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LÚCIOSASSI

Caminhão tanque bate de frente numa van, no trevo de acesso ao Loteamento Caroline, em Guaramirim. Colisão deixa quatro pessoas feridas. PÁG1NA 15

Feira

Jaraguaense
na Expogestão
O escritor e viajante Charles
Zimmermann palestra amanhã no
evento realizado em Joinville. Vai
falar sobre aÁsia,África e Oriente.
LOURIVAL KARSTEN,
MERCADO, PÁGINA 16

Amostra de cinema Pré-FAM chega a

Jaraguá do Sul. Sessões gratuitas serão
realizadas no Teatro de Bolso, do Grupo
Gats, a partir de hoje, M1Xàs lO horas.

�------------�- Cinenna

Filmes alternativos
em cartaz na cidade

Segurança
Mulher é raptada
por assaltantes
Empresária de 59 anos foi levada por
ladrões da loja onde trabalhava. Ela foi
encontrada viva, cerca de três horas
depois, amarrada no porta-malas do
carro, em São Bento do Sul. PÁGtMA 15

Preços dos hotéis
aumentam por
causadoUFC

FATURAMENTO Expectativa de lotação fez com que
alguns empreendimentos dobrassem o valor das estadias
visando o movimento de visitantes. em Jaraguá do Sul.
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DO LEITOR

Empreeruledorismo
Obalanço da Oficina do Empreendedor se mostra

positivo e ratifica as ações que estamos empreen
dendo. O primeiro fator positivo vem do próprio for
mato: a oficina nos bairros dá oportunidade às pessoas
mais simples de tirarem suas várias dúvidas, dentro do
seu ambiente, próximo à sua casa, e tudo de uma vez só
e sem custo. A parceria da Prefeitura, Ipplan e Desen
volvimento Econômico, com o Sebrae e com as diversas

forças que apoiam os empreendedores, é a ponte que
liga o empreendedor às suas necessidades.

E as necessidades apontadas são as mais diversas.
Fica latente que o processo de abertura de empresas
precisa mudar. Precisa ser mais ágil, mais simples e

eficaz. Nesse sentido, criamos um grupo formado pe
las secretarias da prefeitura e a iniciativa privada para
buscar soluções, onde Jaraguá do Su possa realizar em

48 horas o processo de abertura de empresas para as

atividades de baixo risco. Todo processo será ancorado

pelos artigos 170 e 179 da nossa Carta Magna, que pre
vê um tratamento diferenciado e favorecido às micro e

pequenas empresas.
Outra lição que aprendemos com a Oficina do Em

preendedor nos Bairros é que é necessário ter um local
único para que os empreendedores tirem suas mais di
versas dúvidas. A tecnologia deve ser a nossa aliada para
que o processo ande e não o empreendedor. A Macro
diretriz Jaraguá Ativa aponta a necessidade de termos
um ambiente favorável de negócios. Somente com esse

objetivo alcançado é que vamos garantir que nossas

empresas possam continuar crescendo e inovando, que
novas empresas possam se instalar e que os novos em

preendedores tenham condições de abrir seus negócios.
Esse conjunto de ações avalizará o desenvolvimento sus
tentável que nossa cidade e nossas pessoas têm direito.

Sendo assim, vamos trabalhando, unindo esforços
para que o processo de abertura de empresas seja mais
rápido, para assim, auxiliarmos no fomento, que terá
como consequência, a geração de emprego e renda para
os jaraguaenses. _'

• Dieter Janssen - Prefeito de Jaraguá do Sul

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

Saúde
Vacina atinge 90%

A campanha de vacinação em Jaraguá do Sul

atingiu 90% dameta. No total foram30.650 pessoas
imunizadas, sendo 17-424 do público-alvo da cam

panha; 8.199 pessoas com doenças crônicas (84%
dameta); e 5.027 crianças de dois a menores de cin
co anos (91%), da campanhamunicipal. O diretor de

Vigilância em Saúde, Jackson Jacobi, considera que
os números foram bons, principalmente em relação
a crianças e gestantes, que compareceram nos pos
tos em maior número este ano. "Em 2012 vacina
mos 4.626 crianças na campanha municipal, neste
ano esse número subiu para 5.021', comemora.
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COMENTÁRIO

Tudo vai e volta
De fato, as coisas vão e voltam,

não há nada de novo abaixo do
sol. Enfadonho repetir isso, mas, afi
nal, o sol não vem e vai todos os dias
e nunca nos cansamos dele... Pois
então! Mas não estou aqui de graça,
há uma razão, a razão é daquelas
que vão e voltam, mais parecendo
ter como objetivo convencer pesso
as que desistem facilmente na vida.
E o conselho é para não desistir.

Deixe-me sermais claro. É o se

guinte, acabei de ler num jornal o
seguinte: - "Aceite o que não pode
ser alterado". Ah, é? Então, me diga
o que é que não pode ser alterado,
hein? Fora da irreversibilidade da

morte, nos termos conhecidos, o

que é que não pode ser revertido, o
que é que exclui a esperança? Abso-

lUIZ CARLOS PRATES

lutamente nada. E é isso o quepreci
sa entrar na cabeça das pessoas cos
tumeiramente covardes diante dos
desafios ou dos grandes desafios.

Seja qual for o mau momento

por que você passe, tem "cura", tem
como reverter, há esperanças, e de
sobra. Afinal, o que são osmilagres
senão ações e reações até agora
desconhecidas por nós em suas

essências? Quem se dá por ven

cido, vencido está. E não é frase
de almanaque de xarope contra

a tosse, é verdade incontestável.
E é por isso que mando aos quin
tos dos infernos os médicos "ob

jetivos", os que dizem ao pacien
te que ele não tem muito mais a

esperar ou nada mais a esperar.
Esses paspalhos desconhecem,
ignoram os "milagres" ou os mila

gres da água benta da testa, o suor?
Nada é irreversível, creia nisso.

- Ah, mas isso é delírio de louco! E

quem disse que os loucos não são os
mais certos dentre nós, nós os sá
bios da má consciência, da petulân
cia, da arrogância do falso saber?
Acredite no "impossível", depois
diga para eles que você não sabia

que era impossível ... Por nada na

vida desista! Mas você deve saber a
razão por que lutar...

amante promíscuo da "ordinária" quem bateu e feriu
as crianças, claro, não são filhos dele. E as ordinárias
dasmães ficam quietas, fingem não ver. Pego essa gente
toda na "minha" delegacia e eles vão logo depois preci
sar de dentista para uma prótese total ... Safadas e ban
didos covardes.

• Falta dizer
Frase de uma coluna do Paulo Coelho: - "Existem

mil maneiras de se fazer política: não é preciso ser parte
do governo". Perfeito. Quem obedece a lei, quem educa
bem os filhos, quem respeita a família, o trabalho, quem
é professor dedicado e aluno atento, quem não aceita

propinas nem "cantadas" faz boa polícia, aliás, a única e

a melhor política. Não é preciso mais nada, aí estará ou
estaria o melhor político. Mas onde mesmo se acham
essas pessoas? Em Brasília é que não é.

,

• Fones
Andar de bicicleta na pista dos automóveis é uma ile

galidade. E a ilegalidade vira doença mental quando o ci
clista anda de fones nos ouvidos. Fones emúltimo volume.
Como é que o irresponsável vai ouvir os sons do trânsito?
E o que fazem as "autoridades" de trânsito, tão afeitas às
multas e às entrevistas na televisão? Por que se omitem?
Faltamhomens neste país, homens que joguem o jogo das
legalidades e da coragem! Bicicleta e fones? Cadeia.

• Safados
Muitas mulheres têm filhos com outro homem e

se juntam a um novo companheiro, costumeiramente
quem sofre com esse ajuntamento promíscuo são as

crianças. Não raro, elas aparecem feridas nos hospitais.
Desculpas de todo tipo: - ah, caiu do berço, - ah, foi o
irmão mais velho quem a feriu... Tudo mentira, foi o

BAI..ANÇA, MAS NÃO CAI
'

Na comunidade de Guamiranga, em Guaramirim, os moradores usam

essa ponte pênsil para cruzar sobre o rio Itapocu. A estrutura chama
a atenção pelo comprimento. Tem cerca de 100 metros.

Compá
Plantas
ornamentais

Corupá sedia entre os dias 17 e

19 de maio a Feira Catarinense de
Flores e Plantas Ornamentais e o

XV Fórum Catarinense de Floricul
tura. A abertura oficial acontece na

sexta às 16h, no Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá, local
onde será realizado o evento. A ex

pectativa da entidade organizadora,
é de um público estimado em 20

mil pessoas prestigie o evento. Em

Corupá, atualmente 150 famílias
se dedicam a esse tipo de cultura
numa área de produção estimada
em 400 hectares, movimentando
anualmente R$ 5 milhões.

..
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CHARGE

I

EDITORIAL

Servidores devem
ter bom senso

OS servidores públicos de Jaraguá
do Sul têm de parar de se portarem

como vítimas. Agora, por causa da postu
ra da Prefeitura em saber qual a opinião
deles sobre como deve ser a gerência
das folgas em dias de pontos facultati

vos, há um sinal de descontentamento.
Está enraizada na cultura do servidor o

prolongamento de feriados, enquanto a

cidade trabalha normalmente. No final
do ano passado, logo depois que foi eleito
prefeito, Dieter Janssen sinalizava que não
concordava com os dias a mais de descan
so entre o Natal eAno Novo, e que deixa
vam os serviços públicos parados por duas
semanas, para depois ainda ter emendadas
as merecidas férias de janeiro; Ou seja, a
paralisação ultrapassava 30 dias.

A cidade cresceu, as demandas au

mentaram e os serviços públicos têm de
estar disponíveis.

m
""

Fale conosco

Ninguém quer impedir que os funcio
nários públicos percam seus direitos às

folgas. Mas que elas sejam feitas dentro
de uma realidade racional e acompanhe
o calendário de feriados a que todos os

setores são submetidos.

"
Privilegiar ponto facultativo é estar

fora de sintonia com a comunidade.

Os servidores têm de deixar de olhar
só para o interesse deles e ver que a fun

ção que exercem é para atender às de
mandas da, sociedade. Privilegiar ponto
facultativo - que nunca foi dia de traba
lho na esfera p�blica - em períodos em

que todos trabalham é estar fora de sin
tonia com a comunidade.

Não dá para tolerar.

MUITO �iAISQUEHISTÓRIA. .

Todas as dís4..iplma'S tem '-'"Sp:4Ç6 no lI-fus.-u W'EG.

TRAGA SUA TURMA PARA VISITAR O MUSEU WEG

(47) 3276-4550· museu@weg.net. www.museuweg.com.br

DESDE 1919-

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marciogocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacaoéaocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 9902 1380 • 91614112
• Horário d� atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av, Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Lida

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utilizapapel produzido apartir de
r;",::::? fontes renováveispreservando asflorestas no mundo,

.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

t OBITUÁRIO Emprego
Oportunidade
de estágio

A empresa KPMG no Brasil está com
as inscrições abertas até o dia 31 demaio

para estagiários que tenham interes
se em trabalhar numa das unidades da

companhia especializada em servidos
nas áreas de auditoria, financeira e tribu
tária. O programa é voltado para univer
sitários ou recém-formados. Para a Re

gião Sul estão sendo oferecidas 34 vagas:
Florianópolis (5), Joinville JS), Londrina
(4), Curitiba (20) e Porto Alegre (12). As
inscrições podem ser feitas pelo site da
KPMG (www.kpmg.com/br).clicando
seguidamente nos links Carreiras, De
Olho no Futuro e Novos Talentos KPMG.

• OSVALDO DE OLIVEIRAmorreu

ontem, em Jaraguá do Sul. Tinha 71 anos. Deixou

esposa, filhos, genros, noras, netos, bisnetos e

amigos. O corpo será sepultado hoje, às
10 horas, no cemitério da Vila Lenzi.

•VANTINHO JOÃO JIACOMINNImorreu na

segunda-feira, dia 13, em Jaraguá do Sul. Tinha
63 anos. Deixou filhos, noras, netos e amigos. O
corpo foi sepultado no cemítério da VIla l.enzi.
• ANACLARA PETIERS morreu no

sábado, dia 11. Tinha apenas onze anos

de idade. Deixou enlutados pais, avós, tios,
tias, parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitério do Bairro Vila Lenzi.

• DARIOMOREmmorreu na sexta-feira,
dia 10, em Guaramirim. Ele tinha 60 anos. Deixou

espo�a, filho, filha, genro, nora e netos. O sepultaniento
ocorreu no cemítério da comunidade Rio Branco.

,"
O Brasil só tem a ganhar
trazendo empresas de

países de todo o mundo,
que vão ajudar a criar
conhecimento local e

produção. Ao trazer
investimento de fora é

que o Brasil cresce.

Secretária interina de Comércio dos
Estados Unidos, Rebecca Blank

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3192
05 - 30 - 38 - 56 - 77

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 904
01 - 05 . 06 - 07 - 09
10'-12·13·16 -17
18·19-20·22-24
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Orquídeas com evento especial
SCHROEDER

Começa amanhã

no município a

8ª Exposição
Sul Brasileira de

plantas ornametais

Natália Trentini

Começa amanhã em
Schroeder a 8 a Ex

posição Sul Brasileira de

Orquídeas e Plantas Or
namentais. A exposição,
organizada pela Agremia
ção de Orquidofilia do Ita
pocu (Adori), com apoio
da Prefeitura, é realizada
no Condomínio Indus
trial Portal de Schroeder.
O evento vai até domingo.

Cerca de 1.200 plantas
estarão em exposição. Se
rão mais de 300 espécies,
entre nativas e híbridas.

Expositores das 23 agre-

miações filiadas a Fede

ração Catarinense de Or

quidofilia devem marcar

presença.
Outras oito mil plantas

serão colocadas para co

mercialização. Os preços
ficam namédia de R$ 20 a

R$ 50, dependendo da es

pécie. Algumas orquídeas
raras também devem ser

trazidas pelos produtores,
com preços que podem
chegar a R$ 4 mil.

Essa já é a décima ex

posição encabeçada pela
agremiação, as duas pri
meiras foram estaduais
e depois o evento se tor

nou sul brasileiro. "Nos
sa primeira edição foi em
Schroeder, não entendía
mos nada de organização,
tivemos dificuldades mas

superamos as expectati
vas. Estamos novamente

aqui, mas agora a comuni-

dade já espera pela feira",
comentou Prust.

Segundo o prefeito,
Osvaldo Jurk, o sucesso

da exposição garante o

apoio da administração.
Também é uma forma de

explorar o potencial turís
tico do município e ofere
cer alternativas de lazer

para' a população. k ex

pectativa é atrair mais de
10 mil pessoas durante os

quatro dias.
"Aceitamos em 2004 o

desafio de fazer a primeira
feira, sabíamos que daria
certo e não foi diferente.
Ela se firmou no calendá
rio da nossa região", disse.

Na área externa haverá
uma estrutura com praça
de alimentação, feira de

artesanato; apresentações
culturais e área de lazer
com brinquedos para as

crianças.

Guaramirim
,- - Projeto orienta sobre alimentos

O trabalho em campo
dos inspetores de -produ
tos de origem animal da
Prefeitura de Guaramirim

, deu origem a um projeto
inédito na região. Ao perce
ber a dificuldade dos con

sumidores em analisar a

procedência dos alimentos
no mercado, surgiu a ideia
de abordar o tema em sala
de aula..

Com o nome "Inspeto
res Mirins", a proposta pas
sou pela primeira turma,
na Escola Municipal Lauro
Carneiro de Loyola.Ativida
des lúdicas foram base para

repassar temas complexos
como avaliação de rótulos
de produtos, valores nutri
cionais, formas adequadas
de armazenamento, doen

ças animais transmissíveis
aos homens, fraudes entre

outras informações.
Foram três aulas divi

didas por semana, e uma

visita técnica a indústria de
embutidos Zirndars. O pú
blico alvo são as crianças do
quinto ano do ensino fun
damental. Todas as orien

tações foram repassadas
pelos próprios inspetores
da Secretaria deAgricultura

e Pecuária.

Apesar de o tema ser

avançado, os alunos apre
sentaram dúvidas pertinen
tes. "Muitos não conheciam
a origem dos produtos,
como o leite. Eles não sa

biam qual era o processo
até ele chegar ao mercado",
destacou a criadora do pro
jeto, Grace HelenMilbratz.

Outra vantagem do tra
balho com crianças foi à fa
cilidade e rapidez na hora
de assimilar os conteúdos.
Segundo Grace, eles traba
lham diretamente na cons

cientização.
DIVULGAÇÃO

f>-
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APRENDIZADO
Estudantes

acompanharam
o serviço de,
inspeção dos
alimentos e

conheceram'
a origem dos

produtos

EDUARDO MONTECINO

8� EXPOSiÇÃO
SUL BRASILEIRA
DE ORQuíDEAS
• Quando: 16 a

19 de maio

• Dia 16, das 20h às 22h

• Dia 17 e 18, das
9h às 22h

• Dia ,19, das 9h às 18h
• Onde: Condomínio
Industrial Portal de
Schroeder

• Entrada: R$ 2, crianças
até dez anos não pagam

PIONEIRA
Schroeder foi a

primeira sede
do evento-de
orquídeas e

plantas na região
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ESTÁ NA HORA DE VOCÊ TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE.

(/

CITROEN AIRCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE

R$54.6901
Á VISTA

CITROEN C4 PALLAS 2013
GLX 2.0 FLEX

A PARTIR DE

NOVO MOTOR 1.6 122CV - O mais potente da categoria
Freios ABS • ar-condicionado
Air bag duplo de série em todas as versões

Rodas de liga leve 16"e muito mais!

Freios ABS+EBD • Air bag duplo
Ar-condicionado digital
Porta-malas com capacidade
para 580 litros e muito mais!
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. LE 11l0nOE, JARAGUÁ DOSUL-Av. Pref. WaldemarGrubba, 1909, Vila Lalau -NOVOT�L (47) 3270-1818
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• FLORIANÓPOLIS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIÚMA I LAGES I ITAIAi.1 TUBARÃO •

.

u.: A D O R. E C I T R OEN'. ' . .' WWW.LEMONDE.COM.BR

R$49.9901
Á VISTA

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 40% + 36 pàrcelas com taxa

0,99% a.rn + IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0
Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa cóm entrada de 40% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$ 855,00 para
BancoAlfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance ou Banco

F
- -

.

.
.. I la

.

'.

Alfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 21/05/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça reVlSQeS em seu velcuo regu . mleIlte.
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APTO novo c/ 2 dorm + sala

estar/jantar + cozinha +. sacada c/

churrasqueira + área serviço
R$ 115.000,00

(47) 3084-0408 (47)

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

APTO novo c/ 1 suíte + 1 dorm + sala
+ cozinha + sacada c/ churrasqueira

Ótima localização'
R$ 145.000,00.

(47)

9655-5663_
9103-7819�
8429-93341(47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Ref: d141

Lote com 660m2 pronto.para
Construção - Finaeiado pelo Programa

Minha Casa Minha Vida

R$ 80.000,00

Ref: d254 Ref: d253 . R

Ret d231

Suíte + 1 dorm + cozinha mobiliada +

copa + sala estar + garagem 2 carros
AceIta carro como parta de pagamento

R$ 190.000,00

Ref: d245

APTO mobiliado na Vila Nova - 2 dorm
+ cozinha + demais dependências

R$ 164.800,00

Ref: d1.67

Terreno com 396m2 - com excelente
locaüzação e pornot para construção

R$ 139.800,00

R$ 80.000,00

APTO na planta c/ 2 dorm + sala +

cozinhá + sacada + garagem
.

Jaraguá Esquerdo -

R$ 130.000,00

Casa com 3 dorm + cozinha + sala de

TV + BWC sociat + garagem + demais

dependências.
R$ 240.000,00

Ref: d24'3 Ref: d260

Terreno pronto para construir c/338m2
Excelente localização no Amizade

R$ 78.800,00

Ref: d236

APTO novo c/ 64 m2 + 2 dorm + sala +

cozinha +área de serviço + BWC social

R$ 119.000,00

Ref: d249

APTO suíte + 1 dorm -t;. sala TV/jantar
+ cozinha + 1 vaga garagem

R$ 170:000,00

Ref: d247 Ref: d206

Excelente terreno na Barra com 683m2
.

pronto para construção
.R$ 97.900,00

Casa c/ 1 dorm + cozinha + sala +

BWC social + lavanderia.
Terreno c/ 301 m2 Próximo ao Centro

R$ 129.000,00

Ref: d246

Casa com excelente acabamento -

suíte + 2 dorm + cozinha + sala
estar/TV

R$ 275.000,00

Suíte + 2 dorm + cozinha mobiliada +

copa + sala TV/ estar + área serviço
mobiliada

R$ 350.000,00

Ref: d199

APTO c/ 2 dorm + cozinha mobiliada +

sala + demais dependências
R$ 128.900,00'

-

Ref: d151

Suíte + 3 dorm + sala jantar + estar +
cozinha + 2 BWC. 158m2 de área

privativa + Elevador

R$ 280.000,00

3 dorm + cozinha + sala TV + BWC +

área serviço + garagem 1· carro

Rt·193.850,00

Suite + 2 doim + sala TV + sala estar +
cozinha + área festas +

R$ 274.900,00

Casa c/ 2 dorm + sala + cozinha +

demais dependências
R$ 137.900,00

Ref: d258 VENDE. E Ref: d261

DISTRIBUID RA DE EBIDAS

&��
Estoque

Carteira de Clientes
Veículo para entrega

Freezer e geladeiras novas Lindo terreno de Esquina no .Iaraquá Esquerdo
Aproximados 700m2
R$ 350�OOO,OO
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VENDE-SE !
MENOR TAX/l

1 DO MERCADO

'I
NO SEGMENTO
AUTOMOTlVO

SEU VEíCULO
USADOVALE
COMO lANCE

SUNDOWNNBLADE 250CC - ANO 2007/2008

COM 13.500 KM , COR PRETA.
VALOR R$ 7.700,00

CONTRATA-SE FILHOTES DIARISTA

• Leison Malhas contrata • Vende-se filhotes •Disk Diarista: Limpeza
com urgência: Auxiliar de Maltês puros residencial, escritórios,de corte, talhador
com experiência; para com 45 dias. empresas e condomínios,

trabalhar 10 turno. na Valor a combinar, Limpeza de toldos
Barra do. Rio. Cerro. Interessados e vitrais. 'Iratar fone
Salário.compatível +
benefícios. 'Iratar na tratar com Viviane (47)8427-5016 com

empresa, Rua Pastor (49)8835-5277o.u Daniela. E-mail: rosa.
Albert Schneider, 882. Sérgio. (47) 9706-7671. daniela20l1@bol.co.m.br
Fo.ne: 3376-1378.
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p R o Ã oM o O ç

TODASASPROMOÇqES
JUNTASNUMA SO.

COBALT1.8 LT (R9A) COMPLETO 13/13
TAXAZERO, o,

30X DER$599 E ENTRADADE
" R$26.799

AGILE LTZ (R9K) COMPLETO 13/13
TAXA ZERO,
30XDEOR$530 E
ENTRADADE

.

R$23.990

AgIItllZ t4"��__.lill!!JJlll!!D2M�CIIll!II�jSiII)lIIIiiJiià_.pl!dirdeA$3UI6,�lIiIaíiI3iié;de ""_"'iCÃiiiie*,_m.,m_em.ta ('R$ 23.9!Kl.OO). 30 JlII!SIa!.iiesmensais dé R$ 5jO,09, oom Iam 0,00% am. CET: 3,81%aa
Y..III,d,JIIl�A$�o�LTt"��_�lImWI3,QIIIII!PJ1l!'i1II(IIIlDiiiiil&Â!liJillIIà"apadirdeRS4H!O.OOIlU"'depmmde.fmncianlEll"com60,25%deen1rada(R$26.799,OO),30JlII!SIa!.iiesmensaisdeR$599,03.
CII!II_o..-...CS:3,,5Haa.\:'*tIllIII�R$�.eIialIfIIsd_s-oplfimlllbiille 15 a 19dellJ!!lllillde2013p!111oESIaIbdeSldacaam" pillawlitdll5DIEIIImIeIO 11m adqIiiIos nasConcessiooáias ChevroIeL Ofertas não válidas 011 amdaIivas
CIllIIIi�."Mlia di� lIIi'IiAIIs e��"�� 11m_ CIJJlIIIlISSUllãrlia�()$ mr.tulDs a-mEt eSio_ ......iJiJÜiI1ide oom o PROCONVE ' l'rIlpna de ComroIe da PoüçãJ do IY por Veict*Js hIDnokres.
"'�CIIll!IIiIf.SAt;:llII1lm__o 0Wi1illmlíilGMo!\C-msmmill!'»

"

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. ConIeComigo
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DIVULGAÇÃO

Hotéis aproveitam o

UFC para faturarmais
EXP.ECTATIVA Lotação máxima é esperada na

rede hoteleira. Preços subiram devido ao evento

Carolina Veiga realizado, a expectativa do Vale
dos Encantos Convention &Visi
tors Bureau vem sendo atendida .

De acordo com diretora-executi
va da entidade, Ariane Raizer, a
maior movimentação é esperada
na rede hoteleira e nos bares e

restaurantes de Jaraguá do Sul e

região. "Os hotéis estão lotados e

os restaurantes preparados para
atender aos turistas", afirmou.

A gerente comercial do Ho-

A rede hoteleira de Jaraguá
.L\do Sul espera faturar com
a realização das lutas do UFC,
que serão realizadas no sába
do, naArena Jaraguá. Os hotéis
da cidade e região estão com os

quartos reservados desde que a

realização do evento foi confir

mada, no início de março.
Mesmo antes de o evento ser

EDUARDO MONTEClNO

FÃ Luiz Fernando é um aficcionado pelas lutas do UFC
e espera conseguir um autógrafo do ídolo Vitor Belfort

INGRESSOS:

tel Kayrós, Juliana Salvador,
confirma a projeção. Segundo
ela, o diferencial'do UFC em

Jaraguá do Sul para a rede ho-:
teleira não está na lotação dos

47 apartamentos, mas sim no

faturamento. "Pela realização
do evento, pudemos aumentar

em 100% o valor da estadia no
nosso hotel", informou. A ex

pectativa é a de que neste final
de semana a receita seja 70%
superior ao comum. Na noite de
sábado; o hotel tambémmante

rá o restaurante aberto durante

�oda a madrugada.

A opinião da gerente geral
do Mercure Hotel de Jaraguá
do Sul, Vanessa Floriani, é se

melhante. Segundo ela, nor

malmente o hotel tem de 20 %
a 30% dos quartos ocupados
nos finais de semana, mas entre
amanhã até sábado deve atin

gir 100%. "Nossa expectativa é
de faturar, apenas com a noite
de sábado, o equivalente a três
ou quatro dias de trabalho", co
memorou. Segundo ela, o hotel
também elevou o preço da tari
fa de hospedagem e um quarto
para duas pessoas custa R$ 515.

Ingresso namão e ansiedade
Enquanto omomento da luta

de verdade não chega, Luiz Fer
nando Alves de Deus, 33 anos,
tenta controlar a ansiedade para
realizar o sonho de assistir ao

vivo Um evento do UFC.
Ele comprou o ingresso para

ver as 13 lutas programadas
para sábado na Arena Jaraguá.
Luiz Fernando vai com mais
seis amigos. Esta será a pri
meira vez que ele assistirá aos

golpes de Vitor Belfort de perto
e bem mais real do que costu

ma ver no jogo de videogame
que costuma disputar. "Eu es-

tau contando as horas, apaixo
nado, e já estou de olhos nas

promoções para conseguir os

ingressos para acompanhar a

pesagem (que será realizada na

sexta-feira)", disse. A intenção
dele é a de chegar à Arena por
volta das 12h30 para garantir
um bom lugar na arquibancada.

Os ingressos para acompa
nhar o evento estão quase esgo
tados e, quem não conseguir ad
quirir o seu;ainda terá a chance
de assistir a programação pelos
telões que serão espalhados por
Jaraguá do Sul (veja abaixo).

CONFIRA OS LOCAIS QUE MONTARÃO
TELÕES PARA OS CLIENTES ACOMPANHAREM O UFC:Ainda há ingressos

disponíveis para os seto

res Octógono Premium,
ao valor de R$ 1,2 mil (R$
600 meia-entrada) e para a

Cadeira Premium, R$ 800

(R$ 400 meia-entrada). De
acordo com a supervisora
da bilheteria da Arena Ja

raguá, Jilly Martina Frick,
os ingressos já podem ser

retirados das ioh às 18h,
incluindo o horário do al

moço. "É importante que
aqueles que estão em Ja

raguá venham o quando
antes retirar o ingresso. As
filas devem se formar a par
tir de sexta-feira", conchiiu.

{
j
l
t

I

_ Jaraguá do Sul Park Shopping. - Cachaça ria Água Doce.
• Horário de atendimento: 10h • Horário de Atendimento:

às 3h(Praça de alimentação 16 e 17/5: das II h até as

e estacionamento) 13h (cozinha). Abre a tarde

com porções e, às 17h

reabre a cozinha até as lh30.

18/5 - das 10h30 às 2h da

• Telões de LED até cinco

metros transmitirão todas

as informações sobre o

UFC desde as 10h até o

término do evento. O

estacionamento do Shopping
também estará aberto e vans

estarão disponíveis para o

translado até a Arena Jaraguá.

manhã de domingo.
- Sam'Bar: Rua Reinoldo

Rau, 327. Centro.
- Sacramentum Pub: Rua

Josef Fontana, 41. Centro.
- Mr. Beef Espetinhos e

'Carnes: Rua Presidente

Epitácio Pessoa, 820. Centro.
- Stannis Pub Cervejaria: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca

104U, Subsolo; Centro.
- Vila Restaurante &

Choperia: Rua. Presidente
Juscelino, 1·287, Centro.
- Licoreria: Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 188,
sala 05. Centro. Programação
inicia às 10h de sábado.

- Bela Catarina: Rua Olívio

Domingos Brugnago, 500.
Vila Nova.
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Dos leitores - sobre o ponto facultativo

"
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Nota publicada ontem
na coluna sobre o

ponto facultativo na Pre
feitura de Jaraguá do Sul
rendeu e-rriails, ligações
e comentários nas redes
sociais. Alguns educa

dos, outros nem tanto.

A maioria dos leitores
'defende a decisão do
Executivo de acabar com
o que entendem ser um

privilégio injustificado.
E, como sou favorável,
sempre, à pluralidade do

debate, reproduzo a se

guir trechos de textos de
'

alguns leitores:

PLE
•••••••" .. 472106-19261 patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

"
Receber sem trabalhar é mesmo uma afronta

para quem acredita no que diz a Constituição.
O Brasil não pode mais sustentar privilégios de
algumas categorias em detrimento de outras.

Claudio AraúJo

Entre os interesses de mais ou menos 3.500

funcionários e os interesses de mais de

140.000 habitantes, a administração Dieter

optou corretamente pelo povo de Jaraguá.

m�" Sc:Mre�

" "(O ponto facultátivo) é uma conquista do setor público e deve

ser ampliada para o setor privado e não extinta como afirma sua

matéria tendenciosa. É justo pela quántidade de impostos que
pagamos e, se existe a oportunidade, temos sim que "folgar",
como desejamos que aconteça também no setor privado.
Pab'o Camiffo

EM FOCO
Apesar de ter chegadoao governo com

Lauro Frõhlich, o PSD só ocupa um

cargo de primeiro escalão na Prefeitura
de Guaramirim. O escolhido foi Miro

Mamm, na chefia de gabinete.

• • •

Novo mapeamento de áreas de risco
deve cadastrar mais de 3.100 moradias
em Jaraguá do Sul. O trabalho é de

responsabilidade do governo federal e
conta com apoio da Prefeitura.

. .. ,.

Estudo interno na Prefeitura deverá

apontar de que forma a meritocracla
será empregada aos servidores

públicos do município. A ideia
central é a de valorizar a

dedicação e os resultados.

Tem o meu total apoio,
privilégio tem que ter fim,
que vão trabalhar como

qualquer outra categoria.
Canos Rifle;,.,

fiili\-,

Possamai naAcijs
o secretário da Saúde, Ademar Possamai, foi o convidado da plenária daAcijs, na segunda

feira. Falou sobre as ações da área, entre elas, o projeto de construção de uma UPA, a entrega
de cinco novos postos de saúde, e amudança no sistema de agendamento de consultas.

-Jaraguá/Florianópolis
DeputadoCarlosChiodini (PMDB) deve passarmais tem

po atendendo no escritório regional durante esta semana. A
permanência em Jaraguá só é possível devido ao cancela
mento das sessões da Assembleia no período. Mesmo assim,
o parlamentar vai à capital hoje onde participa do seminário
"Resíduos Sólidos Cooperação Brasil/Suécia".

www.gumz.com.br
(47)3371-4147

I

Contaôllldade
Concndtorla Impr'ilrla'
�§9§m/!l

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

Acusados devem apresentar defesa
Os cinco acusados de vender carteiras 'de habilitação falsas, por

R$ 1.400, e ainda pedir em troca votos, foram notificados a apre
sentar defesa no Fórum de Guaramirim. Candidatos na eleição de
2008, em Massaranduba, Valdir Zapellini, Ivo Reigel, Lucia Riegel,
Almir Trevisani e Liridio Zanotti (na época filiados ao DEM) foram
denunciados pelo Ministério Público, no ano passado. Zapellini
ocupa atualmente uma cadeira na Câmara de Vereadores e, se con

denado, perderá o mandato.

Relator escolhido

gumz@gumz.com.b.r
Desde 1978

o deputado Danilo Forte (PMDB-CE) foi nomeado, ontem, re
lator-geral da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014. A
decisão ocorreu durante reunião dos líderes dos partidos na Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),
presidida pelo senador Lobão Filho (PMDB-MA).

QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013

"
.

Eoquedizem
O resultado da enquete realizada

com os servidores municipais ainda
não foi divulgado. Mas, nos corredores
da Prefeitura, o que se diz é que os dias

parados, nos chamados pontos faculta
tivos, devem ser descontados das férias.

Governadores
na Expo

o governador em exercício, Eduar-
<, do Pinho Moreira (PMDB), participa

hoje, às 14h, em Joinville, do "Pai
nel Liderança Empresarial - Líderes
frente a frente", na abertura da Ex

poGestão. Moreira dará palestra e na

sequência se juntará ao governador de
Pernambuco, Eduardo Campos (PSB),
e ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduar
do Paes (PMDB), para debater sobre a

eficiência da Gestão Pública.

TCE naPrefeitura
Técnicos do Tribunal de Contas do

.

Estado passaram boa parte do dia de
ontem na Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Eles analisam suspeitas de irregularida
des no pagamento de horas extras, con

tratação de temporários, e salários, du
rante a gestão de Cecília Konell (PSD).

Sinal amarelo
Queda de repasses constitucionais

pelo governo federal, como ICMS e

FPM, volta a aterrorizar as Prefeituras.
Em Jaraguá, só no primeiro quadrimes
tre do ano, a arrecadação ficou em mé
dia 8% mais baixa do que era previsto.

Sinal vermelho
Se a situação é difícil para as Pre

feituras, para Santa Catarina tem sido
ainda mais complicado. Pela primeira
vez, o Estado ultrapassou o limite pru
dencial da Lei de Responsabilidade

.

Fiscal gastando 47,38%.da receita cor
rente líquida com a folha de pagamen
to. O limite é de 46,55%.

•
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Erramos
. Ao contrário do informado namatéria "Cozi

nha brasileira em festa", publicada na edição de

14 demaio, Jaraguá do Sul tem seis restaurantes

que participam do festival Brasil Sabor.

oCORREIODOPOm 15 DE MAIO DE

érica Latina está em cartaz
Mostra audiovisual espalha sessões alternativas de cinema por cidades catarinenses e chega hoje a Jaraguá do Sul

Bárbara Elice

A mostra de cinema Pré-FAM, que antecede o 17° Flo-
1"\rianópolisAudiovisualMercosul (FAM), chegahoje àJa
raguá do Sul. O circuito espalhará produções premiadas em
dezesseis cidades do Estado, com o objetivo de descentralizar
o acesso da população às artes visuais e divulgar o evento. No
Teatro de Bolso, do Grupo Gats, estão programadas cinco
sessões gratuitas hoje, sexta e napróxima segunda-feira.

Serão exibidos treze filmes latino-americanos - en

tre documentários e curtas e longas-metragens de ficção.

"Quando Morremos à Noite", "Ser Tão Cinzento", "Fi
bra", "O Liberdade" e "Iván - de voltá para o passado"
são algumas das produções que integram o circuito.

