâneo.

Um estudo feito nos Estados Unidos
mostra que as 'eidades que possuem os

fios enterrados sofrem perda de energia
0�1 vez ao ano. Já as queestão com os fios

expostos têm 13 vezes mais quedas de
fornecimento. AAlemanha enterrou 70%
da sua fiação aérea em três anos. Se isso

ocorresse, Jaraguá do Sul teria um inte
ressante diferencial.
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OBITUARIO
• ERWALD ZILS morreu na segunda-feira, dia
6, em Schroeder. Tinha 85 anos. Deixou filhos,
genros, noras, netos, bisnetos, irmãs e amigos. O
sepultamento foi realizado no CemitérioMunicipal.
•ANAWPESMAGALlÍÃEs SEGUNDOmorreu

no domingo, dia 5, em Jaraguá do Sul. Tinha 74 anos.

Deixou irmãs, filhos, noras, genros, netos e amigos. O
enterro foi realizado no cemitério do Centro.

• ELIADOEGERROEDERmorreu no domingo,
dia 5, em Jaraguá do Sul. Tinha 53 anos. Deixou
filha, genro, netos, irmã, sobrinho e amigos.
O sepultamento foi realizado no cemitério da
comunidade de Rio Cerro II.

• ALVARO SCHULlZmorreu no domingo,
dia 5 demaio, em Jaraguá do Sul. Tinha
65 anos. Deixou enlutados irmãos, filhos,
genros, noras, netos, bisneto e amigos. O
enterro ocorreu no cemitério daVila Lenzi.

Oportunidade
Instituto Federal'
contrata professores

o Instituto Federal de Santa Catarina CIFSC)
está com inscrições abertas até o dia 17 de maio para
contratação de professores substitutos e temporá
rios. Ao todo são oito vagas para as cidades de Ca

noinhas, Criciúma, Gaspar, Jaraguá do Sul, São
José e São Miguel do Oeste. Os docentes irão atuar

nas áreas de Refrigeração e Climatização, Informá
tica, Instalações Elétricas, Vestuário, Física e In
formática de acordo com a vaga de cada câmpus.
A remuneração varia de R$ 2.101,08 a R$ 5.022,65,
dependendo da carga horária e da titulação do profes
sor. O processo seletivo será composto de prova escri

ta, avaliação curricular e entrevista pessoal. A taxa de

inscrição é de R$ 15,00. Todas as informações sobre o

processo seletivo podem ser conferidas nos editais dis

poníveis no sitewww.ifsc.edu.br na área de Seleções.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O COITe;o do Povo�tiliza papelproduzido a partir de
fontes renováveispreseruando asflorestas no mundo.

. Recicle a informação. Passe estejornalpora outro leitor.

L:OTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3186
12 - 22 - 48 �52 . 57

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 901
01 - 02 - 04 . 06 - 07
10·12-13·14-16
1 B . 22 . 23 . 24 - 25

"
Num primeiro momento,
o que conta em televisão

é um rosto eum corpo
bonitos. Se vierem

acompanhados de

talento, melhor ainda.
Mas já perdi trabalho por
ter a carihha bonitinha.

Da atriz Paloma Bernardi, 28,
em entrevista ao site F5.

d
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.NOVJíDADES
Idealizador da feira,
o escritor Carlos
Schroeder destaca
as inovações com
o evento sendo
realizado na Scar

UMA FESTA LITE
PREPARATIVOS· 7ª edição da Feira do Livro foi

lançada ontem. Evento será de 6 a 16 de junho OS NÚMEROS DA FEIRADO LIVRO

�dos os dias fazemos leitu
� ras domundo", disseCarlos
Henrique Schroeder, no evento
de lançamento da 7a Feira do
livro de Jaraguá do Sul, nama
nhã de ontem. Numa sala da
Biblioteca Pública Municipal
Rui Barbosa, o idealizador da
feira reafirmou a natureza hu
mana da literatura e a presença
dessa arte namúsica - que terá

destaque neste ano com a pre

sença de compositores como

Adriana Calcanhotto, Zeca Ba

leiro e Badi Assad.
A sétima edição do evento,

que acontecerá de 6 a 16 de ju
nho, tem como uma das prin
cipais novidades amudança da

.

estrutura para o Centro Cultu
ral da Sociedade CulturaArtís
tica (Scar). As apresentações
e debates agora acontecerão
em dois teatros, sendo que um
deles acolhe até mil pessoas.
As mostras e exposições serão
instaladas numa grande sala
multiuso. No estacionamen
to da Scar serão montadas as

. tendas das livrarias, junto aos

ônibus da biblioteca pública e

do programa Jaraguá Digital.
O prédio dispõe de banheiros,
rampas e elevador para defi
cientes físicos.

"Commaior público,maior
é a responsabilidade", reco

nheceu Schroeder, Nos dez
dias de feira, a comissão orga
nizadora

. espera receber mais
de 80 mil visitantes; cerca de
seis mil amais do que em 2012.

Para conquistar o público,
a programação está recheada
com shows, maratona de con

tação de histórias, lançamen
tos de autores catarinenses,
curtas-metragens, sessões de

autógrafos, peças teatrais e

oficina de autores. Conforme
o idealizador, 20 empresas
devem comercializar livros em

40 tendas, mas nem todas as

vagas estão preenchidas ain
da. Algumas confirmadas são
a Panini, editora de franquias
como Turma da Mônica e

Marvel, e a paulistana Giostri.

2007
Livros vendidos -18 mil

Visitantes - 30 mil

2008
Livros vendidos - 25 mil

Visitantes - 43 mil

. FEIRA
901111
LIVRO

CE JlIRAC'U"._OOSUL

SlGNIDCADO
DA LOGOMARCA

Na logomarca da 7a edi
ção da Feira do Livro está

representado o movimento
do trem, nas barras colo
ridas. Nos cartazes espa
lhados pela cidade, estão
contidas também formas

triangulares, relacionados
aos telhados das indús
trias. Juntos, esses símbo
los remetem às duas refe
rências de Jaraguá do Sul. .

Todos os dias
fazemos leituras

do mundo.

Carlos Sdliroeder,;
organizador da feira

2009
Livros vendidos - 35 mil

Visitantes - 60 mil

2010
Livros vendidos - 43 mil

Visitantes - 63 mil

2011
Livros vendidos - 45 mil

Visitantes - 67 mil

.

"i' Sfi*ib .." & .e

2012

Livros vendidos - 52 mil/Visitantes, 74 mil
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A programação
completa da 7ft
Feira do Uvro de

Jaraguá do Sul está
disponível no site

www.feiradolivro.org.

ESPEcIAIs
"Os autores convidados são

pessoas que têm compromisso
com a cultura brasileira", afir
mou o gerente do Sesc Jaraguá
do Sul, Sérgio Luís Pedrotti.
Para compor a lista dos sete

nomes que participarão do

bate-papo com a plateia, estão
confirmados o ilustrador e ro

teirista Fábio Yabu; o escritor

indígena Daniel Munduruku;
o educador' César Obeid e o

premiado escritor Rubens Fi

gueiredo. Adriana Calcanhot

to, Zeca Baleiro e Badi Assad
serão os responsáveis por de
monstrar a relação íntima en

tre a música e a literatura.

TRANSPORTE

PARA ESCOLAS
MUNICIPAIS

Como um dos efeitos da
Feira do Livro de Jaraguá do
Sul é o estímulo à leitura, a

Secretaria Municipal de Edu

cação dará suporte logístico no

transporte dos estudantes da
.

rede pública. As direções das
escolas são responsáveis por
contatar a secretaria e agendar
as visitas. Segundo o secretário
Elson Quil Cardozo, serão dis
ponibilizados 26 ônibus para
levar os alunos ao evento. Um

veículo foi cedido pela secreta
ria e os outros 25 são alugados.

SERViÇO
• O quê: 7a Feira do Livro
de Jaraguá do Sul

• Quando: 6 a 16 de

junho de 2013
• Onde: Centro Cultural
da Scar. Rua Jorge
Czerniewicz, n° 160,
bairro Czerniewicz

• Quanto: Todas as

atrações são gratuitas

ADRIANA CALCANHOTO

SOBRE OS CONVIDADOS

• 6 de junho, 19h, Grande Teatro

Além de cantora e compositora, Calcanhotto se aventura pela literatura e pela ilustração. Em
2004, lançou o álbum Adriana Partimpim, com uma seleção de canções para crianças. Por
esse trabalho recebeu vários prêmios, entre eles o Grammy latino de melhor álbum infantil.

"Saga Lusa o relato de uma viagem" é o seu livro de estreia e conta a viagem a Portugal em
sua turnê do disco Maré. "Melchior o mais melhor", livro escrito por Vick ,Muniz e ilustrado

por Adriana Calcanhotto é o seu último trabalho na literatura. Na carreira musical, ela soma

oito álbuns, um DVD, além participações em 34 discos de outros músicos.

• 7 de junho, l4h30, Pequeno Teatro

Fábio Yabu é escritor, ilustrador e roteirista. Seus desenhos animados são

exibidos em mais de 50 países, e seus livros publicados no Brasil e em Portugal.
Em 1998, criou uma das primeiras histórias em quadrinhos para lriternet do

mundo, "Combo Rangers". Na literatura infantil, lançou ainda os livros

"Raimundo, Cidadão do Mundo", adotado pelo Ministério da Educação
para escolas públicas de todo o Brasil, e "Apolinário, o Homem-Dicionário",
em parceria com o vencedor do prêmio Jabuti, Daniel Bueno.

• 8 de junho, 19h, Grande Teatro

É uma das mais inovadoras e singulares artistas de sua geração. Transcendendo
suas raízes brasileiras, Assad mistura da mpb, pop e world até o jazz e sons étnicos
de todo o mundo. Como resultado, a cantora, violonista e compositora desenvolveu

um gênero de música próprio, desafia qualquer categorização. Badi nasceu em São
Paulo e foi criada no Rio de Janeiro. Irmã dos violonistas do Duo Assad, começou a

tocar violão aos 14 anos. Um ano depois, já dominava o instrumento e subia aos

palcos participando e ganhando concursos nacionais e internacionais.

• 10 de junho, l4h, Pequeno Teatro

Escritor, educador e contador de histórias. É autor de livros premiados pela
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil- FNLlJ. Escreve matérias e

artigos para jornais e revistas de educação, como também participa de

gravações de programas de televisão e rádio para falar sobre leitura, literatura,
poesia e cultura popular. Dentre suas mais de vinte obras, destaque para" Minhas

Rimas de Cordel", "O Cachorro do Menino", "Rimas Saborosas" e "Rimas Animais".

• 10 de junho, 9h, Grande 'Teatro
Escritor indígena com 43 livros publicados, graduado em Filosofia, tem
licenciatura em História e Psicologia. Doutor em Educação pela USP e Diretor

presidente do Instituto UKA . Casa dos Saberes Ancestrais e Diretor do Instituto

Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual - INBRAPI. Recebeu prêmios no

Brasil e Exterior, entre eles o Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras,
o Prêmio Érico Vanucci Mendes (outorgado pelo CNPq); Prêmio Tolerância (outorgado
pela UNESCO). Muitos de seus livros receberam o selo Altamente Recomendável

outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

• 11 de junho, 19h, Pequeno Teatro

Rubens Figueiredo é vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura

2012, do Prêmio São Paulo de Literatura 2012 e duas vezes ganhador do
Prêmio Jabuti. É um dos mais respeitados escritores brasileiros vivos. É' autor
dos livros "Passageiro do fim do dia", "Barco a seco" e "Contos de Pedro".

Figueiredo é também tradutor do idioma russo, e verteu as últimas versões
dos clássicos de Tolstói para o português.

• 12 de junho, 19h, Grande Teatro

Zeca Baleiro é cantor, compositor, cronista e músico brasileiro. Suas composições
já foram interpretadas por Simone, Gal Costa, Elba Ramalho, Vange Milliet, Adriana
Maciel, Luíza Possi, Rita Ribeiro, Renato Braz e Claudia Leitte. É autor dos livros: "Bala
na Agulha: Reflexões de boteco, pastéis de memória e outras Frituras" e a "Vida é um

souvenir made in Hong Kong". Ao longo da carreira, lançou 12 discos, seis DVD's,
produziu trabalhos de 11 músicos e participou de sete projetos especiais.
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PLENARIO
Moção pelaMedicina
A Câmara de Vereadores aprovou ontem
1"\mna moção de apoio à implantação do
curso de Medicina, pela Católica de Santa
Catarina, em Jaraguá do Sul. O documento
será encaminhado ao ministro da Educa
ção, Aloizio Mercadante (PT). Com isso, o
objetivo é unir força política para garantir
maior agilidade na apreciação da abertura
no MEC. Segundo dados do Ministério da

Saúde, hoje a proporção é de 1,9médicospor
- mil habitantes no país. O projeto do gover
no federal, que está autorizando inclusive a

entrada de profissionais estrangeiros, é que
este número suba para 2,5 até 2020. Um
dos problemas enfrentados nas diferentes
regiões brasileiras é a escassez de especialis
tas nosmunicípios do interior. AAssociação
dos Médicos concorda que concentrar nas

capitais as universidades de medicina tem

contribuído para aumentar o problema.
Aqui no Vale do Itapocu é consenso entre

as autoridades que só reajustar o salário dos

profissionais não acabará com a dificuldade
de contratação. Com os hospitais bem es

truturados e o reconhecimento da Católica
como instituição de ensino de qualidade, a
pressão política pode ser.a peça que faltava.

EM FOCO
Dieter Janssen e Jaime Negherbon
estiveram ontem em lndaial Lá

conheceram sistema de coleta seletiva,
que é modelo no Estado. O município

conta, inclusive, com sacolinha
específica para separação dos resíduos.

.. .. ..

Já no fim da tarde, prefeitoe vice
participaram de encontro com

moradores do Bairro Czerniewicz.
Ouviram reivindicações da comunidade.

.. .. ..

Agora na oposição, vereador Charles c

Longhi (PMDB) recebe com cautela as

acusações do governo de que Nilson

Bylaardt saiu da Prefeitura devendo
R$ 9;4 milhões. "Ele diz que foram R$
4 milhões, porque alguns repasses

chegaram com atraso".

FOTOS DIVULGAÇÃO

Líder
O líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado estadual Carlos

Chiodini (E), conversa com o presidente da Casa em exercício, deputado Romildo
Titon, durante tradicional almoço de bancada. Titon assumiu o posto com a

licença de Joare� Ponticelli, que vai disputar a presidência do PP.

Eleição no pp
De Jaraguá do Sul, Dieter .Ianssen.Ademir Izidoro e Udo

Wagrier receberam convocação para participar da convenção
do PP, marcada para domingo, em Florianópolis. Os candida
tos à presidência são João Pizzolatti e Joares Ponticelli. Mas
assim como aconteceu com PMDB e PSDB, vai haver mais uma
tentativa de postergar a escolha.

30% para asmulheres
A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou em pri

meiro turno emenda à Lei Orgânica que obriga que pelo menos

30% dos cargos comissionados do município sejam ocupados
pormulheres. O texto foi aprovado por unanimidade.

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

Contabilidade
CcnIuJtoria EI•.,esariaI
�,lIlJlIlIllIj)tIl

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1918
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Made in Jaraguá
O primeiro carro elétrico com ba

teria de lítio desenvolvido no país será
apresentado durante a Jornada Ino

vação e Competitividade da Indústria
Catarinense, que acontece de 20 a 24
de maio, em Florianópolis. A tecno

logia de tração veicular elétrica tem o

selo de Jaraguá do Sul, através de uma
parceria entre aWeg e o Senai.

Reinke fica
Sentença do juiz Guy Estevão

confirmou decisão da magistrada
Fabíola Geiser e negou embargo
declaratório que pedia o afasta
mento imediato de Mário Fernan
do Reinke (PSDB) e Armindo Sésar
Tassi (PMDB) da Prefeitura de Mas
saranduba. Agora, o processo será
encaminhado ao Tribunal Regional
Eleitoral do Estado onde poderá ser

confirmada ou reformada a decisão

:_ : . r.. , py�a :casJ&a�ã?, dos mandatos.

/
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Pontapé na
investigação

Integrantes da CEI (Comissão Es

pecial de Inquérito), dos R$ 10mil, fi
zeram ontem a primeira reunião. Sob
a presidência de Evaldo Junckes, re
latoria de Altair Aguiar (PSD), e Eve
raldo Sprung (PMD-B), como mem

bro, os vereadores de Guaramirim

pretendem apurar se houve irregula
ridade na contratação de uma empre
sa de assessoria contábil, durante os

anos de 2011 e 2012. O serviço teria
custado R$ 150 mil.

