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Obra começa a sair

Técnicos terminaram ontem o levantamento topográfico da área onde será construído o viaduto que vai ligar os bairros Centenário e Vieira. PÁGINA 4
,

Habitação
Famílias carentes
são priorizadas
Os critérios de inscrição nos
programas habitacionais de

,

Jaraguá do Sul vão atender
.

�

às pessoas commaior
'vulnerabilidade social. PÁGINA 8

Lazer

Eventos para
o Dia das Mães
Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul realiza, sábado, uma série de
atrações artísticas
éth frente ao Museu
Emílio da Silva.

Social
Fotos artísticas
Sábado ocorre o 20 Varal

Fotográfico de Jaraguá do Sul.
Evento será no Espaço Cultural
da antiga Estação Ferroviária.
MOA GONÇALVES, PÁGINAS 12 E 13
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Jaraguá do Sul confirma O

primeira caso deGripe A .

ALERTA Mulher, de 42 anos, está internada na UTI do 'Hospital São José.Vigilância'
Epidemiológica do município rnonítora outros quatro casos suspeitos com a doença.
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PONTO DE VISTA COMENTÁRIO

Os arrwrosos
�mos que mudar muita coisa
.1 nesse odioso modismo do po
liticamente correto. Hoje você não

pode dizer nada que não seja tipifi
cado como preconceito mi discrimi
nação. Não dou àmínima para esses

ordinários da falsa bondade. Vivo
muito bem com os meus sagrados
preconceitos e lixem-se os menti
rosos da falsa tolerância. O politica
mente correto é covardia, hipocrisia
e deslavada mentira. O bonitinho, o
falsamente bonzinho, o "educado" é
um farsante, baita farsante!

Venho ao.assunto porque tenho
uma causa furiosa por que lutar. Te
mos que iniciar uma cruzada para
não mais chamarmos de animais
aos animais e aos seres hUmanos
de humanos, de racionais. Racio
nais são os "animais", e animais são
os humanos, pelo menos a grande

.

maioria. No cotidiano, chamamos

de animais as pessoas grosseiras,
estúpidas, malcriadas. Pois é, mas
os animais jamais agem assim. Um

cão, por exemplo, não amarraria
um ser,humano nos trilhos de trem
para vê-lo sofrer e morrer. Os "ani
mais" humanos fazem isso,

Na" Folha, leio quase que dia
riamente um novo crime hediondo
contra bichos. Na última edição a

manchete era esta: - "Mais um cão
é amarrado aos trilhos do trem em

Lorena". Quase todos os dias al

guém faz isso, quer dizer, um "ani
mal" faz isso.

Em Porto Alegre, uma encarná-

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

71/1- ,mae. LUIZ CARLOS PRATES

Naúl�a seg_unda:�eira recebi de�eu tioum e-mail com
o segumte titulo: Asas de Deuspíntura em penas". No

e-mail havia lindas imagens pintadas em penas, isso mes

mo, penas de pássaros. Porém o que me chamou a atenção
foi àmensagem que havia após as pinturas. .

Considerando que no próximo domingo, será celebrado
o Dia das Mães nos lares das famílias brasileiras e do mun

do, pensei em escrever algumas palavras em homenagem a

este "ser" que é especial na vida de cada um de nós. E penso
que amensagem que li na segunda-feira ilustra de uma for
ma única, o que é o amor de umamãe.

Conta-se que depois de um incêndio florestal no Par

que Nacional de Yellowstone, alguns guardas florestais co
meçaram a sua caminhada até uma montanha para avaliar
os danos e um "ranger" (guarda) encontrou um pássaro li
teralmente petrificado em cinzas, empoleirado no chão na
base de uma árvore. Sempensar, bateu no pássaro com uma

vara, porém após sua batida, três filhotes minúsculos cor
reram sob as asas de sua mãe morta. Amãe amorosa, com

plena consciência do desastre iminente, tinha levado seus

filhotes para a base da árvore e reuniu-os debaixo das asaS

instintivamente, sabendo que a fumaça tóxica subiria. Ela
poderia ter voado para a segurança, mas se recusou a aban
donar suas crias. Em seguida, o incêndio chegou e o calor
havia queimado seu corpo pequeno, porém amãehaviaper
manecido firme, porque ela tinha se disposto arnorrer, pois,
assim aqueles sob a cobertura de suas asas viveriam.

Ser mãe é aquela pessoa que te ensinou a dar seus

primeiros passos, a dizer suas primeiras palavras; aquela
que sempre tem um "colo" não importa quanto anos você

tem; aquela que tem sempre uma palavra de conforto

para suas dificuldàdes e preocupações; é aquela a quem
você deve a sua vida; e acima de tudomerece seu respeito,
sua gratidão e seu afeto. Desejo um feliz e abençoado Dia
das Mães, a todos os leitores!

• Lição
. A leitora Claudia testem:unhou um caso que ela ad
mirou e aplaudiu. Numa pracinha, no bairro Coqueiros,
Florianópolis, uma guria fez umabobagem, comportou-se
mal, enfim, e foi duramente advertida pelos pais, na frente
de todos e semmeias-palavras,AClaudia achou formidá
vel, é isso mesmo. Hoje está na moda os pais passarem a

mão pela cabeça dos filhos quando erram, mas mais tar
de vão searrepender e rangerdentes. Quem hoje puxa os
freios na educação dos filhos, vai deitar e dormir, e saber
que os filhos não lhes vão, mais tarde, decepcionar.

ção do demônio jogou cinco filhoti
nhos de cães numburaco, despejou
lhes álcool por cima e ateou-lhes

fogo. Sobrou um cãozinho, imedia
tamente adotado. Vejo todos os dias
cavalos e vacas presos em pequenas
cordas, sem água, sem comida, sem
respeito.Vejo todos os diasmalditos
carroceiros, a quem desejo o pior,
chicoteando os bichos; os que, de

fato, são animais, seguram orelha.
Diante disso, sugiro que chamemos
de animais aos humanos, àmaioria,
e de "amorosos" aos hoje chamados
de animais. E quanto aos caras que
amarram cães em trilhos de trem,
os matam queimados ou não lhes
dão água, eomida e respeito, como
o fazem com os cavalos e vacas,
os quero na minha delegacia. Eles
morderão a corda com a qual terão
o lombomarcado pelo resto da vida .

Se houver resto...

o colégio. Todos os dias, o colega vagabundo, um ma

chinho impotente, abusava da garota, ofendia-a, fazia
um bullying infernal com ela. Ela andava desesperada.
Certo dia, ela levou uma faca. Provocada, deu uma fa
cada na barriga do estúpido. Ela está presa. Na minha
delegacia ela ganharia limonada e uma viatura especial
para levá-la em casa. De quem a culpa desse caso? Da
família do machinho impotente, da escola e desta so

ciedade suja que vê a mulher como. ser complementar,
secundário, "objeto". Toma, machinho!

• Absolvida
Aconteceu em São Paulo, ouvi a notícia na Rádio

CBN. Dois colegas de aula, um guri e uma guria, am
bos com 16 anos. Dia destes, ela foi com uma faca para

• Falta dizer
Nunca devemos dizer a uma pessoa que desista, que

não há esperança, que é muito difícil, que não vale apena,
deixemos nas pessoas a esperança. Esperança pode ser o
que ficou na vida delas. E além disso, há os "milagres" ...

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotose sugestões

parae redacaoídtocorreiodopoio.com.br

Massaranduba

Inscrições para
corrida estão abertas

A Prefeitura de Massaranduba está com as

inscrições abertas para a corrida de rua que
será realizada no dia 9 de junho. Os interes
sados deve se inscrever pelo site www.correre
nadar.com.br . Os atletas recebem uma camisa
do evento, isotônicos, água, alimentação, chip,
relógio digital. A prova será disputada em per
curso fechado de sete e 18 quilômetros e ainda
conta com a corrida infantil de 600 metros.

São esperados cerca de 300 atletas.
I, í

a, '. ,. t ·)1

ENCO,MENDAS'
DE MUDAS
A Prefeitura de Jaraguá do Sul
realiza a primeira campanha
de mudas frutíferas no ano. As
encomendas devem ser feitas
na Secretaria de Agricultura
- Rua Ângelo Rubini, 600 -

Barra do Rio Cerro - até o dia
4 de junho. Serão oferecidas
para os agricultores 400
variedades de plantas, com
200 espécies diferentes. Entre

, as mais tradicionais são:

ameixeira, caqueiro, goiabeira,
jaqueira, limoeiro, mangueira
e pessegueiro. Também estão
à disposição 200 mudas de

acácia, cabreúva, canela, chorão
e paineira. Os preços variam'
de R$ 2,80 a R$ 390, conforme
o tamanho. Informações no

telefone: 2106-8114.
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CHARGE EDITORIAL

Cidade deve estarJr(rEMOS UM CASO
'DE GRIPEA

I IE'MjA���

•

atenta contra a gnpeq' E '$A' ASSI�
tJA RUA, 7seML&�Ot

com a diminuição de casos, os cuidados
foram deixados de lado e resultou uma
certa acomodação na prevenção. Mas o
vírus não está ausente.

A manhã termina a campanha de va

.1"\cinação contra a gripe. Até ontem,
Jaraguá do Sul tinha alcançado 82%
da meta estipulada de atendimentos às

pessoas consideradas prioritárias para
esse medicamento - idosos, crianças,
gestantes.

Apesar de toda a mobilização para
chamar a atenção a uma importante ati
tude preventiva para evitar um problema
mais grave, muitas pessoas ainda não se

deram conta da importância de tomar
.

Além da vacina, as ações básicas
esse remédio,

-

.

.

como higienização das mãos e alimen-
A confirmação de um caso de gripe A tos e evitar circular em ambientes muito

na cidade e mais outros quatro suspeitos ', fechados são procedimentos que podem
reforçam ainda mais a necessidade de ajudar. O álcool em gel dev:e estar dis
estar preparado para combater a doen- . ponível nós ambientes de circulação de

ça. Jaraguá do Sul está em alerta com a pessoas, como lojas, escritórios e indús

situação. Em 2009, quando a gripeA fi- trias. Todos são responsáveis para ajudar
cou conhecidamundialmente, houve um a evitar que esse problema se torne uma

trabalho intenso de prevenção. Depois, situação de epidemia.

"
Todos são responsáveis para evitar

que esse problema vire epidemia.

I

Fale conosco
* Os artigos e opiniões assinados não retratam

necesscncmenre o posicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utilizapapel produzido apartir de
� jantes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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t OBITUÁRIO "

Serviço
Cadastro único da
Assistência Social Diretor do Instituto

Data Popular,
Renato Meirelles,
em entrevista na

Folha de S.Paulo

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3187
14 -19 - 23 - 44 - 67

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1174
Primeiro Sorteio
04 - 09 - 10 - 26 - 42 - 47
Segundo Sorteio
03 - 09 - 10 , 28 - 39 - 45

o que surpreende é que, por mais

que o processo de bancarização
tenha crescido, quatro em cada

dez brasileiros ainda não possuem
conta-corrente ou poupança.
E esse número é ainda maior

• HEINRICH FRIEDERICHWILHELM

morreu na terça-feira, dia 7, em Jaraguá do
Sul. Tinha 102. Deixou enlutados filhos,
noras, netos, bisnetos, trinetos e amigos.
O sepultamento foi realizado ontem, no
cemitério do Bairro Vila Lenzi.

o PEDRO SCIPIETZmorreu na terça-feira, dia
7, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 61 anos. Deixou

esposa, filhos, filha, genro, nora, neto e demais

parentes e amigos. A cerimônia de despedida foi
realizada no Crematório Catarinense, no Bairro
Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul.

o ARMÀNDOS�ONmorreu na segunda
feira, dia 6, ern.Jaraguádo Sul. Elti tinha 59
anos. Deixoumãe, esposa, filhos, genros,
noras, netos, irmãos e amigos. A despedida foi
realizada na terça-feira, dia 7, no Crematório

-

Catarinense, no Bairro Nereu Ramos.

nas classes mais baixas.

O atendimento do setor de Cadastro Único da Se
cretaria de Assistência Social não terá atendimento
ao público hoje e nem amanhã. o-motivo é o trabalho

. interno da atualização dos cadastros. O atendimento
na secretaria volta.ao normal na segunda-feira. Nos
Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os
registros continuam sendo feitos normalmente.

1
\
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Começam as obras do viaduto
EDUARDO MONTECINO

OPERAÇÃO
Primeira etapa
é a construção
dos acessos

alternativos das

vias marginais da

Waldemar Grubba

Carolina Veiga

A s obras de construção
r\.do viaduto que fará
a ligação entre os bairros
Vieira e Centenário, em

Jaraguá do Sul, começa
ram dia 30 de abril, com
a supressão da vegetação
da lateral da Avenida Wal
demar Grubba, próxima
à linha férrea, e com o

levantamento topográfi
co da área, concluído on

tem. Algumas escavações
já começaram e hoje deve
ser realiza a drenagem do
terreno. Para a próxima

EM AÇÃO Operários da construtora finalizaram ontem os trabalhos do levantamento topográfico da área

semana está prevista a

conclusão do projeto de

realocação de 37 postes e

das redes de telefonia" e de
internet.

Entretanto, de acordo

com o engenheiro respon
sável pela obra, Mário Be

cker, da EPT Engenharia
e Pesquisas, ainda falta
muito para que o trânsito
da região seja impactado.

Para finalizar as de

sapropriações dos cinco
terrenos próximos à li
nha férrea, onde a obra

já começou, falta apenas
a publicação dos decretos

"Primeiro vamos realizar
os trabalhos de aberturas
das vias de acessos alter

nativos aos bairros para

depois trabalhar no meio

da via", explicou.

Ser mãe é".,

Cuidar, proteger,
confiar, perdoar, sofrer,
sorrir, chorar; brincar,
ensinar, reclamar,
incentivar: .. é amar
incondicionalmenteí
Sermãe também é

receber, é colher o amor
que semeou,
/ '

e sentir o amor

de quem sempre amou.

Pe{íz (Dia das !Mães!

oficiais. Isso deverá acon

tecer na próxima semana.