De acordo com a produtora do Gats, Mara Ko

chella, o público é quem definirá qual dos cinco pro
gramas gostaria de assistir. Cada sessão deve durar

pouco mais de uma hora.
São esperados quatro mil espectadores, em 70 ses

sões de todos os cineclubes do Estado. O circuito, que
será encerrado no dia 22 de maio, deve aquecer o público
para o início do 17° FAM. Neste ano, o festival acontece

de 14 a 21 de junho, no Centro de Cultura e Eventos da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

SERVIÇO:
O QUÊ: Mostra de Cinema Pré-FAM 2013 em Jara

guádo Sul

QUANDO: hoje (ioh e 19h); 17/5 (19h) e 20/5
(13h45 e 15h50)

QUANTO: Gratuito
ONDE: Gats Teatro de Bolso. Av. Marechal Deodoro

da Fonseca, 1082, Centro.

PROGRAMAl

Não, Senhor! - DeGabriela Brandão

Brasil, 2011, documentário, classificação indicativa: livre, SC
História da greve feita por praças (policiais de baixa patente)
da Polícia Militar no ano de 2008 em Santa Catarina e suas

consequências.
Júri Popular: Melhor Filme

QuandoMorremos à Noite - De Eduardo Morotó

FOTOS DMJLGAÇÃO

Brasil, 2012, ficção, classificação indicativa: 18 anos, RJ
Raúl conhece a mulher mais cheia de vida que já encontrou.
Apartir do conto "AMulher Mais Linda da Cidade" de Char
les Bukowski.
Júri OficialMostra de CurtasMercosul: Melhor Filme, Melhor
Ficção, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte

Ser Tão Cinzento - De Henrique Dantas
Brasil, 2011, documentário, classificação indicativa: 12 anos, BA
Ser Tão Cinzento é um documentário de curta metragem que
busca recriar a memória do filme Manhã Cinzenta, do cineas
ta autodidata Olney São Paulo, uma das mais belas e contun

dentes obras cinematográficas produzidas sobre o período da
DitaduraMilitar.
Júri OficialMostra de Curtas Mercosul: Melhor Documentário

PROGRAMA2

De lá para cá - De Frederico Pinto

Brasil, Colômbia, 2012, ficção, classificação indicativa: livre, DF e RS

Ciro é segurança e trabalha de noite. Clarisse é doméstica e

trabalha de dia. Os dois são casados, moram na região me

tropolitana e trabalham em Porto Alegre. Andam de lá pra
cá e só se encontram na estação do Trensurb. Um vínculo

frágil, mas que ainda os une.

Júri Oficial Mostra de Curtas Mercosul: Melhor Som (Ga
briela Bervian)

Fibra - De Fernando Evangelista, Juliana Kroeger
Brasil, 2012, documentário, classificação indicativa: livre, SC
Fibra é um documentário sobre a Coepad, a primeira coopera
tiva no Brasil, e uma das únicas no mundo, formada por porta
dores de deficiência intelectual.
Júri Oficial da Mostra Catarinense: Melhor Filme.

Imperfeito - De Gui Campos
Brasil, 2012, ficção, classificação indicativa: livre, DF
Isa e Nando se encontram por acaso. E percebem que talvez

sejam mais que desconhecidos.
Júri Oficial daMostra de Curtas Mercosul: MelhorMontagem,
Melhor TrilhaOriginal (Julia Ferrari)

Querença - De Iziane FilgueirasMascarenhas

Brasil, 2012, ficção, classificação indicativa: 12 anos, MG
Num tempo e lugar onde as mulheres 'eram apenas parte dos

pertences de um homem, Lidia, teima em existir, mais do que
viver até ... Era uma cangaceira com o poder de desejar.
Júri Oficial de Mostra de Curtas Mercosul: Menção Honrosa
Melhor Fotografia

.

PROGRAMA3

Brasil-zon, ficção, classificação indicativa: 16 anos, DF
Duas garotas se encontram na cidade.
Júri OficialMostra de Curtas Mercosul: MelhorAtriz

L - De Thais Fujinaga
Brasil, 2011, ficção, classificação indicativa: 12 anos, SP
Teté odeia seus pés. Quando conhece Héctor, uni simpático
descendente de chineses, ela decide mudar sua aparência.
Júri Oficial Mostra de CurtasMercosul- Melhor Direção
Júri Popular - Melhor Filme

Lápis de Cor - De Alice Gomes

Brasil, 2011, ficção, classificação indicativa: livre, RJ
Cláudio imagina que se um dia fizer um desenho colorido do pai,
ele voltará. Só que Cláudio não tem lápis de cor. Ele consegue três

lápis de cormágicos,mas suamãesó deixa ele usaruma corpor dia.
Júri Oficial e Popular daMostra Infantojuvenil: Melhor Filme

Não Deixe Joana Só - De Cecilia Engels
Brasil, 2012, ficção, classificação indicativa: livre, SP
Aparadoxal relação de Joana com seu pai, alcoólatra e palhaço.
Júri Oficial Mostra de Curtas Mercosul: Menção Honrosa de
Melhor Ficção, Melhor Roteiro, MelhorAtor

PROGRAMA4

o Liberdade - De Cíntia Langie, RafaelAndreazza

Brasil, 2011, documentário, classificação indicativa: livre, RS
No extremo sul do Brasil existe há quase 40 anos o bar e res
taurante Liberdade: local extremamente simples no qual se
apresenta o grupo de choro Avendano Jr. e o Regional.
Júri Oficial Doc-FAM: Melhor Documentário

PROGRAMAS

Iván - de volta para o passado - De Guto Pasko

Brasil, 2011, documentário, classificação indicativa: livre, PR
Em 1942 Iván Bojko foi arrancado de sua aldeia natal na Ucrânia
pelos nazistas e levado para trabalho forçado na Alemanha. Em

1948 ele imigrou para o Brasil como refugiado, mas se manteve

ligado às tradições culturais do seu país através da música..
Júri PopularDoc-FAM: Melhor Documentário

I \ � I I' I I
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Elyandria Silva · Escritora

ê eliandriaas@yahoo.com.br

Amor de praça, amor de graça
Faz calor. O ar que dança. As nuvens

passeiam, vigiam. Os meninos da
rua. Os meninos de sábado a tarde
voando acima do chão com suas

bicicletas. Piruetas no ar, bananeira
em duas rodas. Os sorrisos, grito de

comemoração, a exibição do ego, dos

corpos em formação. Quem faz mais

graça é o líder da turma, quem se

destaca com os pedais é o rei, o astro,
assim como o sol que tudo assiste lá
de cima. Dali a pouco acaba o show
das bikes, começa o show dos skates.
Os pés desafiam o calçamento sob
duas rodinhas. No final, a manobra, o
ápice. As palmas, a zoação da galera,
a admiração dos mais novos pelos
mais velhos. Bonés virados, o brinco
que brilha e emite pequenos raios.
Dentes brancos, o sorriso dos belos, dos
malditos, dos que ainda nada sabem
da vida, mas que dominam o mundo .

com a juventude, com a coragem sem

contraindicação, nem que seja numa
inofensiva tarde de sábado azul.
Assistindo a tudo de longe, sentada
num dos bancos da praça, os

imaginava homens feitos, enterrando
o skate em-qualquer vala do passado.
É assim-que se faz com os melhores

Clique animal

momentos vividos, guardamos na
memória até quando o tempo permite,
depois, ele mesmo, o próprio, o
tempo, trata de dar um jeito em

nossas melhores lembranças. No
banco próximo a menina ainda
estava lá. Avistei-a logo que cheguei.
Olhava para além do que os olhos

enxergavam, só estava ali de corpo.
Canga preta, calça jeans, moletom
branco. Ainda roia as unhas, agora
mais do que antes. O vento bagunçava
o que o sol protegia com o calor, os
cabelos longos e brilhantes da menina.
Ficou lá, esquecida no banco, mexendo
no celular pequeno com capa prateada.
O sino bateu três vezes quando voltei
e sentei. Ela estava de perfil agora,
a menina, o rosto
todo vermelho à
mostra. Chorava,
olhava para o

celular, chorava. De
repente, levantou,
olhou para os lados
e saiu correndo. Foi
aí que entendemos
tudo. Ele não vinha,
ela esperou por
mais de uma hora,

ADOTE LUCA
Essa
cachorrinha
tem 5 meses

de idade, porte
médio, está
vacinada e

vermifugada.
. Contato com

Eliane, através
dos telefones
3376-4887 ou

9905-9298

ADOTE JACK Muito
dócil e querido.
Está um pouco

assustado ainda,
mas só precisa

de amor e carinho

para se sentir

seguro e protegido.
Está vacinado
e vermifugado.

Contato: Juliana,
nos telefones: 9922-

9017 e 3373-8373

mas ele não apareceu!
O coração partido da menina. A dor
do amor esperado, do amor que não
veio. A espera, a frustração. O que se

faz quando o coração quebra? Antes
abandonada na praça do que no altar,
pensei, para tudo nesse mundo há
um consolo. E o que dizer da noiva

que, abandonada antes do casamento,
enforcou-se no térreo do salão onde
seria a festa, vestida de branco? Até
hoje vive no clube e assombra os que lá

frequentam. E o cabra safado fugiu!
Aquele amor da praça era diferente,
mesmo já condenado ao fim, antes
do começo. Era de graça. O amor

adolescente de uma menina que saiu
de casa para encontrar o namorado que

não apareceu, num
sábado de tarde. Nem

percebeu os bonitos
meninos do skate. É
assim mesmo, quando
se ama, nem se olha

para os lados. Mais

tarde, noite de Lua
Nova. Lembrei da
menina....

I
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Adelino Enke

Alice Pereguda Ropelato
Bruno Torri

-

Carlos A. Ehleri

Carlos F. Minei
Dorival Titz

Eduardo Da Cruz

Evilásio Alves
Fabiana Wendorff

Fábio dos Santos
Francisco Assis da Silva

Gerson L. da Cruz

Idalício José Machado
Inácio Kath
Isolde Pedratti

João Henrique Bento

Jonathan Pierre Eggert
Juliana Scaburri

Larissa C. Rocha
Laura Gielow
Leonita Weiller

Leonor Cristofolini
Malu Otovicz
Marcos Judacewski
Maurício Alves

Michele Marley Ideller

Naide H. de A. Parada

Nicolli B. Rita
Nilva Konell

Osvaldo Jurck
Regina Drews

Ujonathan Pierre Eggert
Vanderlei Koch

• Raí - Atleta
• André Abujamra - Músico
• Brian Eno - Músico

Curiosidade
15 de maio...

... é o 1350 dia do ano

no calendário gregoriano:
Faltam 230 para acabar
o ano. Dia do Assistente
Social. Dia do combate à

infecção hospitalar. Dia
Mundial da Família. Dia
internacional da objeção
da consciência ao serviço
militar. Dia das do Celíaco.
Dia das Santas Católicas:
Santa Dionísia, Joana de
Lestonnac e Dia de São
Cássio de Ímola. 1829 - O
Sacerdócio é conferido a

Joseph Smith Jr. por João
Baptista, como crêem os

santos dos últimos dias.

Fonte�WiKipedia
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• A.

Híperêmese
gravídica,
se informel
�

Euma condição onde há enjoos e

vômitos em excesso mesmo após o
30 mês de gravidez, que podem compro
meter o estado nutricional da mulher,
gerando uma perda de peso acima de 4%
do peso corporaL Os principais sintomas
são o vômito e os enjoos persistentes,
que podem causar: fraqueza, boca seca,

diminuição da urina, queda da pressão
arterial, perda de peso e urina muito áci
da. As principais causas são as alterações
hormonais e o fator emocional, citocinas
que penetram na circulação materna,
deficiência da vitamina B6, reação
alérgica ou gastrointestinal de origem
psicossomática. O tratamento para hi-

ê carina@ocorreiodopovo.com.br � www.ocponline.com.brfblo!imamys-e-nenes

perêmese gravídica é feito com repouso
e boa hidratação. O nutricionista poderá
indicar o que se deve e o que não se deve
comer nesta fase, fazendo a correção dos
distúrbios do organismo.

Chá de fraldas
• Quem opta pelo chá pode fazer um estoque de fraldas e não ter de

comprá-las por um bom tempo. Mas você precisa saber que, mesmo
definindo a marca, algumas pessoas podem não seguir sua escolha. E

ainda há o risco de seu filho ter alergia. Caso ele não se adapte a um

modelo que tenha ganhado. Caso isso ocorra doe as fraldas para alguma
instituição.

• A quantidade de fraldas que um bebê usa pode variar muito. Para ter uma
média de quantas pedir, siga o cálculo:

- Fraldas RN: dependendo do tamanho que seu filho nascer,

talvez nem use. Por isso, espere as últimas semanas de

gravidez para ver se vale a pena ter.

- Fraldas P: 480 fraldas nos dois primeiros meses __

- Fraldas M: 720 fraldas, do terceiro ao sexto mês.

- Fraldas G: 900 fraldas, do sétimo mês até 1 ano.

- Fraldas EG: 1.800 fraldas, de 1 até 2 anos.

Gravidez: Como evitar as estrias
As estrias nada mais são do que o es

tiramento da pele, quando suas fibras se .

rompem. Por isso, para evitar que apare
çam, é fundamental que a rriulher se cui
de desde o início da gestação. As medidas
fundamentais para evitar o processo são:
controlar o peso, para que a pele não pre
cise ceder além do necessário, fazer exer
cícios e criar um ritual de hidratação.

O problema aparece principalmente
no abdome, coxas e mamas, partes que
mais crescem na gestação. Pelo menos

duas vezes ao dia, a grávida deve usa cre
mes que contenham ureia, vitamina E,
lanolina e óleos €lm-sua formulação. Não
adianta só usar óleos. Uma dica é usar os
cremes na hora da massagem. A pele fica
hidratada, e você aproveita para relaxar.

Relaxa,
·b.ebê!

Que tal dar um banho gostoso em seu bebê vendo-o relaxado e ainda se diver
tindo? O ofurô para bebês é feito para isso! A grande sacada foi criar uma estrutura

que se assemelha ao útero materno, o que dará uma incrível sensação de segurança
para seu bebê, pois nela eles adaptam-se facilmente à posição fetal, ficando calmos
e relaxados.

Bumbum a salvo!
É só descuidar um pouquinho que elas

aparecem, deixando o bumbum do bebê
avermelhado e bastante irritado. Às vezes,

chegam até a provocar pequenas lesões na

pele, que ardem em contato com o xixi. AS
saduras são mesmo chatas, mas, felizmen
te, não são tão difíceis de serem prevenidas.
Elas nada mais são que uma dermatite cau-

sada pelo efeito irritativo das fezes e da urina em contato com a pele. Por isso, o mais
importante no quesito prevenção é fazer trocas frequentes e higienizar o local usando
algodão embebido em água morna ou fria. Quando o bumbum está muito sujo, vale a

pena lavar com água é sabonete neutro e depois secar bem. Usar um creme protetor
contra assaduras é importante, assim como deixar o bebê sem fralda por alguns perí
odos durante o dia, principalmente no calor.

Minhas princesas!
"Esses são os meus tesouros, minhas duas princesas! Ser mãe

é maravilhoso, adorável e inexplicável! Amo ser mamãe!" Katiani
Cordeiro Jantsch, adora ser mãe da Gabi e da pequenina Fernanda.

Quer ver a foto
do seu filhote ç

aqui no jornal?
Mande um e-mail
com uma foto e

um texto falando
de uma deliciosa
travessura dele

para carina@
ocorreiodopovo.
com.br.
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Hoje!
A Epic Concept Clube abre as

portas para a big Festa do Cham
pagne, que vai levar por metro

quadrado as pessoas mais "in" da
nossa urbe sorriso! No palco, a

presença do projeto Phaser, que.
une DJ, violino e violoncelo, sob
o comando do DJ Xalinho, e um
showde Pole Dance. Namesa, de
liciosas comidas preparadas com

muito esmero pela Nutrilli Nu

trições e Dietas Personalizadas,
com a participação do renomado
chefe com experiência na Euro

pa, Alexandre Ehlert Moreira da
Silva, da Casa Gourmet. Na pista,
as mulheres mais descoladas da

região, a premiada champagne
Lírica, da Enoteca Decanter, e

muita energia positiva. A decora

ção ficará a cargo do competente
profissional Fernando, da Li Arte.
Uma festa para ficar na história.

,

f
I

�
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Site
A repaginação do site www.

moagonçalves.com.br está qua
se nos finalmentes. E depois?
Tem big festa de lançamento!

l
I
I

!

l
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DNUlGAÇÃO

BAlJlIÁI

BAL�DA A dupla Alex &Willian, com o casal Eduardo Fogaça
e Rafaella Farah, em noite de casa cheia, na Epic Concept Club

Timtim
"
Aminha,amiga, Helena

Ramos, também
sinalizou positivo e,

hoje, leva seu alto
astral na 6a Festa do

Champagne, na Epic.
Festa Só para elas.

"

-'�ÇJQI

fliftlft«UJFdlÚee�tifPl'Ra,
.3370-3242, <c,

I'

Elaine Rodrigues, a ,

, bela morena da Kia
Power Import, a tiracolo
de amigas, também

estará hoje na Festa do
Champagne! Tudo!

·Muitobom
Gente, já experimentaram os docinhos do Atelier da An

dréia? É de comer de joelhos. A receita e a composição deste
sabor, além do carinho queAndréia tem pelo que faz, é guardado
a sete chaves. Nem o nosso falante Massa, marido da dona da
pensão, conta o segredo.

o traje sugerido
.

para a Festa do

Champagne é tudo o

que está na moda. Não
necessariamente
nesta ordem!

"
As crianças têm mais necessidade de

modelos do que de críticas.

Joseph Jou&um:

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Camila Ferraz, esposa do meu

amigo, Sílvio Modonese, bate
as taças e faz tim tim bem nesta

quarta-feira. Cheers!

• • •

o ti-ti-ti está rolando solto no

high e a preocupação geral das
catalogadas puro sangue é uma

só: com que cor de roupa eu vou

na Festa do Champagne?

• • •

o novo look de Sandrà Santos,
ao estilo Xuxa Meneghel, curtos
e loiros, causou! Deixou a moça

mais linda e sensual.

• • •

Alzira e Joãozinho Júlio Depiné
retornam hoje de um giro pela
África do Sul. Na frasqueira

muitas novidades.

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que a atual diretoria
,

do Sindicato do Imobiliário e da

Construção Civil, presidido por
Elenice Vieira dos Santos, na as
sembleia do último sábado, teria
.saído com o rabinho entre as per
.nas, se é que você me entende.
Dizem os fofoqueiros de plantão
que ouviu o que não queria da
Classe trabalhadora. literalmen
te, bebendo do próprio veneno!