Na Rede deMarina
O empresário jaraguaense Luiz

Sérgio de Assis Pereira acompanhou
a passagem da. presidenciável Marina
Silva, em Santa Catarina, no último
fim de sem�a. A ex-senadora coleta
assinaturas para criação do partido
Rede Sustentabilidade. Luiz Sérgio co
ordena o movimento na região.

A
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Autora lança livro sobre imigração italiana
A historiadora Olga época até os dias atuais. uma ferramenta de pesqui- de", disse Olga.

PiazeraMajcher lança hoje O texto é abrangente, mas sa. "Têm crescido o interes- O lançamento acontece

o livro 'Raízes de Itália'. O traz um pouco da história se dasfamílías em conhecer na sede social do Círculo

.

volume traz informações em Jaraguá do Sul e muni- a sua 'érigem e descobrir Italiano, na Rua dos Imi
sobre a imigração dos ita- cípios da região. mais sobre o passado, prin- grantes Italianos, número
lianos no Brasil, contex- Segundo a autora, sua cipalmente para quem bus- 33, bairro Vila Nova, a par
túalizando a realidade da motivação foi construir ca a segunda nacionalida- tir das 19h30.

8 DE MAlO DE 2013OCORREIoPQ..PQm

'Escola Vai ao Teatro'
\

está com vagas abertas
ARTES CÊNICAS Projeto da Scar abre as salas de teatro para alunos de todas as redes de ensino. A entrada é gratuita

Natália Trentini O projeto é destinado

para estudantes da rede

municipal, estadual QU

particular de ensino. A en

trada é gratuita, mas para
ter direito a transporte até
o Centro Cultural é cobra
da uma taxa simbólica de

R$ 4 por aluno.
Com mais de 20 anos

de história, a iniciativa
tem o objetivo principal
de aproximar a comuni
dade do Centro Cultural
e do universo artístico.
Como consequência, cres
ce na região um público

consistente, com o hábito
de prestigiar as produções
culturais.

"Nós vemos que crian

ças que vieram a muitos
anos com a escola adqui
riram o gosto de vir ao

teatro. Eu mesmo, quan
do tinha uns dez anos

participei do Escola Vai
ao Teatro", comentou a

coordenadora, Ana Paula
Machado.

Para muitas pessoas,
esse é o primeiro corita
to com os espetáculos.
Segundo Ana Paula, não

apenas crianças, mas um

grande número de ado
lescentes que participa
do projeto nunca havia
entrado em uma sala de
teatro, nem mesmo no

prédio da Scar. .

Na prática, a intera

ção traz uma experiência
enriquecedora para os es

tudantes, importante até
mesmo para o processo
de aprendizagem. "O am

biente estimula a imagi
nação, a criatividade. Eles
ficam realmente encanta

dos ao ver o ator no palco,

muito diferente da televi

são, ou cinema que estão

acostumados", destacou
Ana Paula.

Também estão entre as

produções 'Chapeuzinho
na Terra dos Bonecos',
'A Horripilante Escola de
Monstrinhos' e 'Tecnópo
lis, a Cidade Sem Livros'.
As apresentações atingem
desde crianças a partir dos
quatro anos até adultos.

Todas as peças são
montadas por, grupos de

região, para valorizar os

profissionais locais. Este

ano participam alunos de
artes cênicas da Scar, a

Companhia Alma Livre..
Colher de Pau Cia de Te

atro e Grupo de Experi
mentação Cênica da Scar

(GPOEx).
As vagas disponíveis

são para a próxima sema

na, de segunda a quarta
feira, sempre às 8 horas.
Para garantir a vaga é

preciso agendar com an

tecedência pelo e-mail

teatro@scar.art.br, ou pe
los telefones 3273-7663 e

9972-6950.

Estudantes da região
ainda têm chance de

participar do projeto Es

cola Vai ao Teatro 2013.
Das sete peças agenda
das, três ainda estão com

vagas abertas. São apre
sentações noturnas do

espetáculo 'Rigobello, o

Inspetor Geral', destina
do ao público maior de
14 anos. Para cada noite,
são cerca de mil lugares
disponíveis no Grande
Teatro.

·1
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A rrumação de domingo dá nisso, você
1""\acaba achando aquilo que nem sabia

que tinha. Objetos misteriosos, exumação
de lembranças já enterradas, fotos onde se

fica perguntando quem é aquela pessoa feia .

e, depois de um tempo, descobre assustada
que é você mesma!Terapia de Gaveta, um
nome apropriado para a situação. Ela estava
desmaiada, quase morta, lá no fundo da

gaveta, soterrada por outras tantas, talvez
à espera de fogo e paixão. Puxando todo
o resto de tecido, com força, a resgatei. A
calcinha preta, com bordado em vermelho,
que ganhei do Wando. Hoje não tem

jeito, hoje é dia de falar dele, doWando, o
cantor, aquele das calcinhas. Cafona sim,
mas o adorava, o tipo de gosto que não se

sabe explicar, as pessoas não entendem! O
show, mesmo com pouca plateia, tinha uma
aura de histeria contida, das fêmeas, pelos
machos que as acompanhavam, seguida
pela silenciosa expectativa de ganhar a peça
marcante no final do show, Não satisfeita'
em ganhar a calcinha das mãos do próprio
corri para o camarim. Primeira da fila, atrás
de mim só mais três. Silêncio. Espera. A fila
de quatro, a cortina vermelha muda fechada.
Abriu, a chamada. Se fosse hoje colocaria
no facebook: #partiufotoGalcinhaWando!!!

Clique animal

Elyandria Silva · Escritora

Uma rosa vermelha de presente, DVD
autografado, foto com o kit na mão, ele
não sorriu. Saí, no escuro, passei no vão da
cortina vermelha atrapalhada com tanto

presente. Devia ter uma sacolinha, pensei.
Amor vira-lata, safado, secreto, coração
que chora, mordidas na maçã, pecados
tentadores da carne. Em tempos de pouco
fogo no mercàdo do amor e paixões

.

cibernéticas embaladas pelos sertanejos
universitários rolam as lágrimas de
crocodilos derramadas por donzelas
tatuadas com cabelo de chapinha
abandonadas por garanhões musculosos
que juravam amor eterno na noite anterior.
Não resta dúvida, as bolsas do fogo da
paixão estão em baixa, despencaram
muito, as brasas mal acendem. A inflação
nos beijos e abraços, a competitividade de
bundas e peitos feitos em laboratórios, o
sexo feito com a ajuda da tecnoiogia, tudo
isso contribuiu para piorar a situação dos

. corações em crise.
Puxa uma cadeira leitor; leitora, senta
aqui no botequim e pensa comigo! O que
falta para as almas assoladas pela falta
da paixão? Ah, sei lá, será que daquele
amor ao som do Fogo e Paixão, das noites
de sexta com a lingerie no capricho, da

lua cheia vista dos lençóis desarrumados
e molhados de suor? Ou do bilhetinho
escrito no papel de seda com a marca do

batom, da carta escrita à mão confessando
o amor, do ciúme com cheiro de perfume
no cangote? Quando a chama está acesa o

outro é luz, raio, estrela e luar, é manhã de

sol, sempre o sim, nunca o não. Quando vai
leva nosso coração na mão e ali ficamos,
desfalecidos, até ele voltar para o peito.
Pois que se lute, ninguém se cale ou

esmoreça. Que os fósforos acendam, as
labaredas subam, o fogo incendeie corpos,
camas e almas. Uma bela campanha pela
volta da paixão desenfreada, das bocas
ávidas por beijos de cinema, pela volta do
amor forte e belo porque sem issoo mundo
não fica aquecido. Pelas declarações sem
pudor, pela exoneração daqueles que só
reclamam e não querem amar. Sem amor e

paixão só resta fechar as portas, é falência!

"
Puxa uma cadeira leitor, leitora,
senta aqui no botequim e pensa

comigo! O que falta para as almas

assoladas pela falta da paixão?
':- .

PROCURA-SE Essa cachorrinha desapareceu dia 2 de maio,
nas proximidades das piscinas do Sindicato do Vestuário.
Atende por Nina. Ela deixou um irmãozinho. Caso alguém
tenha alguma notícia favor entrar em contato pelos telefones:
3370-5459 ou 9186-4559

PASSEIO O Snoopy e a Pequena cansados depois de
uma boa caminhada! Quem envia o clique é Aristides

, .

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de esti�ação nas páginas dó Fáceboek da Ajapra e do FooinhQs Carentes Jaraguá do Sul

VARIEDADES
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8/5
Adriana Marquardt Modes
Adriel Gomes de Moraes

. Aline Buttendorff

Amanda D. de Souza
Ana Cláudia Andrade
Ana Cristina Weiss Bruch
Camila Buttendorff
Carlos Urbanski

Daniel Müller

Deise Mara Zapella
Dina de Freitas

Edélcio José Michalack
Elvira Walz
Emerson Deretti
Erica Nowac Gruber

Gilberto Gonçalves
Helton Herdmmann
Irene dos Santos Ristau

Ivo Bonatti

Ivone Jaeger
lzarina Valler

Janete Aparecida Martins
Jordana Lange
José Carlos Pauly
José de Oliveira
Lurian C. S. Janinze
Mariani Konell

Matheus H. Hornburq
Nilson Franz'
Rafael Felipe.Krueger
Renilda Meldola

Rogério Selhorst
Rolf A. Zehnder
Ronaldo Rubin
Rosane C. F. Dalsochio

.Solanqe Valler

Talita de Souza
Tamiris Rannemberg
Thiago Shieuve
Vilmar Kuln

Wesley Emídio de Miranda

• Betty Faria - Atriz
• Enrique Iglesias - Cantor
• Maria Padilha - Atriz

Curiosidade
8 de maio ...

... é o 1280 dia do
ano no calendário
gregoriano. Faltam
237 para acabar o ano.
Dia doArtista Plástico.
Dia do Profissional de
Marketing. Em 1945 - Fim
da 2a GuerraMundial na

Europa; o exército alemão
rende-se; por isto também
é chamado de Dia.da
Vitória, Fonte: Wi;kipedia ,
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Qsegundo domingo de maio não será
um dia comum. Pelo menos para as

mulheres que irão festejar o primeiro Dia
das Mães. Da última comemoração para a

deste ano, elas passaram de prestadoras
de homenagens para também homenage
adas. Mas é claro que não foi só isso que
mudou. Entre uma troca de fralda e outra,
noites mal dormidas, rotina em função
do bebê, falta de vida própria, preocupa
ções ... Ok, não só de problemas vivem as

G carina@ocorreiodopovo.com.br m www.ocponline.com.br/bloglmamys-e-nenes

Oprinleiro
Dia das

,.,

Maes
mamães. Em contraponto a essa parte,
digamos negativa, há momentos de pura
alegria: o nascimento, o desenvolvimen
to e as conquistas de cada etapa de vida,
desde o primeiro sorrisinho, até as desco
bertas da criança. Para todas as mulheres

que estão sentindo a delícia de passar seu

primeiro Dia das Mães com seus pimpo
lhos, as que já são mães há algum tempo,
aquelas que sonham e planejam ter filhos
e as gestantes, feliz Dia das Mães!

Duas filhas, como eu amo!
"A Julia adora paparicar a mana

Beatriz. E amãe adora babar as duas!
Tem coisa mais linda?" Iriane Porto, .

a mamãe coruja fala das duas fi
lhas: Julia, de sete anos e Beatriz, de
dois meses.

Quer ver a foto do deu filhote aqui no
. jornal?Manae um email com umafoto e um

texto falando de uma deliciosa travessura

delepara cClrina@ocorreiodopovo.com.br.

A pele do bebê no frio
Quando o frio chega, nossa pele costuma ficar bem resecada, não é? Então,
hidratante nela! Mas quando a pele em questão é a do nosso bebê, será que

podemos usar estes cremes?

• O hidratante só é indicado em bebês se houver necessidade: se a pele estiver

áspera e esbranquiçada. E na hora de escolher o produto, dê preferência a

cremes sem perfumes e hipoalergêncios.
• Prefira limpar o nariz da criança com água corrente. Se estiver fora de casa

use, de preferência, lenços descartáveis e não fraldas ou lenços umedecidos.

• Use vaselina e pomadas contra assaduras para proteger a área do nariz. A

vaselina cria uma barreira para proteger a pele.
.

• Diminua o tempo de banho para, no máximo, 10 minutos. A temperatura tem
de ser agradável, mas o menos quente possível. Use pouco sabonete e prefira
os glicerinados e os infantis.

• Evite o uso de roupas de

lã em contato com a pele.
A lã e os tecidos sintéticos
ressecam a pele. Por isso,
utilize sempre peças de

algodão por baixo. Na hora
de dormir, um lençol com a

dobra larga protege o rosto

do bebê do contato com o

cobertor.

Segundo filho, ciumera danada!
A queixa mais frequente de pais que têm um segundo filho é a dificuldade de
lidar com o comportamento do mais velho. Crianças anteriormente dóceis e

bem comportadas podem se tornar rebeldes e agressivas de uma hora para
outra com a chegada de um irmãozinho. O que fazer nessa situação?
o Procure não esperar que a criança tenha comportamentos inadequados
atéprestar atenção nela. Pormais cansativo que seja ter que se dividir
entre os cuidados do novo bebê, procurefazer um esforço para que o filho
mais velho não seja tão deixado em segundo plano.
o Envolva a criança nos cuidados com o bebê, respeitando, é claro, suas
limitações.
o E__logie os bons comportamentos.
o Diante de. um comportamento inadequado, não se exalte. Quanto mais
importância você der, maisfará parecer que aquilo estáfazendo sucesso.

o Converse carinhosamente a respeito da situação, reafirmando que
o fato de que você ainda ama profundamente aquela criança e existe

espaço para os dois dentro do seu coração.
Se você ainda está se preparando para a chegada do segundo bebê, ainda há
tempo para criar um ambiente de cumplicidade e aconchego, em que a criança
se sinta segura e possaparticipar da novidade com alegria, sem se sentir excluída.

SPAemcasa
Quando você está grávida, fica radiante e, por isso, é natural que as pessoas te digam

que você está mais bonita. Não que isso seja mentira, mas você sabe que junto com

a boa notícia vêm alterações no jeito da pele e do cabelo. Só que nenhuma gestante
precisapassar os nove meses vivenciando todos esses perrengues estéticos, só porque
não pode usar os produtos cheios de químicas. Existem produtos naturais que fazem
verdadeiras maravilhas para o corpo. Confira uma receita para fazer em casa.

Hidratante corporal
Os óleos vegetais relaxam e aumentam a elasticidade da pele, por isso, use e

abuse deles no período dé gestação. Para quem está com a pele muito grossa, o

óleo de uva vai deixá-la mais fininha. Os óleos de castanhas e amêndoas, além de

hidratantes, são muito nutritivos e revitalizam o corpo.

o 1 colher de chá de óleo de amêndoas doce
o 1 colher de chá de óleo de semente de uva
o 1 colher de café de rosa mosqueta
• 1 colher de café de óleo de maracujá.
• 1 colher de creme hidratante sem cheiro (para não enjoar)

Misture tudo e passe imediatamente.

Dê uma atenção especial às regiões da coxa, glúteos e abdomen.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 8 de maio,
Dia da Vitória. É com esse clima

positivo e um brilho diferente
em nossas vidas que estreamos

a coluna mais lida de toda a re

gião. Vamos nessa! Alto astral e

sempre e acreditando que tudo

passa! Antes, uma frase para
você refletir: "Um amigo falso e

maldoso é mais temível do que
um animal selvagem; o animal

pode ferir seu corpo, mas um

falso amigo irá ferir sua alma."

"
Para evitar críticas, não

faça nada, não diga nada,
não seja nada.

Elbert Hubbard

���);,Rf7
�.U'l7

.
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Gi'nástica é mOida
M. UaLOeodoro da Fonseca
8'f9:�-�dOSul

Festa do Champanhe
Os ingressos para a 6a Festa do Champanhe, só para elas,

que ocorre 15 de maio, na Epic Concept Club, podem ser ad

quiridos na Le Bru Perfumes, Biodora e Upper Donna, no
Shopping. Mas acelere! Os convites foram limitados.

Passeio
O meu amigo, Jãozinho Jú

lio Depiné, e sua esposa,Alzira,
já carimbaram o passaporte. No
sábado, o casal voa para tempo
rada na África do Sul. Vão des
frutar o prêmio que Joãozinho

conquistou da Weg Motores,
como Campeão de Vendas, em
2012. Bom demais!