Segundo o arquiteto da
Secretaria de Urbanismo,
Evandro Luís Chiodini,
as negociações sobre as

indenizações necessárias
no lado oposto já estão em
andamento. "Por serem

seis áreas menores, esse

segundo lote de indeniza

ções deverá ter um custo

inferior ao primeiro, que
foi de R$ 1,2 milhões",
concluiu.

O viaduto custará R$
5,1 milhões ao Departa
mento Nacional de Infra
estrutura de Transportes
(Dnit), órgão responsável
pela obra, e será erguido
na Avenida Waldemar

Grubba, entre os bairros
Centenário e Vieiras. A

construção inicia na Rua

Adolfo Tribess, no bair
ro Vieira e na Rua Fidelis

Stinghen, no Centenário.

€,\RA DE JARAGUÁ Do�o� s�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos
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Gripe A faz o primeiro
contágio do ano no ValeLUCIOSASSI
TRATAMENTO

Paciente de 42 anos

está internada na UTI

do Hospital São José,
em Jaraguá do Sul

Natália Trentini

Permanece internada na unidade
de tratamento intensivo (UTI)

do Hospital São José a mulher de

42 anos diagnosticada com influen
za do tipo A. O exame não atestou

o subtipo do vírus, os mais comuns
são o HIN1 e H3N2. É o primeiro
caso registrado no Vale do Itapocu
em2013·

A paciente mora em Corupá e foi

encaminhada para o hospital após
apresentar uma síndrome respirató
ria aguda grave, complicação gerada
pela infecção com a influenza. Se

gundo a Vigilância Epidemiológica
de Jaraguá do Sul, amulher é obesa.
A obesidade é uma doença crônica
incluída nos grupos prioritários da

vacinação contra gripe. Além disso,
a paciente é fumante, o que serve de
agravante para as complicações.

Outros quatro pacientes, com

suspeitas de contraírem a doença,
foram medicados nas unidades de
saúde e aguardam o resultado dos
exames. A análise deve ficar pronta
na próxima semana.

Dados da Vigilância Epidemio
lógica do Estado apontam 11 mortes

em decorrência de complicações da

infecção, outros 13 casos confirma
dos e 255 suspeitas. Em comparação
com omesmo período do ano passo,
o Índice aumentou 112%. Na região
o primeiro registro foi em Joinville.

COMO SE PREVENIR

ATJTUOE O uso de álcool em gel para limpar as mãos é uma das formas de prevenção

Saúde preparada para atendimentos
Diante do perfil epide

miológico da gripe em todo o

Brasil, o Ministério da Saúde
em parceria com entidades
revisou o Protocolo de Trata
mento da Influenza para atu
alizar as medidas de controle
e condutas médicas diante
dos casos da influenza.

Na segunda-feira, profis
sionais ligados a saúde públi
ca conheceram o conteúdo do

protocolo. "Independente do

tores de escolas e outros se

tores também serão orien
tados com pequenas regras
que ajudam a evitar o contá

gio (ver infográfico). .

"A medicação está dispo
nível nos postos de saúde e

hospitais, mas não podemos
encarar uma epidemia com o

número de leitos que temos .

na região, por isso tomamos

todas as medidas possíveis",
comentou Jacobi.

Vacinação
preventiva

Jaraguá do Sul vacinou, até agora,

22.303 pessoas. O número é mais de
80% dametaestipuladapeloMinistério
da Saúde. Quem faz parte dos grupos

prioritários, tem até amanhã para pro
curar a vacinaem uma das 18 unidades
de saúde, durante horário normal.

Um dos grupos que apresenta
maior vulnerabilidade ao vírus, de

pessoas com doenças crônicas, está
com um índice baixo de vacinação,
apenas 60%. "O vírus age rápido, nem
começou o inverno e já temos esses

casos. A vacinação ajuda a impedir a
proliferações do vírus", disse o diretor
da Vigilância Epidemiológica, Jack
sonJacobi.

Dentro do público alvo estão crian

ças com idade entre seis meses e dois
anos incompletos, gestantes, idosos
com mais de 60 anos, indígenas, po
pulação carcerária e trabalhadores da

saúde, mulheres que tiveram filhos no
período de até 45 dias antes da data de

vacinação (puérperas) e portadores de

doenças crônicas. No município tam

bém estão sendo vacinadas crianças en
tre dois emenos de cinco anos.

A imunização é contra os subtipos
da influenza com maior circulação nos

últimos anos, AjHINI, AjH3N2 e in
fluenza B. Paraquem não estáno grupo,
a dosepode ser encontradas em clínicas
de vacinação, no valormédio de R$ 70.
No ano passado foram registrados em
Jaraguá do Sul13 casos confirmados de
influenza. O município havia atingido
81% dameta de vacinação.

t
)

1resultado do exame, apresen
tando os sintomas no atendi
mento clínico o paciente será
medicado. A gripe é encara
da com atenção", destacou o

diretor da Vigilância Epide
miológica do município, Ja
ckson Jacobi.

Mesmo com a rede pre
parada para atender os ca

sos, a principal meta é a

prevenção. Empresas com

ambulatório médico, dire-

ILUSTRAÇAO FERNANDO BASTOS

Cubra a boca e

o nariz com um

lenço quando
tossir ou espirrar

Coloque o lenço
usado no lixo

!
Mantenha distancia de locais
com aglomeração de pessoas

Se não tiver lenço,
tussa ou espirre
no seu antebraço,
não nas mãos,
que são meios de
contaminação

Lave as mãos
com água e sabão
freqüentemente,
secando-as com
papel toalha

Limpe as mãos

depois de tossir ou
espirrar, lavando-as
imediatamente

Evite sair de casa

quando estiver com
sintomas de gripe
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Patricia Moraes

PLEN
- Orçamento daFeira sofre corte
Entrando na sétima edi

ção, acumulando um

público de mais de 340 mil
visitantes e ainda, o que
não pode ser traduzido em

números, que é o contato

mágico entre as crianças e

a literatura, a Feira do Li
vro de Jaraguá do Sul deve
fechar com orçamento 40%
menor na comparação com

o ano passado. De R$ 300
mil, a queda deve ser para
perto dos R$ 180 mil. E
mesmo com o caixa reduzi

do, o diretor e idealizador
do evento, Carlos Henrique
Schroeder, evita falar sobre
o assunto. "Prefiro valorizar
os 'parceiros", diz.

Porém, tanto pela Lei

Rouanet, quanto de repasse
da Fundação Municipal de

Cultura, o valor disponível
é menor. Através da lei de

incentivo, a captação auto

rizada pelo governo federal
foi de R$ 414 mil, mas, até
ontem, pouco mais de R$
100 mil estavam garantidos,
sendo R$ 85 mil da empresa
Weg, que desde a primeira
edição tem apostado na força
da Feira do Livro, como ins
trumento de transformação
social e cultural. Já a Funda

ção confirmou a destinação
de R$ 40 mil, R$ 20 mil a
menos do que em 2012.

Segundo Leone da Silva

(PT), a redução foi prevista
no Orçamento deixado pelo

governo anterior. Porém,
isso não impede a Funda

ção de remanejar recursos,
basta boa vontade e a cons

ciência da importância de
um evento como a Feira. Só

para efeito de comparação,
para a realização do Carna

val, a' pasta repassou este

ano R$ 157 mil para dois
dias de evento (em 2012 fo-

, ram mais de R$ 300 mil),
com balanço de 12 mil par
ticipantes. A Feira do Livro
inicia no dia 6 de junho e vai
até o dia 16, com expectati
va de reunir 80�mil pessoas
e nomes confirmados como

Zeca Baleiro, Rubens Fi

gueiredo, Badi Assad e Da

niel Munduruku.

Jaime com a 10
O vice-prefeito Jaime Negherbon (PMDB) esteve ontem com os diretores

do Sport Club Jaraguá. Jaime.recebeu a prestação dê contas da entidade,
referente ao exercício de 2012,e, de brinde, uma camisa personalizada. De número
10, o vice diz que pretende ser escalado.corno atacante. Se�á que el� leva jeito?

Refis 2013Balanço
Segundo o secretário de Obras, Hi-'

deraldo Colle, no primeiro 'trimestre do

an9 foram feitas e recuperadas' oito pon
tes e pontilhões em bairros e localidades
da zona rural do município, totalizando
investimento aproximado de R$ 52 mil.

.

O Refis já está em vigor em Guaramirim.
Contribuintes em'dívida com impostos, taxas

, e contribuições podem procurar a Prefeitura
,

até o dia 20 de dezembro. Quem optar pelo
pagamento em cota.única ,terá descontá de
%'d' 'dttldt,lIiílll.1I11111l11..100 o os Juros e mora.

Presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Jean'
Leutprecht (PCdoB), reuniu
ontem a sua equipe para de
batei- as diretrizes do Projeto

,
.

Passou com facilidade pela: .Atletíl na Escola, lançado na

Câmara, por unanimidade,
.

um terça-feira ,pelo governo fe-'
projeto do Executivo remane- deral. :A ideia é impulsionar Q

.jando , reeursçs �
da Secretaria,

'

. .�spo,r:te de base eom .campe
.'Mllnicipãfde:Eoliiiçã':b', no.v�or).;:>;" �:Qi:Hitos"mcinicipal, estadual e

de R$ .478�968'Ao� O texto :des- -federal: "Só vamos ter gera-
-tina, os recursos para ampliação ções Olímpicas se as escolas
é reforma de escolas de ensino . tiverem -úm bom : trabalho;
fundamental, formalização' de Caso contrário, o Brasil nunca
convênio com a Apae, alimenta- vai brigar pelas melhores posi-
ção escolar e avaliação do estado ções", alerta Jean.
nutricional dos alunos.

EM FOCO
o vereador Jocimar de Lima vai
assumir a presidência estadual
do PSDC. A convenção da sigla

acontece no dia 11, na
Câmara de Vereadores.

• • •

Os boatos de que Dico Moser,
Adriano Junkes e Luiz Zonta
estariam assinando ficha no

PP não são confirmados pela
executiva da sigla.

.. . .

A chefe de gabinete Fernanda
Klitzke (PT) tem sido a garota
propaganda da nova campanha
de marketing da Prefeitura. Ela
anda com 'adesivo "Jaraguá é

Gigante" colado no peito.

• • •

Deputado Valdir Colatto
ministra palestra, hoje às 14h
na Fameg, sobre o impacto
do novo Código Florestal.

.. . .

Como a coluna antecipou,
a confirmação da vinda do'

Cirque du Solei I para Jaraguá
do Sul pode ser feita logo

depois do UFC.

ReadeqiIaçao :'

QUINTA·FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013

Fundo aprovado
A Câmara de Guaramirim aprovou

em primeiro turno projeto de lei que
institui o Fundo Municipal do Meio
Ambiente (FMMA). O instrumento
terá a função de custear ações, pla
nos, e projetos, visando a melhoria da

qualidade do meio ambiente. A dire
tora da Fundação, Elizangela Girardi,
acompanhou a votação e disse que o

Fundo é necessário pará a captação de
recursos estadual e federal.

.

Projeto pronto
Secretaria de Planejamentojá fina

lizou o projeto,de reforma do Ginásio
ArthurMüller. A previsão é que a obra
custe cerca de R$ 1 milhão, incluindo
a parte externa, que contará com pista
de skate e roller.

Geração
olímpica :

Contabilidade
Consultoria Empresarial
CRCIS&: 008289/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

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

gumz@gumz,com,br
Desde 1978
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Jovens

desempregados
Não é fácil ser jovem no

mercado de trabalho, a tese foi
reforçada mais uma vez pela
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que divulgou
ontem o relatório Tendências
Globais de Emprego para a

Juventude. De acordo com o

estudo, a fraca recuperação da
economia mundial agravou a

crise de desemprego entre os

trabalhadores dos 15 aos 24
anos. A situação é mais difícil
nos países desenvolvidos. Em

2012, a taxa chegou a atingir
54,3% na Espanha, 54,2% na

Grécia e 38,7% em Portugal.
No mundo, a média foi de-

24,9% jovens desempregados.
No Brasil, o índice é de 13,7%.
Como consequência estão a

desistência dessas pessoas de
entrar no mercado de trabalho
tradicional e a perda de poten
cial produtivo das economias

em geral, que não estimulam a

força de trabalho responsável
pela sustentação do futuro.

Negativas
por escrito

Já está em vigor a norma

que obriga as operadoras de

planos de saúde a informar por
escrito toda e qualquer negativa
de-cobertura. Com o documen

to, o consumidor pode incluir a
justificativa em eventuais pro
cessos judiciais. De acordo com
números do Ministério da Saú

de, no ano passado, aANS rece

beu mais de 75mil reclamações
de consumidores de planos de
saúde. Do total, 75% eram so

bre negativas de cobertura.

Concessão
dos parques

Um anteprojeto de lei, que
tramita em regime de urgência
naAssembleia Legislativa de São
Paulo, autoriza o Estado a abrir
concorrência para exploração de
três grandes parques. Os vence
dores pagarão uma quantia ao

poder público em troca da ex

ploração comercial desses locais
por 30 anos. Além da atribuição
de administrá-los, as empresas

poderão lucrar com a cobrança
em estacionamento, restauran
tes e no acesso a trilhas.

Reforma pode parar na gaveta
A nova versão de reforma do ICMS, que

teve o texto aprovado na terça-feira pela Co
missão deAssuntos Econômicos do Senado,
representou uma derrota para as regiões Sul
e Sudeste, as com menor representação no

grupo, e também desagradou a presidente
Dilma Rousseff. A presidente quer ter deta
lhado valor que a União terá de bancar com
as mudanças para depois se pronunciar ofi
cialmente. A alteração que mais preocupa o

governo ampliou o alcance da alíquota de

7% de ICMS interestadual sobre os produ
tos que deixam as regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo

para serem vendidos no resto do país. O go
verno havia concordado em fixar o percen-

,
o processo de assemelhação é

cada vez mais evidente na política
brasileira. Tudo vai se transformando,

quem diria, numa grande Arena.

Fernando Rodrigues, repórter e
colunista do jornal Folha de São

Paulo ao avaliar do que são capazes

os partidos (citando PT, PSOB e

PMOB) para chegar ao poder.