Novidade
Tem uma novidade na área comer

cial da urbe. Ela vai abalar as estrutu
ras sociais daqui. Mas sobre isso eu não
posso contar nemmuerto. Vai darmui-,
to assunto para a coluna.

UFC
Neste sábado, a Confeitaria Bela

Catarina arma sessão pipoca e transmi
te ao vivo, num TV 55", a luta do UFC.
Boa pedida!

Trator
Dias 8 e 9 de junho, com o apoio to

tal da prefeitura de Schroeder, vai ro
lar, no Pavilhão de Eventos da cidade,
a Festa do Trator. Agendem!

Buxixo
Aviso aos desavisados: apê na cida

de anda quebrando o pau na cor pink.
Cuidado, "elas" fazem arremesso de

peso com garrafa cheia, viu. Vixi...

SCAR Margit, Mônica e '

UdoWagner, presidente
da Scar, no concerto
de gala de 10 anos do
Centro Cultural

TURUA OE PESO Rodrigo Menel

Fogaça, João, Cristiano Siewerdt,
Charles Lux, nos corredores da

Epic Concept Club

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013

BCC
Os meus amigos, Hélio

"Gaúcho", da Arte Couros, e o

Guilherme Leite armam ama

nhã aquele festão. Comemoram
no maior estilo Glam mais uma

edição de seus aniversários. Re
únem o badalado grupo BCC!
Tô nessa!

Lente
O fotógrafo da Revista Nossa

e deste colunista, Mauricio Her

mann, e Cleiton Metzger, outro

badalado fotografo da night, fa
zem par e disparam flashes hoje,
na Festa do Champagne. Depois a

gentemostra tudinho aqui na colu
na e na revista! Combinado?

TE CONTEI
• Nadilma Tavares já
está de malas prontas.
Vai curtir as belas

paisagens dos lençóis
Maranhenses. Bom
demais!

• Sueli Coelho e sua

parceira, lúcia Gomes,
da Celebrary Decoração,
fazem dupla de sucesso

quando o assunto é

organização de festas
.

,para bacanas!

• Renato Koslowski vai
muito bem, obrigado, com
Emanuele! Estão curtindo
no momento o décor da
novà cobertura. Está um

corre', corre danado!

• Comentários em roda
de amigos: que a carne da
Cia. da Costela, do càps
Giovane, é tudo de bom.

.

Claro, né, não só de pão
vive o homem! Os santos

agradecem!

., Uma ótima quarta-feira
a todos e cuidado: você
está sendo filmado.

• Com essa, fui!

I
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Tirinhas

Piadas

Como veio ao mundo
o gaúcho chega para o português, dizendo:
- Manoel, eu nasci em Pelotas e não tenho vergonha de dizer. E

você?
- Olha, eu entendo o seu problema ... Mas eu nasci inteiro!

Cinema
Programação de 10 a 16/5

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 - Ação - Legendado - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional - 14 anos - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• O·Último Exorcismo - 2 - Terror - Legendado - 14 anos - � 4h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20

JOINVILLE

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

• A Morte do Demônio - 13:40, 15:40, 20:00, 22:10
- LEG - Terror

• Em Transe - 17:40 - LEG - Drama
• Homem de Ferro 3 - 13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 -

DUB - Ação
• Uma Ladra Sem Limites - 14:10, 16:40, 19:00,
21 :30 - l.:EG- Comédia

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

NAC' Drama
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10, 18:50,
21 :40 - DUB ' Ação
• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50,21 :30 - LEG c Ação
• O Último Exorcismo - Parte 2 - 13:20, 15:30,
17:40, 19:50, 22:00 - LEG - Terror

• Homem de Ferro 3 -13:50,19:10 - LEG - Ação
• Somos Tão Jovens - 16:30, 21 :45 - NAC - Drama

o Último
Exorcismo - 2

Após escapar do
ritual realizado por um

culto; que desejava que
ela desse a luz a um filho

demoníaco, a jovem
Nell Sweetzer (Ashley
Bell) é encontrada
suja e completamente
aterrorizada na

floresta. Apesar de ser
examinada Jí>ór uma
equipe médica, Nell
não se lembra bem
do que lhe aconteceu.
Ela decide se mudar

para a pequena cidade
de Davreaux, onde
tenta recomeç.!lr a
vida. Entretanto; não
demora muito-para
queo delÍlôniovolte.a
atormentá-la, des.ta vez

.

corn IlO"(}� plan0�,

Sudoku

Preencha um quadrado
" 9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

QUARTA-FEIRA, 15 DE MAlO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frente fria
traz chuva

Céu nublado a encoberto com

chuva em SC. A tormenta será
forte em alguns momentos,
especialmente no Oeste, devido
ao deslocamento de uma nova
frente fria. Temperatura estável.

,.,_ ��
.. ,,� Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 16°C

MÁX: 23°C Parcialmente
Nublado

�
�

�...._...

SEXTA
Instável

MíN: 13°C
MÁX: 19°C �

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5 J j: JJ
Chuvoso

• NOVA "9/5

..
..

SÁBADO
• CRESCENTE 18/5 MíN: 15°C
.. CHEIA 25/5 MÁX: 22°C Trovoada

VERTICAIS
1. Eu, em espanhol/O gênero de plantas trepádelras ao

qual pertence o cipó-cruz
2. Noticiário jornalístico, transmitido fora do horário es

tabelecido em sua programação / Que tem a consis
tência de certo doce de leite, musse etc,

3. A estrela mais brilhante do céu / Festa que se realiza
na praia, com música ao vivo, dança, ·bebidas etc,

4. Cidade goiana da região de Ceres, no centro do esta
do / (Fig.) Idéia que ilumina a mente

5. Pequeno atabaque usado nos candomblés / Insurgir,
revoltar / Diretório Acadêmico

6. O início do .. .encontro / (Miner,) Variedade fibrosa de
hidróxido de magnésio

7. (Bíblia) Jerusalém ou a colina em que foi construída
"

/ Vingança de uma ofensa
'

8. Habitação / Matemático, astrônomo e filósofo, natu
ral de Mileto, fez a primeira previsão de um eclipse
solar

9. Peixe que ocorre nas costas meridionais da América
do Sul! Sigla do estado dos barrigas-verdes,

13
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Cristal avisa a Cassiano que chegará a Vila dos Ventos

no dia seguinte, mas omite que Duque está com ela. Ciro fica

triste porque Mila deixará Vila dos Ventos. Duque surpreende
Cassiano ao aparecer no Flor do Caribe. Ester propõe socie

dade a Taís para abrirem uma empresa. Dionísio desconfia
de que Doralice tenha roubado sua medalha Çl mando de

Quirino e decide demiti-Ia. Natália chega em casa com Julia

no e se espanta ao ver Reinaldo.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Maurício fica confuso com a declaração de Malu. Ro

semere busca Filipinho no hospital. Nice coloca vinagre no

antisséptico que leva para Damáris. Natan afirma a Bárbara

que não ficará com ela. Wilson tenta ser gentil com os filhos.

Margot implora que Santa não desmascare Fabinho. Fabinho

supõe que Bárbara seja a culpada pela a separação de Na

tan. Lucindo fica impressionado com Damáris. Wilson decide

se desculpar publicamente com Brunetty. Bento e Giane vão
com Charlene à Toca do Saci. Lara retoma seu programa e

Sueli Pedrosa expõe a reação de Amora. Glória quebra o lap
top de Tábata. Wilson vai à Toca do Saci. Maurício descobre

que Natan tinha um caso com Bárbara e acusa Amora de

mentir para ele.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Morena e Theo ficam transtornados com a notícia do

sequestro de Jéssica. Jô sugere colocar uma escuta no escri

tório da organização. Theo afirma a Morena que vai resgatar
Jéssica. Ayla começa sua dança e Zyah a retira do restauran

te. Zyah e Aylá se beijám, Bianca vê e decide deixar a Turquia.
Stenio pede para Creusa não espalhar que ele será avô. Éri
ca tem alta do hospital, e Haroldo a leva para casa. Morena

mostra Riva para Theo. Lívia suspende o patrocínio de Élcio.
Pescoço não consegue explicar a ligação para Lívia que cons
ta em seu telefone. Vanúbia volta ao Alemão. Caique tira os

VARIEDADES
OCP13

Amor à Vida

Márcio Garcia interpreta Guto, um noivo infiel
Patrícia (Maria Casadevall) é linda, modema, advogada

bem-sucedida e trabalha no Hospital San Magno. Ela surge
emAmor àVida ao casar, superapaixonada, com Guto (Már
cio Garcia). O problema é que o conto de fadas vai por água
abaixo logo na lua de mel, quando o príncipe pula a cerca.

pertences de Amanda da casa de Leonor. Celso diz a Isauri

nha que pedirá o exame de DNA para confirmar que Gustavo

era seu pai. Carlos estranha a forma como Celso o observa.

Amanda fica furiosa ao ver que Caique retirou suas coisas da

casa de Leonor.

• CARROSSEL - SBY . 20H30
. Matilde conta que teve ideias para angariar fundos às

comunidades africanas, e quer aplicar suas ideias na Escola

Mundial. Koki e Paulo leem a carta de desculpas à turma.

Ao final, a classe aplaude com má vontade. Matilde fala de

seu projeto a Renê, que fica assustado quando ela começa a

guinchar corno macaco. Helena faz Paulo elogiar os colegas
de sala, um por um. Ao fazer cooper, Olívia encontra jornal
que traz na reportagem da capa, diretora que é homenagea
da pela presidenta por inserir em sua escola projeto ambien
tai e sustentável. A diretora sonha em ter o mesmo mérito.

Pelas ruas, Matilde pede ajuda à África aos passantes, mas
não tem sucesso. Ela e Olívia se encontram. A diretora diz a

Matilde que está disposta a participar do projeto dela. Matil

de fica desconfiada.

• BALACOBACO - RECORD . 22H
Norberto convence Abigail a ajudá-lo no rapto de Tere

sa. Ela fica cautelosa e o vilão decide marcar um piquenique
com a filha. Dóris pede perdão a Zé Maria e os dois se beijam
apaixonadamente. Mirela questiona Vicente sobre a foto e

decide ir embora, deixando o empresário confuso. Catarina

procura consolo com Celina enquanto Lucas enfrenta a mãe.

Lígia diz que não quer ver o filho sofrer, mas o jovem garante
que é feliz com a modelo. Eduardo admite que não confia
em Abigail, Taís concorda com o pai e Isabel tenta amenizar

a situação. Zé Maria pede que Dóris não volte para Tortola,
mas a periguete afirma que ainda pode ser presa e garante
que precisa sair do Brasil. O cineasta avisa a Diva sobre o

problema com a maquiagem da irmã e ela fica desesperada
ao saber que foi desmascarada pelo jovem. Abigail leva Tere

sa para passear e fica tensa ao ver Norberto, mas afasta os

seguranças. Zé Maria fica revoltado ao descobrir que Cremil

da sabia sobre os disfarces de Diva e Dóris.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Angélica e Huck
batizam a filha Eva

Angélica e Luciano Huck tiveram um final
de semana bem especial. Eles batizaram sua

filha caçula, de oito meses, Eva, no sábado

(11), em uma capela no Rio de Janeiro. Em
seu Instagram, Angélica compartilhou algu
mas fotos do momento, como as lembranci
nhas e a mesa de doces na recepção que fez

depois para convidados. Além de Eva, Angé
lica e Luciano Huck também são pais de Joa
quim, de oito anos, e Benício, de seis.

Max pode ser preso
� �

por nao pagar pensao
Amodelo Kah Pinheiro, ex-mulher deMax

Porto, vencedor da nona edição do Big Bro
ther Brasil, acusa o rapaz de não pagar pensão
à filha Luna, 2 anos, há um ano. Após o nasci
mento de Luna, Kah disse ter procurado Max
várias vezes para tratar sobre a pensão da me
nina, mas não houve sucesso. Ainda segundo
a modelo, o ex-BBB ofereceu apenas um sa

lário mínimo e nem visitava mais a filha. De
acordo com a advogada de Kah o ex-BBB já
foi intimado a pagar a: pensão e os atrasados.
E caso não cumpra essa determinação poderá
ser preso. Aindasegundo a advogada, no ano

passado Max pagou uma parte, mas não foi
um pagamento integral, só que a justiça agora
está encontrando dificuldade em intimá-lo.

Depois desse golpe, Patrícia determina: não quer saber de re
lacionamentos sérios, nunca mais! Essa históría vai darmui
to pano para a manga! Amor à Vida estreia dia 20 de maio.
Escrita porWalcyr Carrasco, a trama tem direção de núcleo

deWolfMaya e direção geral deMauro Mendonça Filho.

Horóscopo
Não chore, não se revolte: compreenda!

Bento de Espinosa

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

O dia pode ser muito produti
vo para quem trabalha como autô
nomo ou com uma atividade que

possa ser feita em casa. No perío
do da tarde; a Lua transitapelo seu
"paraíso astral", só não aproveita
quem não quer. Clima de sintonia
a dois. Cor: laranja.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Jogue suas energias no traba
lho e veja como seu humor me
lhora a olhos vistos. O dia pode
ser muito produtivo, mas é preci
so mostrar interesse. Os amigos
vão ajudar na realização de seus

planos. No amor, um passeio será
muito estimulante. Cor: branco.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

Hoje, você saberá quem são
os seus aliados. É hora de somar

forças com as pessoas que comun

gam dos mesmos interesses e ob

jetivos. No campo afetivo, convém
se manter numa posição recolhi
da. Cuidado para não valorizar
demais a atração fisica. Cor: vinho.

�.•
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Este é omomento de expressar
o que pensa, trocar ideias emelho
rar a sua interação com os demais.

Quem trabalha por conta própria
deve aproveitar esta tarde. Portan
do-se de forma generosa, você vai
atrair a generosidade dos outros:

experimente! Cor: branco.

Gêmeos
21/5a 20/6-Ar

Trabalho que exija discrição,
planejamento e privacidade conta

com o apoio das estrelas. Sua se

gurança ao expressar o que pensa
vai surpreendermuita gente.Mer
cúrio deixa você capaz de conven
cer os outros com facilidade. Boa
sorte nas paqueras. Cor: roxo.

Be. SagitárioIa 22/11 a21/12-Fogo
Nada vai cair do céu, mas em

compensação tudo o que fizer será
devidamente valorizado. A noite
favorece o diálogo e as articula

ções. 'Há chances de receber uma

declaração inesperada. A confian

ça e a lealdade podem marcar a

sua vida afetiva. Cor: cinza.

Câncer
21/6a 21/7-Água

Bom dia para se chegar a. um
acordo com clientes e amigos.
Você vai perceber que as pesso
as em geral estão mais solícitas e

capazes de colaborar com os seus

projetos. No romance, você estará

captando com facilidade as neces

sidades do par. Cor: branco.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Procure dar vazão ao seu lado
lúdico e divertido - é assim que
você vai atrair o interesse e a sim

patia das pessoas. A Lua leonina
indica que é hora de demonstrar
mais interesse por sua profissão.A
vida amorosa pode ser deixada de
lado hoje. Cor: laranja.

". Leão

liII 22/7 a 22/8 - Fogo
Discrição é a palavra de ordem

no campo profissional. Quanto
mais anônima for a sua atuação
profissional, maior será o seu êxi

to. É um bom dia para movimen
tar a sua vida social. Na paixão, o
clima é de cumplicidade e compa
nheirismo. Cor: tons pastel.

Aquário
21/laI8/2-Ar

Bom dia para colocar as suas

responsabilidades em dia. A Lua
indica que terá toda a ajuda e cola

boração que precisa, por isso con
vém deixar a sua individualidade
de lado. No campo sentimental, o
céu conspira a favor da sua felici
dade. Cor:laranja.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Você estará captando melhor
o desejo dos outros e vice-versa!
O astral torna o momento muito

propício para conversas esclarece
doras. Não perca a chance de mo
vimentar a sua vida social. Mas,
convém manter a discrição sobre
a sua intimidade. Cor: tons pastel.

Peixes
19/.2 a 19/3 -Terrá

Ótimo dia para expressar o

seu lado mais criativo. A Lua leo
nina indica que a sua autoridade
natural vai estar em evidência,
principalmente no trabalho. Nos

.

assuntos do coração, as relações
mais estáveis serão especialmente
favorecidas. Cor: roxo.

f'{rr._
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HISTÓRIA E IDIOMA
QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013

b redacao@ocorreiodopovo.com.br

História preservada
Já se passaram 25 anos e os espaços de res

gate histórico-cultural continuam a encantar

visitantes. Os museus do ParqueMalwee repre
sentam uma parte da preservação deste patri
mônio histórico, da memória de uma comuni
dade, dos seus saberes e fazeres. Idealizado por
Wolfgang Weege, seus descendentes souberam
dar continuidade a tão importante legado. Em
seus acervos podemos encontrar a história de
muitas famílias, de muito trabalho. Naquele
dia 16 de maio de 1988, Guilherme e Martin

Weege, netos do fundador, auxiliaram no ato

inaugural dos museus.

;
,

Festejos do Espírito
Santo - Píingsten

Em 1948, o Clube Atlético Baependi publi
cava o programa para a tradicional Festa de Es

pírito Santo. Constavam osfestejos do rira de
Rei e ao Alvo, com todos seus rituais de busca
do rei, confraternização, disputa do tiro real e o
baile festivo, com a premiação das novasmajes
tades. O evento estava agendado para o dia 16
démaio daquele ano. Um ano após a fusão en
tre a Sociedad�Atiradores Jaraguá .e o Esporte
:Clube Brasil,-se perpetuava a tradição do tiro
neste mês festivo para a entidade.

Programa
da Festa
de rei do
Clube
Atlético
Baependi.
'Jornal
Correio
do Povo,
maio de
1948

,-_- -----
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analoga alla bomba attuale.
Dopo l'inevitabile parentesi

deI periodo 1939-1945la pattuglia
acrobatiea fu sciolta e si riformõ
nel dopoguerra, anche se non uf
ficialmente inquadrata come pat
tuglia acrobática. Verso la fine deI

1960 si decise di formare la pattu
glia acrobatica nazionale e, sele
zionando i migliori piloti dei vari
reparti, furano fondate, iIIo mar
zo 1961 neIl'aeroporto di Rivolto,
le Frecce Tricolori, che volarono
su F-86E Sabre fino al1963. L'or
ganico, inizialmente non numero
so come quello odiemo, fu allar

gato nel1963 a nove elementi piü
il solista, aggiungendo anche la

possibilità di usare fumi colorati ..
II 28 agosto 1988 la PAN fu

protagonista dell'incidente di

Ramstein, in cui persero la vita
tre piloti e 67 spettatori. Pochi
giomi dopo due dei tre piloti
deceduti avrebbero dovuto testi
moniare aI processo per la strage
di Ustica, e questo fu motivo di
vari sospetti circa la reale natura
di "incidente" dell'accaduto.