Look
Quem fez sucesso e recebeu

centenas de comentários em seu

Facebook e nas ruas foi a empre
sária, tudo de bom, Rosangela
Tepasse Schmitz (Lecimar, que
arrasou com o seu novo visual.
Rose é assim: gente que acon

tece e produz energias positivas
das melhores!

12 de maio
a partir das 11:4Sh

,.

Faça sua reserva:

(47) 3376-1084 / 9915-0330
(47) 9622-2222 / 8432-5847

Buxixo
APOIO:

I

OPA
Alguém pode me dizer qual

é o segredo da poção mágica
do famoso, Genésio Amaro? Tá

I i I ,curf?�o todo mundo,, � I

PRESENÇA Willian
Emanuel Muller, Manuela
Tavares e Ricardo
Vicenzi da banda "Duo

Princípio Ativo", no
Cheers Irish Pub.

Sabor
Quer saborear um prato de

licioso e ainda ajudar alguém?
A Associação dos Deficientes
Físicos de Guaramirim realiza
no dia oito de junho a IaMacar-

.

ronada daAdefig. O evento tem

o objetivo de conseguir recursos
para amanutenção da entidade.
Os cupons já estão à venda e

custam R$ 10. O encontro tem

o apoio deste colunista, Revista
Nossa e O Correio do Povo. A

cozinha fica por conta de Tato
Branco e sua equipe.

CVV
Dia 11 demaio vai rolar 080

Café Colonial do CVV :- Centro
de Valorização a Vida. O va

lor do convite é R$ 20 e toda
a renda será revertida em prol
da entidade.

,

Café
Que tal,um super

happy hour ,com. seus

amigos, hein? Pois

bem, a Rede Feminina
de Combate ao Câncer

espera você para o tra

dicional Café da. Rede.
O encontro é no Bae

pendi, ho.je, a partir das
14 horas. De nada!

Convite
Pousou sobre a mesa des

te colunista o convite para
o show dos sertanejos, Alex
& Willian, que rola dia 11 de

maio, na Epic Concept Club.
Festa imperdível!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Tem namorico novo na

parada, mas eu não conto
nem muerto. Vai dar muito
assunto para a coluna.

• • •

A Lua Di Pano está com

uma coleção linda de morrer.

Vale super conferir.

. . . '

o meu amigo, Jorge Vieira,
do Restaurante Arweg, vai
movimentar um maravilhoso

almoço no Dia das Mães.
Anotem!

:J. }..'U(k- \ fui fi L; L:::
ili 4U,,� tU (4 sabores)

,.R$�

(47) 3370-3330-
.Rua 01;'-10 DomJDp Brugnago. 611 • VIla Nova

@'retJtatt;JWJÚf} e �[ff?Vj(ia
3370-3242

RuaBaráGdoRloBranco,41.Centro
Fone 147) 3371-2552

BINGO! Dou um beiruth pra quem adivinhar

quem é o da cabeleira black power!?

Palestra CONFERINDO

Presença
da amiga

'

Tânia Souza
Piermann e

Michele Tecilla,
na Confeitaria
Bela Catarina

Stalimir Vieira, o diretor de criação da CMC, será um dos

palestrantes do II Seminário Paulista de ComunicaçãoPública.
No evento, que será realizado hoje em Sorocaba pela Associa
ção Brasileira de Agências de Publicidade, o publicitário falará

sobre "Comunicação pública eficiente e imagem de governo". O
seminário ocorre no auditório do ShoppingM.

Dia: 11/05/2013 (sábado)
H. partir das hs,

t�al: Com. EVang. L.ut. dos Apóstolos
Av. Pref.WaldematGrubba (Trevo de Acessoà Schroeder)

Valor do Pastel:AntedpadoR$ 2,00. }

Realização: Com. Evana.. Lut. dosApóstolos
Apoio:NlOU'1lUgmmA VlDJI. HTE ln

VARIEDAPES

!
i
f
�

I
j »

1

TE CONTEI 'i
I

No sábado, a
partir das 10 horas,
o meu amigo, Ginho
Vasel formata, na
sua paradisíaca
chácara, no Rio

Molha, um grupo de

amigos "boieiros"

para bebe ricos,
comericos e muita
conversa fora ...
Estou dentro!

no Restaurante
Lehmann's.

• Gente, corra e

experimente o almoço
do Restaurante

Califórnia, na Walter

Marquardt. De comer
de joelhos, anotem!

• Enquanto isso,
"bode que é bom,
não berra nem na

hora da morte!".• Dois amigos de
infância andam às

compras nos finais de
tarde. Tudo indica que
vem namoro por aí!

• Do outro lado,
urubu demora,
mas canta.

• Amanhã à noite,
mais conhecida
como quinta-feira,
formataremos
mesa concorrida

• Uma ótima quarta
feira e cuidado: você
está sendo filmado.

• Com essa, fui!
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Tirinhas

�, _', i-: - ", ..J

, PREVlSAO DO TEMPO

Piadas

Vingança Justa
o sujeito entra num restaurante e pergunta ao garçom:
- Amigo, quanto é a cerveja?
- 20 centavos, senhor ...
O homem fica intrigado, mas resolve ir além:
- Hum ... Eu queria um filé mignon a cavalo, com champignon, �

polenta frita, arroz e uma saladà completa! Quanto eu vou pagar?
- Dois reais, senhor ...
- O quê? - diz o cliente, boquiaberto. - Não é possível! Onde está o

dono deste restaurante?
- Ele está Já na minha casa com a minha mulher, senhor!
- Com a sua mulher? E o que ele está fazendo com a sua mulher?
'- O mesmo que eu estou fazendo com o restaurante dele!

-

Cinema'

Programação de 3 a 9/5

JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 -

Legendado - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30

ARCOPLEX2
• Somos'Tão Jovens - Nacional
-13h30, 15h50; 17h30, 19h30,
21h30

ÀRCOPLEX'3
• Vai que dá Certo - Nacional -

13b40,15h30
'

• Mama - Legendado - 19h35,
21h30

JOINVILLE
I GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (30) -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

Somos
Tão ,Jovens
o filme conta a
emocionante e desafiadota
história da transformação
de RenatoManfredini Jr.
no mito Renato Russo,
revelando como um rapaz
de Brasília, no final da

'

ditadura, criou canções
como 'Que País é Este',
'Música Urbana', 'Geração
Coca-Cola', 'Eduardo
eMônica' e 'Faroeste

Caboclo', verdadeiros hinos
da juventude urbana dos
anos 80 que continuam a

ser cultuadas geração após
geração por uma crescente
legião de jovens fãs.

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

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

• Homem de Ferro 3 . 13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 - DUB
• Em Transe - 14:10, 16:45, 19:00, 21 :10 - LEG
• Somos Tão Jovens- 14:30, 17:00:19:30,
22:00 - NAC

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

Sudoku

Preencha um quadrado O

9x9 com números de 1 a 9 t�
=sem repetir números 'em C;cada linha e cada coluna. cn

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Noite fria
no Estado -

Madrugada mais fria da semana
e do ano até o momento, com
previsão de temperatura próxima
de zero grau, negativa nas áreas
altas e geada em boa parte do
Estado. Durante o dia, tempo seco

'e ensolarado com temperatura
em pequena elevação.

HOJE
Jaraguâ do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 7°e
MÁX: 24°e

Parcialmente
Nublado

�.

Instável
SEXTA
MíN: 100e
MÁX: 24°e

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA
,

9/5

• CRESCENTE 18/5

,� CHEIA 25/5

· ,,;�
Chuvoso

SÁBADO
MíN: 13°e
MÁX: 25°e Trovoada

1. O guitarrista de jazz-rock norte-americano Metheny 12.
I Elemento de composição: todos, totalidade / O
Cs dos químicos 13

2, Irradiar de um ponto / Acontecimentos felizes
3. O anfíbio criado pelo ranicultor I Regulamentam di

reitos e deveres / A plantação que produz nozes
4. O compositor austríaco Richard (1825-1899), de

"Danubio Azul" I Interjeição que indica surpresa
5. Estar de acordo I (Ingl.) Quarto / Cento e dez, em

algarismos romanos
6. Abreviatura de ilustríssimo / Sistema de campos

de trabalhos forçados para criminosos e presos
políticos da antiga União Soviética

7. Automóvel fabricado pela Renault do Brasil / Peque
no povoado

8. O cantor Ronnie, de grande fama nos anos 70 /
Abreviatura (em português) de Madagascar I Enig
ma desenhado com figuras e letras, de cuja leitura
deve surgir uma frase

9. Dispositivo usado para corrigir a visão / Local onde
se realizam as aulas,

HORIZONTAIS
1. Cada um dos membn:is inferiores do corpo humano

. I Centro de Valorização da Vida
2. Desejo intenso / O principal rio da África
3. As iniciais do ator Lacerda das telenovelas / Catari

nense, gaúcho ou paranaense
4. Aquele que ocupa o lI,Igar do fim numa série su

cessiva
5. �O namorado de Colombina / Quadrúpede cruzado
6. Peça musical para uma só vaziO ator norte-ameri-

cano Kilmer, de "Batman Eternamente"
7. Que apareceu, despontou
8. Estilo de música popular originária do canto góspel

'

9. Confortar; principalmente com palavras
10. Elemento de composição; para dentro/Oceanos
11. Fécula comestível de algumas palrnáeeas / Cor

cova, corcunda
12. O matemático, físico, astrônomo e filósofo inglês

Newton (1542-1727) /O início de .. ,julho
13. Requintada, com elegância.

VERTICAIS

3

4

5

6

7

8

9

10

11

234 5 6 7 8 9
.

-

•
• •
•

ri •

-

1.1 • •
•

•

II
'eles 'solOOO '6

'snqí'� 'pOW 'uoA 'S 'olaml!J\ 'O!l� 'L '5oln� 'OWII '9 'X� 'woo� "lnUV " 'non
'SSOOJIS 'v 'le50N 's!al '�� '8 'soso� 'J!flU3 'Z 'O!SilO 'Ulld 'IOd
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Lindaura tenta acalmar Alberto. Duque avisá aos pilotos

que Dom Rafael tem capangas espalhados pela propriedade
e que será difícil resgatar Cassiano. Ester se recusa a entre

gar as crianças para Alberto. O barco de Juliano entra em

pane, deixando ele e Natália presos em uma praia deserta.
Carol e Mila ficam preocupadas com a demora de Natália.
Cassiano volta para a masmorra de Dom Rafael. Juliano e

Natália tentam fazer uma jangada. O avião de Ciro pousa no

aeroporto. Duque entrega um mapa a Isabel para ajudar na
localização do presídio de Dom Rafael.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Fabinho pede que Bento se afaste deAmora. Bárbara re

preende a filha por ter ido à Casa Verde. Lara mostra a Sueli

Pedrosa a foto de Socorro com Amora. Giane humilha Fabi

nho. Rosemere destrói a fonte que Brenda comprou com seu

dinheiro. Filipinho vê Xande em uma festa. Vinny tenta falar

com Wilson sobre Damáris. Renata chora ao pensar em Tito.

Silvério e Giane parabenizam Bento pelo aniversário. Glória

critica Perácio. Charlene fica entediadâ com a conversa de

Edu. Edu descobre que Xande é amigo de aluguel. Silvério
fala do dia em que trouxe Bento para casa. Glória lamenta

a perda da filha para Chica. Wilson pensa em Lívia. Lucinda

canta no karaokê com Damáris. Sueli Pedrosa denuncia a

- mentira de Amora em seu programa. Bento liga para Amora

para tentar confirmar a presença dela em sua festa de ani

versário.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Rosãngela questiona Wanda sobre sua viagem à Tur

quia. Jô vê Russo ao telefone e se aproxima para tentar

ouvir a conversa. Lívia reclama da demora no cumprimento
de suas ordens contra Morena. Élcio desconfia de que Lívia

seja a culpada pelos atentados contra Érica e Áurea. Delzuite
pede ajuda a Lurdinha para aprontar o churrasco para Aisha.

Novidade

DanielleWinits morre em Malhação para fazer nova novela
Danielle Winits vai gravar em breve as cenas de morte

de sua personagemMarcela emMalhação, da Globo. As ima
gens acontecerão no famoso Parque deMadureira, no Rio de
Janeiro, quando Orelha (David Lucas) participa de uma com
petição de patinação. Durante o evento, Lia (AliceWegman)

é sequestrada e Marcela tenta salvá-la e morre. Danielle Wi

nits sai de cena pois está escalada para a próxima novela das
21hAmor àVida, escrita porWalcyr Carrasco, onde vai viver
Amaryllis, uma enfermeira que se oferece em gerar o filho de
Eron (Marcello Antony) e Niko (Thiago Fragoso).

Thompson chega à casa de Lucimar. Berna avisa que voltará

para a Turquia. Aisha fala para Mustafá que não consegue
aceitar-sua família biológica. Rosãngela não atende ao tele

fonema de Wanda. Thompson é sequestrado, e Neuma e os

policiais os perseguem. Caique discute com Amanda, Raissa
diz a Isaurinha que não quer morar com a mãe. Antônia ga
nha a guarda da filha. Aisha se recusa a sair do carro para
visitar Delzuite, e Mustafá percebe sua decepção.

• CARROSSEL - SBY - 20H30
Helena explica à diretora que não foi Graça quem man

chou sua saia. Olívia afirma que Graça está demitida e não

voltará atrás. Olívia informa aos alunos que Graça foi man

dada embora por ter atitudes absurdas. Os alunos contes

tam em coro que não é justo Graça ser mandada embora

por manchar a roupa de Suzana e Helena, pois é só lavar

que sai. Firmino tenta acalmar Graça. Graça afirma a Firmino

que a saia de Helena não foi ela quem manchou, mas a blu

sa de Suzana, sim. Olívia dá suspensão à classe de Helena.

A professora tenta defender seus alunos e questiona como

Olívia irá explicar uma suspensão coletiva a Sr. Morales e ao

MEC. Helena comenta com os alunos que eles tiveram uma

atitude nobre ao defender Graça. Graça vai à sala de Olívia

pedir desculpas.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Diva e Dóris aproveitam que Cremilda não as reconhe

ceu e fingem estar interessadas em comprar o apartamento.
A trambiqueira percebe a identidade das filhas e as três se

abraçam emocionadas. Sem saber que Norberto está obser

vando de longe, Abigail pede que os seguranças relaxem e

garante que Eduardo é paranoico. Vicente se surpreende ao

saber que João Paulo foi agredido por Norberto e o portu
guês confessa estar com medo. Isabel convida Joana e Mau

ro para jantar em sua casa. Lucas decide aprofundar seus
estudos de filosofia, mas comenta que não poderá contribulr
nas despesas e Catarina o apóia. Joana e Breno estranham

ao ver Celina na empresa e a produtora revela que conseguiu
uma arma com Magno. Breno sugere que Joana leve Mauro

para relaxar na Stromboli.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Pitty lamenta amorte
de Peu Sousa

A cantora Pitty lamentou a morte de seu

amigo e ex-guitarrista Peu Sousa. O músico
foi encontrado morto em sua casa, no bairro
de Itapoã, em Salvador, e as causas da morte
ainda não foram divulgadas e nem a data que
Peu teria falecido. A família do guitarrista só
ficou sabendo nesta segunda do falecimento.
Peu compôs com Pitty a música Equalize, um
dos grandes sucessos da cantora baiana e que
aprojetou para todo o Brasil.

RickyMartin confirma
que quermais filhos

Em entrevista à rádio australiana züay,
Ricky Martin confessou seu desejo de ter

mais filhos. O cantor está morando com a fa

mília em Sydney, enquanto grava o progra
ma The Voice australiano. Martin, que é pai
dos gêmeos Valentino e Mateus, de quatro
anos, disse que planeja aumentar a família
em breve. "Claro que meus projetos profis
sionais serão influenciados por esta deci

são, embora o bem-estar dos meus filhos é
o principal fator a considerar", disse. O por

to-riquenho mantém uma relação de vários
anos com o contador Carlos González, que o

ajuda na criação dos filhos.

Horóscopo

Áries
20/3 a 19L4 - Fogo

Bom dia para ganhar dinhei
ro e investir na concretização de
suas ideias. Você terá uma maior

percepção do valor das coisas e

do seu próprio valor. Este é o mo
mento de colocar em ação os seus

projetos. Aproveite esta noite para
surpreender seu amor. Cor: rosa.

.. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra
.