Salas lotadas
A reenturmação realizada quase na

metade do ano letivo pela Secretaria

de Educação, com o apoio das SDRs,
deflagrou uma onda de críticas ao go
verno do Estado na tribuna da Assem
bleia Legislativa. "O governo disse que
a reenturmação é feita para otimizar
recursos e economizar cerca de R$ 2

milhões. Mas economizar a custa de sa

las de aula lotadas, é essa economia que
se quer para Santa Catarina", atacou o

deputadoNeodi Saretta (PT).

tual de 7% nestas regiões apenas para pro
dutos industrializados e agropecuários. A
modificação deixa em desvantagem as regi
ões Sul e Sudeste, que terão alíquota de 4%.
O governo tentará reverter essa alteração
para dar sobrevida ao projeto. Caso contrá
rio, o destino damudança deve ser a gaveta.
Da bancada catarinense, o senador Paulo

Bauer (PSDB) reagiu.contra o texto aprova
do pelos colegas. "Queremos o Brasil inteiro
progredindo. Diferenças, nós aceitaremos e

apoiaremos, mas não podemos concordar
com a inviabilidade econômica doSul em
detrimento do desenvolvimento de outras

regiões. Vamos debater esse tema para che
garmos a bom termo", argumentou.

:/

POLmCA
QUINTA.FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013

Ao mesmo tempo
"Criatividade brasileira: Afif

quer ser ao mesmo tempo situação
e oposição, liberal e intervencionis
ta, petista e antipetista, tucano. É
PSD", do professor e escritor Jure
mir Machado sobre o novo ministro

de Dilma Rousseff, que também é

vice-governador de São Paulo.

Húngaros
em Jaraguá

Comitiva da Hungria chega no

sábado em Jaraguá do Sul. O prefei
to Dieter Janssen receberá o grupo
com café na Associação Húngara.
No roteiro.ainda está prevista visita
à Igreja Santo Estêvão, na localidade
de JaraguáAlto.

Egito no Brasil
A presidente Dilma Rousseff re

cebeu ontem o presidente egípcio,
Mouhamed Mursi. É a primeira
visita de um presidente do Egito ao

Brasil. Mursi fica no país até hoje
para encontros com autoridades,

�

empresários e representantes da
comunidade de língua árabe. O ob

jetivo do Egito é incrementar o co

mércio bilateral e conhecer os pro
gramas brasileiros de transferência

de renda. De 2002 a 2012, o volume
de comércio entre os dois países
cresceu sete vezes, evoluindo de

US$ 410 milhões para US$ 2,96 bi
lhões. Nos últimos dois anos, o fluxo
comercial bilateral cresceu"38%.

Investigações.
A Comissão de Constituição e

Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados aprovou o Projeto de

Lei4471/12, que cria regras para a.

apuração de mortes e lesões corpo
rais decorrentes das ·ações de agen
tes do Estado, como policiais. Pela
proposta, esses casos deverão ter

rito de investigação semelhante ao

previsto para os crimes praticados
por cidadãos comuns, com acompa
nhamento doMinistério Público.

Metade em
, .

anuncros

A Secretaria de Comunicação da
Presidência contratou uma campa
nha publicitária no valor de R$ 4,5
milhões para divulgar as atividades
da Comissão Nacional da Verdade.
O valor equivale a 45% do orçamento

.

total previsto para manter a comis
são em 2013, que é de R$ 10 milhões.
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Famílias vulneráveis primeiro
EDUARDO MONTECINO

HABITAÇÃO Novo

modelo de inscrição
levará em conta

realidade financeira

dos interessados

Verônica Lemus

OS critérios de inscrição nos

programas habitacionais da
Secretaria de Habitação e Regu
larização Fundiária de Jaraguá
do Sul serão alterados para dar

prioridade às famílias em maior
vulnerabilidade social. Aprova
das pela Comissão de Legislação
e Justiça do Conselho Municipal
de Habitação, as alterações ain
da serão encaminhadas ao pre
feito Dieter Janssen (PP), antes
de ser apreciadas pela Câmara
de Vereadores.

De acordo com o membro da
Comissão do Conselho, Geova
ni Magalhães Pahl, atualmente
a inscrição e consequente hie

rarquização das famílias cadas
tradas é baseada em um siste
ma de pontuação que concede
certa quantidade de pontos a

cada item que a unidade fami
liar se encaixar. Por exemplo,
para cada ano em que a família
reside no município é contabili
zado um 'ponto. Para o número
de membros da família também
são concedidos pontos, sen

do que quanto mais membros,
mais pontos. O tempo em que
a família está na: lista de espera
por uma moradia também é le
vado em conta, sendo sornado
1,5 ponto para cada ano.

Contudo, segundo Maga
lhães, o Conselho chegou à con
clusão de que o modelo atual
não traduz com eficácia a rea

lidade social. Como exemplo, o

conselheiro cita o caso hipotéti-

co da família A, de um jovem de
25 anos natural de Jaraguá do

Sul, concorrendo com a família

B, residindo no município há

apenas três anos e com maior
vulnerabilidade social. Pelo cri
tério de tempo de residência,
a família A já teria 25 pontos a

mais do que a família B, ficando
à frente na fila de espera.

Com a mudança nos cri

térios, o, Conselho espera be
neficiar as pessoas que mais

precisam do' imóvel, além de

adequar-se aos critérios já ado
tados pelos programas federal

'

e estadual. No novo modelo, as
famílias serão avaliadas a partir
de cinco critérios sociais. O sis
tema de pontuação continuará
valendo, mas será apenas uma

ferramenta de "desempate".'
Para ilustrar a mudança, Ma
galhães dá o exemplo de três
famílias. A família A e B empa
taram cada uma encaixando-se
em quatro critérios. Porém, a

família A marcou oito pontos e

a família B, nove. Assim, a famí
lia B teria prioridade em relação
à família A. Já a família C, que
marcou nove pontos, mas en

caixou-se em apenas três crité

rios, ficaria em terceiro na lista
de espera.

'

SELEÇÃO Moradias

populares serão destinadas
em primeiro lugar para quem

reside em áreas de risco

momento da inscrição, cada
família opta se deseja casa ou

apartamento. Para a primeira
opção, a hierarquização das
unidades cadastradas é regida
pelo decreto 8.165,_correspon
dente aos programas habita
cionais gerais da Prefeitura,
como os feitos' em parceria
com a Cohab. Já quem escolhe
um apartamento é avaliado

pelo decreto 8.164, correspon
dente ao programa habitacio
nal Minha Casa, Minha Vida,
do governo federal. Ainda de
acordo com o conselheiro, a al
teração nos critérios de inscri

ção tem também como objetivo
unificar os dois decretos exis

tentes, simplificando o serviço
prestado às famílias.

NOVOS CRITÉRIOS:

P - Família que mora em

área de risco

2° - Mulher é responsável
pela unidade familiar

3° - Família com membro

portador de deficiência

4° - Divide-se em dois
critérios:

- 4.1 - Família que recebe

apoio de entidades
- 4.2 - Família com membro

que sofre de doença crônica

5° - Número de filhos e de
idosos na composição familiar

Unificação
Os programas sociais foram

.

responsáveis pela construção
demais demil moradias nomu

nicípio. Segundo Magalhães, no

16°/à
DE DESCONTO

� aVoPARA SEU \ ••
"

NEGÓCiO FICAR '0

�PARTNER
www.strasbourg.com.br

�BOXER PASSAGEIRO I FURGÃO �HOGGAR
Com espaço para 15 passageiros + motorista

• Descontos de ate 16%. Consulte politico vigente poro cada modelo.
Veículos sujeito a disponibilidade de estoque. Strasbourg Blumenau (47) 3331-4500· Itajaí (47) 3344-7000. Brusque (47) 3355-4500. Jaraguá (47) 3274-1900

Ria do Sul (47) 3522-0686 • Caçador (49) 3561-3400· Chapecá (49) 3361- 1500. Indaial (47) 3333-4866
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Mais de R$ 10 milhões em editais
A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) anun

ciou ontem, em Florianópolis, o lançamento de dois
editais de incentivo ao setor. O Prêmio Elisabete
Anderle de Estímulo à Cultura - direcionado à pro
dução, circulação, pesquisa e difusão cultural - in
vestirá R$ 7,2 milhões. As inscrições vão de hoje

até 9 de julho, com abertura dos envelopes no dia
17 de julho de 2013, às 14h, no Cinema do CIC. Já o

Prêmio Catarinense de Cinema disponibilizará R$ 3
milhões para projetos. As inscrições seguem até 26
de agosto, com abertura dos envelopes no dia 2 de
setembro.

Escritores

Oficina para aprendizes
Estão abertas as inscrições para a 1a

Oficina de Autores da Ciranda literária,
promovida pela Biblioteca Pública Muni

cipal Rui Barbosa. A atividade é gratuita
e acontecerá nos dias 8 e 9 de junho, das
14h às 19h, dentro da 7a Feira do livro de

Jaraguá do Sul. A ficha de inscrição está

disponível no site www.cultura.jaraguado
sul.com.br e deve ser entregue no balcão de
atendimento da biblioteca, na Avenida Ge
túlio Vargas, 245. São 20 vagas oferecidas,
com prioridade para quem não tem livros

publicados. A oficina será ministrada pelo
autor joinvilense JuraArruda.

DNULGAÇÁO

HEAVY METAL Banda Enforcer da Suécia é atração em Guaramirim, nesta sexta-feira

Curupira
Sexta e sábado de shows

O mais tradicional reduto roqueiro da

região apresenta uma programação espe
cial para este fim de semana. Amanhã tem
show internacional com a banda Enforcer
da Suécia. Ainda participam da sexta ro

queira as bandas jaraguaenses Frade Ne

gro e Atomic Death; e, de Blumenau, Ni

ghthawk. Os ingressos serão vendidos no

local a R$ 30. Os shows estão marcados

para começar às 22 horas.

Já no sábado (11) tem um festival es

pecial para os amantes do Punk Rock com
as bandas S.O.S chaos eNekroMonsters de
Curitiba, N.O.F.X, Cover, de Blumenau; e

de Jaraguá as já conhecidas Estado Deplo
rável e Carcerários. A entrada custa apenas
R$ 10. As coberturas da noite estão por
conta do Região Rock e da tradicional Ro
adie Crew. Informações no curupirarock@
gmail.com ou 8426-3211.

.

QillNTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013

GRATUITO Orquestra Filarmônica de Jaraguá do
Sul se apresenta em frente ao Museu EmíÍio da Silva

EDUARDO MONTECINO

.. ,
.

Dia especial
,..,

para as maes
HOMENAGEM Vários gêneros musicais, dança e interação com

o público estão previstos para este sábado, em Jaraguá do Sul

O Dia das Mães é no domingo, mas
Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

programa homenagem a esta data tão

importante para o sábado. Uma série
de atrações artísticas estão sendo orga
nizadas em frente ao Museu Histórico
Emílio da Silva. Das 10 às uhgo está

prevista a apresentação da Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul, com

regência do maestro argentino Norber
to Garcia. No repertório constam 10

interpretações de obras como Tom Jo

bim, Heitor Villa-Lobos, Bach e outros.

Criativo e irreverente, o maestro Garcia
é um veterano do Festival de Música de
Santa Catarina (Femusc) e utiliza téc
nicas lúdicas nas apresentações. A Or

questra surgiu em 2000, com Fernando

e Yara Springmann, além de Magnus
Behling, visando a reunião de diversas

práticas musicais da cidade e região.
Às nhgo, Lucas e Giane - mãe e filho -

sobem ao palco. Logo depois haverá uma
aula de bolero e dança de salão com os

professores da escola de dança "Dois prá
lá, dois pra cá" e apresentação do quarte
to de cordas "Allegro", com um repertó-.
rio de boleros e temas de filmes. Das 15
às 17h, o estilo musical varia do rock ao

blues, com músicas da banda "The Seres".
Durante todo o sábado haverá intera

ção com o público presente pelo cocer de
Charles Chaplin. A Secretaria de Assis
tência Social, Criança e Adolescente apro
veitará a movimentação para divulgar o

"Programa Famílias Acolhedoras".

Consulte Agenda Completa: www.expogestao.com.br 0800 735 5500

I
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BazardaJu
�

Conhecem? Caso não, não há necessidade de aca

nhamento na resposta, afinal o Bazar da Ju é relati
vamente novo, um evento alternativo que acontece de
forma discreta e aconchegante num convidativo jardim
do Jaraguáçç. Aproveitar a ocasião pede vigia, afinal
acontece apenas durante algumas noites a cada estação
do ano.D que você encontra lá são peças criadas es�
pecialmeri.te para o tema-tendência da situação, tanto
para decoração quanto usabilidade no lar doce lar (ou
quarto doce quarto). A edição de outono começa hoje
com abertura às 18h30 servindo música e café a todos
presentes até as 23h30. O endereço fica no nO" 251 da

.

Rua Otto Georg. Acessem a URL tiny.ccjennqww ou li

gU�in no 3273 6326 para outras informações.

Patuá e se u la
Sem poupar a agenda, a Patuá Music vem com

tudo na próxima semana 'ocupando com baladas as

noites de quinta-feira e sábado, atingindo em cheio as

preferências do público da região. Ambas festas privi
legiam as garotas no formato ladies free, 'no dia 16, a
dupla Dany & Rafa agita a pista com sertanejo univer
sitário; e no dia 18 é o projeto Vácuo com seu vocal ao
vivo acompanhando house music quem ocupa o pal
co. Reservas de mesas e camarotes estão esgotando.
Disque para 3054 0800 para informações.

Fejuca

Iceman em coletiva
no shopping

Atenção fãs, Chuck "The Iceman" Lidell dará coletiva
no Jaraguá do Sul Park Shopping. Primeira mostra que
o evento passa a sair da Arena para contagiar a cidade,
teremos o segundo maior nocauteador e o segundo que
mais aplicou knock-down na história do UFC próximo
ao público, respondendo perguntas em coletiva aberta.
A data e local de realização no shopping ainda estão por
ser definidos, acompanhem nosso blog que divulgare
mos os dados em primeira mão.