Nonostante questa sventura,
la PANe aramai un biglietto da
visita dell'ltalia e dell'Aeronauti
caMilitare nel mondo e permol--

=

icende Italíane............� _

ti italiani e un motivo d'orgoglio,
tanto che quando nel maggio
2006la senatrice Lídia Menapa
ce in un'intervista le defini inu

tili, rumorose ed inquinanti _e ne
chiese lo scioglimento, subito si
levarono numerose proteste da

parte di tutti gli schieramenti

politici. II successo delle Frecce
Tricolori e attestato anche dalla
scelta della casa motociclistica

Aprilia che, per promuovere la

propria attività, 1'11 marzo 2005

stipulô iI gemellaggio con iI re

parto dell'Aeronautica Militare.
Nel 2010; come riconoscimento

per i 50 anni delle Frecce Tri

colori, la casa automobilistica

Pagani Automobili ha realizzato
una serie limitata in tre esem

plari della supercar Zonda, chia
mata appunto Pagani Zonda Tri
colore, con livrea in carbonio a

vista blu, cerchi dorati e bandie
ra tricolore sul cofano anteriore.

Solo i migliori piloti acce

dono alle Frecce Tricolori: ogni
anno se ne selezionano uno o

due scelti tassativamente tra chi
ha piú di 1.000 ore di valo, e una
volta entrati devono seguire un

pragramma addestrativo d'inse
rimento graduale. '

Resumo em-português
Hoje o nosso texto é dedicado a esquadrilha aérea italiana, a "Le Frecce

Tricolori," ou Pano Orgulho dos italianos, é referência mundial em acrobacias
aéreas e a que apresenta maior número de aviões. São nove aeronaves mais um
avião solista. Todos os anos são selecionados um ou dois novos pilotos, sendo
que, uma vez admitidos, seguem um rígido programa depreparação gradual.

Le Frecce Tricolori, il cui
nome per esteso e Pattuglia
Acrobatica Nazionale, costituen
te i1313° Gruppo Addestramen
to Acrobatico, sono la pattuglia
acrobatica nazionale CPAN)
dell'Aeronautica Militare italia

na, nate nel 1961 in seguito alla
decisione dell'Aeronautica Mi
litare di creare un gruppo per
manente per l'addestramento
all'acrobazia aerea collettiva dei
suai piloti.

. Con dieci aerei, di cui nove in
formazione e uno solista, sono la
pattuglia acrobatica piú nume-

.

rosa deI mondo, ed il Iara pro
gramma di valo, comprendente
una ventina di acrabazie e della
durata di circa mezz'ora, le ha
rese le piü famose.

Dal 1982 utilizzano gli Aer
macchi MB-339PAN, e la sede e'
l'aeroporto di Rivolto (Udine).

In Italia la prima scuola di
valo acrobatico venne fondata

nel 1930 a Campoformido per
iniziativa deI colonnello Rino
Corso Fougier, e 1'8 giugno 1930

partecipó alla prima manifesta
zione aerea, chiamata "Giomata

dell'Ala", questi aerei si esíbiro
no in una "bomba", una figura
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Planejamento
Financeiro

Como é sua relação com o dinheiro?
Perceba que sua situação financeira
é um reflexo de suas intenções

Crenças como <Ia vida é uma
luta' ou "é preciso sofrer para
conseguir o que se quer" são
algo em que podemos escolher
acreditar ou não. Isso não signi
fica que o dinheiro caia do céu
em nossas mãos, mas também

FONTE tiva, a energia bem provavel
mente também será. O mes

mo se aplica às intenções
negativas. Temos o poder
de transformar palavras que
denotam algo negativo em

..
_ algo positivo, assim como o

seu inverso. Assim, quem co

loca a energia nas palavras
ou no dinheiro somos nós
mesmos.

A energia do dinheiro em

nossas vidas está vinculada
às intenções que colocamos
nele ao recebê-lo ou gastá
-lo. f? maioria de nós, em um

nível consciente, quer e gos
ta de dinheiro, pois ele nos

permite -transformar alguns
desejos de ter e fazer algo
em realidade. Mas, em nível

inconsciente, muitos trazem

crenças coma:

Você percebe que por trás
do seu dinheiro vem o seu tra

balho, suas atividades e suas

ações? Você apenas troca seu

trabalho por dinheiro para que
volte a trocar por outras coi

sas. Percebe que a intenção e

sentimento em relação ao seu

trabalho podem imprimir de

maneira muito significativa seu

sentimento em relação a esse

dinheiro? E se foi tão duro fazer
esse dinheiro, deve ser muito

duro gastá-lo também, pois
surge sentimento de culpa, de
medo, de peso.

Muitas pessoas quando
não estão felizes têm ainda

mais vontade de comprar para
sentirem-se melhor. Se alguém
trabalha em algo que não se

sente bem, poderá ter surtos

consumistas para compensar
seu mal estar. Isso a toma ainda

maísdependente de seu traba
lho desagradável, pois ela tem

de trabalhar cada vez mais para

pagar aquilo que comprou para

Personare

Você vive em função de

ganhar dinheiro? Parece que
ele sempre é insuficiente?
Temmedo que ele falte?

-

Muitos perguntam se a

energia do dinheiro é posi
tiva ou negativa. O dinheiro

por si só é um instrumento

de interação na sociedade.

Podemos fazer um paralelo
entre a energia do dinheiro

e a energia das palavras, que
também é um instrumento

de interação e troca. As pala
vras são apenas um conjun
to de letras, mas o significa
do e o sentimento dão a elas
uma função e uma energia.
Se enviamos e recebemos as

palavras com intenção posi-

não é preciso se torturar em um

trabalho que não tem nada a ver
comvocê porque vocêprecisa de
dinheiro para sobreviver. Traba
lhar e ganhar dinheiro não preci
sa significar esforço demasiado,
emuitomenos sofrimento.

Consumismo pode estar relacionado
a insatisfação com o trabalho

,

A vida é uma luta.

É preciso sofrer para conquistar e construir.
Dinheiro sempre é ínsuficfente.

Tenho medo dê ficar pobre.
Não posso gastar, se não vai me faltar.

É preciso passar por privações para ser
espiritualmente evoluído.

Sinto culpa em ter muito, pois muitos não têm nada.

se sentir melhor, formando as

sim um círculo vicioso.
Por outro lado, existem

aqueles que trabalham no que

gostam, às vezes ganhando me
nos do que poderiam fazendo
outro trabalho com o qual não
se identificam. Porém, ao esta

rem mais satisfeitos, têm me

nos necessidades consumistas.

Assim, mesmo com salário me

nor, sentem-se mais realizados
e felizes. O dinheiro toma outra

energia e ganha outra dinâmica.
É importante lembrar que

o dinheiro nos possibilita o ter e

o fazer, mas não o ser. Sem essa

distinção, a riqueza material

passa a representar um fim, não
um meio de realizar algo para
nos tomarmos a pessoa que

queremos ser. Ganhar dinheiro

por ganhar, sem uma motivação
especial, pessoal e autêntica,
apenas aumentará a sensação
de que é insuficiente, porque
essa escassez é interna e huma

na e não externa e material.

o valor que o dinheiro tem éaquele
que você dá a ele. E você, que valor

tem dado ao seu?
Ao receber dinheiro sen

te gratidão ou sente-se como

um morto de fome que rece

be comida?
Ao gastar seu dinheiro

sente que contribui para o

fluxo de trocas na sociedade
ou que está gastando e per
dendo de alguma maneira?

Você economiza para
comprar algo específico ou

paraestar preparado para
eventualidades ou apenas
porque tem que juntar e não
gastar para não sofrer o ris-

co de faltar?
Você associa dinheiro à

sobrevivência e à escassez

ou ao prazer e à realização?
À obrigação de ter que ga
nhá-lo ou à gratidão de ser

um meio para concretizar

suas realizações? _

Ao se fazer esses questio
namentos, reflita sobre sua

relação com o dinheiro. Per
ceba quais sentimentos sur

gem e de que maneira eles

podem estar lhe afetando de
modo positivo ou negativo.

I
I
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Mecanização do trabalho - A revolução
das máquinas em nosso cotidiano

A história da revolução industrial
é bastante conhecida por todos. Foi

naquela época em que as condições de
trabalho começaram a ficarmelhores
para quem não era empresário - ou

seja, praticamente todo mundo. De lá
para cá, e lá se vão apenas dois ou três

séculos, podemos notar que o mundo
se desenvolveu com uma velocidade

impressionante. Dentre as importantes
mudanças, talvez a invenção damáqui
na a vapor tenha sido a mais significa
tiva, se considerarmos que elasforam as

precursoras do que hoje conhecemos por
máquinas e robôs.

Esse assunto mefaz lembrar uma vi
sita que realizei na década de 70, a uma

feira de inovações noRio deJaneiro. Foi
nesse evento que conheci pela primeira
vez um robô. Aquele, em especial, era
capaz de carregar uma cadeira epintá-la
cuidadosamente. Diante dessa inovação,
eu e um amigo iniciamos uma conversa
sobre o que essa pequenamáquina po
deria impactar na sociedade e de como
novos robôs poderiam serfacilmente
incorporados no nosso cotidiano. É claro

.' que isso não aconteceu na velocidade e

proporção que imaginamos, mas hoje
percebemos que tais inovações não estão

mais tão distantes.
O interessante é analisarmos como,

com o passardo tempo, nossos braços
e pernasforam trocados por rodas,
parafusos e braços mecânicos. Podemos
dizer, com tranquilidade, que quanto
mais operacional, repetitivo e simples
é o procedimento, maior a tendência
de que seja criada uma máquina para
realizar esse trabalho.

Recentemente li uma matéria que
citava a invenção de um robô, desen
volvido porjaponeses, que era capaz
de aprender, pensar e agir por conta
própria - e ainda decidia com base nos
acertos e erros prévios. Quando lemos
assuntos como esse no jornal, imagi
namos que ele ainda faça parte de um
futuro distante. Mas, na verdade, não
está tão distante assim. Hoje dificilmen
te encontraremos um trabalho que não
utilizemáquinas ou robôs.A automa

ção é uma realidade cada vez mais

presente, capaz de acelerar a produção e

garantir cada vezmais a eficiência ou a
velocidade nas tarefas.

É importante lembrar que um robô
não precisa deférias, de 13 o salário

. \

11
1

, I
J
I

r

e muito menos de motivação para
realizar as suas tarefas. Basta energia
elétrica. Com esses prós, normalmente
a vitória na disputa fica com os robôs,
mas devemos lembrar que apesar das

vantagens trazidas por eles, ainda
estamos longe de alcançar a substi
tuição total. O fato é que, pormais

rápido e preciso que um computador
possa ser para realizar uma função
humana, ele não pode pensar como
um e também não conseguirá agir
fora de sua programação ou do conte
údo previamente instalado.

Os robôs ainda não fazem parte
do nosso dia a dia, mas não estamos
percebendo como nossa vida está sendo
controlada por artefatos tecnológicos.
Estamos utilizando as tecnologias como
verdadeiras extensões do nosso corpo,
como disseMcLuhan. Quando esque
cemos o celular em casa, por exemplo, é
como se estivéssemos sem um braço ou
uma perna.Aparentemente o ser huma
no está se transformando também em

um sermulutarejas. Conseguirouvir
música, dirigir, conversar emandar
uma SMS ao mesmo tempo é algo na
tural em nosso cotidiano. Convivemos
entre as máquinas, adaptamo-nos a
esses aparelhos e ainda pensamos que
osRobôsfazem parte de um futuro dis
t�nte?Não seríamos nós mesmos, parte
humanos, parte robôs?

Após a revolução industrial demos
início a esse progresso tecnológico sem
fim. Como vimos, o desenvolvimento
da chamada inteligência artificial-. e
até das máquinas leitoras de sonhos,
por exemplo - já é uma realidade,
porém, quando o ser humano cria um
novo artefato, ele não consegue medir a
dimensão que ele alcançará nofuturo.
Quando a Internetfoi criada pelosmili
tares, em plena Guerra Fria - destinada

apenas para estabelecer uma comuni
cação entre asforças armadas ameri
canas - não se previa quefuturamente

.

o mundo dependeria dessa ferramenta
para quase tudo. Da mesmaforma, Gu
tenberg não imaginava que após criar a
prensa, possibilitaria que a população
tivesse acesso a livros, a ciência europeia
se desenvolvesse e a opinião pública
ganhasse uma força que tem hoje.

E os robôs? Qual será o impacto que
eles causarão no trabalho e em nossas

carreiras nas futuras gerações?

Trabalho ou tortura?
Você escolhe!

FONTE

Personare

Vocação e profissão não

são a mesma coisa? Tais dú

vidas, na maioria das vezes,

se devem a uma' confusão de

termos, ou seja, brotam do
fato de que abraçamos ter

mos sem nos darmos conta

de suas possíveis definições.
Não se trata aqui de defen

der que existam definições reais
para os termos que usamos. A
vida prática e a própria história
nos demonstram o quanto uma
mesma palavra pode ser utili

zada a partir de uma multiplici
dade de sentidos. Um exemplo
muito significativo envolve o uso
do termo "vocação" em Astrolo

gia. Porque a Astrologia sugere

vocações, mas não profissões.
Vocação e profissão não

são a mesma coisa . "Vocação"

vem do latim vocatus, que sig
nifica "chamado'; enquanto
que "profissão" significa aquilo
que eu pratico; o que faço com

o objetivo de subsistência. Nem
toda profissão é uma vocação,
assim como nem toda vocação
toma a forma de uma profissão.
Quantas pessoas conhecemos

que atuam, por uma série de

razões, em atividades em tomo

das quais não há nenhum senti

mento de "chamado" interior?
Trabalhamos em determinadas
atividades não necessariamen

te porque temos um vocatus

naquela direção, mas porque
. precisamos pagar as contas, so
breviver. Fazemos o que é preci
so, a fim de, que não nos falte o

sustento no final do mês. Assim

sendo, eis a dura realidade da
vida: ter profissão é pra qual
quer um, mas viver a vocação é,
infelizmente, para poucos.

Note-se, inclusive, que o ter

mo "trabalho" vem do latim tri

polium. Acontece que tripolium
é o nome dado a um instrumen

to medieval de tortura, no qual
o indivíduo se via amarrado,
como se estivesse crucificado.

Dizer que "o trabalho enobrece

o homem" é o mesmo que dizer

que "a tortura enobrece o ho

mem'; e acredito que ninguém -

exceto um masoquista - venha
a aceitar que a tortura possa
enobrecer alguém Trabalho, ou
tripolium, é a forma como pas
samos a separar prazer de obri

gação, numa estrutura vivencial
injusta e pouco saudável. Insti
tuimos "horas de trabalho" em

cinco dias consecutivos que se

intercalam com dois dias de la

zer e prazer. E o tripolium émui

tas vezes tão eficiente em sua

"amarraçãox" que há quem se

sinta culpado por ter dias livres.

Exerça sua vocação sobre sua profissão
Não é o trabalho que

enobrece o homem, e sim o

homem que pode enobrecer

seu trabalho. "Como?" - você

pode perguntar. Parece difícil,
mas não é: incorporando, ao
seu trabalho, suas vocações,
seus "chamados". Quando pa
ramos para analisar as coisas

numa perspectiva vocacional,
damo-nos conta de que pos
suímos talentos, habilidades,
que podem ser aplicadas em

qualquer profissão. Não existe
isso de alguém "nascer pra ser
médico". Nós, humanos, somos

polimorfos - podemos ser o

que quisermos, basta querer
mos. E quando resolvemos ser

alguma coisa (médicos, pia
nistas, engenheiros, filósofos

ou caixas de banco), impomos
sobre esta coisa as nossas qua
lidades astrais.

a primeiro passo é, portan-

to, exercer sua vocação sobre

sua profissão. Se você tem um

talento especial para se comu

nicar e faz isso valer em seu

trabalho, paulatinamente você

perceberá que o prazer, este

sentimento tão importante, co

meça a dar o ar da graça. Deste

modo, mesmo que você traba
lhe com algo por pura necessi

dade, começará a se descobrir

gostando do que faz. Quando
saímos da posição de vítimas

e impomos nossos talentos so

bre a atividade que fazemos, o
cenário começa a se modificar.

a segundo passo vem qua
se naturalmente e sem esfor

ço: na medida em que passo a

encarar minha atividade não

cerno um trabalho (tripolium,
instrumento de tortura), mas
como um espaço de prazer e de

lazer, começo a configurar o es
tado psíquico quemagnetizará,

atsaírá uma nova atividade que
tenhamais a ver com meu novo

estado de saúde energética.
Traduzindo em miúdos:

quem vive no tripolium ape
nas sofre as dores da tortura
e reclama, se lamenta, cons
tituindo um estado psíquico
que não atrai nada de novo,

a não ser mais tortura, pro
blemas com os colegas, com
o chefe, dinheiro suado e des

prazeroso. Quando saímos da

posição de vítimas e impomos
nossos talentos sobre a ativi

dade que fazemos, o cenário

começa a se modificar. Cada
vez nos tomamos mais e mais

próximos de nosso chamado,
de nossa vocação. É preciso,
portanto, querer e ousar, e

isso exige mais maturidade do
que simplesmente reclamar e
lamentar. Vale a pena tentar,
não acha?

-
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o indispensável equilíbrio da

sinceridade
Existem muitas pessoas que confundem a sinceridade com a vontade de explodir em palavras e não

conseguir controlar o Ímpeto. Seja sensível e tente se colocar no lugar do próximo

1
J

1
FONTE
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o homem verdadeiro é

aquele que não mente, não

inventa e não fantasia em be
nefício próprio, pois respeita
a transparência dos fatos,
pensamentos, vontades e

sentimentos das outras pes
soas que estão ao seu redor,
seja na empresa, em casa ou

em relação aos amigos.
Ele deve ser capaz de

promover a harmonia e o

equilíbrio em todos os lu

gares através de palavras
sinceras e oportunas, pro
movendo a concórdia, em

especial por saber a hora
certa de fazer comentários

e dar opiniões. Sei bem que
essa tarefa não é fácil às

vezes, mas se se tornar um

hábito, pode trazer uma

sensação de transparência e

elevar o bem estar na maio

ria das vezes.