Não deixe para depois o que
pode fazer agora. Há momentos

na vida da gente em que a impul
sividade é muito bem-vinda: este é
um deles. A sensação de autocon
fiança vai ajudar você a enfrentar

qualquer desafio semrnedo. Astral
envolvente a dois. Cor: bege.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Dia favorável para atividades

que exijam concentração. Canalize
as suas energias no trabalho e veja
como o seu dia será produtivo.
Não convém comentar a sua vida
amorosa com ninguém. É uma

boa noite para realizar suas espe
ranças afetivas. Cor: branco.

Bem-querer e bem-fazer
importammuito para bem viver.

Marquês deMaricá

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Há momentos em que certas

mudanças são necessárias. Fale
menos e ouça mais. O dia favore
ce a tomada de decisões e as pro
vidências práticas que agilizem
o trabalho de rotina. No campo
sentimental, o convívio tende a se

intensificar agora. Cor: amarelo.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

As alianças, parcerias e asso

ciações contam com a ajuda das
estrelas neste dia. É o momento

certo de somar forças com colegas.
No amor, vai desejar mais esta

bilidade emocional. O romance

ganha novos estímulos: você vai
sonhar acordado(a)! Cor: branco.

I!fe_ Sagitário
Ia 22/11 a21/12-Fogo

Bom dia para arregaçar as

mangas no trabalho. É hora de
lutar com unhas e dentes para al

cançar seus objetivos. Você encon
trará as condições favoráveis para
colocar as suas ideias em prática.
Zele pelo relacionamento estável

que você tem. Cor: roxo.

Capricórnio
I 2_2/12 a 20/1 - Terra

Amorada da sorte, do prazer e
da div.ersão está bastante ativada
nesta quarta-feira, por isso, não
perca a chance de expressar o seu

lado mais criativo. O setor afetivo
conta com ótimas energias .. Não
faltará inspiração na vida a dois.
Cor: tons escuros.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O dia dehoje serábastantemo
vimentado, inclusive no ambiente
familiar. Quem está fazendo uma
reforma ou construção pode con

tar com a ajuda das estrelas. Pode
haver brigas ou conflitos em as

sunto de herança. O astral favore
ce a intimidade. Cor: tqns escuros.

� Peixes
� 19/2a19/3- Terra

Hoje é um dia excepcional
mente promissor para colocar as
suas ideias em ação. Quem traba
lha com comunicação, marketing,
divulgação ou papéis não pode
reclamar da sorte. À noite, o astral
favorece seus sonhos e suas aspi
rações amorosas. Cor: bege.

Câncer
_21/6 a21/7 -Água

O estímulo e a motivação que
você precisa pode vir de terceiros
e vice-versa. Há uma forte incli

nação para se dedicar às tarefas

competitivas e dinâmicas. Apartir
do meio-dia, pode obter a colabo
ração dos demais: No romance, o

clima é de paz. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

As decisões que exijam ousadia
e espirita de iniciativa contam com

o apoio das estrelas. Sua autori
dade natural está em evidência,
podendo assumir um cargo de
chefia. No campo afetivo, o clima é
de forte erotismo, sedução e envol
vimento. Cor: vermelho.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

O dia favorece a concretização
de seus ideais filosóficos. Tudo in
dica que você terá uma maior per
cepção das coisas, como se olhasse
do alto e visse suavida numa pers
pectiva mais animadora. À noite,
uma atmosfera romântica deve

surgir. Cor: azul-claro.

I
Ij
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Feste Italiane
Anche in Italia, come in Bra

sile, lo scorrere delle stagioni e'
ritmato dalle feste di paese, fes
te che per la gente sono vita, un
modo-gíoioso per socializzare e

divertirsi riposando dalla fatica '

deI lavara che durante la, setti
mana si accumula.

Le feste sono per lo piu col

legate o ai santi deI calendario o

all "agricoltura, celebrando di vol
ta in volta il cambio delle stagioni.

La prima festa dell anno sono i
"pavarui" i fuochi che si accendono
nella notte che precede l'Epifania,
e' una tradizione celtica antichissi
ma che risale all'epoca preroma
na (quindi prima. della nascita di

Cristo) e celebra un rito collegato
al sole, poiche dal 21 dicembte in

pai le giomate si allungano ed il
sole toma a salire in cielo.

Nella Valle deI Biois la prima,
festa religiosa, e' la festa di San

.

Sebastiano iI 21 gennaio, che si
� festeggia a Falcade di cui iI Santo

e iI Patrono, per la festa si fa la
messa ed un piccolo ritrovo per
bere emangiare poiche

'

fa malta
freddo e non e' possibile rimane-

're tanto tempo all'aperto.
Alla fine di aprile o ai primi

di maggio si fa la festa delle ro

gazioni ove il sacerdote benedice
la terra per i raccolti le case per il
fuoco ed i fulmini ed il terremoto
e le persone per le malattie. Anche

questa e una tradizione antica per
chiedere a dia che la terra dia frut
to agli uomini e sia amica. L'estate
comincia con la festa di San Gio
vanni che per la Valle deI Biois e
la piu importante dell'anno sia

'perche ricorda a tutti che e tornata
l'estate sia perehé in essa si svolge
un granmercato che un tempo era
quasi l'unica occasione per le per
sane per comperare qualcosa. Era
quellala festa in cui ie ragazze gio
vani rivolgevano una preghiera a

Dia per poter travare un fidanzato,
Qualche giorno dopo

r

ad

Agordo c'e la festa,di San Pietro e

Paolo in cui c'é un mercato anco

ra piü grande.
La bella stagione continua sino

a settembre, la prima domenica
del mese si festeggia il Patrono di
San Tomaso con la festa in cui si

mangia la fortaia. Ad ottobre si

festeggia San Simon a cui e dedica
ta l'antica chiesa di Vallada che ha

piü di mille anni e a cui e ispirata
la chiesetta alpina di Jaragua. La
festa si caratterizza per una gus
tosa gastronomia realizzata con i

prodotti agricoli dell'autunno che
in Italia e il periodo dei raccoltí.
A novembre pai a Cencenighe si

svolge la festa di Sant' Andrea che
e lapiü importante fiera deI bestia
me, ove un tempo si comperavano
e si vendevano tutti gli animali che
servivano per la soppravvivenza
della famiglia. A dicembre infine

,

si celebra Santa Lucia il tredici di
cembre quando l'invemo freddo e
cominciato e quando le giornate
sono corte e le ore di luce sono solo
otto Anche nella festa di Santa Lu
cia si fa lamessa e si beve e siman-

.

gia all aperto anche se la tempera
tura é di diversi gradi sotto lo zero.
Le feste dell anno permettono alla

gente di vivere, iricontrarsi, parla
re e questo e un grande dono di cui
l'umanita ha sempre bisogno.

Eseela Machado de
Assis é inaugurada

Dia B demaio de 1949, a Comunidade de Ita

.poeuzinho inaugurou, com grande festa, o novo
prédio escolar onde funcionaria a antiga Escola
Machado de ASsis. No Salão João Pessoa foi ser�
vida churrasco, doces, café, bebidas, jogos, tiro'
ao alvo e-outras diversões.

Fundada em 1�91, com o nome de Sociedade
Escolar de Itapocuzínho, em 1913 adquiiiu terre-

'

no de Guilherme Sacht e esposa para edificar a
escola. Mais tarde, nova doação de Frieda Frie-'
dmann Klebber e Francisco Klebber. Sua fun

dação oficial foi em 22 de junho de 1930, como
escola pública. No ano de 1939, a escola foi deno
minada de "Machado de ASsis", através de por- .

taria do prefeito Leônidas Herbster. Em 1985, a
Sociedade Escolar doou tudo ao município. No
ano de 1985, outra doação e nova construção foi
iniciada.

Autor;. LucaLuchetta - Presidente
da ComunitàMontanaAgordina

DNULGAÇÃO
<'

ACERVO ARQUNO HlSTÓRICO

Festa di San Pietro e Paolo

It>..

�dllll!B'�
Asfestas na Itália estão vinculadas ao calendário dos santos ou à ag_ricultura, celebrando assim as mudanças das

estações.Aprimeirafesta é o do "Paoarui" na noite queprecede a epifania, após, no Valle DelBiois é celebrada afesta
de S. Sebastião, nofinal de abril e início de maio temos afesta das "roqozioni", onde o sacerdote abençoa a terrapara as

colheitas, a casapara livrar dofogo, dos raios e dos terremotos e aspessoaspara livrá-las das doenças. O verão inicia
com afesta de S. João,patrono de S. Tomaso quando as moças rezampara encontrar um namorado. Em seguida temos S.
Pedro e S. Paulo e em outubro afesta de S. Simon, igreja de Vallada com mais de mil anos e que inspirou a chiesetta alpina
de Jaraguá do Sul. Temos ainda afesta di S.Andrea em Cencenighe e depois afesta de S. Luzia. Asfestas são ocasião de
encontro daspessods que coiwersaln éntre'si k ist8 é uín'grarlde'd07npara a humanidade.
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Idiomas

a e n
ucess

Vantagens da língua inglesa
•

para a carreira
Saber falar um segundo idioma é
um pré-requisito fundamental para
o profissional-que deseja ingressar
no mercado de trabalho.

Ser um. profissional po
liglota é sempre um grande
diferencial para a carreira.
Com a globalização, o suces

so profissional está atrelado
a pronúncia de mais de um -.

idioma, pois existe a neces

sidade de comunicação com

pessoas de todo o mundo.
Ter fluência no inglês é

uma competência primor
dial para um profissional
capacitado e- completo. A

língua inglesa é uma das

mais faladas do mundo e já
é considerada essencial para
quem deseja ingressar no

mercado de trabalho. Po

rém, somente 3% dos pro-

fissionais brasileiros falam
o inglês com fluência e sem

dificuldades.
A falta de profissionais

que sejam fluentes em um

idioma específico reflete
diretamente nas necessida
des no mercado de traba
lho. Um índice interessante

é que 67% das dez princi
pais empresas do Brasil
têm dificuldade em contra

tar funcionários bilíngues.
Saber falar inglês não sig
nifica que você domine o

idioma. A comunicação as

sertiva e correta da língua
inglesa é essencial para o

mundo dos negócios.

o inglês é a língua-chave do mundo

Algumas frases em inglês já são padronizadas no mundo dos negócios.
Termos e expressões no idioma são constantemente utilizados por empre
sas e-se tornaram essenciais para a comunicação entre as organizações e

seus colaboradores. AlénÍ disso, a maioria das entrevistas de emprego são

feitas em inglês, o que se tornou um diferencial nos processos seletivos.

Melhores salários
Contato com novas culturas

Os profissionais que tem fluência na língua conse

guem salários de até 70% maiores. Além disso, ter domí
nio do idioma faz que o profissional se destaque dentro
da organização e receba promoções mais rapidamente.
Quanto maior o nível hierárquico do profissional, maior
é a exigência para o conhecimento do inglês.

A maioria dos profissionais que tem fluência no

inglês faz viagens profissionais para o exterior, ten
do contato com outras culturas. Ter conhecimento da

língua inglesa faz com que você se comunique melhor
e tenha oportunidade de conhecer as diferenças cul

turais, o que é essencial para o relacionamento com

clientes de outros países.

Destaque
Atenção

Profissionais que são fluentes no inglês tem melho

res chances nos processos seletivos do que aqueles que
sabem somente a língua nativa. Muitas organizações pos
suem clientes de várias partes do mundo, o que faz com

que um profissional que tenha conhecimento da língua
inglesa acabe se tornando indispensável.

Há um grande número de cursos com as mais variadas me

todologias de ensino. Porém,muitos deste cursos não possuem
estrutura para ministrar aulas de inglês. Na hora de escolher
uma escola de idiomas verifique qual o método de ensino por
elas utilizado e se este encaixa nas suas necessidades.

Benefíciosmentais

Profissíonais que estudaram a língua inglesa por
mais de 4 anos se destacam quando comparados aos

colegas que não tiveram tal oportunidade. Além dis

so, pessoas que já tem fluência em uma segunda língua

-aprendem uma terceira com maior facilidade do que

aqueles que falam somente a língua nativa. Profissio
nais poliglotas tem menores chances de ter um com

prometimento cognitivo com a organização.

I

.i?
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Etiqueta no trabalho

Atitudes que maís irritam
seus colegas de trabalho

-

Descubra quais são as atitudes simples que mais irritam no trabalho; chegar atrasado está no topo da lista

:9
" {)

FONTE

Exame.com

Por mais que todos

se esforcem para ter um

comportamento profis
sional o tempo todo no

trabalho, é fato que, vez

ou outra, um traço pesso
al sai do script corporati
vo. O problema está quan
do estes hábitos afetam o

trabalho de terceiros.
Em pesquisa feita com

mais de 2 mil gestores bri
tânicos, o Institute of Le

adership & Management
constatou que atitudes sim

ples no dia-a-dia corporati
vo são capazes de irritar (e
muito) quem divide o mes

mo espaço com você. Confi

ra quais são os hábitos que,
além de burlarem a etique
ta no trabalho, que mais ir

ritam os gestores:

2

12 \

.7 7)
..

Atrasos

No topo da lista está o hábi
to de perder a noção do tempo
e se atrasar para uma reunião.

De acordo com o levantamen-

, to, 65% dos entrevistados se

irritam demasiadamente com

este tipo de atitude - que, no

melhor dos cenários, pode
atrasar todo o resto da agenda
para aquele dia.

Mesa suja
Almoçar na própria

mesa de trabalho e deixar

pratos, talheres e tigelas
sujos esparramados por lá,
após o almoço, é o deslize

mais chato, segundo 63%

dos participantes.

Fofocas

A rádio peão rola solta

em boa parte dos locais de

trabalho. Mas apesar da ro-

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FElRA, B DEMAIODE2013

da empresa (ou até de algumas
salas). Segredos corporativos
existem, ponto. Burlar este

conceito e falar abertamente

sobre assuntos confidenciais,
além de irritante para 54% dos

entrevistados, pode colocar o

A troca de e-maíls facili-

tina, fofocar sobre os cole-

gas é uma das atitudes mais

insuportáveis por lá segun
do 60% dos entrevistados.

E-mails

tau e muito a comunicação
corporativa nas últimas déca

das. Mas tem gente que abu

sa do meio e irrita 56% dos

entrevistados ao enviar uma

mensagem via e-mail para

alguém, pasmem, que está
sentado na mesa da frente ou

ao lado. O abuso é tanto que
a SKF do Brasil sugeriu que
seus funcionários limitassem

o uso de e-maíls às sextas

-feiras durante o expediente.

Assuntos confidenciais

Não adianta. Alguns temas

ou informações não podem ser

tratados para além dos limites

..
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sucesso do seu negócio e até o

futuro da sua carreira em risco.

Celular

Por mais autêntica

(empolgante ou outros ad

jetivos do tipo) que seja o

toque do seu celular, es

quecê-lo na mesa em alto _

e bom som irrita 42% dos

entrevistados. Deixá-lo no

silencioso tão logo chega ao

escritório pode evitar maus
pensamentos contra você.

. Cigarro
Para quem fuma, uma

parada para o cigarro pode
ser a dose de energia ne

cessária para seguir com o

expediente. Mas 39% dos

entrevistados não encaram

com bons olhos o hábito de

fazer muitas pausas para
fumar durante o trabalho.

Doenças
Ir trabalhar quando se

está doente pode ser visto,
por muitos que agem assim,
como um ato de compro
metimento extremo com o

trabalho. Mas, para 34% dos

entrevistados, a percepção
deste fato é outra.

Crianças
Uma criança pequena

pode trazer para o meio do

expediente a leveza neces

sária para manter a moti

vação em-alta. Mas também

pode trazer barulho e ser

uma fonte de distração. Por
isso, para 27% dos entre

vistados, o hábito de trazer

filhos pequenos ao trabalho
não é recomendável,

Jargões
Faça um check-up: na

última semana quantas
vezes você já usou os ter

mos "sair fora da caixa" ou

"daqui para frente". Pois é.

Para 23% o uso excessivo

de jargões corporativos
como estes é irritante.'

Empresa de Grande porte em Telefonia, contrata Supervisor de
Franquia, para atuar nas ddades de Jaraguá do Sul eGuaramirim.

Exige se experiên,cia como gestor em Telefonia.

Bom. relacionamento de trabalho em Equipe.
Experiência em gestão de equipes.
Experiência em gestão de números e resultados.
Foco em qualidade e vendas.

A empresa oferece Salário compatível a função + Remuneração Variável
+ Auxilio Combustível � AUmentação + Plano de Saúde.

Enviar currfcuío para contato@seize.com.br

Requisitos:
1
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Dá para investir na carreira e

ser boa mãe?