Mestre Julmir Rozza começa neste sábado a tem

porada de pratos para baixas temperaturas. Será ser
vida a partir das rihgo caprichada feijoada nas de

pendências da Mercearia Dona Rita. Quem conhece
o chef sabe que não poupa caprichos no preparo do

prato, a recomendação é ligar até amanhã no 3084
3012 para reservar cadeira.

Entfe amigas:. ,.

Settina Chiodini
(E), Tal!? Demathe,

'

Taeiahe Riboldi e
Jlilfa Ossóws�y '.

em hap'py hour do '

Sâcram_entum Pub

DIEGO JARSCHEt

l:'lÉorHDU I:

:E
:E

A figura ·de João
Silva, proprietário
do London Pub,

ladeado pela dupla
Téo (E) e Edu

.,

OCPIO
www.ocponline.com.br

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013

19h - 3ª Noite de Jazz & Blues, com Samuca Chiodini

(guitarra) e Renato Rangel \piano elétrico),
Local: BlackbirdBar 13275 2398

22h - Quintá Sertaneja / Show com Elton & Fernando
.e Wesley & Andre / Elas free até as OOh.
Local: London Pub 13055 0065

. 22h - Música ao Vivo com Fábio Pilz e Edu Sax.
Local: Sacramentum Pub 1 8832 1524

DIEGO JARSCHEL

Caroline Raddatz em noite de Quinta

Sertaneja do London Pub

Apreciado
Um salve ao grande Carlos Schroeder, que mais uma
vez traz notoriedade ao potencial artístico da região.
O mais recente feito foi sua aprovação no programa
de bolsas Petrobras Cultural. De todo país foram
inscritos 4.309 projetos parauma seleção de 134.
Destes finalistas, apenas 4 foram de Santa Catarina,
um deles, nosso conterrâneo escritor. Mal podemos
esperar pela publicação da obra "História da Chuva".
Parabéns ao amigo pelo reconhecimento!

Luan Santana em J'araguá
Após pouco mais de um dia de negociação com a

produção do evento, exatamente às !nh45 da noi
te de terça-feira os promoters Charles Lux, Jean
Stahelin, Jota Sacht e Rodrigo "Rasta" bateram
o martelo e informaram: dia 3 de agosto o cantor

Luan Santana fará show em Jaraguá do Sul. O pal
co definido para a apresentação é a Arena Jaraguá,
sendo que a dupla Dany & Rafa terá as honras do show
de abertura. Detalhes de bilheteria levarão algumas se

manas para seremdefinidos.
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Meteoro
o empresário Jota Sacht anda disparando nas redes

social o convite para a grande festa que irá promover
dia 3 de agosto, na Arena, Jaraguá. No palco, nada mais,
nada menos que o cantor, Luan Santana. Um prato
cheio para quem gosta de um bom sertanejo.

ocP 12e13
www.ocponline.com.br

3370-3242

Bom dial
Super quinta-feira, 9 de maio.

Depois de uma noitemaravilhosa,
em que curti - e muito - com o

. Joaquim, meu filho caçula, o que
é bom demais, vamos começar
mais uma coluna social. E sempre
com boas notícias, é claro, afinal,
estamos aqui para isso, e só! An
tes, porém, aquela frase para você
refletir: "Se houver amor em sua

vida, isso pode compensarmuitas
coisas que lhe fazem falta. Caso

contrário.. não importa o quan
to tiver, nunca será o suficiente",
Friedrich Nietzsche.

Vale conferir Ariranha
o cantor Eneas Raasch está

repleto de novidades. O músi

co, agora em parceria com o

percussionista, Érico Verici

irra, e o cantor e ator, Rubens
Franco, éõrre por aí com mega
apresentações, Totalmente re

formulado, com novo figurino
e Um repertório pra lá de espe
ciale inédito. Sábado à: noite,
no jantar do Dia das Mães, e1'e·
movimenta o Restaur�nte Ca- ,

'lifórnia É a dioa do colunista.
.

Todo mundo sabe o que
é uma ariranha, né? Beleza,
fechado. Pois é, uma dessás
ariranhas que circulam a night
de nossa terrinha também fez

parte de uma festa concorrida
na cidade e arrebanhou um

guapo que mora em Guara
mirim e é' super conhecido em
; nossa urbe, afinal, por aqui ele
tem laços eternos de amizade.
Vamos rezar? Vamos. Para ele,
é claro. Coitado!

�ÇA O casal Juliano Flor e Oani Didzian
conferindo as delícias da Confeitaria Bela Catarina

.�Aline
da Rocha, Mariela
Signoretti e
Fernanda.Signoretti
movimentaram no finde,
em mesa concorrida no

Cheers Irish Pub

Moa Gonçalves

NAS RODAS
.

Romeo-Piazera Jr. e Rita Grubba
rriarcaram a data do casório

em nossa city para o dia 20 de
maio, na próxima segunda-feira.

Felicidades ao noivo!
.. .. .

Tânia Dantas bate as taças
e faz tim tim bem nesta

quinta-feira. Os melhores

cumprimentos da coluna.

A empresária, Isabel Jagelski,
anda muito feliz com sua nova

loja, a Mini & Shake Baby, no
Calçadão da Marechal. Aliás,
tem escutado vários elogios.

Bola branca.

CAPA
Humberto Pradi

é matéria da

capa da Revista

Nossa, edição
de maio. Está
sendo muito

elogiado

"
Ame

absolutamente

tudo que possa
acontecer em

sua vida.

Paul Canfalupo

DIVULGAÇÃO

Buxixo aos nossos olhos e fazem mal à
nossa saúde. Tem roupa de cou
ro? Nada melhor que um pano

umedecido com água e vinagre
branco. Deixa limpo e higieniza
do. Combinado?

ARQUIVO PESSOAl. Alguém pode me dizer

quem foi que mexeu com o co

ração da amiga Patricia Bartel?
Ela anda muito faceira! Eita,
coisa boa!

NftIER
Alessandra
Rech ainda
recebendo

cumprimentos
pela troca

de idade, no
último dia 6 de
maio. A data foi
comemorada

em grande
estilo com os

amigos

Dica

Closet
Exposição

No sábado, dia 11 de maio,
das 9 às 17 horas, ocorre, no
Espaço Cultural da Antiga
Estação Ferroviária, o 20 Va

ral Fotográfico de Jaraguá do
Sul. A mostra abordará o tema

"crianças". A iniciativa é do

Fotojá, grupo de fotógrafos in
dependentes da nossa região.
Agendem!

Essa semana a urbe sorriso
recebeu a visitinha do frio. Che

gou aquela hora de você rever o
seu guarda-roupa! Tudo está na

moda, afinal, no inverno pode
tudo. Mas antes disso, lave as

suas roupas numa boa lavande
ria. O tempo acumulado pode
criar ácaros, que são invisíveis

Aviso MS arquitetos: a Haveg recebe o que
há de mais moderno para você dar um show

em seu projeto luminotécnico. A loja situada,
na Angelo Schiochet é o comentário quando o

assunto é designo Anotem!

(1111)8U ItIJ'JlD'mD]
A VIDA ACONTECE AQUI

FAÇA PARTE DA NOSSA EQUIPEI
Festa do Champanhe

O projeto Phaser, que é comando pelo fa
moso DJ Xalinho e acompanha um profissio
nal do violoncelo e um do violino, será uma

das atrações da 6a Festa do Champanhe, que
rola no próximo dia 15 de maio, na Epic. Im
perdível! Ingressos na Upper Donna, no Sho

pping, na Biodora e Le Bru Perfumes. Mas
acelere! Os convites estão acabando.

Recebeu
Dani Didzian reuniu as amigas mais pró

ximas e promoveu' agito no elegante edifício
Aniaranthus. As filhotas ajudaram a "mami" no
décor e nos preparativos do jantar. De nada!

Epic Country
Dia 11 de maio, vai rolar, na Epic Concept

Club, uma noite country. Não precisa nem

consultar os universitários, Vai ser suceesso!
No palco, a excelente dupla sertaneja, Alex &
Willian. Na picape, o top DJ Edu Schwartz.
Noitada imperdível!

Interessados ligar: (47' 2106..1919
Ou enviar curriculum pesGuisa@ocorreiodoDOvo.com.br

VARIEDADES

j

TE CONTEI
.. Ginho Vasel reúne os amigos
neste final de semana em seu

rancho, rTO Molha, onde celebra
a vida com os amigos.

,. No dia 18 de maio rola,
na sede do Clrculo Italiano

de,Jaraguá do Sul, a
3ª Noite Italiana.

Hoje à noite a Confeitaria
Bela Catarina movimenta a

Noite do Boteco. A cozinha
fica por conta do cheff, Ivan
Alves. O frege começa às
20 horas. Boa pedida!

" O meu amigo, Luciano
Zerbinatti, convida a galera
para participar, no próximo
dia 11 de maio, na sede
do Crrculo Italiano, do
8º Café Colonial do CVV.

.. A industrial, Rosangela
Tepasse Schmitz, escoltada
por mais três amigas, já
sinalizou sua participação na

6ª Festa do Champanhe.

.. Hoje à noite nos encontramos
no Lehmann's.

11 Uma ótima quinta-feira
e cuidado: você está
sendo filmado.

11 Com essa eu fui!

FLORADA
Floricultura

fIorada@florada.com.br
www.florada.com.br

�e.�
�
�
�

��

Rua Balão do Rio sranco, 964, Centro I Jaraguá dI' Sul
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João Chiodini. Escritor

e esçritor@joaochiodini.com.br

o segundo domingo de maio...
Muito� séculos atrás, ainda na

Grécia antiga, las mamacitas
ganharamum dia oficial para
reunir seus filhotes e sentir-se a

pessoa mais importante da�da de
cada um de seus filhos e filhas.

Aqui, no.Bràsil, essa data (o ,

segundo domingo de-maio) foi
.

'

oficializada pelo presidente Getúlio
Vargas, em 1932. Desde então, os
filhos, as mães e, principalmente, os

.

comerciantes, fazem desse domingo
um-dia iluminado.
E toda mãe adora ser bajulada
pelo filho, e todo filho sabe que
a mãe gosta dessa bajulação. E o

comerciante sabe que a melhor
forma de um filho fazer isso, é
com um lindo presente. Não é por
menos que o Dia das Mães está entre as três
datas mais importantes do comércio.
E de quem é a "culpa"? Da televisão? Dos

filhos? Das mães? Não. Nada disso. Os

grandes culpados disso tudo são os pais.
Os pais, que desafiam os filhos, que pegam
no pé dos pobres coitados, que dãoaquela
enchida de saco básica e "obrigam" as
mamães a defender seu pequeno e sua

pequena. Que' é só uma criança. Que será
-

sempre uma criança. Que será sempre o

_ "meu bebê". - .'

Se algum de vocês, queridos filhos, estiver
sentado num sofá e disser: "pài, me traz uma
xícara de café", provavelmente vai ouvir o
sermão da montanha. Vai ouvir que a vida

1)�0 é assim, que na vida as coisas devem

Clique animal-

ser batalhadas, que, na sua idade, seu pai
acordava de madrugada e só voltava pará
casa quando o soljá havia se posto.
Já a mãe, meus amigos, se você solicitar
uma xícara de café .para a doce, adorável e
sempre presente mamãe, elá não traz apenas
o café. EÍa traz uns biscoitinhos feitos por ela
mesma, corri a receita da vovó, ou frita uns

bolinhos de chuva, com açúcar e canela.
As mães acham os filhos bonitos. Sempre!
As mães choram quando os filhos leem um

poeminha na escola. As mães guardam,
para sempre, os cartões feitos com giz de

cera do pré-escolar.
.

Q orgulho de uma"mãe, daquelasbem
corujas, é conhecer cada pequeno,
detalhezinho do filho. Cada maniazinha,
cada gosto.

Para uma mãe, não basta cozinhar
bem. Tem que saber fazer a
comida predileta do filho decor
e salteado.Tem que saber fazer a

rec.eitir-pref�J;ida do filho com os

olhos vendados e com uma mão
nas costas.

E a grande glória, o momento
sagrado-para uma mãe, queridos
leitores; é quando o seu filho,
casado, ao senjar à mesa para

_,.
.

comer a comida preparada pela
esposa, diz assim: "Você tem que
pegar uma dicas com a minha
mãe." Ou, as filhas, quando fazem
um belo jantar, dizem: '''É receita
da minha mãe."
Esse'momento é o êxtase materno.
Não é a toa que os pais ganham

meias, lenços ou cuecas, enquanto as

mães ganham pomposos presentes, :_
geralmente feitos por um fabricante tipo
Walita, Arno, Brastemp, ou então, aquele
presente desejado hámeses, que passa na

propaganda da _Poiishop. "

Sabe, qual? Aquele que ela vai usar só uma
vez e reclamar que tem muita peça pra lavar.

"
Se algum de vocês, 'queridos-

.

filhos, estiver, sentado num sofá e

c disser: "Pai, me traz um� xícara -de
-

café", provavelmenté vai ouvir o

sermão da -montanha.

, -,Envie a foto do seu animalzinho para côntato@beatrizsasse.com.
br ou encontre um companheiro de estimação n�s páginas do
Facebook da Ajapra, e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

- ,

SÕBREVIVENTI: Este gatinho, chamado
,,'� �;: fle.roizin'ho, fol abandonado dentro de

- c_:" :"; Irnia-<iàixa:'Ele'mal conseguia abrir
',' �_. os olhos quando o 'encontraram. Foi

. criado ,e alimentado até com mamadeira
'-..' '.- imprbvisada. Hoj�, 'depels de seis meses,

élilida não larga a mamadeira. Não é uma
.

graça? ,Ele é companHeiro da dona Goldi
Kohn e toda a família o adora.

PROCURA-SE .

OS DONOS. Cão
. macho, não.

'

castrado, �5 :
anos ou mais, .

encontrado

vagando no

Bairro Amizade.
Consultório •

Veterinário,
Amizade;nos

.

telefones: 3311-
'2340,ou

3275-1887.
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Aniversariantes

9/5
.;;' "_"

Ana PalHa Rengel
Celso A. Alguini
Celso Orlando Piermann .