Empatiaxmentira
A preocupação com o

"sentir" do outro pode ser de
cisiva numa relação profissio
nal. A gente precisa aprender,
definitivamente, a se colocar

no lugar de qualquer um sim,

pois somente dessa forma

pode entender muitas coisas

e respeitar o espaço e indivi

dualidade alheios.

Mas todo mundo precisa
se preocupar com a forma

que tudo é expresso. Pessoas

expressivas demais correm o

risco de colocar tudo a perder
pelo simples fato de não con

seguir guardar uma opinião.
A sinceridade pode ser

prejudicial se não for usada

na hora ideal; a franqueza e

verdade devem ser expres
sas de forma sublime e cau

telosa dosando-as com sen

satez e equilíbrio.
Nem todos estão prontos

para receber uma crítica ou

orientação se estiver num

momento de tensão. Cha

mo de "síncerícídio" o ato

de dizer o que se pensa em

qualquer momento e para

qualquer pessoa de forma in
discriminada, simplesmente

pelo fato de não suportar
"segurar" o que sente.

Existem muitas pessoas
assim, que confundem a sin

ceridade com a vontade de

explodir em palavras e não

conseguir controlar o ímpe
to. Seja sensível e tente se

colocar no lugar do próximo!
Lembre-se da empatia,

predicado indispensável
nos dias atuais. Perceba sua

importância para os relacio

namentos sentimentais e de

trabalho também. Muitas

empresas já se conscienti

zaram sobre a importância
de selecionar candidatos

que sejam capazes de ter um
bom relacionamento com

outras pessoas. Muitas vezes

essa capacidade se sobrepõe
à competência técnica e um

bom currículo; mesmo por

que, é mais fácil capacitar
alguém para uma função do

que ensinar a lidar com gen
te. Os treinamentos existem

para isso e nem sempre é

possível qualificar profissio
nais para que sejam aptos a

manter um trato sadio e har
monioso no trabalho.

A sinceridade pode ser prejudicial

I
se não for usada na hora ideal; a fran

queza e verdade devem ser expressas
de forma sublime e cautelosa dosan

.

do-as com sensatez e equilíbrio.

Sinceridade sim
Gostaria de fazer uma

colocação sobre os relaciona

mentos pessoais. A sincerida

de dentro de casa ou em qual
quer outro tipo de relação
pessoal, seja ela entre ami

gos, namorados, parentes,
etc, deve ser um algo a mais

e não motivo para brigas,
discussões ou rompimentos..
Precisamos desse traquejo
com o que falamos e, princi
palmente, com a forma que
fazemos isso. As palavras di
tas não voltam atrás e podem
machucar muito.

Voltando ao ambiente

profissional, gostaria de en

fatizar essa forma de agir e

usar as palavras dos líderes

ou qualquer tipo de colabora
dor. Os. líderes precisam agir
de forma sutil e contornar os

momentos de crise com ele

gância e boa educação - têm

que ser verdadeiros em tudo,
mesmo em situações difíceis.

Muitos conflitos no am

biente profissional aconte

cem porque as pessoas não

são preparadas para esclare

cer certos assuntos ou discu

tir problemas de rotina - são

imediatistas e não se confor

mam em ter cautela pra não

machucar ninguém.
Saber falar e usar de bom

senso são características na

tas de um bom líder. A hipo
crisia de todos os dias pode
mascarar nossos sentimen

tos. Não permita que a trans

parência seja um dos últimos
itens em sua lista de priorida
des diárias. Por trabalharmos
muito sob pressão, acabamos
nos esquecendo de coisas im

portantes como os predica
dos e valores que sustentam e

norteiam nossa conduta.

o tal do feedback
Também é muito impor

tante saber criticar e dar opi
niões sobre diversos assun

tos relacionados ao trabalho.

Os liderados precisam (mui
tas vezes) expressar seus

sentimentos e conclusões

sobre alguns temas corpora
tivos e só o fazem se o líder

for capaz e aberto a isso. Não

vale à pena insistir numa

conversa se não têm a certe

za de flue serão ouvidos.

E sabe o que acontece

nesses casos? As pessoas
acabam desabafando com

os colegas que, na maioria

das vezes não podem aju
dar em nada, criam fofocas,
a história cresce mais e se

espalha pela empresa. De

nada adianta ter um profis
sional super qualificado tec

nicamente se o mesmo é um

iceberg, que não consegue

interagir com as pessoas.
Nem preciso dizer que

saber ouvir talvez seja o pilar

mais importante da gentile
za, predicado indispensável
para o sucesso em todos os

sentidos na vida. Escutar com

atenção é uma habilidade que

precisa ser desenvolvida com

urgência em todas as empre
sas e casas do mundo.

Ouvir e falar? Eis a ques
tão. É fundamental saber a

hora certa de falar qualquer
coisa e, mais ainda, ter discer
nimento para usar palavras
corretas de forma que não

magoe, incentive uma repre
sália ou ofenda a pessoa. Tal

vez esperar algumas horas ou
dias para se tocar no assunto

seja a atitude mais sensata e

gentil a ser tomada.
Em momento algum a

mentira é recomendável, mui
to menos a omissão deve ser

considerada primeira opção
numa boa liderança, mesmo
que saibamos que um líder
não toma partido de ninguém
e deve ser sempre imparcial.
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o desafio da indústria de transformação
A competição a nívelglobal é sendo a demanda cada vez mais para exportações.

baseada em surpresas, a exemplo da atendida pelas importações. Concluindo, a empresa será
crise internacional de 2008, e ciclos O pleno emprego no país está cada vez mais imitada e"! seus
de apreciação do Real (câmbio), que se dando pela oferta doméstica de negócios. Ser competente para ser
acirraram a concorrência com pro- serviços e outros "não tradables" competitiva será o único remédio.
dutos importados, e além disso au-' que respondem aos estímulos da E para diferenciar-se no mercado,
mentam a pressão sobre os setores demanda, e que elevam a inflação. deverá construirforças contem-
públicos e privados, no sentido dei, Porém, o setor de "tradables" é que piando - velocidade, simplicidade,
adaptação às novas condições (eco- deveria ser a locomotiva do cresci- flexibilidade, entendimento do
nõmicas e sociais), na busca de efi- menta e não o de "não tradables" negócio e busca de cooperação
ciência, eficácia e responsabilidade No combate a inflação é imperativo (governo, associações.fomecedores,
e na busca de respostas inovadoras. rever o sistema de indexação (ex.: , clientes, etc.) Manter os preços sem
No artigo "Rumos da Economia'; salários, tarifa de ônibus, mensali- reajustes, apesar do aumento sala-
jornal O Valor, de 02/05/13, tem- dades escolares, etc.) o que politi- rial, e manter a margem de lucro, é
-se a oportunidade de conhecer a camente que realimenta o reajuste o grande desafio para as indústrias
opinião de alguns economistas que de preços é uma medida impopular. de transformação no país. Entre
procuraram responder a pergunta Sem dúvidas,o governo vem toman- outras, cabe aosgestores nas suas
"Porque o Brasil não cresce?': do medidas visando a revitalização decisões, o que exige:

A questão que nos preocupa da indústria, especialmente: a) acompanhar atentamente o

nesse artigo é, de queformas na - redução da taxa de juros para desenvolvimento econômico e apro-
microeconomia a empresa avalia investimentos; veitar-se das medidasgovernamen-
e se posiciona estrategicamente e - melhorar a posição relativa tais que visam estimular a indú�tria
operacionalmente nesse cenário de ao câmbio; (incentivosfiscais e financeiros); ,

incertezas, visando sua sobrevivên- - redução temporária do IPI; b) elaborar planos de redução
cia, crescimento e desenvolvimento? - desonerar afolha de pagamento; de custos e melhoria de processos
Ogoverno federal tem exposto - reduzir o custo da energia. envidando o aumento da produti-
quefaz uso de uma política fiscal Egerar oportunidades estimu- vidade;
anticíclica. Entendendo-se que, com lando investimentos nas áreas: ,c) investir em projetos de mo- .

a atividade econômica em queda, - de infraestrutura logística (ro- dernização, automação industrial e
a política será mais expansionista, devias, portos, aeroportos, ferrovias, expansão da empresa, com recursos

"

pois o aumento do gasto público es- etc.) para ativar a construção pesa- financeiros de longo prazo, sempre
timulará a demanda e, em momen- da e infundir eficiência na economia; avaliando o retorno do capital
tos de aceleração de crescimento, - de energia (hidrelétricas, eôli- investido e o risco envolvido;
adotará medidas mais contracio- cas, bioenergia, etc.); d) mantergestão e saúdefinan-
nistas. O importante deforma geral - dà'construção civil; ceira, evitando endividamento em

é que, tanto o governo quanto os - infraestrutura social; moeda externa, face o risco cambial;
economistas concordam que épreci- - agronegócio, etc. . e) investir no treinamento e na

so fazer algo para salvar a indústria Mas as medidas parecem ser qualificação dos recursos humanos, 1

de transformação brasileira que em insuficientes para reestabelecer e em pesquisas e desenvolvimento

2004, éorrespondia a 19,2% do PIB osfatores e condições necessárias (tecnologia - crie, compre, alugue
e atualmente apenas a 13,2%. Além a competição tntemacional. A ou copie com inteligência, fazendo
disso, o dinamismo da demanda sociedade clama por uma agenda melhor);
doméstica e os estímulosfiscais ao governamental que contemple a f) investir na inovação de pro-
consumo resultaram na invasão redução do denominado "Custo dutos e serviços e na busca de novos
de produtos importados, passando Brasil'; devendo focar: segmentos de mercado, inclusive no

o coeficiente de importação da - Ganhos de produtividade - exterior; iindústria de transformação de maior eficiência dos processospara g) enfim, para continuar au- I

11,6% (2004) para 22,3% (2012). aprovação, controle e regulação dos mentando as suas forças, as empre- !'
Atualmente nos encontramos numa investimentos - redução de custos e sas precisam achar recursos onde

situação paradoxal: contração minimizar incertezaspara investimen- quer que eles estejam, inclusive
ou baixo crescimento da produ- tos, inclusive as de ordem jurídica. . olhar para os concorrentes sob novo

ção industrial, com inflação alta - Melhora da gestão política- enfoque, o que envolve os contatos

impactada pelo aumento do custo pública, pois a carga tributária é e o poder de marketinq e vendas, a
dos serviços. A demanda doméstica muito elevada em relação ao que capacidade organizacional de seus
continuou crescendo em 2012, mas é oferecido, pois sobram poucos administradores, a integração, o
os investimentos produtivos recua- recursos para uma educação e envolvimento e o aproveitamento
ramo O governo vem estimulando a saúde de qualidade e recursos para das ideias de todos os seus colabo-
demanda agregada, o consumo com investimentos em infraestrutura. radares.

expansão do crédito, redução tem- O caminho é estabelecer uma h) lembrar-se que, parce-
porária do IPI e investimentos com política de reindustrialização do rias, aquisições e fusões, pode se i
juros mais baixos. Mas a indústria país, visando atender o potencial constituir numa oportunidade de t
de transformação sofre contração, do mercado e ser plataforma desenvolvimento. J

----------�--------------------------------------------/

Valea pena ter
mededamudança?

FONTE transformadas, desequilibrando a

ilusória estabilidade e segurança
em que vivemos.

Já parou para refletir o que é
a coragem? Ela é a energia dentro
de nós que se desenvolve para en

frentar o medo. Ter isso emmente

na hora de tomar atitudes ajuda no
processo da transformação exis

tente na vida de todos nós.
No entanto, além do medo

da mudança, sentimos receio de

perder e de percorrer um novo

caminho, totalmente diferente do
nosso. Mas esquecemos que de
sacostumar de algo que já se faz

pode ser uma espécie de ginástica
para nosso cérebro e ainda pode
mos obter resultados muito mais

satisfatórios do que aqueles que
pensamos ser os ideais.

'

Podemos ter um bom exem

plo 'se olharmos o contexto vivi

do nas empresas. Nesse ambien

te, temos pelo menos dois níveis
de intervenção em relação às

mudanças, ou seja, nas pessoas
e na organização. Porém, não po
demos mudar a organização se

não entendermos o processo de

mudança nos recursos humanos.
Se as transformações da vida

nos confirmam que tudo tem um

tempo finito, frente às mudanças
precisamos ter uma atitude e

uma postura adequada para es-

,

tarmos abertos a'acolhê-las, pois
só assim podemos enxergar as

novas possibilidades presentes
na situação, estimulando a mobi
lidade mental.

Precisamos sair da ZOna de
conforto e desenvolver a 'flexibili

dade, irmã da criatividade, pois é

por meio dela que podemos ima
ginar soluções diferentes e ino

vadoras e experimentá-las agin
do. Afinal, escolhas corajosas nos
levam aonde devemos.estar;

Administradores.com

Palavras como incerteza, inse

gurança, processos de readaptação,
risco e complexidade se tornaram

muito presentes no dia' a dia em

nossa sociedade moderna e provo
cam um sentimento de medo e in

segurança nas pessoas. Acabamos,
por vezes, mantendo certas insa

tisfações em nome da "segurança';
que, no fundo, não é verdadeira e

nos rouba alguns sonhos.
"Podemos facilmente perdo

ar uma criança que tem medo do

escuro; a real tragédia da vida é

quando os homens têm medo da
luz". Nessa máxima de Platão po
demos interpretar a luz como a

mudança, processo esse que vive
no paralelo do ser humano em

todos os momentos da vida.
Os indivíduos sentem-se se

guros, mas exatamente do quê? A

grande verdade é que não existem,
de fato, zona de conforto e zona de

segurança, pois são basicamente
ilusões da vida. Nesse contexto,
muitos aceitam menos do que
merecem e se tornam, então, uma
sombra daquilo que poderiam ser.

A mudança já veio conosco

desde o nascimento. Então, rros
perguntamos por que há certa

paralisia e um frio na barriga
desconcertante quando a vida
nos exige mudar? O que nos leva
a bloquear atitudes? Seria um

medo de falhar, de não saber li
dar com a insegurança e cometer

sempre os mesmos erros?
Entre erros e acertos, vale sem

pre lembrar que a mudança não é
.

algo linear, definido, mas um pro
cesso de adaptação e aprendiza
gem contínua, em que as crenças
são questionadas e as sítuações
'conhecidas são frequentemente

I
"Podemos facilmente perdoar uma

criança que tem medo do escuro; a real

tragédia da vida é quando os homens têm
medo da luz", (Platão)

, ,I I I : I I. I fi I I II, III i j I
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Mulher é raptada por
ladrões em Jaraguá
TERROR Empresária. de 59 anos foi encontrada três horas

depois, amarrada no porta-malas, em São Bento do Sul

Débora Remor

A empresária Irmgard
.1"\stringari, de 59 anos,
viveu três horas de terror,
ontem de manhã, quando
foi feita refém de assaltantes.
O caso causou pânico na fa
mília e nos funcionários da

empresa, que permanece
ram no estabelecimento, na
Vila Lalau, a espera de um

pedido de resgate ou qual
quer informação sobre o pa
radeiro da vítima. Por sorte
ela foi encontrada bem. No

começo da tarde, os familia
res receberam o telefonema
informando que Irmgard
havia sido localizada em São
Bento do Sul.

A Divisão de Investiga
ção Criminal da Polícia Ci
vil (DIe) investiga quantos
e quem são os responsá
veis pelo rapto da empre
sária, que iniciou por volta
das uh. Irmgard estava

sozinha na loja, com um

bebê, e quando a funcioná
ria voltou do mercadinho

percebeu que a proprie
tária havia sumido, assim
como o veículo, R$ 80 do
caixa e um notebook. A

polícia foi acionada e co

meçou a fazer buscas pela
região. A câmera de mo

nitoramento, instalada na

Avenida Waldemar Grub

ba, poderia ter ajudado no
caso, porém há meses não

está funcionando.
A família fechou o es

tabelecimento, bloqueou
os dois cartões de crédi

to e, apreensiva, esperou.

"Quando a polícia ligou
para dizer que ela tinha sido

encontrada, viva, foi um

alívio. Agora vamos come

morar que está tudo bem",
disse um dos dois filhos da

vítima, Ediclever Stringari.
Irmgard estava amarra

da, dentro do porta-malas
do próprio carro, no Bairro

25 de Julho em São Bento

do Sul. Um morador da

quela rua estranhou o carro

estacionado e, ao se apro
ximar, ouviu os gritos de
socorro. A vítima não apre-

Guaramirim

Acidente deixa feridos na SC-I08
Um acidente envolvendo

um caminhão tanque e uma

van deixou quatro pessoas
feridas por volta das 6h de

ontem, na rodovia SC-l08

(antiga SC-4l3), em Gua

ramirim. A colisão frontal
ocorreu no trevo de acesso

ao Loteamento Caroline. Se

gundo informações de uma

testemunha, a van Boxer

parou no trevo para acessar

ao bairro quando teria sido

atingida de frente pelo cami
nhão, que seguia de Massa

randuba para Guaramirim.

Com o choque, a van foi jo
gada para o acostamento.

O motorista do cami
nhão perdeu o controle
e colidiu num barranco.
O morador do local, Márcio
Augusto dos Santos, 16, es
tava indo para casa do tra

balho quando viu o acidente.
"A van parou para entrar no
bairro e o caminhão invadiu
a pista e bateu", disse o ra

paz. "Eu sai correndo para

ver como estavam as pesso
as. Vi o motorista do cami

nhão bem, e fui ver o da van,
Ele ficoupreso nas ferragens
e tinha um corte na testa.

Fiquei conversando com ele
até chegar o socorro", recor
dou o jovem.

Os Bombeiros de Gua

ramirim, Massaranduba e

Jaraguá do Sul foram cha
mados para atender a ocor

rência, pois havia risco de
incêndio. Na van estavam

dois homens, funcionários
de uma empreiteira de ter

raplenagem e estavam indo
buscar um colega que mora
no Loteamento Caroline,
para depois seguir para uma
obra em Joinville, No cami
nhão estavam o motorista e

um passageiro. Os' ocupan
tes dos veículos envolvidos
no acidente foram levados

para o Hospital Padre Ma

thias Maria Stein, em Gua

ramirim e para o Hospital
São José, em Jaraguá.

Sinalização
., .

precana
No trevo onde ocorreu

o acidente a sinalização
é precária. A pintura na

pista está quase totalmen
te apagada e prejudica a

visualização de que o lo
cal é uma área de acesso

para a comunidade. "Falta
um cuidado melhor nesse
trecho. Deu muito aciden
te por aqui", observou a

moradora do Loteamento

Caroline, Lindamir Sodi,
46 anos.