Carreira I
i

Dá para ter uma carreira bem-sucedida e ser uma mãe envolvida na criação dos filhos?

'-'
.

Muitasmulheres decidem continuar trabalhando depois do nascimento dos filhos, porém em um ritmomenos acelerado

FONTE tudo dentro e fora de casa.

Ou seja, em algum momento

será necessário abrir mão de

alguma coisa.

Por exemplo, é huma

namente impossível traba
lhar 60 horas por semana,

frequentar todas as ativida-

des extracurriculares das

crianças e ainda ter tempo
(e disposição!) de brincar

no fim do dia.
Evite a culpa e tome de

cisões práticas. Comece fa

zendo uma lista de todas as

coisas que deseja incluir na

Veja

É possível ter uma car

reira e participar da vida

dos seus filhos, desde que
você tenha em mente que
não conseguirá sempre fazer

L.....s
LANOU,o\OE Cl\N1'�Jt

eXCIL@NCIA EM CONVERSAÇÃO

-Ó l 1

sua vida. O passo seguinte
é priorizar cada item. Pode

ser" que no topo das priori
dades apareça buscar seu

filho na escolinha às cinco

da tarde todos os dias ou

então investir mais profis
sionalmente para conquis
tar aquela promoção no tra- -

balho até o fim do ano.

Com a lista em mãos fica

mais fácil distinguir o que é

essencial e o que é possível

deixar de lado por enquanto.
O próximo passo é defi

nir quanto de tempo e ener-
"

gia você tem à disposição
para cada item importante.
Volte à lista, reveja as prio
ridades e corte tudo o que

exige um esforço além do

que você tem possibilida
de para este momento da
vida. Lembre-se de que se

trata de uma fase e de que
dá para mudar de ideia mais

para frente.
Muitas mulheres deci

dem continuar trabalhando

depois do nascimento dos

filhos, porém em um ritmo

menos acelerado.

Com isso, usufruem dos
benefícios pessoais e finan
ceiros do trabalho, sem, no
entanto, ficar demais longe
de casa.

Há também quem pare

de trabalhar por alguns
anos para só se dedicar à

maternidade, ou então re

solva que a carreira precisa
de grande dedicação e abra
ée a oportunidade de cres

cer profissionalmente para
se realizar e ser melhor mãe
nos outros momentos.

A verdade é que não há
uma fórmula que funcione

=para todas as mulheres e

nem uma lista mágica em

que possamos ir riscando
todos os itens executados
em prazos curtos.

A vida em família é
mesmo cheia de escolhas,
e o melhor que você pode
fazer é confiar nos seus ins

tintos sobre como encaixar

o quebra-cabeça pouco a

pouco, rearranjando as pe

ças quando a harmónia não

estiver perfeita. (

l
(

I
A vida em família é mesmo cheia de escolhas,
e o melhor que você pode fazer é confiar nos

seus instintos sobre como encaixar o quebra-cabeça
pouco a pouco, rearranjando as peças quando a

harmonia não estiver perfeita.

'l'A!.làNTO 1\ SUCF,sSO I TERÇA-FEIRA, tl PR MAIO t)1l zo I?

3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"O povo declarava que João de
Santo Cristo era santo porque sabia
morrer, e a alta burguesia da cidade
não acreditou na história que eles
viram da TV, eJoão não conseguiu o

que queria quando veio pra Brasília
com o diabo ter, ele queria era falar
com o presidente pra ajudar toda
essa gente que só faz sofrer (Legião
Urbana)':

Vivenciamos dias de loucuras sociais.
Ao abrir ojornal, aJsistir asprincipais
manchetes ou para por algum instante nos

sinaleiros, nos deflagramos com cenas dig
.

nas defilmes. Aos que puderam vivenciar
as tramas narradas nosfilmes "O Poderoso

Chefão'; "InimigosPúblicos'; 'Vitimas ino
centes'; "Suando Frio'; "O Troco" "Ronin"

. 'fl Negociação'; "Medidas Desesperadas';
"Tropa de Elite" e 'Tropa de Elite 2';
impossível ouvir a música interpretada por
Tihuana e não se deixar levarpelo senti
mento justiceiro que norteia as histórias

interpretadas pelospersonagens.
Histórias éssas de coragem, angústias,

violência, corrupção, vitórias, esperança e

que, em nosso cotidiano, acabam por identi

ficar o sentimento de impotência que invade

Advogada e Professora

http://janainach.blogspot.com.br

AS IMPUNIDADES QUE CLAMAM POR JUSTIÇA E O
FAROESTE MODERNO PARA APLICAÇÃO DAS LEIS.

o intimo daqueles que clamam porjustiça.
Uma sensação de insegurança parece

tomar conta do cidadão brasileiro, em
especial diante daqueles que deveriam lhe

garantir o direito à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos
da Constituição Federal de 1988.

A busca pelo intitulado Capitão Nasci
mento, "personagem extraordinário, tão hu
mano, tãofascinante, atormentado, valente,
honesto, digno apesar demuito violento...
(p. 279)'; talvez seja ofato.motivadorpara
tamanha repercussão nacional, a qual vai
além dos limitesgeográficos brasileiros.

Não devemos ser ingênuos, porém,
não podemos perder o brilho da alma. Há

quem se preocupe em combater os crimes,
em honrar suasfardas e atribuições, em
promover a segurança nacional, e nos
garantir a efetividade da proteção púbiica:

Devemos nosmanifestar contra
aqueles que, mais do que infringir as leis
existentes, são conhecedores dos limites
por elas impostos e ainda, com artimanhas .

processuais, fazem de nossos tribunais su

periores, cenários de verdadeirosfaroestes .

de 9fensas as normas constitucionais.
Vale lembrar que pessoasmá intencio-

nadas existem em todos os meios sociais,
em todas as profissões, e diante de todo
e qualquer relacionamento, justamente
por existir os corruptos, assim como, os

que corrompem. Se há injustiças éporque
alguém contribuiu para tal situação. Se
há dominação de poderporpessoas não
capacitadas, é porquefomos coniventes no
momento da escolha.

Temosmuitos direitos expressados nas
legislações, porém, os deveres que assumi
mos no nosso dia-a-dia são tão importantes
quanto.A responsabilidade pelagarantia do
"Estado Democrático deDireito" é de todos,
a partirdo momento em que admitimos que
erramos e assumimos nossos atos, não nos
limitando "aojeitinho brasileiro"de sair dos
momentos indesejáveis.

Devemos agir contrariando atos de
vandalismos, de corrupção, de desrespeito
ao nosso ordenamento jurídico, buscando
a contribuição para o crescimento social,
desde um simplesgesto de amor ao próxi
mo, como de indignação contra qualquer
forma de prejuízo alheio, afim de que, na
melodia de Renato Russo "quando o sol

batei; na janela do teu quarto, lembra e vê,
que o caminho é um só':

Argumentações Especiais
A participação de hojeficou a cargo do

estudante de Direito, GIOVANENICOLAU
V/LLA LOBOS, que ao enfatizarpreocu
pações sociais vislumbra que "Há algumas
semanas venho refletindo sobre o ato, digno
de repulsa, que é tirar a vida de alguém de
sua própria espécie, como complemento
pensando também no ato depunir que.
provém dessa atitude.

Essa minha reflexãofoi ocasionado
em ruzõoda visualização de um filme
intitulado "Capote': Em linhasgerais, o
filme conta a história de um lance da vida
dogrande escritor americano Truman

Capote, detalhando os anos em que esteve
escrevendo o livro de sucesso inquestionável
'fl sanguefrio'; que de um forma bastan-
te amistosa nos relata a história dedois
assassinos cujo crimefoimatar umafamI1ia
inteira no interior dosEstados Unidos.
Essa história parece bastante comum

quando vista do ângulo mais cômodo, dois
marginaisproduzindogritos calorosos na
sociedade, introduzindo o caos onde antes a
paz reinava. É nessemomento que minhas

aspas criam corpo emeu sempre presente
questionamento volta à tona "Quemforam e

quem são os assassinos?': Ousofalar que por
horas o meu rosta se confunde eminha mão
em umgesto imaginário saca e dispara a

4

arma do assassino. Digo isso usando toda a

sinceridade e compaixão que existe em meu

ser. Sei que deve estar pensando que sou um
louco, porfavor, tenha calma e leia o texto
atésua última linha. Dizendo isso peço que
lembre seumomento demaior raiva, mas

faça isso com honestidade, se não puder
lembrar!JSe sua imaginação. Pense nesse
momento, introduza uma pessoa a ele, ma
terialize toda a suafúria, vocêprovavelmen
te é umserdigno de confiança, responsável,
trabalhador e um homem de caráter, mas
você é humano e real, nesse momento quero
que disponha de todo seu instinto animal. O
meu questionamento agora é direcionado a

voc� Posso te chamar de assassino?Édifícil
responder a essepergunta. Até que ponto
nos conhecemos?Qual regra estaríamos
dispostas a infringir?Em nome de quem
mataríamos?Me desculpe se estiver te ofen
dendo, minha intenção não éfazer apologia
ao crime, minha intenção é tefazer pensar.
Tive que tomar uma decisão,já que você
não tem como semanifestar nesse texto.
Decidi que o assassino sou eu, no primeiro
cenário eu estava discutindo com você e

acabei te dando um tiro. Não me repreenda,
pare deficarme culpando. Eu matei você e
parte da suafamI1ia. Sim, eu sei, eu tefalei
que nãofaria comparações, não consegui,
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é irresistível não tomar essa ferramenta.
Pois bem, a polícia chegou, estou algemado
e estão me levando em um carrofechado.
Estou meio assustado ainda, há sangue em
minhas mãos e na minha mente seu rosto
ainda pede clemência, vocêmepede para
poupar suafilha de quatro anos. Sabe, não
estou arrependido, só tem uma coisa me in

comodando, não estou longe o suficiente da
casa e ainda posso ouvir suafilhagritar, um
grito agudo e assustador. Eufiz o que pediu,
suafilha vive. Porfim, acho que depoisdessa
atrocidade eu devo serpunido, eu quebrei o
contrato social, agora a sociedade surpre
endentemente tem seus olhos voltadospara
mim. Entretanto, não estou mejusti
ficando, reafirmo, estou apenas tefazendo
pensar. Agora eu estou privado da minha
liberdade, a sociedade desenvolveuminha'
punição e a perguntafoi a seguinte "devo eu

.

serpunido ou não?': Essa história também
nosmostra a alienação em que vivemos.
Sobre valores epunições posso dizer, existe
uma balança sem qual não poderíamos
viver e essa balança nem sempre está cor
reta, mas esta balança éfundamentalpara
que eu não mate você e você não me mate,

para que um sirva o outro, essa balançafaz
com que exista humanidade ou pelo menos,

espécie humana':

Ser feliz pode ser uma
questão de meta

Quando uma pessoa está
determinada a ser feliz e a fazer
sua vida se mover rumo aos

seus desejos, ela se capacita, se
enche de otimismo realista e

acredita em sua disposição para
conseguir o que quer. Já quem
desiste antes mesmo de tentar,
dificilmente consegue sair do
mesmo ponto onde está e até

pode andar para trás.
Aqueles que acreditam

piamente que só vão ter suces
so à custa dos outros, percebe
rão que amadurecer é muito
mais doloroso e agressivo do

que quando amesma lição é

aprendida por meio de suas

próprias experiências.
Não adianta esperar mais

um novo fim de ano para co

meçar a se mexer e a querer
melhorar sua vida.Assim como

não adianta reclamar do que
você nunca teve coragem de
fazer por si mesmo - acreditar
na capacidade de se realizar

plenamente. Você vai esperar
mais o quê? Daqui a pouco
pode nem lembrar onde ano

tou suasmetas para a nova vida

que pretende viver.
Vamos para frente, vamos

crescer. Pode acreditar que isso
não vai doer mais do que ficar
frustrado e não dar o impulso
necessário para ter uma gui
nada na sua vida para melhor
Experimente se colocar em

primeiro lugar na sua vida.este
merece ser o primeiro item de
suas resoluções. Assim, ficará
mais fácil conseguir atingir os

outros objetivos.

Comece a tirar
suasmetas do

papel
Autenticidade -é primeiro passo para
usar a comunicação a seu favor
FONTE

Personare

Você já começou a colocar
em prática as resoluções que
fez para este ano? Se está com

a sensação de que ainda não
fez nada do que gostaria, que
tal ir de encontro ao que você
realmente quer ser; ter e fazer?
Afinal, não adianta culpar os

outros ou deixar-para mais tar
de aquela grande vontade que
quer se transformar em ação.
Deixe de ficar só nos sonhos e

comece a acreditar na sua capa
cidade de mudança e de cresci

mento, para ter um novo cami
nho a ser trilhado, com novas e

grandes conquistas.
Quanto major for a sua

meta, ou quanto mais seus ob

jetivos afetarem sua vida e a

dos outros ao redor; maior será
o grau de dificuldade a ser en

frentado fora e dentro de você.
Pois quando enxergamos uma

situação comomuito grandiosa,
inconscientemente podemos
considerá-la como algo muito
distante do que realmente so

mos capazes de atingir. E só por
esta razão a conquista se trans

forma em um caminho de sofri
mento e de possível desistência.

Mas quantas vezes você já
desistiu de si mesmo? Quantas
vezes você .deixou de sonhar
com aquele medo enorme de
receberum "não" da vida?Quan
tas vezes você já colocou todo
mundo na sua frente na lista das

prioridades da sua própria exis

tência? Você não acha que fez
muito pouco por simesmo e está
na hora de ter o que merece?

� • �
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Delegada vai
apurar abuso
de autoridade

.--.
-

PRISAo Lívia

Motta não realizou

flagrante por ver

irregularidades
na ação da PM

Débora'Remor

A delegada de polícia LÍ
fivia Marques da Motta
acusou os policiais mili
tar de cometerem abuso
de autoridade na última

sexta-feira, em Guarami

rim, quando sete pessoas
foram detidas numa re

sidência da Rua Rafael

Marangoni, no Bairro Fi

gueirinha, em Guarami
rim. Em entrevista exclu
siva ao jornal O Correio do

Povo, ela reafirmou que
houve arbitrariedade no

cumprimento do manda
do de busca e apreensão.

As pessoas conduzidas

pela Polícia Militar eram

suspeitas de envolvimento

com o tráfico de drogas e a

entrada na casa foi autori
zada por urn mandado de
busca e apreensão. Foram
encontradas 200 pedras
de crack e uma balança de

precisão. Ao chegar a De

legacia de Polícia Civil, os
.

suspeitos foram liberados

depois de prestarem depoi
mento. Segundo a delega- .

da, houve ilegalidades no

cumprimento domandado.
"Eu presenciei as arbi

trariedades, e os abusos
cometidos por parte dos

policiais militares serão

investigados", disse Lí
via. Ela questiona o modo
como os suspeitos foram
tratados e o tempo em que
as pessoas ficaram sob
custódia da PM. "A PM é

indispensável para a segu
rança pública, e a parceria
entre as duas instituições
deve continuar, mas a

população deve se sentir

segura e não suspeitar da

força pública. Os direitos
constitucionais precisam
ser respeitados num esta

do de direito, senão volta
remos à época da ditadu

ra", sentenciou.
O comandante do 140

Batalhão da Polícia Mili

tar, tenente-coronel José
Luiz Gonçalves da Silveira,
disse em entrevista ao OCP
realizada na segunda-feira,
que negava urna crise entre
as Polícias

-

Militar e Civil
e apontava um problema
pessoal da delegada com a

corporação. Sobre a con

duta dos policiais militares
que atuaram na sexta-feira,
em Guaramirim, ele garan
te que foi, feito o procedi
mento correto. O relatório
dos militares envolvidos foi
enviado ao Ministério Pú

blico, ao comando regional
da corporação em Joinvil
le e ao delegado regional,
Uriel Ribeiro, ainda na tar
de de segunda-feira.
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duzido ao Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul. Ele
também vai responder por
porte ilegal de arma e cri
me ambiental. O suspeito
já tinha passagem criminal

por corte de palmito.
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Grime aD.'lbiental

Caçador é flagrado com aves:
Um homem de 63 anos

foi flagrado caçando aves na

manhã de ontem, no Bairro
Nereu Ramos, em Jaraguá
do Sul. A Polícia Militar en
controu o suspeito no mo

mento em que ele entrava

no veículo, com urn rifle
calibre 22, munido de silen
ciador e luneta (mira), e seis
pombas já depenadas .

A Polícia Militar Am

biental de Joinville foi acio-
I

nada para recolher as aves,
provavelmente pombas
carijós ou pombas salei-

raso Uma análise específica
deve confirmar a espécie e

a causa da morte das aves.