-

_.

,

Oaiane Paholski
--'7

.Edenilson Ansini

Elsiná Lenz

Erico Voigt
Evonita C. dos Santos

Fábio Gesser

Ivana R, de Oliveira

Ivariete Scoz

João Pereira da Rocha
-�

Juan Carlos Sell

Márcia Andreata

Marcos A. Seltramini

Marilei Odorizi Avanso

Matheus F. Santos

Michele C, Veloso

Neusa C. dos Santos

Roll A. Zehnáer

SolanqeB, Rocha

Thiago Kosloski

Vaaessa.O. Guths

Wagner Rosa

• �Ibert Finl1ey - ator
• Billy Joel - cantor"
• Rachel Boston - atriz
• Rosario Dawson - atriz :,

- Curiosidade
9 de mafc.,.

. .. é o 1290 dia do ano

no calendário gregoriano.
. Faltam 236 para acabar

'

o ano. 1605 - Publicação
da primeraparte de Dom
Quixote de laMancha,
de Miguel de Cervantes.
1920 - O Papa Bento xv,
Canoniza Joana d'Arc na
Catedral de Notre-Dame.

1982 - É Inaugurado o,
.

Terminal Rodoviário
Tietê em São Paulo. 19-94·
- Nelson Mandela torna
se o 'primeiro' presiÇLenÚ�:

. 'negro daÁfri�a _dô StH: '."

',_".: .2-00'Z'.",Q;fápa;Bent()
=: .: ,XVI visita oBràsil; Dia'

.

(laVitória na Guerra .

Patriótica (Segunda .

Guerra Múndial) (Rússia)
Dia daEuropa.,

Fonte: Wikipedia
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Tirinhas

iadas

Fracasso da banda
o_ cara pergunta para um amigo cantor:
- E aí, como foi sua estreia nos palcos?
- Ih, você nem imagina ... Quatro pessoas ficaram vaiando o tempo

todo!
- E o resto da plateia? - perguntou o amigo.
- Resto? Que resto?

Joãozinho soldado
A professora pergunta para Joãozinho:
- Joãozinho, o que você quer ser quando crescer?
- Soldado! - responde ele, convicto.
- Mas soldado vai pra guerra e o inimigo mata! - diz a professora.
- Ah! Então eu quero ser inimigo de soldado!

Cinema

Programação de 3 a 9/5
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

Homem de
Ferro 3
Desde o ataque dos
chitauri a Nova York,
Tony Stark (Robert
Downey Jr.) vem
enfrentando dificuldades

para dormir e, quando
consegue, tem terríveis

pesadelos. Ele teme
não conseguir proteger
sua namorada Pepper
Potts (Gwyneth Paltrow)
dos vários inimigos
que passou a ter após
vestir a armadura do
Homem de Ferro. Um

deles, oMandarim
(Ben Kingsley), decide
atacá-lo com força
total, destruindo sua

mansão e colocando a

vida de Pepper em risco,
Para enfrentá-lo, Stark
precisará ressurgir do
fundo do mar, para onde
foi levado junto com os

destroços da mansão, e
superar seu maior medo:
o de fracassar.

I • � , _ f • , I " • 1 I 1 I

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 - Legendado - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30
ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Nacional - 13h30, 15h50,
17h30, 19h30, 21h30
ARCOPLEX3
• Vai que dá Certo - Nacional - 13h40, 15h30
• Mama - Legendado - 19h35, 21 h30

JOINVILLE
I GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DUB
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50, 21 :30 - LEG
• Somos Tão Jovens - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50,
22:00 - NAC

.

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

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

�0"l 5 m, 1
1."

8 1 4

l .. 8 4 .3 t
"/ '"

7 3 1 2

4 6

""'9 2 ilCa .3

2 4 9 8

6 1 7

8 7 5

,

PREVISAO DO TEMPO

Parcialmente
Nublado

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Massa de ar frio
vai para o oceano

o tempo segue seco com sol
e poucas nuvens, e nevoeiros
isolados ao amanhecer. Ainda
faz frio no período noturno e

amanhecer, com previsão de

geada nas áreas altas, porém, a
temperatura começa a se elevar

gradativamente.

Ensolarado

AMA
MiN: 100e
MÁX: 24°e

ã d4

7°C SÁBADO ,Jstável
Preencha um quadrado O

9x9 com números de 1 a 9
tns 124°C MiN: 13°e
Ut> MÁX: 25°e

sem repetir números em :::s Nublado
-

cada linha e cada coluna. O LUASCI)
Também não se pode MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA
: ..

repetir números em cada
9/5 DOMINGO "eaquadrado de 3x3. .CRESCENTE 18/5 MiN: 15°e

CHEIA 25/5 MÁX: 24°e Trovoada

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Dança típica dos Estados Unidos, estilo que marcou

a década de 60 I Abreviatura da síndrome que atin

ge as mulheres durante alguns dias do mês
2. Interj.: surpresa, admiração / Prefixo de origem la

tina, significando em excesso, aumento
3. (Inform.) Algarismo do sistema binário que somen

te pode assumir as formas O ou 1 I Ter um preço
determinado, custar

4. Peixe do mar, cujas carnes são consumidas frescas
ou em conserva / Um múltiplo de-três

5. Produzido / As Iniciais da atriz Isabela
6. Paquerar, fazer a corte
7. Recomeçar o namoro que se havia interrompido
8. Abreviatura de editores / Impelir a canoa
9. Supremo Tribunal Federal/Competidor, adversário
10. Proporção de uma substância num todo I Lar
11. Espécie de jogo-com 40 cartas/ Os extremos de ...

Galápagos
.'

12. Qualquer cantiga de melodia simples e monótona 10

e com letra curta I Mulher com pelo menos um
11

filho
13. Aquele que aluga.

VERTICAIS
1. Uma das pequenas Antilhas / Pessoa que tem o

sentido e o culto do belo
2. O cantor norte-americano de música pop e soul

Barry I Esticado
3. Hipódromo / A distância entre o foco principal e o

centro ótico de uma lente
4. Abreviatura de santíssimo I Um osso da face I O

instrumento do crupiê
5. As letras entre o S e oWI Conservar em seupo

der / As iniciais do navegador português Cabral

(1467-1520)
6. Tomada cinematográfica de um vasto horizonte
7. O músico paranaense Michel, do sucesso "Ai Se Eu

Te Pego" I Freio /1500, em algarismos romanos

8. Pesquisa de opiniões feita antes de uma eleição /
Abertura em superfície que se cortou, dilacerou

9. Norma a ser observada / Veleiro com casco de fibra
de vidro e um único mastro.

2 345 6 7 8 9

1
2

•
• •
•
•
•

•
• •
• •
•
•
•
•

•

3

4

5

fi

7

8

9

12

13
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52 PÁGIKAS OÉJ)IVERSÃO E CULTURA.

PASSATEMPOS DlFERENClApoS
POR APENAS R$ 5,20
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Duque avisa a Taís que os tenentes foram resgatar Cas
siano. O carro dos pilotos é descoberto pelos capangas de

Dom Rafael. Quirino e Doralice ficam preocupados com a fal

ta de notícia de Juliano. Natália e Juliano conseguem voltar

.para a Vila dos Ventos. Amadeu engana os cães farejadores
de Dom Rafael. Os pilotos conseguem resgatar Cassiano. Du
que desarma Dom Rafael e o obriga a distribuir os diamantes

para as pessoas que estavam presas. Alberto avisa a Yvete

que viajará com Samuca e Laurinha. Cassiano encontra um

bilhete de Duque desejando boa viagem e dizendo que em

breve irá rever o amigo. Cassiano e os tenentes voltam para
o Brasil. Ester descobre que Alberto viajou com seus filhos.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora discute com Bárbara sobre Bento e não atende a

ligação dele. Brenda insulta Perácio. Wilson decide ir à mis

sa de Lívia. Damáris recebe uma flor de Bento. Malu elogia
Amora, que a repele. Natan pensa em colocar Lara no lugar
de Amora na campanha de sapatos. Maurício mostra a Class
Mídia para fabinho. Edu implica com Júlia por causa de Xan
de. Perácio sofre por causa de Rosemere. Wilson pede para
Glória dizer onde Lívia e seu filho foram enterrados. Pascoal
decide colocar Brunetty para fazer a campanha de seus sa

patos. Bento distribui flores na rua. Fabinho chega para o jan
tar na casa de Bárbara e tenta se aproximar de Malu. Bento

recebe uma festa surpresa no Cantaí. Bárbara pede Natan
em casamento. Malu chega para a festa de Bento.

• SALVE JORGE � GLOBO· 21H
Mustafá obriga Aisha a falar com Delzuite. Lurdinha mos

tra a casa para a irmã mais velha. Creusa avisa Helô que Ste
nio convidou Haroldo e Rosângela para jantar. Ricardo tem

uma ideia eHelô decide deixar Morena na Turquia. Almirfinge
ser um jomalista e marca uma entrevista com Lívia. Wanda

avisa que'Rosângela pretende sair da organização. Delzuite

Salve Jorge
;

Ultimos càpítulos: Garcez conta para Haroldo quem é Rosângela
Rosângela (Paloma Bernardi) está crente que vai conse

guir levar Haroldo (Otaviano Costa) na lábia, assim como fez
com Garcez (Jayme Periard). Ela chega bem perto de conse

guir, mas é surpreendida quando dá de cara com o agente de
modelos no escritório de seu atual pretendente. "Eu quero as

fala de suas filhas para Mustafá. Aisha deixa a casa de Del
zuite sem que ninguém a veja. Berna se despede de Fatma
e Zoe. Mustafá tenta consolar Delzuite. Lívia se espanta ao

encontrar Morena no local da entrevista. Russo acredita que
sua chefe tenha caído em uma cilada e tenta ajudá-Ia. Jô fla
gra Riva em uma atitude suspeita. Morena grava sua conver

sa com Lívia. Mustafá repreende Aisha por ter abandonado a

festa que Delzuite preparou para ela. Amanda fala para Celso

que entregou o dossiê contra Antônia para a polícia.
-

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Margarida espera Daniel para o encontro, mas Kokimotó

liga para a menina e diz que Daniel não quer ser seu namo

rado. O samurai pergunta a Margarida se ele pode ser o seu
namorado. Ele diz que os dois formariam um belo casal, um
samurai e uma caipira. A menina diz que não, mas Kokimoto
pede para ir- ao encontro dela e Margarida avisa que não vai

esperar muito. Cirilo pede dinheiro à sua mãe, que'pergunta
ao filho o que ele quer fazer. Paulo mente para Paula dizendo

que foi roubado e que precisa do dinheiro, porque seu pai
vai ficar bravo com ele. A mãe de Cirilo fica comovida e dá o

dinheiro ao encrenqueiro. Kokimoto vai ao encontro de Mar

garida na praça e pergunta se ela não quer ser sua namora:
da. A menina diz que não gosta dele. Kokimoto fica irritado e

deseja que a amiga pegue catapora.

• BALACOBACO - RECORD . 22H
Norberto garante que nâo.precisa da ajuda de Amaud e co

menta que terá um aliado especial para o rapto. Preocupados,
Eduardo e Isabel acreditam que Mauro e Joana possam estar

em apuros e decidem ir à polícia. Zé Maria e Violeta comemo

ram o sucesso de Josefina, que assume o nome de Fifi durante
o programa de Vitor na televisão. Mauro consegue se soltar e
leva Joana para o hospital. O casal segue para a delegacia e avi
sa a Eduardo e Isabel sobre a agressiva visita de Norberto. Duí

lio, Breno, Norma e Patrick comentam a revelação de Josefina,
mas Vetusa, com ciúmes, implica com o comportamento deles,
Diva diz a Dóris que pretende alugar o antigo apartamento de
Norberto e surpreende a irmã. Vicente e Mirela se apavoram ao

saber do atentado que Mauro e Joana sofreram.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

RodrigoHilbert: "Sou
,

um dono de casa"
Sempre que têm um tempinho de folga,

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima correm

para o sítio, da família em Teresópolis; na
região Serrana do Rio de Janeiro. E foi num
desses momentos que Fernanda clicou o ma

rido no meio da horta e em relax total. A foto
está na revista Contigo!. À publicação, Rodri
go contou que é um perfeito dono de casa e

que gosta muito de cozinhar, a exemplo do

que vem fazendo à frente do programa Tem

pero de Família, no canal GNT.

Galisteu fala sobre.

homenagem a Senna
Adriane Galisteu não acredita que a

empresária Viviane Senna, irmã de Ayrton
Senna, tenha pedido para a Unidos da Tiju
ca vetá-la na homenagem que a agremiação
prepara para o ídolo da Fórmula 1 no Carna

, val 2014. Apesar do mal-entendido, a apre-
sentadora. elogiou a iniciativa da agremia
ção carioca em homenagear o ídolo. "Ayrton
merece todas as homenagens que recebe",
disse ela. Ayrton e Adriane namoraram du
rante um ano e meio. Os dois moravam jun
tos quando o piloto sofreu o acidente que o

matou, em 1994.

joias que eu te dei de volta! Dei pra uma mulher que queria
se casar comigo, que se dizia doida pormim", disparaGarcez.
Sem saída, Rosângela sai correndo dali, enquanto Haroldo

amarga descobrir que está apaixonado por uma bandida. E

agora? Será que a ruiva vai conseguir inventar uma desculpa?

20/3 a 19/4 - Fogo
Bom dia para disciplinar os

seus gastos. Esta é uma fase de

grande destaque profissional -

fique de olho nas oportunidades
de crescimento. Não faltará garra
nemdisposição para conquistar os
recursos de que precisa. A dois, há
muita generosidade. Cor: pink.

iA
Touro
·20/4 a 20/5 - Terra

•

"Evite medir forças com gente
muito autoritária ou inflexível - a

corda sempre cede do lado mais
fraco. Os, empreendimentos co-

meçados hoje podem deslanchar.
mais facilmente. Seu progresso vai
repercutir favoravelmente na rela
ção a dois. Cor: azul-claro.

MarquêsdeMaricá _,

lilLibra
.