O secretário de Desen

volvimento Regional de
Jaraguá do Sul, Lio Tironi,
disse que há um projeto de

revitalização da SC-l08,
no trecho entre o trevo de
acesso a Guaramirim até o

entroncamento com a SC-

415 (antiga 474). Porém
aindanão há previsão de

quando será aberta a con

corrência para a ·licitação
da obra.

sentava ferimentos, mas

estava em estado de choque
e foi levada ao Hospital Sa
grada Família, onde se acal
mou e encontrou o marido.

Depois de colher depoi
mentos, a DIC deve pedir
as imagens do monitora

mento de um dos bancos,
onde os assaltantes teriam
tentado sacar dinheiro da

vítima, sem sucesso. Os pe
ritos do IGP estiveram no

local onde a vítima foi en
contrada para colher ma
terial de análise. Até o mo

mento ninguém foi detido.

Júri

Réu condenado a quatro anos

Nilson Liss, de 43
anos, foi condenado a

quatro anos de detenção
por tentativa de homicí
dio contra Vanderlei de
Lima Brasil, em agosto de
2010. O júri foi realizado
ontem em Jaraguá do Sul.
A vítima foi ferida com

dois golpes de canivete,
quando saía de um bar no
Bairro São Luis, em Ja

raguá do Sul. O réu pode
recorrer em liberdade da

decisão do tribunal do

júri, pois respondeu livre
todo o processo.

O promotor Márcio
Cota explicou aos jurados
de que os golpes de canive
te foram desferidos depois
que a discussão já havia
terminado e que o réu ti
nha a intenção de matar.

Lima Brasil ficou interna

do no hospital por alguns
dias e se recuperou sem

sequelas.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sulll' Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEPo 89.259-300,
Jaraguá do Sul-SC

E-mail: jaragua.civell@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória n° 036.11.500519-1
Autor: Eco Tintas Ltda
Réu: Ponto Colorido Bordados Ltda.

Citando(a)(s): Ponto Colorido Bordados Ltda., CNPJ 01.788.564/0001-01

Valor do Débito I Descrição do(s) Bem(ns): R$ 1.94'3,93. Data do Cálculo: 10106/2011.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) 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 efetuar(em) o pagamento
do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos,
em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento
ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 1.102-c,
1°, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado

constituir-se-á de pleno direito, o titulo executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presen
te edital, o qual será afixado no local de costume fi publicado 1 vez(es), com intervalo

de O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 15 de abril de 201�.

o veículo Fax, em que
estavam a criança e o pai, se
guia sentido Centrojbairro.
O motorista perdeu o con

trole em uma curva e avan

çou na outra pista atingindo
de frente uma van. Segundo
a Polícia Militar o motoci
clista não conseguiu frear
a tempo e bateu na traseira

davan. Neste trecho dapista

LÚCIOSASSI

BAtiDA Carro, onde estavam o pai e a criança de cinco anos, atingiu uma van

Três veículos colidem e trânsito para
Por voltas das 7h30 de

ontem, um acidente envol
vendo três veículos parou
o trânsito na Rua Prefeito
José Bauer, em Três Rios
do Sul. Ao todo' sete pes
soas ficaram feridas, entre
elas uma criança de cinco

anos que foi encaminhada
em estado grave para o Hos

pitalJaraguá.

não há acostamento.
Os Bombeiros Volun

tários de Jaraguá do Sul
afirmaram que um dos pas
sageiros da van está com

suspeita de traumatismo

craniano, em estado grave
e foi levado para o Hospital
São José. Os demais feridos
também foram para o hospi
tal, com ferimentos leves.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Navegantes
Também comemora aniversário hoje a Via-

.

ção Nossa Senhora dos Navegantes. Os ônibus
circulam em toda a nossa região. Uma jovem
empresa que explora nichos de mercado.

• NILMAR
Originalmente focada em janelas e cercas

de alumínio, evoluiu para equipamentos
têxteis e completou, na última segunda
feira, 28 anos de atividades.

• OUTRA
A empresa Outra Produtos de Limpeza
e Agua Mineral, localizada na Ilha
da Figueira, comemorou sete anos

de trabalho, com bom atendimento e

satisfação aos clientes.

"

• ETIMA
Comemora hoje anos de atividades
uma das mais significativas fabricantes
de etiquetas na região.

• KAIAPO'S
Além de comemorar hoje 12 anos de
existência, também celebra o fato de ser
fornecedor de uniformes de importantes
equipes na região. Também atua fortemente
no segmento de vestimentas profissionais.

I,
'

• BELMEC
Embora a sua lista de clientes não seja
muito grande, porque é formada por
pesos-pesados nacionais, essa empresas
comemora hoje 24 anos de atvldades,

Programador Genexus, Contrata-se.
Enviar currículo para

rh@sistemasecia.com.br

--- -- --._--

Lourival Karsten

MERCADO
Dia das mães

As vendas do comércio para o Dia
das Mães cresceram 4,5% em 2013
quando comparadas a 2012, conforme
dados da Boa Vista Serviços, adminis
tradora do SCPC (Serviço Central de

Proteção ao Crédito). Em 2013, o cresci
mento das vendas nesta data foi menor

do que o observado em 2012, quando
as vendas no comércio superaram em

5,7% as domesmo período de 2011. Em
Jaraguá do Sul, segundo dados extra

oficiais, o crescimento das vendas no

Dia das Mães foi de 6,2%. Um cresci
mento dentro do esperado.

EDUARDOMONTECINO/ARQUNO OCP

Palestra
o escritor e professor

Charles Zimmermann
realiza uma palestra
amanhã, às 17 horas, na
Expogestão, em Joinville.

Viajante em mais de 80 /

países, ele vai falar sobre
as diferenças culturais
do OrienteMédio, do
Sudeste Asiático, daÁfrica

-,
e da Índia. Zimmermann
também é colunista do

jornal O Correio do Povo.

Fanpage
A fanpage da Enfim,

marca jovem da LMG,
alcançouum crescimen
to de 400% no início da
'sua trajetória. Hoje já
ultrapassou os 270 mil
curtidores. O sucesso

da página foi resultado
do trabalho do Núcleo
de Inteligência Digital
Integrada da CMC, de

. Jaraguá do Sul. A pri
meira ação proposta
pelo Núcleo pedia para
que as. pessoas com

pletassem, um poema.
As melhores respostas
ganharam viagens para
a Capadócia. A ação
que está gerando um

número muito grande
de engajamento com a

fanpage da Enfim, que
é "Dançar. é a maior

Viagem". Os curtidores
'enviam seus vídeos com
suas coreografias e con

correm a uma viagem
para Nova Iorque.

Estabelecimentos
O governo municipal já tem assegura

dos os recursos e definido o local onde será
construída a primeira Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) domunicípio. Os recur
sos para a construção serão federais mas, a

administração fica por conta da municipali
dade. Atualmente estão em fase final de con
clusão o prédios dos postos de saúde do Rio
Molha, Chico de Paula, Boa Vista, Amizade
e a reconstrução da unidade de Santa Luzia.
Também está pronta - e inaugurada - a uni
dade do Jaraguá 99 que não está funcionan
do por falta de pessoal para o atendimento .

Cardiologia
o secretário de Saúde de Jaraguá do Sul,

Adernar Possamai disse omunicípio encami
nha diariamente 15 pessoas para atendimen
to fora domunicípio na área de cardiologia.

QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 7,50% 17.ABRIL.2013
TR 0,000%. 14.MAI0.2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA +0,40% 14.MAIO.2013
NASDAQ +0,69% 14.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 19,55 +0,83%
VALE5 31,07 -2,36%
BVMF3 14,22 +0,07%

POUPANÇA 0,4134 15.MAIO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT +0,86% US$102,910
OURO +0,01% US$ 1426,310

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0202 2,0207 +0,57%
DÓLAR TUR. 1,9300 2,0700 -0,96%
EURO 2,6118 2,6126 +0,24%
LIBRA 3,0722 3,0736 +0,05%

Contabilistas
A Acijs oferece hoje, a partir

das 8h, um café voltado para os

profissionais da área de contabilí-
. dade. O evento terá a presença do

palestrante Luis Carlos Tiossi. Ele
é consultor e instrutor do Sindica
to das Empresas de Serviços Con
tábeis e das Empresas de Assesso
ramento, Perícias, Informações e

Pesquisas no Estado do Paraná, e
autor e coordenador do programa
Forcec - Formação em Consulto
ria para Empresários Contábeis,
Contabilistas, profissionais libe
rais e outros e de serviços s

.

Atendimentos
De 22 de janeiro quando

o pessoal voltou. ao traba
lho até-final de abril, foram
realizadas 54.735 consultas
de atendimento básico sen

do que ocorreram 759 faltas
de pacientes. O número de
faltas caiu muito depois de

campanha de esclarecimen
to em relação aos transtorno

causados por esta atitude.
pois, o paciente que não vem
está tirando a possibilida
de de atendimento de outra

pessoa. Em todas as especia
lidade, o município ampliou
o atendimento.

LEILÃO PRESENCIAL E ON·LlNE DE CASA· JARAGUÁ DO SUL/SC ZUKE�MAN

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Justiça exige do
Samae alteração
na cobrança

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADODESANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro

89251·201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, parn 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 osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROTESTO:

Apontamento: 246210/2013 Sacado: ALESSANDRO FERNANDES En·

dereço: RUA LEOPOLDO BLESE 334 RUA DA CREGIE PT 12 . ESTRA·
DA NOVA· Iaraguã do Sul·SC . CEP: 89254·365 Cedente: OMNI S/A
. CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador:· Espécie:
NF· N' Título: 1.00937.0000148.09 . Motivo:.falta de pagamento Valor. R$
5.584,08 . Data para pagamento: 20/05/2013·Valor total a pagar R$8.541,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.584,08 . Juros: R$ 2.879,52 Emo
lumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Dili
gência: R$18,45

Apontamento: 246031/2013 Sacado: LAERCIO GOMES Endereço: RUAANA
TEREZA DA SILVA COLACO 10 C 94 . ESTRADA NOVA - jaraguã do SuI-SC
- CEP: 89254-352 Cedente: PORIAEM PORTATRNSP E DIST DE !MP lIDA
Sacador. - Espécie: DMI- N'Título: SOO0001l70 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 459,00 - Data para pagamento: 20/05/2013· Valor total a pagar
R$538,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 459,00 - Juros: R$ 1,22
Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$18,45

j

J
!

Apontamento: 246048/2013 Sacado: LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
lIDA ME Endereço: R BERNARDO DORNBUSCH 611 - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89256·100 Cedente: H SOLDAS E EQUIPAMENTOS lIDA Sacador:
- Espécie: DMI- N' Título: 045695/A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
281,26 . Data para pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagar R$357,98
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 281,26· Jums: R$ 0,93 Ernolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 246387/2013 Sacado: ARJ COMERCIO DE PECAS lIDA

Endereço: R.NEREU RAMOS, 15O·SLOl·CENTRO - R.NEREU RAMO -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BANCO DAYCOVAL S A Sacador.

INDUSTRlALREXIIDAEspécie: DMI·N'Título: 814.281/01 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 568,78 - Data para pagamento: 20/05/2013· Valor
total a pagar R$699,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 568,78 - Iu
ros:R$2,08Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$23,10 Condução:
R$ 37,60· Diligência:R$ 55,78

Apontamento: 246336/2013 Sacado: LEOMAR LEITHOLDT Endereço: RUA
TIFASCHUBERTSN·AMIZADE· jarsguãdoSul-Sü- CEP: Cedente: FARRO
COMERQO DE BEBIDAS lIDA Sacador. - Espécie: CH - N' Título: 900099
2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.070,00 . Data para pagamento:
20/05/2013· Valor total a pagar R$1.227,47 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.070,00 - Juros: R$ 74,90Emolumentos:R$12,25 - Publicação edi
tai: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 22,72

REFERÊNCIA
Cálculos dos

consumos de água
em condomínios

têm de se basear

no gasto real

mais e como será feita a de

volução desse dinheiro aos

consumidores", disse. Ele

sugeriu que outros consu

midores que se sentiram

lesados podem guardar os
comprovantes para futura
mente entrar na ação. "Va
mos calcular os prejuízos e

buscar o ressarcimento".
Na semana passada, a

juíza da Vara da Fazenda
Candida Inês Brugnoli de
terminou que o sistema uti

liza,do pelo Samae de faixa
de consumo mínimo para
condomínios deve ser revis

to. Quando o consumo total
do edificio for maior do que
1OIll3, cada unidade deve
ser faturada apenas no con�
sumo real efetivo, ainda que
este valor seja inferior a faixa
mínima de consumo. Caso a

autarquia descumpra a deci
são, está prevista umamulta
diária no valor de R$ 50mil.

O presidente do Samae,
Ademir Izidoro disse que
ainda não foi notificado so

bre a decisão judicial e pre-
.

tende se inteirar do assunto

antes de se manifestar. Du-

.

rante o processo, a autarquia
teria apresentado documen
tos comprovando a legalida
de da conduta em relação à

cobrança da taxa mínima. A

Agência Reguladora Inter

municipal de Saneamento

também respondeu, afir
mando que está elaborando
uma norma reguladora es

pecífica para esses casos.

ram que houve erro naquele
caso e o excesso foi devol
vido. A diferença de valor é

enorme, foi cobrado o dobro
do que realmente havia sido
consuillido. Espero que seja
um caso isolado, porém en

tramos com a medida para

garantir que não serão feitas
novas cobranças indevidas",
informou o promotor Rafael
Meira Luz, que coordenou a

ação civil pública.
O promotor informou

que o próximo passo será a

contratação de uma audi
toria para averiguar os va

lores pagos indevidamente.

"Agora queremos saber o

quanto o Samae cobrou a

Apontamento: 246355/2013 Sacado:AURIMAR LIJiINSKI Endereço: BR 280

KM85 S/N - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89278-000 Cedente: CREDIALVES
Sacador:· Espécie: CEI - N' Título: 4300·90·2011·74 - Motivo: falta de paga
mentoVaiar: R$ 3.079,40 - Data para pagamento: 20/05/2013·Valor total a
pagarR$3.282,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.079,40 - Juros:
R$ 56,45Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$23,lO Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 73,80

Apontamento: 246414/2013 Sacado: URIA ACENIRA TAVARES Endereço:
RUA FRIEDRICHWIlliELM SONNENHOL 672 . laraguã do SuI·SC . CEP:
89256-320 Cedente: COM VAR DE COSMETICOS FACE CORPO lIDA Sa
cador.- Espécie:DMI· N'Título: 467.651.003 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 165,04 - Data para pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagar
R$243,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 165,04 - Juros: R$ 0,55
Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 246426/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS lIDA ME

Endereço:.R ROBERTO ZIEMANN 201 SL OI - laraguá do SuI-SC - CEP:
89255-300 Cedente: DJ COMUNlCACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS
Sacadori- Espécie: DMI-N'Título: 0000675902· Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 350,00 - Data para paganiento: 20/05/2013- Valor total a pagar
R$426,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,00 . Juros: R$ 0,70
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$ 15,94

Débora Remor Apontamento: 246358/2013 Sacado: MARIA DOWRES PEIPER - ME En

dereço: RUA MAJOR)UUO FERREIRA 567 - VILA LALAU - laraguá do SuI
SC - CEP: 89256-210 Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS lIDA ME
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 160003 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 365,70 - Data para pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagar
R$444,64 Descrição dos valores: '\falor do título: R$ 365,70· Juros: R$ 1,46
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

A próxima conta de água
l"\e esgoto dos edifícios e

condomínios de Jaraguá do
Sul deve chegar com altera

ções. A Justiça determinou

que o Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto
(Samae) emita faturas com

referência ao real consumo,
e não mais porvalormínimo

das unidades consumidoras.
A autarquia ainda não rece

beu o comunicado oficial.
Há cerca de um ano o

Ministério Público investiga
reclamações de moradores

sobre a falta de informações
precisas sobre os valores das
faturas. Em edificios com

apenas um hidrômetro, o

consumo de cada aparta
mento ou sala era calcula
do como sendo o mínimo,
de 10m3, mesmo quando o

valor total da somatória era
maior do que o constatado

no medidor de água. O cál

culo deturpado também se

refletia na tarifa de esgoto,
cobrada com base no consu
mo de água.

"Recebemos as denún

cias e, ao pedir informações
ao Samae, eles nos informa-

Apontamento: 246427/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS ODA ME

Endereço: R ROBERTO ZIEMANN 201 SL OI - Iaraguá do SuI·SC - CEP:
89255-300 Cedente: POLYDEN !MPORTACAO E EXPORTACAO lIDA Saca
dor. - Espécie: DMI - N'Título: 1154.01- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 297,60 . Data para pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagarR$375,17
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 297,60 - Juros: R$1,78 Emolumen
tos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 246447/2013 Sacado: NEl.SON CESARPALAMAR Endereço:
RUA EMMASCHMlDT 400 - CORUPA·SC . CEP: 89278·000 Cedente: HSBC
FlNANCE (BRASIL) S/A - BANCO MUl.TIPW Sacador. - Espécie: NF - N'
Título: 6451230901·Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 18.297,45 - Data

parn pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagar R$22.524,80Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 18.297,45 . Juros: R$ 4.098,62 Emolumentos: R$
12,25· Publicação edital: R$23,1O Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 246516/2013 Sacado: CARLOS PIRES DOS SANTOS Ende

reço: RUARI 18, 55 - LOTEAMENTO SOUZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89254'100 Cedente: OFIQNA MEC. BAUMANN ODA ME Sacador: - Es

pécie: DMI- N'Título: 627-6 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 260,00
.