O homem serámultado em

R$ 3mil, sendo R$ 500 por
cada ave abatida.

Outro rifle 22 e duas

espingardas, calibres 32 e

36, além munições diver
sas e apitos para chamar
a caça foram encontrados
na casa do suspeito. Como
o silenciador é um arma

mento. de uso restrito das

forças armadas, o crime é

inafiançável e ele foi con-

Apontamento: 245803/2013 Sacado: MUI1lFIOS TINTURARIA lIDA En

dereço: ACF BARRA DO RIO MOlHA - BARRA RIO MO - JABAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89259-970 Cedente:TEXSILON IND COM PROD QUIM
lTD Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 10606 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$3.750,00 - Datapara pagamento: 13/05/2013-Valor total a
pagarR$3.851,69Descrição dos valores: Valordo título:R$�.750,00 - Juros:
R$ 17,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,34

Tabelionato Griesbach
. Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATAJUNA.,. _.

Novo endereço: Rua Cei.ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos tennosdo artigo 15 daJ.ei9.492/97, c/co artigo 995 do c6digodeNor
mas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua

recusa, dentro do prawlegal. ElCAM INTIMADOSDO PROTESTO: ._.

Apontamento: 245226/2013 Sacado: AlTIDN PINHEIRO DA SILVA En

dereço: RUAADEUNA KlEIN EHlERf 664 - CHICO DE PAULA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-837 Cedente: DESING GESSO lIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 11032013001 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 300,00 - Data para pagamento: 13/05/2013-Valor total a pagar
R$378,38 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,90
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 245716/2013 Sacado: ALESSANDRO DE OUVElRA BA
CHAMANN Endereço: RUA VICTOR ROSEMBERG 122 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89252-400 Cedente: MEll\LURGlCA HAME lIDA Saca
dor. - Espécie: DMI - N' Titulo: 019678012 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 266,08 - Data para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar
R$346,84 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 266,08 - Juros: R$ 0,70
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 245725/2013 Sacado: EDERSON JOSEDA SILVA Endereço:
RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER, 822 - BARRA RIO CERRO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente:VINlCOIA PANCER! lIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 4816 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

. 142,80 - Data para pagamento: 13/05/2013- Valortotal apagar R$225,70
Descrição dos valores: Valor do título: R$142,80 - Juros: R$ 0,33 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 22,72

Apontamento: 245727/2013 Sacado: EDERSON JOSEDASILVA Endereço:
RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER, 822 - BARRA RIO CERRO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente:VINlCOIA PANCERlllDA Sacador:
- Ispécie: DMI- N' Titulo: 4817 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
198,00 - Data para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar R$281,03
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 198,00 - Juros: R$ 0,46 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di-

ligência: R$ 22,72 .»

Apontamento: 245709/2013 Sacado: EVERSON DIEGO URBIN Ende
reço: RUA ANGELO SPEZIA 33 - Iaraguá do Sul-Se- CEP: 89253-190
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI
Sacador: SUSZEK COMERCIO DE PECAS AUTOM Espécie: DMI - N'
Titulo: 1937111/0002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 294,00
- Data para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar R$370,77
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 294,00 - Juros: R$ 0,98 Emo
lumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 245007/2013 Sacado: GUNTER RAMAIRO Endereço:
RUA FREDOlINO MARTINS 269 - TIFA MARTINS - JABAGUA DO SUL
SC - CEP: 89252-570 Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
SA Sacador: - Espécie: NP - N'TItulo: 4297885568 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 62.305,20 - Data para pagamento: 13/05/2013-Valor total
a pagar R$72.975,58 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 62.305,20
- Juros: R$ 10591,88 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 245326/2013 Sacado: KARlNA ANDRESSA DE ALMEIDA

Endereço: RUA RICARDO GRIMM 48 APTO 09 - Jaraguá do Sul-SC_ - CEP:
89254-760 Cedente: BVFlNANCEIRAS/ACEI Sacador: - Espécie: CBI - N'
Titulo: 131044172 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.735,45 - Data

para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar R$2.149,02 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.735,45 - Juros: R$ 336,09 Emolwnentos:
R$12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
17,63

-

Apontamento: 245657/20i3 Sacado: LR INDUSTRIA E COMERCIO DE
COR Endereço: RUA EDMUNDO GEORG - JABAGUADO SUL-SC - CEP:
89258-754 Cedente: BANCOABC BRASIL S/A Sacador. INDUSTRIATEX
TILAPUCARANA lID Espécie: DMI-N' Titulo: 114498-I/I - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$311,70 - Data para pagamento: 13/05/2013-Valor
total a pagar R$347,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 311,70
- Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 245645/2013 Sacado: LUCAS LANCHES Endereço:
RUA EDMUNDO GEORG III - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-754
Cedente: COMERCIO DE BEBIDAS SAlVADOR lIDA M Sacador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 6779 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 128,90 - Data para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar
R$205,84Descrição dos valores: Valor do título: R$ 128,90 - Juros: R$
0,34 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 245634/2013 Sacado: REFOARTE IND E COM DE MOV
lIDA Endereço: RUA ANGELO RUBINI 15 - JABAGUA DO SUL - CEP:
Cedente: TANIA REGINA ODKOVIZ Sacador. MAXIFAMA ARTEFAlDS
DE Espécie: DMI - N' Titulo: 815/A - Motivo: falta de pagamento Va
lor. R$ 3.830,00 - Data para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar
R$3.921,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.830,00 - Juros: R$
8,93 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 245688/2013 Sacado: RENANURACKSAGRILO Endereço:
AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1331 - JABAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89251-702 Cedente: FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI
CAMPUS S Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 61013/4 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$226,88 - Data para pagamento: 13/05/2013-Valor
total a pagar R$298,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 226,88
: Juros: R$ 0,75 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245325/2013 Sacado: ROBSON JOSE HOEPERS Endereço:
RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO 1368 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-710Cedente: BVFlNANCE1RAS/ACFl Sacador: - Espécie:CBl- N'
Titulo: 131041823 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2587,01 - Data

para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar R$3.269,85 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.587.,01 - Juros: R$ 605,36 Emolumentos:
.R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
17,63

Apontamento: 245541/2013 Sacado: THIAGO SILVA VEIGA Endereço:
RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 2793 AP 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-001 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANÇlAMENTO E INVESTI
MENTO SA Sacador.- Espécie: CT - N'Titulo: 20017331414 - Motivo: falta,
de pagamento Valor: R$_ 10.197,47 - Data para pagamento: \3/05/2013-
Valor total a pagar R$I1.355,00 Descrição dos valores: Valor do título:-R$
10.197,47 - Juros: R$ 1.080,93 Emolumentos: R$12,25 - Publicação-edital:
R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência:R$-l6,75

-

Apontamento: 245612/2013 Sacado: TROPICAL DECK ARTEFAlDS DE
MADE1RAIT Endereço: RUAGUlIHERMEDANCKER 161 SAiAOZ - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251-460 Cedente: SHEPHERD NEGOOOS I lIDA
EPP Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: P305051/006 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 1.546,63 - Data para pagamento: 13/05/2013-Valor
total a pagarR$1.634,79 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 1.546,63
- Juros:R$17,52Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

-

Apontamento: 245676/2013 Sacado: VIDRACARlA PIAZ lIDA Endereço:
RUA FEUOANO BORTOUNII400 - BARRADO RIO CERRO - JABAGUÁ
DOSUL-SC - CEP: Cedente: MAURlGLASS1NDECOMDEVlDROS lIDA
Sacador. - Espécie:DMI- N'Titulo: 49266-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$108,87 - Data para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar
R$191,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$108,87 - Juros: R$ 0,36
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 245463/2013 Sacado: VOCARE tONSUlJORIA TREIN
E MARKETING ITDA Endereço: RUA PROCOP10 GOMES DE OU
VEIRA 1149 AP 4 - JABAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente:
ESCRlTORIO CONIABIL BUCHMANN se lIDA Sacador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 1882/038 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00
- Data para pagamento: 13/05/2013- Valor total a pagar R$220;94 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0;30 'Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 245164/2013 Sacado: WAlTER LEOPOLDO RADUNTZ
.

Endereço:RUAGID\RlNAMARANGONl46SV370B - JARAGUADOSUL
SC Cedente: INSTlTUfO DE ENSINO E ASSISTENClASOCIAL HOSPITA
Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 3145 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 1.993,87 - Data para pagamento: 13/05/2013-Valor total a pagar
R$2.064,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.993,87 - Juros: R$
5,31 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Certifico, que este Edital de intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OConeio do Povd', na data de 08/05/2013. Jaraguá do Sul (Sq, 08 de
maiode2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 18
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Argi
Essa fabricante de carrocerias completa 41

anos de intensa atividade. Quem anda atrás de
um caminhão baú na nossa região tem grande
chance de ver o nome da empresa estampado
nele. Umaindústria com raízesmuito bem plan
tadas, nos limites entre os bairros Barra do Rio
Molha e Jaraguá Esquerdo.

Hospitais em se
O diretor do Hospital São José, Mauricio

Souto-Maior, disse que 222 hospitais - 82% do
total- são instituições particulares/filantrópi
cas e respondem por 77% dos leitos disponíveis
no Estado. Estes estabelecimentos, em sna
maioria, passam por dificuldades em função
de uma série de fatores. Alguns deles estão em
fase de fechamento. Hospitais com menos de
100 leitos são considerados inviáveis.

Poupança
Os depósitos em poupança superaram os

saques em R$ 2,616 bilhões no mês de abril,
segundo dados divulgados ontem pelo Banco
Central ..Em abril do ano passado, houve cap
tação líquida (a diferença entre depósitos e

retiradas) de R$ 1,977 bilhão. O resultado do
mês passado é o maior para meses de abril na
série histórica iniciada em 1995. Nos quatro
primeiros meses do ano, a captação líquida
da poupança chegou a R$ 13,197 bilhões, tam
bém recorde para o período.

Faturamento
Os hospitais locais prestam um volume

muito grande de atendimentos custeados pelo
SUS. Este percentual, em 2012, foi 73,6%. A
participação dos serviços particulares atingiu
26,4%. Quando observado pelo lado do fatu

ramento, os atendimentos ao SUS resultaram
em apenas 50,2% do mesmo. Enquanto os par
ticulares somam 49,8%. Isto se deve ao fato de

que a tabela do SUS cobre entre 44% e 45% dos
custos dos procedimentos. Por este motivo, os
hospitais têm dificuldade para não se tomarem

deficitários. É preciso contar com verbas públi
cas e privadas.

Lourival Karsten

Mérito industrial
No próximo dia 24 de maio, empre

sário Vicente Donini (foto), recebe
em Florianópolis, em cerimônia solene
na sede da Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina (Fiesc) a
Ordem do Mérito Industrial. Esta im

portante comenda é atribuída a gran
des personalidades da área industrial
do Estado e pode ser considerado um

reconhecimento aos relevantes serviços
prestados pelo homenageado em suas

atividades. Se a trajetória profissional
do empresário Vicente Donini dispensa
maiores comentários, provavelmente
ainda maior é sua contribuição para as

causas comunitárias. Entre as quais não
pode ser esquecida a contribuição para
amodernização do Hospital São José.

LÚCIOSASSI

Micro e pequena
empresa

Esta nova entidade da adminis

tração federal - que terá status de
ministério - será comandada pelo
empresário Guilherme Afif Domin

gos. Ele pretende conciliar este novo
cargo com o de vice-governador de
São Paulo. Afif tem uma grande par
ticipação em entidades de classe -

especialmente na Fiesp. Tem o perfil
técnico necessário para que esta pas
ta não se torne apenas mais um órgão
do governo improdutivo.

Weg premiada
O'presidente doGrupoWeg, Harry Sch

melzerJr, venceu oprêmioExecutivodeVa
lor, na categoriaMáquinas e Equipamentos
Industriais. Organizada pelo jornal Valor
Econômieo, a premiação elege os melhores
executivos em 24 setores do mercado. Em
sua 13a edição, a cerimônia de entrega do
Executivo de Valor aconteceu segunda-fei
ra, no Espaço RosaRosarum, em São Paulo.
O critério de escolha dos jurados baseia-se
na gestão empresarial dos executivos, no
ano de 2011, levando em consideração re

sultados, identificação de oportunidades de
inovação e crescimento, além da reputação
do profissional no mercado e sua capacida
de de adaptação a setores e empresas. Essa
é a quinta vez que Harry conquista o prê
mio e a décima daWeg.

Estrutura
Somados, os hospitais São

José e Jaraguá administram

350 leitos - que ter tornarão

450 muito em breve - operam
15 salas cirúrgicas e oferecem
30 vagas em UTI. Os hospi
tais do município buscam o

foco em áreas específicas de

atendimento, evitando sobre

posições e mantendo custos

sob controle.

<
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SELlC

íNDICE PERíODO

7,50% 17.ABRIL2013

0,000% 7.MAIO.2013

1,220,64 MAIQ,2013

+1,52% 7,MAIO,2013

+0,11% 7.MAIO.2013

PETR4 20,62 +1,33%
VAlE5 33,05 +2,39%
BVMF3 14,39 +0,35%
0,4134 8,MAIO.2013

+0,5% US$106,300
+0,04% US$ 1453,300

COMPRA VENDA VAR.

2,0068 2,0075 -0,27%
1,9300 2,0700 -0,96%
2,6252 2,6267 -0,05%
3,1082 3,1101 -0,43%

TR

CUB
BOVESPA
NASDAQ
AÇÕES

POUPANÇA
COMMODlTIES
PETRÓlEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.

OÓLARTUR,
EURO

LIBRA

Atendimentos
Os números dos dois hospitais

.

da cidade são impressionantes e,
em conjunto, realizaram 21.718 in
ternações em 2012.No mesmo ano
foram 16.318 atos cirúrgicos, 3.374
nascimentos, 155.752 atendimen
tos em emergência. Em 2012, tam

bém foram realizados 214.704 exa
mes de diagnóstico por imagem
nos três centros existentes.

Número
impressionante

Por muitos taxado de "elefante
branco", o prédio do Centro Cul
tural da Soar completa 10 anos de
existência como um grande caldei
rão cultural.Aprogramação de ani
versário - de 10 a 19 de maio - está
totalmente baseada em apresenta
ções dos diversos grupos mantidos
pela entidade. Ao longo destes 10

ànos de existência, o Centro Cul
tural da Scar já recebeu a visita de
um milhão de pessoas. É muito di
fícil mensurar a importância disto

pàra a cultura do município.

CONTRATAM-SE VIGILANTES
com o curso de reciclagem
em dia, para trabalhar no
Evento UFC, na Arena,
em Jaraguá do Sul.

Interessados devem comparecer
no Hotel Nela até o dia 12/05,
com documentos originais.

Informações:
(48) 9104-3447,
(47) 9605-2135 e

(47) 9711-5430.
Av. Marechal Teodoro, 104,
Centro, ao lado da loja Salfer.
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CITROEN AIRCROSS ATACAMA 2013'
GJ..X 1.6 FLEX START

ClTROEN C4 PALIAS 2013
GLX 2.0 FLEX

A PARTIR DE

À VISTA
R$49.9901
À VISTA

PARA TODAS AS OFfRTAS'CITROEN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

.�� "LÉ: "I1'lOnbE'
�

'

...
' jÁRÂGUÃDO SUL-Av. Pr�f:.WaldemarGrubba>1909, Vil� lalau -NO�OTEL' (47)�270-18'�8' .',

•
"�

••< • .' •
: < "

• -

" FLORIANOPOLlS I JOINVILLE.I BLUMENAU I CRICIUMA I 'LAGES I ITAIAI I TUBARAO
'.

, .

..J
' A D O R E C I T R O· t N

-.� ."
. "

WWW.LEMONDE.COM.BR

'�,"
,'. �','��' ,'/':.-','

<,

�

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroén C3 Origine Flex 13/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99%
a.m + IOF. Citroên AirCross - série especial Atacama - GLX 1.6 Flex Start 13/13 com valor à vista de R$ 54.690,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4

Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo BancoAlfa com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. TC de,R$ 566,00 para Banco PSAe TC de R$ 855,00
para Banco Alfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance ou Banco

Alfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 30/04/2013...Gu enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas .. Faça revisões em seu veículo regularmente�"

t
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
91Or3-7819 �'iD
8429-9334 .

(47)
contato@�auerimoyeis�com�br
vendas@dauerimoveis�com�br

-

.