23/9a22/10-Ar
Medite sobre as coisas que dá

valor e veja se há correções a fazer
em seu comportamento. Modera
ção é a palavra de ordem com rela

ção a despesas. Mudanças ou trans- •

formaçõesna sua rotinapodemvira
calhar. No amor, esta é uma fase-de
profunda renovação. Cor: cinza,

.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

Tente ser menos inflexível hoje.
Háumaforte tendência a se impor
aos outros, podendo atrapalhar o
convivia com eles.Apartir domeio
rua, a comunicação será o seugran
de trunfo. O romance será vívido
commais intensidade, Cor: preto.

Sagitário _

r; 22/11 a21/12-Fogo. "

" .Será preciso fazer um esforço
maior para realizar os seus com

promissos e afazeres. Saturno
pode exigir concentração, díscipli
na, isolamento B maior privacida
de. Suavitalidade fisica séÍ-á incon
testável. Vênus traz mais afeto ao

seu relacionamento. Cor: laranja.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

O dia revela uma predisposi-
.

ção para fazer coisas sérias, definir
projetos, se engajar num compro
misso e suportar tarefas duras.
Romance com pessoa que faz par
te da sua rotina será favorecido. É
hora de ser feliz no relacionamen
to afetivo: aproveite! Cor: branco.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Você terá que organizar me
lhor a sua agenda para cumprir
corretamente com os' seus com-

. promissos de trabalho, sem que
isso afete a sua vida íntima e fa
miliar. Na área afetiva, a fase é das
mais excitantes e divertidas: curta
omomento! Cor: branco,

�Peixes
� 19/2a19/3- Terra

O dia favorece as atividades bu
rocráticas, o ensino e tudo que en

volva informação e conhecimento.
Você terá facilidade para lidar com
o público outrabalhar em equipe.À
tarde, o trabalho ganha mais ritmo.
Uma declaração de amor pode sur
tir ótimo efeito! Cor: marrom,

-liII

tr�1 Gêmeos

II 21/5 a20/6-Ar
-

'. Mantenha o seu anonimato no
trabalho e poderá ter um dia mais

produtivo. Prefira o isolamento do
que muitos contatos sociais. Vê
nus realça o seu poder de sedução
e encantamento, mas há uma ten
dência a reprimir seus sentimen
tos. Cor: pink,

Câncer
21/6a21/7-Água

Você terá sucesso em ativida
des ligadas à recreação, entreteni
mento ou algo com o qual se iden
tifica. Trabalhar em equipe será a

-suamelhor opção. Seja discreto(a)
ao lidar com a vida a vida amoro
sa. Boa noite para se entender com

quem ama. Cor: tons pastel.

.,. Leão ,-

.... 22/7 a 22/8 - Fogo
Há um nítido desejo de se

destacar profissionalmente, mas

não se esqu� das outras respon
sabilidades. Procure organizar a

sua agenda para dar conta dos

compromissos. Vênus favorece o
-

romance e .Mercúrio, a realização
das suas esperanças, Cor: marrom.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

De manhã, você terá a sensa

ção de que as coisas estarão lentas.
Quanto maior a sua identificação
com o seu trabalho, maior será a

sua produtividade. É�hora de lu-
'tar com unhas e dentespor suas
convicções. No amor, o clima é de

perfeito entrosamento. Cor: cinza.
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25aWinterfest
A Sociedade Recreativa Alvorada, de Jaraguá

do Sul, promove a partir desta sexta-feira até
domingo (12) a 2SaWinterfest (Festa de Inverno)
comemorando o seu Jubileu de Prata. A abertura
oficial da será, às 21h, seguido de jantar típico alemão;
às 21h30 haverá apresentação e escolha das Rainhas
da 2Sa Winterfest; às 23h, baile animado pela Banda
Brilha Som, do Rio Grande do Sul. Na tenda, às 23h,
sertanejo com Jian Carlos e Marcelo; a ih DJ Music
and Voice: Edson Bor/Rodrigo S./Mário Jr. Sábado:
Às 14h concentração dos sócios; às 14h30, busca do
Rei Sr. Sandro Gruel e a Rainha Sra. Emília Zastrow,

Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Majestades do Tiro da 24a Winterfest; às lSh tem Trde

Dançante animada pela Banda XV Show, com Café
Colonial, aberto ao público no valor de R$ 10,00; às

18h, coroação do Rei e da Rainha da 2SaWinterfest;
às 19h, jantar típico com bufê completo e churrasco, a
partir das 20h o jantar será animado pela Banda XV

Show; às 21h30, apresentação do Grupo Folclórico
Grünes Tal; às 22h30 apresentação do Grupo
Folclórico Regenwald; às 23h, baile com o Musical San
Francisco. Na tenda: às 22h, Banda In Natura; às zh,
show sertanejo com Marcelo San. Dia 12, domingo, às
ioh, abertura com desfile das Sociedades e Grupo da

3a Idade da Comunidade Evangélica Luterana Cristo
Bom Pastor, de Rio Cerro II; às nhgo, almoço típico

Cliques da Sociedade Centenário, dia 4 demaio

Anderson Juraszek e Heloisa Silveira Fermino

Andressa Dias

Dafni Amorim Lacerda e Drielli de Lima

Taís Welk

oepI7
1
j

www.ocponline.com.br

com bufê completo, churrasco e strudel; às 14h30,
apresentação do Grupo Folclórico Grünes Tal, de Rio
Cerro II; às lSh, Tarde Dançante com a BandaMil

Show, do Paraná; às 18h30, sorteio da rifa; às 19h,
Rogério Magrão e Banda (ex vocalista San Marino); e
às 22h30 ocorre o encerramento da festa. Na Tenda, às
uh, Die Brandt's und Jeferson; às lSh, apresentação
do Grupo Folclórico Alpen Bach, de Pomerode; às
lSh30, Banda San Remy. Ingressos antecipados, sexta
feira R$ 10,00, sábado R$ 18,00, nos seguintes locais:
Posto Mime (matriz, Barra e Rio Cerro) e Flash Vídeo
Locadora. Endereço da Sociedade: Rua Gustavo Gumz,
289, bairro Rio Cerro II. Mais informações ligue para
3376-0776 / 9101-S6S9.

Andrieli Amaral

J
I

I

t

1
Jhonatan Tonello e Elizabetha Steilein

Alais Olska
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Paint &Pintura
AWeg conquistou pela sexta vez consecu

tiva o Prêmio Paint & Pintura, na categoria
Melhor Indústria de Tintas em Pó de 2012.

Considerada a mais importante premiação
do setor, é organizada pela revista Paint &

Pintura, através de uma pesquisa feita com

os principais fornecedores de tintas do mer

cada. Essas seguidas conquistas confirmam a

posição da Weg como líder do mercado na

cional de tintas em pó e como um dos maio
res fabricantes de tintas industriais do Brasil.

• PARADOXO'S
Atuando. no setor de confecções,
comemora hoje 18 anos de atividades.

Schroeder
Schroeder será tema no VII Encontro de

Economia Catarinense que acontece hoje e

amanhã naUniversidade Federal de Santa Ca
tarina. O tema do artigo que será apresentado
no evento é: 'Desenvolvimento local e inova

ção: Um olhar para omunicípio de Schroeder'.
A iniciativa surgiu com um desafio em sala
de aula, de escrever sobre o desenvolvimento
local. É um trabalho inédito no município, e
no estudo buscou-se explicar questões funda
mentais do desenvolvimento local (tal como
infraestrutura, logística, qualificação profis
sional, e principalmente inovação).

Lourival Karsten

MERCADO
Hospitais
Na avaliação do empresário Vi

cente Donini, as intervenções
nos hospitais São José e Jaraguá ao

longo dos últimos 10 anos consumi
ram investimentos de aproximada
mente R$ 80 milhões. Como todos

sabem, estes recursos possibilitaram
a revitalização dos dois estabeleci":
mentos e a conquista de um patamar
de qualidade que surpreende quem
conhece a realidade dos outros hos

pitais do Estado.

FABIO MOREIRAlARQUNO OCP

Investimentos
.. ,

O investimento nos setores de oncologia, como a compra de um equipamento
de radiologia (foto), ortopedia e neurocirurgia, além do ProntoAtendimento eUTI

para adultos continuam no Hospital São José. O Hospital Jaraguá está focado na
Pediatria e disponibiliza UTI infantil e a expansão atenderá a área de cardiologia
e hemodinâmica. Ambos passam por processo para obter o reconhecimento nas
especialidades e avançam na incorporação da residência 'médica.

Sinal digital 41aFIT

Jaraguá do Sul conta com a re

cepção dos sinais digitais.'A Pabe
sat Eletrônica se especializou nà
área e ampliou os serviços nesse

tipo de tecnologia. Um dos produ
tos comercializados pela empresa
é a antena UHF para a recepção
do sinal digital.

De 2 a 5 de junho acontece no Expo
Center Norte, em São Paulo, a 41a

,

Feira Internacional do Setor Infanto
Juvenil e Bebê. O evento contará com

expositores do município, entre os
,

quais Marisol, Elian/Colorittá e Boca
Grande. Ao todo Santa Catarina estará

representado por 26 expositores.

OMe
O novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio é o brasileiro Ro

bertoAzevêdo. Ele tomará posse em setembro. AOMC é o fórum demediação das
práticas comerciais de seus 159 países-membros que evidentemente tem cada um
o seu próprio interesse se sobrepondo ao interesse da coletividade. Em tempos de
recesso e medidas protecionistas ele não terá vida fácil no novo cargo.

QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 7,50% 17,ABRIL2013
TR 0,000% 8,MAI0.20� 3

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA -0,83% 8.MAIO,2013

NASDAQ +0,49% 8.MAI0,201.3

AÇÕES PETR4 20,29 -1,60%
VAlE5 33,12 +0,21%
BVMF3 , 14,36 -0,21%

POUPANÇA 0,4134 9,MAI0.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT -1,51% US$104,700
OURO -0,01% US$1474,400

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0068 2,0075 -0,27%
DÓLAR TUR. 1,9300 2,0700 -0,96%
EURO 2,6252 2,6267 -0,05% c

LIBRA 3,1082 3,1101 -0,43%

Medicina
O setor da saúde do Brasil en

frenta diversas dificuldades devi
do à grande dependência do SUS
e a regulamentaç-ão nem sempre
racional. Na maioria dos municí

pios, a qualidade do atendimento
é muito ruim. Ainda convivemos
com as 'limitações para a abertura

-

de novas faculdades de medici
na. O governo anunciou acordo
com Cuba para a vinda dé seismil
médicos para o Brasil que seriam
destinados a lugares onde não
existe atendimento médico. Uma
atitude nomínimo polêmica, pois
contraria uma série de protoco
los, entre os quais a necessidade
de os formados em outros países
passarem por provas para traba
lharem no Brasil.

Poupança
Mesmo com rendimento que

pode ser até negativo, a poupança
continua atraindo interessados.
Os depósitos cresceralll R$ 2,616
bilhões em abril. No acumulado
do ano, o saldo está positivo em

R$ 13,197 bilhões. Um volume
crescente de brasileiros está dei
xando parte de sua renda aplica
da. Pensam no futuro.

LEILAO DE CASA

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FABIO ZUKERMAN - LEILOEIRO OFICIAL - JU,CESP 719
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 o valor 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, com
as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1 ° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

........,...

Local: Av. Angélica, 1.996 - 3" andar - cj. 308
Higienópolis - São Paulo/SP PRESENCIAL E ONLiNE

ZUK�MAN 1,!!!i!iZ05L2Ô13. ilh3i"�ta!!� tijjii&2oia�i"ilii�
LEILÕES Lance: R$ 757.773,39 Lance: R$ 502.966,60

Fiduciário: ITAÚ UNIBANCO SIA Fiduciantes: JANAíNA SANTOS DE OliVEIRA e sim FEliPE DE OliVEIRA SANTOS

casa- Jaraguá do Sul/SC • Área de terreno: 446,25m2 • Área total constr: 186,02m2
Situada na Rua 184-Bernardo Dornbusch. 753 - Matrícula nQ 9.862 do CRI local. 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.

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

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

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

(47) 9711-5430.
Av. Marechal Ieodoro, 104,
Centro, ao lado da loja Salter.

I li I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013 ECONOMIA/ NACIONAL
OCP19

www.ocponline.com.br

Brasileiro é confirmado
na presidência da OMe

DIVULGAÇÃO

ESTREIA Roberto

Carvalho de Azevêdo

é o primeiro latino

americano a comandar

a Organização Mundial

do Comércio

Agência Brasil

A Organização Mundial do Co
r\mércio (OMC) confirmou
ontem que o novo diretor-geral
da entidade será o embaixador
brasileiro Roberto- Carvalho de

Azevêdo, de 55 anos. O brasilei
ro venceu o mexicano Herminio

Blanco, de 62 anos, na eleição
de ontem (7). Azevêdo assume o

cargo em 31 de agosto, em subs

tituição ao francês Pascal Lamy,
e cumpremandato de quatro. Ele
é o primeiro brasileiro e latino-

americano a comandar o órgão.
Disputada até o último minu

tO,a eleição envolveu uma longa
negociação que ocorre desde o go
verno do ex-presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva. Ainda sem con

firmação oficial, o cálculo é que
Azevêdo obteve 93 dos 159 votos

da OMC. O brasileiro contou com
o apoio do grupo Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do

Sul), além dos países de língua
portuguesa e de várias nações na
América Latina, na Ásia eÁfrica.

.