Destaque da Seman�- ..
"

A P oLtVL�J1Il/lVn/C-o- vv� P �{Ã/VVLcv
J {Ã/VCV�Ut� E s-q u/e-rd/o:

2 dormitórios + cozinha + área de serviço
+ BWC + sacada grill + área de festas +

1 vaga de garagem
.-.--......._

Ref: d249

1 suíte + 2 dorm + sala estar + TV + cozinha mobiliada + copa +

BWCsocial mobiliado + área serviço mobiliada + garagem em L
para 2 carros + lindo jardim

R$ 350.000,00

(47)

(la tua paiawta é eâmpada que. ilumina 6'-' meus paó."(M e fu..z que.� (J. meu catninflup).
S� 119:1lJS

l'"";tI:e,,,lJllIsq-,
APTO novo> suíte + 1 dorm + sala + cozinha +

sacada com churrasqueira
R$ 145�000,00

Suíte + 2 dorm + sala de estar + TV + cozinha +

BWC + área serviço + churrasquira + Exc. Acab.

R$ 274.900,00

Ref: d245

APTO c/ 2 dorm + sala + cozinha + BWC +

sacada com churrasqueira
R$ 164.800,00

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

R$ 115.000,00

Ref: d123 Ref: d233
L�Lot-e1f

'para.�vução-
. pelo Programa

Minha Casa Minha Vida

APTO cl 56m2 - 2 dorm + sala + cozinha + BWC Casa com 3 dorm + cozinha + sala de TV + BWC
+ área de serviço + área de festas social + garagem + demais dependências.

R$ 109.900,00 R$ 240.000,00

a partir de

R$ 80�OOO.OO

·Ref: d252

lmD�emnw;tr..a'th.•.....---..iiiiI:
APTO na planta contendo 2 dormitórios +

cozinha + sala + BWC social + área de serviço
(a partir) 129.900,00

Ref: d255 . Ref: d128 , Ref: d236

Casa com 3 dorm + sala de estar + cozinha +

BWC social + área serviço
EXcELENTELOcALlZAçAoR$ 400.000,00

APTO novo cl 90m2 - 3 dorm + sala + cozinha +

BWC '" área de serviço + sacada c/ churrasqueira
R$ 140.000,00

Casa com 1 dorm + cozinha + sala de TV +

Banheiro social + lavanderia. Terreno com 301m2

R$ 129.000,00

Apto novo cl 64m2 'contendo 2 dorm + sala +

cozinh a+ BWC + área de serviço
R$ 119.900,00

b r
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VENDE-SE

SUNDOWNIVBLi\DE 250CC - ANO 2007/2008
COM 13.500 KM , COR PRETA.

VALOR R$J7.700,00

CONTRATA-SE FILHOTES DIARISTA

• Leison Malhas contrata • Vende-se filhotes •Disk Diarista: Limpeza
com urgência: Auxiliar
de corte, talhador

de Maltês puros residencial, escritórios,
com experiência; para com 45 dias. empresas e condomínios.
trabalhar' 10 fumo na Valor a combinar. -Limpeza de toldos
Barra do Rio Cerro. Interessados e vitrais. 'Iiatar fone
Salário compatível +
benefícios. 'Iratar na tratar com Viviane (47)8427-5016 com
empresa, Rua Pastor (49)8835-5277 ou Daniela. E-mail: rosa.
Albert Schneide:r; 882. Sérgio (47) 9706-7671. daniela20l1@bol.com.br
Fone: 3376-1378.

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO lANCE

E-�..

';"'�-,�
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p R, o· o ç

CEtTA2P LS (RIA) 13/13
-ENTRADADER$12.390
+48XR$ 318·TAXAO,99%

M

TODASASPROMOÇqES
JUNTASNUMA SO.

f'

COBALT1.8 LT (R9A) CO;MPLETO 13/13
A PARTIR DE R$ 43.990
OU TAXAZERO,
30X DER$599 E ENTRADA DE '

R$26.799

AGILE LTZ (R9K) COMPLETO 13/13
COM PREÇO DE NOTA
FISCAL DE FÁBRICA

Celta 2P LS 1.0, FleXjilOwer !êonfig, ReA), ano/modelo 2013/2013, com preço promocional à vista fi partir de R$ 23.790,00 óu atravé.s de plano de linanciamenio com 51 ,03% de entrada (R$12.390,00), 48 preSta9ÕflSmansais de R$ 317,94 com taxa 0,99% a.m. CET: 16,14%&.a.
Valor total financiado: R$ 2Hi51,OS. Cobalt LI 1,8, Econo.liex (Config, R9A), Ano/modelo 2013/2013, com esse preço promocional à vista a partir deR$ 43,990,00 ou através de plano de financiamento com 60,25% de entrada (R$ 26,799,00), 30 pre5ía9ÕflSmensaisde R$ 599,03
com taxa zeroam eH 3,50%aa Valor total_áado: R$44.769,97. Agile lTZ 1.4. Econo.flsK (Config. R9K), ano/modelo 201312013, com preço nota fiscal de fábrica, confonne nota fiscal de General Motors do Brasilltda. Condiçíies-válidas para veículos Chevrolet O km dis

poníveis DOS estoques das eQnoessionân8s partiCipantes. não válidas para mod.alidade de �enda direis da fâbrica, taxistas e produtor rural. Todos os pJanos mencionado.s estarão sujeitos a prévia aprovação de çrédito. Condições de preço e�s válidas apeilas no perlodo·
de 08 a 121512013 ou enquanto durar� os lIsloques, para o Estado do Paraná e Se.nls Catarina. Os veiculas Chevrolet estão em confonnidade com o PROeONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por VelculosAutomotores. Preserve a vida. Use o cinto de segurança.
A imagem do veículo é ilustratiya, não coodiz.ente necessariamente com o modelo anunciado, Maís informações pelo sHe www,chevrolelcom,br Consulte condições na sua concassionãria participante quanroa pt:eÇO, taxas de juros e condições de financiamento aqui anunciados.
SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC: 0800 7226022.'

.
.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
�
Conte Comigo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ta responsável, Michael

Lipinski, o carro possui
1.700 x 2.700 milímetros
confeccionados a partir
de chapas moldadas pré
aquecidas. "Os trabalhos
com o acrílico vão desde
as chapas espessas até

as nuances do branco ao

preto, do fumê ao verde
translúcido e ao cristal,
até os detalhes precisos
em três milímetros", ex

plicou Lipinski.
O veículo estará em

exposição a partir de
amanhã até o dia 31 deste
mês no segundo piso do

Jaraguá do Sul Park Sho

pping, das ioh às 22h.
O modelo também será

apresentado na Expoges
tão, em Joinville.

EDUARDO MONTECINO

PAlESTRANTE Marco
Cohen vai falar sobre o

conhecimento e evolução

chama a atenção pelos
detalhes das peças, minu
ciosamente confecciona
das durante 17 meses.

O carro conceito não

possui motor, mas segun
do o diretor comercial da

empresa, Reimar Sebold,
é uma prova da versa

tilidade proporcionada
pelo acrílico. "Queremos
mostrar as infinitas pos
sibilidades de trabalhar a

inovação, a tecnologia e a

ousadia com material do
nosso dia adia", explicou.
Sebold afirma ainda que a

utilização do acrílico pela
indústria automobilística

já é uma realidade presen
te nos painéis e nos velo
címetros dos automóveis.

Segundo o projetis-

�JndaçãoLogosófica
Nova sede é uma
dasmetas para 2013

Jackson da Costa Bastos.
Entre as atividades, o

planejamento conta com

uma série de encontros

informativos, para apre
sentar os conceitos da

logosofia entre jovens e

adultos. A principal ação
do primeiro semestre é a

palestra 'Bases para a sua

conduta', que acontece

hoje no Centro Empresa
rial (Acijs), às 20 horas.

Conhecimento e evolu

ção humana serão temas

base para reflexão condu
zida pelo empresário e do
cente da fundação no Rio
de Janeiro, Marco Cohen.
Com entrada gratuita, a

palestra é indicada para
todas as pessoas que bus
cam o autoconhecimento.

"Se o ser humano é
conduzido a se aperfei
çoar, isso traz melhorias
em todas as áreas da vida.

Confiança não é ensinada
nas escolas, mas é com co

nhecimento que voltamos
a confiar em nós mes

mos", ressaltou Cohen.

www.ocponline.com.br

LÚCIOSASSI

Um carro todo feito de acrílico
INO çÃO
Protótipo estará

exposto no Jaraguá
Park Shopping até
dia 31 de maio

Carolina Veiga

Um carro comple
tamente feito em

acrílico foi apresentado
na manhã de ontem pela
empresa Acrílicos Santa

Clara, de Jaraguá do Sul.
A mais nova peça publici
tária da companhia cus

tou aproximadamente R$
100 mil e foi confecciona
da com quase 700 quilos
de acrílico. Com design
futurista e iluminação de

led, o veículo conceito

Entre as principais
metas para o ano, a Fun

dação Logosófica de Ja

raguá do Sul planeja a

construção de sua sede

própria. O primeiro pas
so será aprovar o projeto
de 745 metros quadrados,
que deve ser levantado no

bairro Água Verde.
O terreno já pertence

à fundação, que já tinha
em mente a nova sede.

O prédio terá construção
dividida em duas partes,
começando pelo piso in
ferior. Serão mais de dez
salas para estudo, espaço
para cursos de introdução
à logosofia e um anfiteatro

com capacidade inicial de
120 pessoas, que na se

gunda etapa será amplia
do para 175lugares.

"Começamos um traba
lho de arrecadação de fun
dos ao longo dos anos para
termos uma sede ampla
para atender aos estudantes
da ciência em nosso muni

cípio e toda a região", des
tacou o diretor da fundação,

1
I

OESIGN Peças usadas na montagem do carro mostram a versatilidade do acrílico

�
I

CENTRO AUDITIVO JARAGUÁ

EM JARAGUÁ UMA LOJA DE APARELHOS AUDITIVOS.

o que é ....AparelhoAuditivo?
O.ApaJellmAudílivo possui um ou mais micmfornes qlJle cap!lam o SOO'! 00 éIIIII1bienm_ O siima!I

acús1IiiI:o é lIrarnsfuIrmado em sirnaII eJélIJriioo. qIJIe é a11lll,P'lilitcadtJ e atllap'ladD de aoooOO com a .-lia
auditiva O recepmr reoD'IlIlVe'I1e I[)) siirnalI eIIé'JJriioo em s'"1iIlIa'I acíJlsailOlll e o direoiDrna para dernbo 00
carna'I éII.IdiIIJiw_
Os a,pam'llms awf!IIJiwJs mIBllilmam a CIllm;pmer1I5âD <dia t.aiIa e11ID wãriiasSI� e dão slJljJmlte às
m.tJIilas� 00 s'"lS!e11!Da awfiIIJiro�rnJ) CIll11l1llll �oca!iizaçãD SOOII!llI:a"om�(). de.mlire
�
O apare'IIiID aIIIlIi1iiw exiisIIJe eIII1l difulrernl!es tecnokJgias, tipos, a.1énrn de di�J'liicadas IiJllbas de

produtos_ Hojje falatemoo <dia�
Os� alluflfu10s digi1ais sãD IPIDgrcimnalllos peIllIpro:r.� «ile saÍÍloo amjlilüva abralrés 00

mi�dDfOl.ll biimer_
IJJern'lnll> doo a;pare!liloo amifibwos, 00 sirnais aCIÍIsljioos são iIJr.am&1'tJJ.nnrna:t!loo. telllil alta 'l1eoollllarlle te ama

erIlWllllile pmo'isã!i). eIlJiI lIII.mlC&dl:igo lIiLrnã!i1lJ) qJJJe pelllililil:e illI �lJIS!Ie 00 Sirnal 3Tlli1Pliflicaxb

A tet:no1ogia digiJa1 ciIã llilUa'is flemm"llliBa!lle tpar.a lP�roio.rnar �JJl9ll1eS pelSOma:lizadas ã perda
alll�Wa e penrmiil:e arlli:ciiomar l!1eD1lIISoo que iIlIãllI aD �lJlal1eTIilDmaio! teliu::ácia 5m1lllÍl1e.rsasSi_ções
alJllili'tivas_ O apareJIilD lê itllítalnme:rnte regüIaIilD a:tr.ail1és 00 <OIMiIiIP.llitarllmr:.

Tecnologia Djgi1a1mente PlfIGgramáv.e1
!Essa tecTmllil!lJ1a lê a ClJ)llIlimimação tem�r.e� de sii1liill amaogiooe lJllI!Illgr.a:nmação digital
dli) siSlema alJItlfitw�Ia omnm.j:)uta:dltJr_

.

Tecno'logiaAna1õgica
Os apareIlms atIIIiIilii;msomlllil� «ile si:ma'1 arna1íDgioo sãD��

pelli) proflS51mmal de saúrlIe .mrlli'tiil1a aítal'és «ile lIinillliler.s.. Os�.lIISles pelSOmal� sâIlImais .

res'trittDS lUlIiIIIa vez que ii:mrn1apiies «DIIIiI!Il os�nes de ruJxJllD, !!lIBIl6m:ciJadltimes de mílCllllJ1oola" iii
p1á�ica I(l)�D pnr CIllrn'trtOle lIle.llllllllbo. «ilelil�1le 0l.Il1= atlfiriio.rna'is lmãID JPllllllIeilllil ser ítl11'te!lJlaillas ao
sis'tenma.

.

4
r,
,

{

oCenboAuditivo JaJaguá�rnla S.l1Iiil �iniIna de�11ilms a.llllllltiWllS. São \\1átiioo lIIIiIlllIlIeIms

para alernllara 1tmBos os gllS'tDIs e es'tllIllS de w.iIlla ÜIlIIiIil 1tec11llJl1t»:!JjIa <dia II111láISSi.Jes iii IIiI1IiiÍIS

SllIlias'liicarlla

Consulte um médico otorrinolaringologista.

Visite-nos, teremos prazer em atendê-lo.

FONES (47)3372-2364-Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 - CEP 89251-700 :(47)3055-2364Centro Jaraguá do Sul se caj@caj_com_br
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Ala Daniel é convocado
para a Seleção Sub21
o�s":� ·�,.,.O Ex-atleta da Malwee e atual técnico da Seleção Brasileira
da categoria, Manoel Tobias acredita no potencial do atleta jaraguaense

Oprocesso de renovação
do futsal jaraguaense co

meça a dar frutos no cenário
nacional. Apontado como um

dos destaques da CSM na atual

edição da Liga Futsal, o jovem
ala Daniel Mendonça da Rosa

foi um dos atletas convoca

dos para a Seleção Brasileira

SUb21, que irá participar do

Campeonato Sul-Americano
da categoria, entre os dias 15 e

22 de junho, na Venezuela.

Aos 19 anos, Daniel atuou
em seis jogos da atual edição
da Liga Futsal, onde anotou

um gol. Natural de Jaraguá do

Sul, foi formado nas categorias .

de base do salonismo local, no
projeto mantido pelo Colégio
Evangélico Jaraguá.

Para o' ex-atleta Manoel

Tobias" comandante da Sele

ção Brasileira SUb21, Daniel
fez por merecer a chance com

a camisa canarinho e integra

Longe de casa
Em virtude da realiza

ção do UFC em Jaraguá do

o projeto de renovação do
futsal brasileiro. "Estamos no

processo de busca por novos

talentos e quem souber apro
veitar, terá novas chances. Já

acompanhávamos o rendi
mento do Daniel e sabemos do

potencial que ele terá no futu
ro", definiu Tobias.

Sul, houve uma mudança no

cronograma da CSM. Sem

poder atuar na Arena Jara

guá, a equipe fará dois jogos
longe de seus torcedores. As

partidas serão realizadas em

Fraiburgo, no novo Centro de
Eventos do município.

"A Arena foi cedida para
um evento mundial e não po
demos reclamar, pois será

importante para a cidade. Es
tivemos em Fraiburgo vendo a

estrutura e a cidade está em

polgada para receber a nossa

equipe", comentou o supervi
sorMário de Oliveira. "

CRESCENDO Apontado como uma das grandes promessas do nosso futsal, ala Daniel vai se firmando na equipe e na Seleção

Transferências

Max e Paulinho estão de casa nova, oMetropolitanc
Após o término do Campe

onato Catarinense da Divisão

Principal, o Juventus perdeu
mais dois atletas que se desta
caram na trajetória da equipe.

. Desde 20ll no tricolor jara
guaense, coincidentemente o

polivalente Paulinho e o meia
Max continuarão atuando jun
tos, mas no Metropolitano, de
Blumenau.