Diplomata de carreira, o em

baixador desde 2008 é o repre
sentante permanente do Brasil
na OMC e está diretamente en

volvido em assuntos econômicos
e comerciais há mais de ao-anos,

Ele foi chefe do Departamento
Econômico doMinistério das Re

lações Exteriores, o Itamaraty.
EXPERI�NCIA Roberto está na OMe desde 2008. Há 20 anos

é envolvido com assuntos ligados ao comércio internacional

Operação
MP flagra leite
adulterado noRS

O Ministério Público (MP)
do Rio Grande do Sul defla

grou ontem a Operação Leite

Compen$ado para desarticu
lar um esquema de adultera

ção de leite. De acordo com as

investigações, cinco empresas
de transporte de leite adicio
navam ao produto cru, entre

gue à indústria, uma substân
cia semelhante à ureia, que
tem formal na composição e é
considerada cancerígena pela
Organização Mundial da Saú
de (OMS). As marcas envolvi
das foram Mumu, Bom Gosto,
Latvida e Ifalac,

De acordo com o Ministério

Público, as empresas investiga
das transportaram aproxima
damente 100 milhões de litros
de leite entre abril de 2012 e

maio de 2013. O órgão estima

que, desse total, 1 milhão de

quilos de ureia contendo formal
tenham sido adicionados, com o

objetivo de aumentar o volume
do leite e o lucro sobre o preço.
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ndondtoraDnentos

Guaramirim conta com.uma

estação hidrometeorológica
Foi inaugurada ontem

a primeira estação agrome
tereológica e hidrometere

ológíca de Guaramirim. O

equipamento instalado na

localidade do Ribeirão do
Salto está pronto para for
necer dados importantes
para o planejamento agrí
cola e prevenção de desas
tres no município.

A cada 15 minutos, in
formações atualizadas so

bre temperatura, umida

de, vento, radiação solar,
pressão atmosférica, nível
do rio, entre outros itens,
abastecerão um banco de
dados onlíne. O conteúdo
será incluído em um banco
de dados que o Centro de

Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrome

teorologia de Santa Cata
rina (Ciram) já possui em
outros municípios.

A estação custou R$
18,4 mil, mais R$ 4,5 mil
com instalação, resulta
do de um convênio entre

Ministério do Desenvolvi-

mento Agrário com o Go
verno do Estado. "Ainda
teremos que aprender a

utilizar a ferramenta, mas
será importante para o tra

balho na agricultura, como
na análise das condições
para aplicação dos defensi
vos", destacou o técnico da

Epagri, Alcibaldo Pereira
Germann.

Para a Defesa Civil, as
informações darão base

para um trabalho mais
efetivo. A possibilidade do

acompanhamento contí
nuo ajudará na precipita
ção, principalmente com

relação aovolume de águas,
já que o equipamento conta
com um sensor instalado
nas margens do rio.

O espaço foi cedido pela
família Persike, próximo ao

encontro entre os rios Pu

tanga e Itapocú. "Nós tra

balhamos na agricultura,
sempre ajudamos porque
sabemos que o beneficio é

para todomundo", destacou
o agricultor, Aloíso Persike.

LúCIOSASSl

APARELHO Estação está-Ioçalizada num terreno
doado porum morador, às margens do rio Itapocu

EXTRAVIO DE NOTAS .. c

M.E RIO DA LUZ TRANSPORTES
DE CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ
07.363.137/00Ú1-50, comunica que ex

travio os blocos de notas de serviços dos
números 001 ao 150, não utilizados. Con
forme B.O na 050-2013-04453, lavrado na

delegacia de Jaragua do Sul.

Moto

Colisão deixaum ferido
Um motociclista, de

29 anos, ficou gravemen
te ferido na colisão com

um Scenic, na BR-280,
no Bairro Avaí, em Gua

ramirim, por volta das
12h de ontem. O condu
tor foi socorrido pelos
Bombeiros Voluntários
de Guaramirim com do
res nas costas e fratura
na perna direita e perma-

nece internado no Hospi
tal São José de Jaraguá
do Sul. O motorista do

carro, de 32 anos, não se

feriu. Os dois veículos,
com placas de Guarami

rim, bateram quando o

carro cortou a frente da
motocicleta. A Polícia
Rodoviária Federal ain
da está investigando as

.causas do acidente.

Importunação
Ataque contra duasmulheres

Um homem de 23 anos

foi detido por importuna
ção ofensiva ao pudor, na
manhã de ontem, no Bairro
centenário, em Jaraguá do
Sul. Duas mulheres, de 19
e 36 anos, acusaram o sus

peito de tentar agarrá-las
quando chegavam para tra-

balhar, por volta das 4h30,
na Rua Germano Wagner.
O marido de uma das víti
mas flagrou o ataque e dete
ve o suspeito até a chegada
da Polícia Militar. O acusa

do se comprometeu a fazer
um acompanhamento psi
cológico.

Região-
Dois assaltos em uma noite

Dois assaltos foram re

gistrados na noite de terça
feira na região e ninguém
foi detido até o momento. O
primeiro caso ocorreu num

posto de combustíveis da
Rua Marechal Castelo Bran

co, no centro de Schroeder,
porvolta das 20h30. Os fun
cionários relataram a Polícia

Militar que um homem en

trou no local encapuzado e,

armado, anunciou o assalto.

Ele levou cerca de R$ 1,4mil
do caixa e fugiu a pé. Duas
horas depois, cinco pesso
as estavam num ponto de
ônibus da Rua Armide De

lai Weber, no Bairro Avaí,
em Guaramirim, quando
foram abordadas por dois
homens. Uma das vítimas
disse a PM que a dupla che
gou em um veículo Fiesta de
cor bege e roubou bolsas, ce-
lulares e dinheiro.

Leandro Ka�charowski Aguiar
Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO·
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova
CEP: 89.259-300, Jaraguá do Sul·SC
E-mail: jaragua.civeI1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

Imobiliária Menegotti Ltda, CNPJ 75.489.526/0001-

86 comunica que requereu junto à FUJAMA (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), licenciamento am

bientai LAP (Licença Ambiental Prévia), LAI (Licença
Ambiental de Instalação) e LAO (Licença Ambiental de

Operação), para a atividade de Loteamento, denominado
Loteamento Residencial "Gualberto Rocha 2", com loca

lização à Rua Conrado Erdrnann, Bairro Três Rios do Sul

Jaraguá do Sul - se, pertencente à Matrícula Imobiliária

52.510 com área total de 4.937,92m2. O prazo para im

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

será concedido se atendida a legislação vigente.

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória nO 036.10.009731-1
Autor: Forma e Forma Indústria Metahírgica LIda
Réu: Pontual Logistica LIda

Citando(a)(s): Pontual Logística LIda, CNPJ 06.256.611/0001-81

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo fixado para a resposta: 15 dias. Por intermédio do

presente, aIs) pessoais) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabido fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos

do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do

prazo deste edital.
,

ADVERTÊNCIA: Não-sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição ini-

ciai (art. 285, clc art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no

local de costume e publicado 1 veztes), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de abri�de 2013,

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDIL\L DE INTIMAÇÃO
REPÚllUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço.Rua Cel. Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL-SC

Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

EDTIl\LDE lNTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Normas da CGJ ISC, para a

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

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

Apontamento: 245770/2013 Sacado: ADRlEL SILVADA SILVElRAMANUTENCAO M Endereço: RUA
AFFONSO NlCOLUZZll617 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-300 Cedente: MEfALURGlCA HAME
lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Tltulo: 019695012 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$192,47 -

Data para pagamento: 14/05/2013-Valor total a pagarR$272,16Descrição dos valores: Valor do título:
R$192,47 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 19,33

Apontamento: 245211/20B Sacado: J ZAPElllNl COM E SER\( IlDA Endereço: RUA PROE ADE
liA FISCHER, 720 - BAEPENDI- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-400 Cedente: SUPRlD=TEL
!TDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Tírulo: 3178 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 504.00 - Data

para pagamento: 14/05/2013- Valor total a pagar R$582,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$
504,00 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência:R$ 15.94

Apontamento: 245271/2013 Sacado: J ZAPELl1NI COMERGO E SERVlCOS IlDA Endereço: RUA
ADElJA FISCHER 720 - SL OI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-400 Cedente: MOTOSTILEACESSO
RIOS PARAMarOS LIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'1itulo: 879 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.081,90 - Data para pagamento: 14/05/2013-Valor total a pagarR$Ll78,96 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.081,90 - Juros: R$ 21,27 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 245774/2013 Sacado: MARKSWELL MACHADO Endereço: RABlllO LUNEIl13848
- CORBPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: COMERGO DE ACOS JARAGUA I1DAEPP Sacador: - Bs

pécie:DMI - N'1itulo: 13256/02 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 373,63 - Data para pagamento:
14/05/2013-Valor total a pagar R$503,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 373,63 - Juros: R$
0,87 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 24574172013 Sacado: R SILVAEQUlAPAMENTOS P/ PISG Endereço: RUA GERMANO
MARQUARDT 299 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador:
ROTA INDUSTRIA IlDA Espécie: DMI - N' Ilrulo: G79874/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
9.999,99 - Data para pagamento: 14/05/2013- Valor total a pagar R$1O.104,13 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.999,99 - Juros: R$ 26,66Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

. dução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento:245750/2013 Sacado: RSILVAEQUlAPAMENTOS Pi PISC Endereço: RUA GERMANO
MARQUARDT 299 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-211.0 Cedente,NBCBANI< BRASILSA - BCO.
MUI1lPW Sacador. ROTA INDUSTRIA IlDA Espécie: DMI - N' TItulo: G79095/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 9.004,45 - Data para pagamento: 14/05/2013-Valor total apagarR$9,099,93Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 9.004,45 - Juros: R$18,00 Emolumentos:·R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

.

Apontamento: 245748/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PI PISCINAS ME Endereço: GER
MANO MARQUARDT 299 - VIlAIAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200-Cedente: B�CO
SAFRA SIA Sacador: RarA INDUSTRIA IlDAEspécie: DMI - N'Titulo: 954980077 - Motivo.falta de
pagamentoValor.R$ 9.466.81 - Data para pagamento: 14/05/2013-Valor total a pagar.R$9.�9),62 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 9.466,81 - Juros: R$ 47,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23:10 Condução: R$ 21,50 - Diligência; R$17,63

Apontamento: 245917/2013 Sacado: R SILVA EQUJAPAMENTOS PI PISC Endereço: RUA GERMA·
NOMARQUARDT, N. 299 - VIlA IAlAtJ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: PARANA
BANCO S A Sacador. ROTA INDUSTRIA I1DA Espécie: DMI - N' TItulo: G79854/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 8.902,20 - Data para pagamento: 14/05/2013-Valor total a pagarR$9.ooo,4_5 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 8.902,20 - Juros: R$ 20,77 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação,
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17.63

Apontamento: 245918/2013 Sacado: R SILVAEQUlAPAMENTOSP/ PISC Endereço: RUAGERMANO
MARQUARDT, N, 299 - VIlA IAlAU - JARAGtJA DO SUL·SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO IN
DUSVAL SA Sacador: ROTA INDUSTRIA I1DA Espécie: DMI - N' TItulo: G79877/2 - Motivo: falta de
pagamento ValOF: R$10.OOJ,96 - Data para pagame�to: 14/05/2013- Valor total a pagar R$10.106,1l
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 10.001,96 - Juros: R$ 26,67 Emolumentos:R$12,25: Publica
ção edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 245771/2013 Sacado: RHOM FORJADOS IlDA Endereço;RUA DASAUDADE 248 -

ANO BOM - CORUPÁ-SC . CEP: 89278-000 Cedente: JJW SUPRIMIlNTüs DE lNFORMATICAI1DA
EPP Sacador - Espécie: DMI - N'Titulo: SI4638.l-lv,Iotivo: falta depagamentoValor. R$lb4,00 - Data

para pagamento: 14/05/2013-Valor total a pagar R$233,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$
104,00 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital; R$ 23.10 Condução: R$ 31,60 - Di
ligência:R$ 55,78

Apontamento: 245903/2013 Sacado: ROSELENE MACHADO Endereço-R ARlllO LUNEU, 3848 -

ITAPOCU - CORUPA"SC - CEP: 89278-000 Cedente: NlITRIPLAST IND E COMERGO IlDA Sacador:
- Espécie: DMI - N'TItulo: 104580/102 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 401,82 • Data para pá'
gamento: 14/05/2013- Valor total a pagar R$550,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 401,82
- Juros: R$1,87 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 31,60 • Diligência:
R$�

.

�

Apontamento: 245806/2013 Sacado: SAMARkGERVIN ME Endereço: RUA: ROBERTO ZIEMANN,
521- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: RODOIL DISfRIB COMBUST IlDA Sacador.
- Espécie: DMI- N'Titulo: 25/36 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Data para paga
mento: 14/05/2013- Valor total a Pagar R$8.838,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.713,26
- Juros: R$ 49,37Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 245823/2013 Sacado: SONlITI1 AUMENTOS lIDA Endereço: R EXPEDIC FlDElJS
ESTINGHEN 71: JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: LENZI FRUTAS E VERDURAS
IlDAME Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 203225 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.877,17
- Data para pagamento: 14/05/2013- Valor total a pagar R$7.984,29 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 7.877,17 - Juros: R$ 26,25 Emolumentos: R$12,25" Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de09/05/2013. Jaraguá do Sul (SC),09 demaio de2013.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OLHANDO LONGE Enquanto treina em condições longe das ideais Simone sonha com os Jogos Olímpicos de 2016

Fundista Simone Ferraz
luta por sonho olímpico
TRÊS íNDICES Atleta se garante em três provas do 32º Troféu Brasil de Atletismo deste ano

Destaque da equipe de Ja

raguá do Sul na abertura
do Campeonato Catarinense de

Atletismo, a fundista Simone

Pontes Ferraz conquistou o ín

dice necessário para participar
do 32° Troféu Brasil de Atletis
mo nos 800 metros rasos, 1.500
metros rasos e 3.000 metros

com obstáculos. Confirmada na

maior competição do atletismo

nacional, que será disputado em

São Paulo, de 6 a 9 de junho, a
atleta começa a sonhar com a as

censão na carreira. Após garantir
mais urn triunfo, Simone prome
te lutar para 'chegar entre as cin

co melhores do país.
"O Troféu Brasil é urna grande

prova e reúne as principais atletas
do ranking nacional. Estar entre

as melhores jáme deixa feliz, mas
tambémme faz acreditar que pos-. Ij' L-"=::_;_:�_._:!:!::..:��:Il'

so mais. Minha meta é terminar
entre as cinco primeiras e tentar

beliscar o bronze", afirmou.
Sabendo das dificuldades,

mas não desistindo dos desafios,
Simone está no melhor momen
to profissional e sonha com a

presença nas Olimpíadas do Rio
de Janeiro, em 2016. "Esse é o

meumelhormomento. Continuo
melhorando as minhas marcas e

"
Estar entre as melhores

já me deixa feliz, mas
também me faz acreditar

que posso mais. Minha
meta é terminar entre as

cinco primeiras e tentar

beliscar o bronze.

alcançando bons resultados. O
sonho é o que alimenta as nossas

vidas. Faço dos meus sonhos urn
desafio para chegar aosmeus ob
jetivos. Se houver 1% de chance,
vou correr atrás dela até o fim. E

acredito que em 2016 estarei no

meu auge", definiu.
No início do ano, Simone foi

assediada por outras cidades,
mas optou por permanecer em

Jaraguá do Sul. "As propostas
existiram e foram direcionadas

à questão financeira e estrutural
dos treinamentos. Porém, optei
ficar aqui, pois tenho afinidade
com os métodos de treinamento
do Adriano Moras, o meu trei

nador. Em seis anos que repre
sento Jaraguá do Sul, sempre
melhorei marcas, quebrei recor
des e continuo em ascensão. A

questão técnica venceu", disse.

Com a conclusão da pista sin
tética do Centro EsportivoMuni
cipalMurillo Barreto de Azevedo
no fim do ano, Simone espera o

surgimento de novas revelações
no atletismo local. "Treinar num

OCP21
www.ocponline.com.br
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"
As propostas existiram
e foram direcionadas

à questão financeira
e estrutural dos

treinamentos. Porém, .

optei ficar aqui.
Em seis anos que

represento Jaraguá
do Sul, sempre
melhorei.

ambiente de alto nível será um

grande passo. Com a pista sin

tética, a minha evolução técnica
será ainda maior e conseguire-

.

mos descobrir novos talentos no

esporte", frisou.

EL Radicada em Jaraguá do Sul há seis anos, Simone

Pontes Ferraz tatuou no punho a sua maior paixão, o atletism,o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MISSÃO Leutprecht foi incumbido de entregar o ofício ao presidente da Fesporte

Jaraguá do Sul
quer sediar os
Jasti em2014
PLEITO Ofício será entregue ao presidente da Fesporte
hoje, em Florianópolis, por intermédio do. presidente da FME

Ümunicípio de Jaraguá
do Sul oficializa hoje

seu interesse em sediar a

sétima edição dos Jogos
Abertos da Terceira Idade
(Jasti), em 2014. O even

to reúne idosos com mais
de 60 anos, que disputam
troféus nas modalidades
de bocha, bolão, canastra,
dominó, truco, dança co

reográfica e dança de sa

lão, nos naipes masculino
e feminino.

"Esse evento reúne

aproximadamente 3 mil
atletas da melhor idade e

mobiliza todo o Estado,
num período de 5 a 6 dias",
informou o presidente da

Fundação Municipal de

Esportes e Turismo, Jean

Carla Leutprecht, incum
bido de entregar o ofício
assinado pelo prefeito Die
ter Janssen ao presidente
da Fesporte, Erivaldo Nu
nes Caetano Junior.

Por ser considerado'
um evento de participa
ção, destinado a promover
a confraternização e a ati
vidade física entre a popu
lação da terceira idade, os
Jasti não têm um campeão
geral, apenas campeões
por modalidades. "Caso
a sede se concretize, tere
mos cerca de 3 mil idosos
hospedados em nossos

hotéis e pousadas, movi
mentando a economia do
município", -

acrescentou

Leutprecht.

Os Jasti são promovi
dos pelo Governo de Santa

Catarina, com realização
da Fesporte e apoio da pre
feitura sede e das SDRs.
"Esse evento completaria
todo um ciclo de compe
tições da Fesporte, pois é
o único evento que ainda
não sediamos em nosso

município", complemen
tou o presidente da FME.

Jaragu'
Avaliação
de atletas

O Sport Club Jaraguá
realiza amanhã, dia 10,
uma avaliação de atletas
das escolinhas Atlético
Júnior e Craques do Fu
turo. O teste é gratuito
e acontece no campo do

Botafogo a partir das 14h.
Serão avaliados os atle-

_ tas nascidos entre 1994 e

1997. É necessário levar
um xerox da identidade e

material de treino.

Dia do Desafio
Adversário
foi definido

Já é conhecido o ad
versário de Jaraguá do
Sul na edição deste ano

do Dia do Desafio, que
acontece no próximo dia

29. O oponente será a

cidade de Atibaia, no.in
terior de São Paulo, que
conta com 126.603 habi
tantes e no ano passado
mobilizou 35,5% da sua

população no evento.

QUINTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2013

PU: boI americano
, Divulgada a tabela oficial
do Torneio Touchdown
A organização do Tor-

.

neio Touchdown divul
gou a tabela oficial da 5a
edição do campeonato.
Representante de Jara

guá do Sul, o Jaraguá Bre
akers, estreia no dia 8 de

junho, fora de casa, contra
a Lusa Rhynos (14h). Dia
13 de julho o desafio será
no João Marcatto, contra
o Timbó Rex (16h). Vol
tam a jogar no dia 3 de

agosto, às 14h, contra o

Caxias Gladiators, no Rio

Grande do Sul. Ainda em

agosto, no dia 25, rece

bem os atuais campeões
do Corinthians Steamrol
lers (15h). Na sequência,
encaram os Tubarões do
Cerrado em Brasília, no

dia 21 de setembro. Dia 5
de outubro é a vez de re

ceber o Ipatinga Tigres
(16h). A equipe encerra

sua participação na fase
dia 3 de novembro, tam
bém em casa, contra o

Porto Alegre.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DUREZA Breakers recebem os campeões brasileiros
do Corinthians steamroners no dia 25 de agosto

Basquete
Inscrições ao 12° Trioball até � dia 15

No próximo dia 18, a da por naipe (masculino doação de uma peça de
Associação Jaraguaense e feminino) e categorias: vestuário de inverno por
de Basquetebol (Ajab) Mini (nascidos de 2004 a pa�icipante.
promove mais uma edi- 2006), Mirim (nascidos O evento conta com o

ção do Unimed Trioball. em 2002 e 2003), Infan- apoio daWeg - através do
Em seu décimo segundo til (nascidos em 2000 e Projeto Bola da Vez, do
ano, a competição tem 2001) e Juvenil (nasci- Ministério do Esporte, do
como objetivos socializar dos em 1998 e 1999). Colégio Marista São Luís
os atletas dos pólos da As inscrições devem e do Sesi. A realização
modalidade 'espalhados ser feitas diretamente compete à FME e à Ajab.
pelo município, além de com o professor de bas- Outras informações com

revelar talentos. quete da escola, até o dia o Professor Ito Schiochet,
A competição é dividi- 15, tendo como taxa a no (47) 9132-4431.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
I

�

Ao lado I�� �tr��tba" e. d� Ir���pó!O�, !ev�Ptto !?pa, no ��a,��.I�ol d� base
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TUFBrasil2
APrograma dominical vem intrigando não só aos leigos até omomento
Vsobre a vida cotidiana de urn lutador, mas também aos adeptos,
sobretudo pelas brincadeiras em excesso dentro da casa. Porém urna

declaração de RodrigoMinotauro me fez repensar sobre o assunto. Com
certeza a pressão dentro da casa devemexer emuito com o emocional

da galera. Émelhor extravasar dessamaneira do que vermos cenas de
discórdia, o que seria bempior para a imagem de nossa profissão. Portanto
apesar de acreditar que toda essa energia pudesse ser direcionada única e
exclusivamentepara os treinos e disputas, cada urn tem urnamaneira de se

recompor e temos que respeitar a todos. Com certeza, damaneira deles, estão
fazendo urn ótimo trabalho quanto a qualidade técnica dos lutadores, pois a
cada luta é impressionante a evolução que eles apresentam.

Ronda Rousey
Em pesquisas recen-

tes, Ronda Rouseyacabou
sendo considerada a 29a
mulher mais sexy doMundo.
Também está entre as 50 que
vemmudando oMundo, na
opinião da revista Business
Insider. Não só Ronda, como
todamulher doMundo do

MMA, vêm contribuindo
muito para o desenvolvimen
to de nosso esporte no globo.
Suas lutas são recheadas de

emoção e qualidade técnica
ímpar - no que vem se apre
sentando na atualidade. Um

ingrediente certo noMundo
dos negócios da luta. Por
isso, muitos já estão dividin
do a historia doMMA como

antes e depois de Ronda
Rousey. Mais quemerecido!

UFC em Jaraguá do Sul dará
oportunidade a catarinense

João Zeferino, natural de F1orianópolis, recebeu urn telefonema na última
semana que lhe fez o "céu cair", como elemesmo descreveu. Foi sua reação quan
do seu empresário lhe deu a notícia de que estaria fazendo sua estréia no UFC. E
ainda tão perto de sua casa.Muitobom para o-esporte de nosso Estado.Torcemos

para que ele consiga estrear bem e solidificar seucontrato. Zeferino é urn lutador

que se destacouprincipalmente nos torneios de jiu jitsu eMMAda região. Sinal
que o nível de nossas pratas da casa está muito bom, obrigado!
* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, 1

,
• _ • • : I II 'I' -: i I ,- ... r l J.,

Iiu-Iitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

www.ocponline.com.br

MPRE ELE Atacante Fred deixou a sua marca e ajudou o Fluminense a avançar

I
. Galo e Flu nas

qu de final
da Libertadores
GOlE�DA Atlético-MG não toma conhecimento do São Paulo,
apllea 4 a 1 em casa e avança com um placar agregado de 6 a 2

Sem tomar conhecimen
to do adversário, oAtlé

tico-MG avançou às quar
tas de final da Libertadores
ao vencer o São Paulo por
4 a 1, no Independência.
O destaque da partida foi
o atacante Jô, que balan

çou as redes em três opor
tunidades. Diego Tardelli

completou a vitória e Luis
Fabiano marcou o gol de
honra da equipe paulista.

"Foi urna vitória para
dar confiança e estamos

provando a cada jogo que
somos uma equipe forte.

Quando entramos em cam

po determinado é muito
difícil nos vencer. As pró
ximas fases serão difíceis,
mas vamos em busca do

título", definiu Tardelli. O

Galo enfrenta o vencedor
de Tijuana e Palmeiras.

Após perder na Colôm
bia por 2 a 1, o Fluminense
se

_ recuperou e venceu o

Emelec por 2 a O, em São
Januário. Assim, o Trico-

lor confirmou a vaga nas

quartas de final da Liber
tadores. A vitória foi cons
truída com gols de Fred e

Carlinhos.Na próxima fase,
a equipe carioca aguarda o

vencedor do duelo entre

Tigre e Olímpia.
"Temos que agrade

cer muito o apoio da tor

cida, pois incentivaram
do início ao fim e foram
determinante para nossa

classificação", analisou o

técnico Abel Braga.

do Brasil

Com gol no fim, Santos vence o Joinville
Na Arena Joinville lota

da, o Jec pressionou, mas
acabou perdendo para o

Santos por 1 a o, gol do za

gueiro Durval. No Estádio

dos Pássaros, o Figueirense
não fez urnbom jogo e ficou
no empate sem gols com o

Arapongas (PR). No Fras

queirão, o ABC surpreen-

deu e venceu o Sport por 2
à o. Por fim, o Paysandu en
caminhou a classificação ao

triunfar contra o Naviraien
se por 1 a o, noVirotão.
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Tarde Rosa valoriza o
-.

apoio à Rede Feminina
Di realizada ontem, a 25a edição da Tar
r de Rosa. O evento é promovido pela
Rede Feminina deCombate ao Câncer de Ja

raguá do Sul. Já tradicional no calendário de
eventos da entidade, o encontro aconteceu

no ClubeAtlético Baependi e reuniu mais de
650 membros da comunidade jaraguaense e
voluntários que trabalham e apoiam em fa-

,

vor da causa da Rede.

Segundo a presidente Maria Santin Ca
mello o principal objetivo da Tarde Rosa é

reforçar as atividades realizadas pelo gru-
" po. "Nós fazemos esse evento todos os anos

como uma continuidade do nosso trabalho

que é a prevenção do câncer de colo de útero
e de mama e o atendimento das nossas pa-

Maria Santin Camelo, presidente Rede
Feminina de Jaraguá, e Aglaê Nazário
de Oliveira, da Rede Nacional

j
I.,

Inguenit Hruschka, Rosema Cardoso,
EmaWille, Orlandina Sporrer, Gurrta
Rasswvviler e dona Orlandina Pavanello

""

Mari Vasel, Lurdes Pachier e Terezinha Chiodini

cientesmastectomizadas".
Para a presidente nacional da Rede,

AglaêNazário deOliveira, o evento também
é importante para a integração com as ou

tras Redes de outras cidades, que estavam

presentes. "A Rede Nacional fica muito fe
liz em participar aqui em Jaraguá da Tarde
Rosa e saber do envolvimento e comprome
timento de nossas voluntárias de Santa Ca
tarina com a nossa causa". De acordo com

Aglaê, são 63 Redes Femininas de Combate
ao Câncer em Santa Catarina com 3.500
voluntárias e em tomo de 400 espalhadas
pelo Brasil totalizando 45 mil voluntárias

que trabalham na prevenção do câncer de
colo de útero e demama,

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Nilceia Saleta Jark e Gillian Hermann,
duas fundadoras da Rede Jaragu�

Roseli Towe,
Marlene Rosá
dos Santos e

Edi Schilling

Vadinho e

Mi Schulz

Katia Mara Arrnhart,_RitaWiltuschnig, Roseane
Kiatkowsk e a senhora Francisca de Souza

Maria, MarileÍle, Ivone e Marcia, todas da família Ferrazza

Guliano Dellagustina e Patricia W. Mesch

Kelly R. Camello, Luciane Moltari, Martha
Bianchi, Grasiela Bordin e Fabiaile Maiochi

Marlise Moser, Sandra Becker, Celene Nicoluzzi,
Iracema Rosa, Sueli Kassner e Francislei Fagundes

Modelos
Carmela

Zaki

Plus Size
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