Como o vínculo com o Mo

leque Travesso expirou, ambos
se transferiram com contrato

livre. Assim, o Juventus não
terá um retorno financeiro das

negociações.
Ídolos em Jaraguá do Sul,

ambos eram remanescentes do

plantel comandado por Pingo,
'

que realiz)ou' gf'ande campa-.
, IIIIH I .·,I.H . .!: .

nha no turno do Estadual. Em

2012, fizeram parte do elenco

vice-campeão da Divisão Es

pecial, recolocando o Jeventus

na elite. No Metropolitano,
disputarão o Campeonato Bra-

, sileiro da Série :O.. .

.'J .. l I ... {, i J .. f. ": o

OCP18
www.ocponline.com.br

FEIJOJilVE Números de
Oliveira não batem com os

dos organizadores do evento

Juventus

Presidente

presta contas
o presidente interino do Ju

ventus, Jeferson de Oliveira,
prestou contas de seu primeiro
mês à frente do Moleque Traves
so. Segundo boletim divulgado
para a imprensa, os cofres do clu
be receberam urn aporte de R$
133.173�97· no período. O valor
foi proveniente de patrocínios,
doações, rendas, lucros do bar,
empréstimos bancários e o saldo
da Feijojuve. Ainda segundo o

mandatário, no mesmo período
o clube teve uma despesa de R$
133.180,00, valor este referente
ao pagamento de-salários atrasa

dos, salários do mês, taxas de po
liciamento, alimentação, aluguéis,
entre outros. No total, o clube teve
urn déficit de R$ ·6,03 (seis reais e

três centavos) nomês de abril, pe
los números apresentados.

Com relação à Feijojuve,
existe um desencontro nas

informações. Oliveira afirma
ter recebido um aporte de R$
30-444,97, enquanto os orga
nizadores informaram ter re

passado R$ 32.980,43 ao clu
be. No total; a diferença é de R$ .

2.534,46. Coro relação ao proces
-so eleitoral, Oliveira segue pedin
dó tempo para trabalhar, mas já
começa a acenar 'com urna data.

Especula-se que em'dezembro o

clube convoque uma assembléia

para resolver esta questão.
I j

.
II

.. : t." I \
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BREAKERS
-

OTBAL.L T

Breakers apresenta seus

dois atletas americanos
Salários dos atletas será bancado pela

empresa Ave", um fabricante de notebooks de alta performance

Se o Brasil é o país do

futebol, os Estados
Unidos são a terra do
'football'. E nada melhor
do que buscar entre os

melhores, os reforços ne

cessários para fazer bo
nito no cenário nacional.
Atrás de seu primeiro tí
tulo no Torneio Touchdo

wn, o Jaraguá Breakers

apresentou ontem mais
duas contratações para a

competição. São eles os

norte-americanos Julian
Banks e Jacob Payne.

Payne é defensor, tem
1,87 metros e 93 quilos.
Ex-atleta da Arena Foot

ball League (AFL), chega
para reforçar um setor

onde o Jaraguá Breakers

encontrou muitas dificul
dades no ano passado. "Ele
tem um grande senso de

Caminhada

Vagas esgotadas
para domingo

cobertura e ainda vai aju
dar a gente nos retornos",
analisou o treinador - ou

coach - Dennis Prants.

Já Banks tem 1,85
metros e 89 quilos. Será
o 'quarterback', posição
comparável a um joga
dor de meio de campo no

'soccer'. Ele terá a mis
são de armar as jogadas
ofensivas da equipe azul
e laranja. "No Brasil, não
temos um 'quarterback'
especialista. Temos atle
tas que tentam jogar na

posição, mas um especia
lista mesmo é muito difí

cil", comentou Prants.

Com os salários ban
cados pela Avell, um fa
bricante de notebooks
de alta performance da
vizinha Joinville, os ame
ricanos têm contrato as-

sinado até dezembro e

chegam com a expectati
va de levarem os 'Quebra
dores' à final nacional.

"A minha expectati
va é trazer um pouco da
cultura do nosso futebol
americano e tentar atrair
cada vez mais fãs para a

modalidade", informou
Banks. "Esperamos con

tar com o apoio dos tor
cedores nos nossos jogos,
retribuir todo o carinho e

buscar todas as vitórias
necessárias para levar o

Jaraguá Breakers a le
vantar o caneco", acres

centou Payne.

ESPECIALISTAS
Norte-americanos

Payne ('E) e 8anks
chegam em Jaraguá do
Sul sonhando alto, com

um título nacional

Tênis de Mesa

FMEreativa
sua escolinha

HENRIQUE palITO/AVANTE!

Não restam mais vagas para a ter

ceira caminhada do circuito "Caminhos
do Vale", que acontece neste domingo
(12). Desta vez, 105 pessoas se inscreve

ram para participar do evento gratuito,
promovido pela Fundação Municipal de
Esportes e Turismo em parceria com a

Vivendo Agência de Viagens e Turismo.

O destino será a Pedra Branca.

Estão abertas as' inscrições para a Es

colinha de Tênis de Mesa da FME. A ini- �

ciativa é destinada a crianças e jovens de
6 a 16 anos. As aulas são gratuitas e acon

tecem no Ginásio do Sesi, entre segunda e

sexta-feira, nos períodos matutino e ves

pertino. As atividades serão conduzidas

pelo professor Volnei Nass, a partir de

hoje (8). Informações no (47) 8421-9576.

Boliche

Competição em
duplashoje

Varzeano

Jogo inacabado
é remarcado

Mais uma modalidade esportiva busca

seu espaço em Jaraguá do Sul: o boliche.
Numa iniciativa do Play Bowling, hoje (8)
acontece o 10 TorneioAmador deDuplas do
município. Estas podem ser masculinas, fe
mininas oumistas. Informações e inscrições
no (47) 3371-9902. O Play Bowling fica na

ruaWalterMarquardt, 727, no RioMolha.

A FME remarcou a partida entre Operá
riojRotabelajSipar e Flamengo, válida pelo
310 Campeonato Varzeano, paralisada na

tarde do último sábado por falta de seguran

ça. Os dois minutos remanescentes da pri
meira etapa, bem como todo o segundo tem
po da partida, serão realizados no sábado,
dia 7, a partir'd� 15h� éâiripd do EbtMbgo. J II

LEILÃO OE CASA Dias: 20/05/2013 ·11h30 (10 leilão] e 03/06/2013 ·l1h30 f2IleilãO]., I

Local do leilão: Av. Angélica, 1.996· 3e andar· cj. 308· Higienópolis· São Paulo/Si> PRESENCIAL E ONLlNE •
/

ZUKERMAN LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA· FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial' inscrito na JUCESP n' 719, com escritório à Av.

UllOES Angélica ne 1.996, 6e andar, Higienópolis, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCOS/A, inscrito no

CNPJ sob n' 60.701.190/0001·04, com sede na PraçaAlfredo Egydio de Souza Aranha, n" 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP,
nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra, de bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras

Avenças, firmado em 24/10/2011 (Contrato nº 10121650809), no qual figuram como Fiduciantes JANAíNA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira,
comerciante, RG ne 35A01.767-6-SSP/SP, CPF ne 367.657.638-13, e seu marido FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, comerciante,
RG nº 44.872.752-3·SSP/SP, CPF nº 368.069.588·85, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei ne 6.515/77, "

residentes na cidade de São Paulo/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e

parágrafos, no dia 20 de maio de 2013, às 11:30 horas, à Av. Angélica n2 1.996, 32 andar - Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP, em
PRIMEIRO LEILÃO, com lancemínimo igualou superiora R$ 757.773,39 (Setecentos ecinquenta e setemil, setecentos e setenta etrês reais
e trinta e nove centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo terreno
contendo a área de 446,25m', sem benfeitorias, constante do lote nº 03 na cidade e comarca de Jaraguá do Sul, neste estado, localizado no
lado ímpar da Rua 184·Bernardo Dornbusch, melhor descrito e caracterizado em suas medidas e confrontações na matrícula ne 9862 do
Ofício de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/Se. AV.2·9862 - Para constar que no terreno da matrícula foi construída uma casa

residencial em alvenaria com área de 49,00m', situada na Rua 184-Bernardo Dornbusch nº 209. AV.4·9862 - Para constarque a casa da Rua
184·Bernardo Dornbusch, 'ne 209, tem hoje o ne 753. Obs: Ocupada. Conforme a Prefeitura Municipal a área edificada do imóvel é de

151,26m'(casa) e 34,76m'(garagem). Regularização e encargos junto aos órgãos competentes, bem como a desocupação, correrão por conta
do adquirente. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 03 de junho de 2013, no mesmo horário e local, para
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igualou superior a R$ 502.966,60 (Quinhentos e dois mil, novecentos e sessenta e

seis reais e sessenta centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br
e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILlTE·SE, com antecedência de até 01 (uma) hora-antes do início do
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site

www.zukerman.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes
presentes no auditório do leilão demodo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter "ad corpus" e no estado
de conservação em que se encontra. O interessado poderá optar pelo pagamento do arremate à vista, ou, financiado pelo próprio Banco, com
20% de sinal e o saldo em até 300 meses, sujeito a aprovação de crédito. O crédito poderá ser aprovado previamente, através do site do
Leiloeiro e cuja carta de crédito emitida pelo Banco, deverá ser apresentada no ato da arrematação em Leilão. O arrematante pagará no

ato o preço total da arrematação, ou, o sinal de 20%, no caso de optar pelo financiamento e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5%
sobre ovalor de arremate. Caso haja arrematante a escritura de venda e compra ou o Contrato de Financiamento será firmado em até 60 dias
da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n' 21.981 de 19 de outubro de 1.932, comas alterações
introduzidas pelo Decreto n° 22.427de l' de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de LeiloeiroOficiaL

J,,.,.,_,.•.� ,. ,.,,:'�.: WWW.ZUKERMAN.COM _ BR Informaçées: (11) 2184.0900

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP20
www.ocponline.com.br ESPORTE " QUARTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2013

Joinville recebe o Santos
EXPECTATIVA Com a Arena JoinviUe lotada,
Coelho quer surpreender o Peixe, de Neymar

Agência Avante!

\'

Com apenas o Atlético-GO

garantido na terceira fase
da Copa do Brasil, sete jogos
movimentam a noite de hoje.
Focado na classificação inédi
ta na competição, o Joinville
enfrenta o Santos, às 22h, na
Arena Joinville.

A expectativa é de estádio
lotado e os jogadores do Trico
lor estão confiantes na vitória.
"Estamos nos preparando faz

alguns dias para este jogo diante
do Santos. Quanto mais torce

dores, melhor. Esperamos retri
buir dentro de campo e conquis
tar a vitória", "declarou o meia
Ricardinho. Com estiramento, �
meia Montillo é desfalque con

firmado na equipe paulista. En
tretanto, a maior preocupação

". é com Neymar, que está confir
mado como titular.

Mago em baixa

I
i'
f,

Em baixa no Verdão e sem atu

ar desde o dia 14 de março, o meia
chileno Valdívia pode estar dei-
'"

.

xando o clube para defender o Ri-

�er Plate. A diretoria palmeirense
já admitiu aceitar a venda caso os

valores propostos sejam interes
santes. No departamento médico,
o jogador já havia manifestado in
teresse em deixar o clube.

I·

Mão na vaga

.<

Em busca da vaga nas quartas
de final, o Galo encara o São Pau

lo, hoje, às 22h, no Independência.
Mesmo podendo utilizaro empate
para se classificar, o zagueiro Ré-

. ver quer atenção dos companhei
ros. "Esse jogo é fundamental para
nós e não atuaremos pensando no

empate. Precisamos ter atenção do
início ao fim", definiu.

No interior do Paraná, o Fi
gueirense tenta eliminar o jogo
de volta e encara o Arapongas,
às 191130, no estádio dos Pássa
ros.As novidades do Furacão do
Estreito deverão ser as estreias
do lateral Willian, ex-Juventus,
e do atacante Rafael Costa.

Podendo perder por até dois
gols de diferença para se classi

ficar, o Asa enfrentá o Ceará, às
22h, no Pv, Em Natal, o ABC

duela contra o Sport, às 22h, no
Frasqueirão. Em Naviraí, o Na
viraiense encara o Paysandu, às
22h. Em Lucas do Rio Verde, o
Luverdense enfrenta o Bahia, às
22h, no Passos da Ema.

Fechando a noite, o Con

fiança recebe o Fortaleza, às

20h30, no Batistão. Amanhã, o
América-RN encara o Atlético

PR, às 19h30, no Nazarenão.
Por fim, o Bragantino duela
contra a Ponte Preta, às 2lhSO.

ZIlMO NUNESljOlNVlll.E

CASA CHEIA Torcida do Joinville promete fazer a festa na arquibancada

Flu quer vencer
Após perder na Colômbia, o

Fluminense precisa vencer o Eme
lec, hoje, às 22h, em São Januário.
Para omeia Thiago Neves não exis
te favorito, mas garante entrega na
luta pela vitória. "A Libertadores é
uma competição complicada, que
é forte e não tem favorito. Vamos
lutar para avançar e contamos com
o apoio da torcida".

.

Hora da verdade
o São Paulo viaja a Minas Üe

rais sonhando com a classificação.
Mesmo perante as dificuldades, "

o Tricolor espera aproveitar o cli
ma de euforia do adversário. "Eles
estão confiantes, pois ganharam
de nós dentro do Morumbi. O São
Paulo é urn time grande, precisa ser
respeitado e nada está decidido",
comentou o zagueiro Edson Silva. -

FI
Senna vai bem
Dispensado da Fórmula 1, o

brasileiro Bruno Senna está fazen
do bonito no Mundial de Endu
ranc.e. Defendendo a equipe Aston
Martin, Senna lidera a Classe GT.

Recém chegado a categoria, o pi
loto ainda está se entrosando. "A

mudança está sendo bem sucedi

da", definiu. O japonês Kobayashi,
está em terceiro na classificação.

Sollys reforçado
Vice-campeã da Superliga, o"

Sollys promete lutar pelo título
da próxima temporada e resolveu
buscar reforços na Europa. A pon
teira italiana Caterina Bosetti, de

19 anos, é uma aquisição confir
mada. "Estou muito motivada com
este desafio", declarou a jovem re

velação: Bosetti foi eleita a melhor
atleta do mundial juvenil de 201L

Futebol

São Paulo
confirmado
na CopaAudi

Em torneio organizado
pela montadora de auto

móveis Audi, o São Paulo
foi convidado e confirmou

presença na edição da Copa
Audi 2013. O torneio será
realizado em Munique, na
Alemanha, sendo integrado
também por Bayern, Man
chester City e Milan. Da

mesma-forma que o Inter

nacional em 2011, a equipe,
brasileira deverá receber
cerca de R$ 1,5 milhão e

contará com o custo de pas
sagens e hospedagem pa

gas. Criada para celebrar os
100 anos da empresa alemã,
a competição já foi realizada
em 2009 e 2011. Na primei-

.

ra edição, o Bayern levantou
o caneco e posteriormente o

campeão foi o Barcelona. O
São Paulo foi o segundo clu
be brasileiro convidado na

história do torneio.

Judô

Naturalizações para o Rio-I6
Uma das chances de medalha ólímpica para o Brasil em

2016, o judô está vivendo urna debandada de atletas. No to

tal, sete já se naturalizarampor ontros países. Taciana Lima
(Guiné-Bissau), Camila Minakawa (Israel), Sérgio Pessoa

(Canadá), Carlos Luz e Eduardo Lopes (Portugal), Moacir
Mendes (Uruguai) eVictor Karabourniotis (Grécia).

NBA

Spurs vence e Heat tropeça
Desfalcado do catarinense Tiago Splitter, o San An

tonio Spurs teve dificuldades, mas conseguiu largar em
vantagem contra o Golden StateWarriors, porizç a 127,
em casa.Avitória veio após duas prorrogações. A surpre
sa da segunda fase dos playoffs da NBA foi a derrota do
Miami Heat para o Chicago Bulls, em casa, por 93a 86.

LECIMAR CONFECÇÕES LTDA, CNPJ
79.941.506/0001-55, com sede a Rua Manoel
Francisco da Costa, 4.050, no Bairro João Pes-

\
soa em Jaraguá do Sul, comunica que requereu
junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), a Renovação (LAP, LAI, LAO)
para a atividade Industrial textil, com localização
à �ua Manoel Francisco da Costa, 4.050, no

Bairro _João Pessoa em Jaraguá do Sul, no imó
vel pertencente à Matrícula Imobiliária 55.935. O

prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20
dias corridos a partir da data desta publicação,
sendo que o licenciamento será concedido se
atendida a legislação ambiental. ..
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