· Data para pagamento: 20/05/2013-Valor total a pagarR$348,46 Descrição
dos valores: Valor do título:R$ 260;00 - Juros: R$ 2,51 Emolumentos: R$12,25
· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 246040/2013 Sacado: PADARIA E CONFEfD\RIAGWRIAJ.C
lIDAME Endereço: RUAALWINOITO 110 - JARAGUÁDOSUL·SC - CEP:
89256-730 Cedente: CONEXAO C R COMERQO DE CARTOES TELEFONI

Sacadon- Espécie: DMI - N' Título: 23437TEN . Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 129,69 - Data para pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagar
R$207,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 129,69 . Juros: R$ 0,77
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência:R$17,63EDUARDO MONTEClNO

Apontamento: 246349/2013 Sacado: DIEGO ALEXI Endereço: BR 280 KM
95· RIO MANDIOCA· CORUPA·SC· CEP: 89278·000 Cedente: CREDIAL
VES Sacador: - Espécie: CBI - N'TItulo: 4300-2006-2012-5 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$940,88 . Data para pagamento: 20/05/2013·Valortotal
a pagar R$1.I42,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 940,88 - Juros:
R$16,62Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$23,IO Condução:R$
37,60, Diligência: R$112,41

Apontamento: 246075/2013Sacado: RONALDO DE JESUSMUNIZME En

dereço: RUARODOLFOWISCHRAl.NETO, N. 105·VILA LALAU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-255 Cedente: MOTORPORf COMERQO AA P L
EPP Sacador:- Espécie: DMI· N'Título: 021799·10/ . Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 373,58 - Data para pagamento: 20/05/2013· Valor total
a pagar R$454,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 373,58 - Juros:
R$ 3,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$17,63Apontamento: 245783/2013 Sacado: EDSON PERElRA DE OUVEIRA En

dereço: RUA HERCIlJOANACLETOGAROA 773 CASA - Iaraguã do SuI-SC
· CEP: 89266·270 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie:
CBI - N'Titulo: 131045047 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$2.666,19
- Data para pagamento: 20/05/2013-Valor total a pagar R$3.21.2,79 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.666,19· Juros: R$ 447,03 Emolurnen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$39,72

Apontamento: 24636112013 Sacado: ROSELENE MACHADO Endereço: R
ARIlJO LUNELI, 3848 . ITAPOCU - CORUPA·SC - CEP: 89278·000 Cedente:
CREDIALVES Sacador. - Espécie: CBI - N'Título: 4300-403·211·21·Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 3.751,92 . Data para pagamento: 20/05/2013-

- Valor total a pagar R$4.oo1,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$
3.751,92 - Juros; R$ 102,55 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 37,60· Diligência: R$ 73,80

Apontamento: 246369/2013 Sacado: EIZADE OUVEIRA TONN Endereço:
RUADANIELRUPEL323 - BAEPENDI- JARAGUADO SUL·SC - CEP: 89251·
700 Cedente: D J D !MOVEIS lIDA Sacador. - Espécie: DMI-N'Título: 207/
RENI1'24 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 740,00 . Data para paga·
mento: 20/05/2013- Valortotal a pagar R$818,75 Descrição dos valores: Va

lor do título: R$ 740,00 . Juros: R$ 2,96 Emolumentos: R$12,25· Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246042/2013 Sacado: SANDRO DE ZOUZA MORAES En

dereço: RUAANTON PRERICHS, 357 - Iaraguã do SuI·SC . CEP: 89254-290
Cedente: lNFRASUL· INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie: DMI- N'Título: 0208993012 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$153,61 - Data para pagamento: 20/05/2013-Valor total a pagarR$233,71
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 153,61 - Juros: R$ 0,92Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência:
R$�

.

Apontamento: 246076/2013 Sacado: IZAIAS SWIDZlNSKI Endereço: MAR
COS EMIUO VERBINENN, 103 AP 201 - AGUA VERDE· JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89254-640 Cedente: ZANEl.l.A RECAPADORA DE PNEUS
11 Sacador: - Espécie: DMI- N' Título: 4683 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 394,00 - Data para pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagar
R$475,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 394,00 - Juros: R$ 2,10
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$19,33

Apontamento: 246432/2013Sacado:TECSYAMERICAIIDA Endereço: RUA
DOMINGOS SANSON 150·VILA LALAU . Iaraguã do Sul-SC - CBP: Ceden
te: ESCRITORIO CONTABIL BUCHMANN SC lIDA Sacador: - Espécie:
DMI· N'Título: 2965· Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.905,00 . Data

para pagamento: 20/05/2013· Valor total apagar R$L987,56 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.905,00 - Juros: R$ 5,08 Emolumentos: R$ 12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$17,63

Apontamento: 246341/2013 Sacado: JOCEU DA COSTA Endereço: RUA
HERCIlJOANACLETO GARCIA 313 . SANTOANTONIO· Iaraguã do SuI·SC
- CEP: 89266-270 Cedente: BANCO VOLKSWAGEN S/A Sacador. - Espécie:
cal - N'Título: 25087872 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.975,57 -

Data parn pagamento: 20/05/2013- Valor total a pagarR$5.322,26 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 4.975,57 - Juros: R$ 247,12Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:R$ 24,50 . Diligência: R$ 39,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 15/05/2013. Iaraguã do Sul (sq, 15 de maio
de2013.

PROCESSO Promotor
Rafael Meira Luz foi
o autor da denúncia

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22
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Aos poucos, lutadores
vão chegando' à região

ram ao Estado.

Agraciado, Belfort se mos

trou feliz com a recepção e espe
ra retribuirdentro do octógono.
''Tenho uma ligaçãomuito forte
com o povo brasileiro. Esta si

tuação me deixa feliz, pois eles
fazem parte da minha carreira.
Prometo que vou dar o meu

melhor e não estou preocupado
com nada", afirmou.

Estreante, Jacaré não es

conde a expectativa de ven

cer e lutar por sonhos ainda
maiores no evento. No extinto

Strikeforce, chegou a ser de
tentor do cinturão. "Eu estou

Desde que ele enfrentou o An

derson Silva, mudou muito a

aparência. Parece um ser hu
mano completamente diferen
te. Contra o Jon Jones, ele pa
recia um mutante. Ele perde a

paciência no microfone, não
fala direito e começa a viajar
sobre coisas sem sentido", de
clarou o norte-americano.

Segundo a organização do
UFC, os lutadores estão hos

pedados em Joinville e farão
bate-volta em todos os eventos
realizados. Entretanto, existe
um boato nos bastidores de

que Vitor Belfort ter alugado
uma casa em Jaraguá do Sul

para se reunir com toda a sua

equipe e ficar concentrado até
O' sábado, dia da luta.

REPRODUÇÃOrrwITIÉR

BATE E VOLTA Segundo a organização do UFC, atletas estão hospedados
em Joinville e virão para Jaraguá do Sul apenas nos eventos oficiais

OPalco está sendo mon

tado e os protagonistas
- aos poucos - estão chegando
a Jaraguá do Sul. Adversário,
de Belfort na luta principal,
o norte-americano Luke Ro
ckhold chegou a Jaraguá do
Sul em companhia do russo

Azamat Gashimov, ainda na

segunda-feira. Na manhã de
ontem, o brasileiro Vitor Bel
fort desembarcou noAeropor
to Internacional de Navegan
tes e já pode sentir o assédio
dos fãs. Ronaldo Jacaré, Jus
sier Formiga, Hacram Dias e

Paulo Thiago também chega-

sentindo o carinho de todos
nas redes sociais. A galera está
ansiosa pela minha estreia.
E estou tranquilo em corres

ponder. Cheguei neste evento

por desempenhar bem o meu

trabalho e estou extremamen

te feliz. Vou lutar muito pela
vitória", frisou.

Também no clima· do
evento, Rockhold modificou a

postura cautelosa e optou por
atacar Belfort nos últimos dias

que antecedem ao evento. "O

.
Vitor não deveria ser libera
do para usar TRT (Terapia de

Reposição de Testosterona).

AMBIENTADOS Já na região, Luke Rockhold (E) e Azamat Gashimov compartilham um café no hotel escolhido pelo UFC

Arena Jaraguá
Movimento é intenso nos dias que antecedem o evento'

Palco do UFC em Santa Ca

tarina, a Arena Jaraguá passou
por uma grande transformação
nos últimos dias. O local virou
um grande canteiro de obras,
tantodentro, como em seu en-

-

Devido a lesão do cipriota Costa

Phillipou, o norte-americano ganhou a

chance de encarar o brasileiro Ronaldo
nas danificadas substituídas. Da da PME Jean Leutprecht ante- Jacaré, no co-evento principal. Para Ca-
quadra, pouco se sabe. O acesso cipa. "Quem vier até aArena Ja- mozzi, a vitória é essencial. "Uma vitó-
é restrito e a estrutura do evento . raguá no sábado terá uma gran- ria vai me colocar com força no tOP-IO
está sendo montada desde a úl- de surpresa. Será um evento da categoria. Eu penso, que vencendo
tima sexta-feira. Um dos poucos como nunca ocorreu na história um adversário deste nível vou ganhar
com trânsito livre, o presidente do município", descreveu. muitos pontos", definiu.

11"11:'1;:1 :::1[::1,)' (';I1,i: "�ii: I,� __

'

torno. O estacionamento du

plicou de tamanho e recebe as

últimas cargas de brita. O local
também foi completamente si
nalizado. Dentro da Arena, os

vidros foram lavados e as lâmí-

oe 18
www.ocponline.com.br

Velhos amigos
Antigos companheiros de treinos,

Iliarde Santos e luri Marajó se enfren
tam no UFC Jaraguá. Para Iliarde, a

questão é natural e o profissionalismo
prevalece. "Vou encarar um cara que é
meu amigo para caramba e sei que é um
adversário duro. A torcida vai se dividir,
mas tenho que montar uma tática boa
para vencê-lo", comentou.

Dunham preparado
Oponente do brasileiro Rafael dos

Anjos, o norte-americano Evan Du
nham chega credenciado por uma vi
tória empolgante contra Gleison Tibau.
Além disso, espera confirmar uma cres

cente na categoria. "Treinei bastante e

estou confiante para a luta. Falta pouco
para o evento e posso afirmar que estou

pronto para batalha", comentou.

Camozzicorrliante

• t II l',

-
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Juventus pretende
disputar a Copinha
MESCLAGEM Equipe deve ser composta por seis atletas da

categoria júnior, cinco do futebol amador e oito profissionais

OJuventus deve con

firmar em breve sua

participação na Copa Santa
Catarina deste ano, usando
o torneio como preparação
para o Campeonato Catari
nense da Divisão Principal
de 2014. O presidente inte
rino do clube, Jeferson de

Oliveira, ainda corre atrás
de patrocínios, mas acredi
ta que a presença da equipe
na competição será viável.
"Pretendemos aproveitar
os juniores que se destaca-

rem no Estadual e buscar
atletas do futebol amador

que tiverem condições,
para compor o nosso grupo.
Mostrando um bom fute

bol, todos podem ser inclu
sos no projeto do Juventus

para 2014", descreveu.
Ameta inicial é aprovei

tar seis atletas dos juniores
e cinco do amador, além
de oito profissionais con

tratados. Como o foco no

momento está destinado ao

Campeonato Catarinense de

base, os preparativos para
a Copa Santa Catarina de
vem demorar a iniciar. Em

relação aos resultados, que
podem ser decepcionantes,
Oliveira garante a capacida
de dos atletas que estiverem
em campo e sonha alto. "Se
escalarmos os juniores, é

porque eles têm condições
de compor o nosso elen
co. Nosso objetivo é trazer

também novos jogadores.
Sempre precisamos pensar
na vitória e o Juventus en-

tra na competição pensando
em uma vaga na Série Dou,
quem sabe, na Copa do Bra
sil", acrescentou.

Em relação aos atletas

que disputaram o último

Estadual, o comandante
interino diz ter a confiança
deles e espera recontratá-los

para as próximas competi
ções. "Alguns jogadores já
me falaram que pretendem
voltar ao Juventus e quem
saiu reconheceu o nosso es

forço. Eles estão dispostos a

ajudar o time, mas como es

tamos com o futebol parado
tiveram que buscar novos

clubes", concluiu.
/ HENRlQUEPORTO/AVANTE!

,.�-�------

, No amistoso contra
o Jarâguá, grupo
foi formado por
profissionais,

amadores e juniores, -

como Fabinho

Futebol Americano
I

Treino de luxo com técnico campeão do Superbowl
o fim de semana foi americano, ainda mais um - ckers. O treinamento tam- Municipal. "Acredito que

especial para os atletas do campeão do SuperBowl. bém envolveu Francisco o futebol americano tende

Jaraguá Breakers. Não é Pois foi exatamente essa Lujan, que trabalhou a par- a crescer cada vez mais no

sempre que uma equipe de experiência que os Que- te teórica com os atletas. Brasil. Nunca chegará ao

futebol americano do Brasil bradores vivenciaram com Coube a Valesente condu- nível do 'seccer', mas acre
tem o privilégio de ser trei- Bob Valesente, campeão zir a prática, realizada no dito em equipes como o

nada por um técnico norte- de 1996 pelo Green Bay Pa- campo do Centro Esportivo Breakers", afirmou.

Hipismo

Campeonato Catarinense de
Saltos no fim demaio

A Sociedade Hípica Jaraguá sedia, nos dias 24, 25 e 26

de maio, o Campeonato Catarinense de Salto por categorias.
São esperados no evento aproximadamente 50 cavaleiros e

amazonas de Blumenau, Joinville, Camboriú, Brusque e 1'10-

rianópolis.As amazonasMaria LuizaMaul, DéboraBreithaupt
e Pauline Horn representam nossomunicípio na competição.

Canoagem
Encontro será
neste sábado

Voleibol

Inscrições
para oAberto

o Rio Itapocu recebe nes
te domingo (19), a partir das
çh, o 80 Encontro de Canoa

gem. O evento tem um intui

to festivo, com a finalidade
de aproximar os praticantes
da canoagem da comunida
de em geral. A saída será da

ponte de Nereu, com chega
da na sede do Canoken, no
Czerniewicz. A inscrição cus

ta R$ 5, além de um quilo de
alimento não perecível.

Estão abertas até o dia 29
de maio, as inscrições gratui
tas ao CampeonatoAberto de
Voleibol de Jaraguá do Sul.

A competição acontece entre

os dias 14 e 16 de junho. Cada
equipe poderá relacionar

quinze atletas, nascidos até

1997 (no masculino) e 1998
(no feminino). As fichas po
dem ser baixadas no site da

autarquia (www.fmejaragua
dosul.com.br).

-,

Futebol Sete

Couve-Flor, de Guaramirim,
vai disputar a Copa do Brasil

o Couve-Flor, deGuaramirim, confirmou presença na Copa
do Brasil de Futebol Sete, evento que será disputado em Floria

nópolis, entre 30 de maio e 2 de junho. E para fazer bonito na

competição nacional, a equipe foi buscar a experiência de três
ex-atletas de futsal (Xoxo, Chico e Léo), para brigar contra os

grandes de igual para igual em busca do título.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Familiares de

CLÉRIA DEMATHE BRESSAN,
agradecem ao Hospital São José, a equipe da UTI e todos

os funcionários, médieos (Alexandre, Felipe, Beltrami),
Padre Itamar, Osmair Gadotti, Coral do Circulo Italiano,
Clube de Idosos de Nereu Ramos, e a todos que reme

teram flores, coroas, e nos confortaram neste momento

difícil, nossos agradecimentos. Convidamos para missa

de 7°. dia a ser realizada dia 18/05 (sábado) as 19:00h na

Igreja Nossa Senhora do Rosário em Nereu Ramos.

A família enlutada.

EXTRAVIO DE NOTAS
-.

M.E RIO DALUZTRANSPORTESDECARGAS

LTDA, inscrita no CNPJ 07.363.137/0001-50,
comunica que extravio os blocos de notas

de serviços dos números 001 ao .150, não
utilizados. Conforme B.O nO 050-2013-04453,
lavrado na delegacia de Jaragua do Sul.
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Goleiro:
Jefferson

. Zagueiro:
Réver

Jaraguaense na Copa
das Confederações
ÁPICE No melhor momento de sua carreira

profissional, Filipe Luís vestirá a amarelinha

Agência Avante!

A postando no potencial de
l"'\atletas jovens, o técnico
Luiz Felipe Scolari surpre
endeu na convocação para
a Copa das Confederações.
Entre os nomes seleciona
dos está o jaraguaense Filipe
Luís, que atua no Atlético de

Madrid, da Espanha. Reve-
I

lado no Figueirense, o late-

ral-esquerdo tem passagens
também por Ajax, Real Ma
drid e La Corufia,

Sem temer a disputa por
posição com Marcelo, do
Real Madrid, Filipe encara a

situação com naturalidade.
"O Marcelo é um exemplo, é
o melhor do Mundo na posi
ção. Mas ninguém fica con

tente em ser reserva. Todos

precisam trabalhar e estar

preparados para todos os de
safios", comentou.

No ápice da carreira pro
fissional, o lateral acredita
vivenciar um momento ma

ravilhoso e repleto de expec
tativas. "Esta vai ser a com

petição mais importante da
minha vida. Estava ansioso e

fico contente por fazer parte
deste grupo. A competitivi
dade é grande, mas é uma·

honra defender as cores do
meu País", acrescentou.

Revelação do Atlético
MG e convocado apenas uma
vez para a Seleção Brasilei
ra, o meia Bernard demorou

para acreditar na convoca

ção. "Nem acreditei quando
vi meu nome na lista. Estou
muito feliz e agradeço ao Fe

lipão pelá confiança. Prome
to trabalhar muito duro para
defender as cores do Brasil
e devo isso ao Atlético-MG,
que me deu total condição de
realizar o meu sonho", decla
rou emocionado.

Por outro lado, Felipão não
convocou nomes como Ronal
dinho Gaúcho, Kaká, Ramires
e Alexandre Pato. "Preciso ser

diferente agora? Se não der

certo, eu tenho que estar pre

parado para isso. Convoquei
A, B ou C pois acredito que
são os melhores no momen

to. Acredito que, mesmo que
eu levasse os jogadores que
todos querem, iria ter pres
são. A cobrança vai ser igual
de qualquer jeito", explicou o

comandante brasileiro.

MORAL O lateral'

jaraguaense ganhou
força com Felipão

Grêmio fora de casa

MOWAPRESS

Pressão total Paciência no Timão
Lutando pela classificação e poden

do jogar pelo empate, o Grêmio espe
ra superar o favoritismo do Santa Fé,
na Colômbia. Segundo Luxemburgo, o

Tricolor Gaúcho deve jogar no erro ad
versário. "Deu para perceber a proposta
de jogo deles. Estamos prontos e traba
lhamos taticamente para neutralizar as

jogadas ofensivas", disse.

Destaque da equipe colombiana,
o atacante Medina garante que o foco
está na classificação e promete pressão
desde o início do confronto. "Vamos

para cima deles, nós vamos comer o

Grêmio", afirmou. O duelo está mar

cado para quinta-feira, às 22h30, no EI

Campín. O vencedor enfrentará o Real

Garcilaso, que eliminou o Nacional.

Após perder para o Boca Juniors por
1 a o, o Corinthians precisa reverter a

\

situação para continuar na luta pelo bi-
campeonato da Libertadores. Para o vo

lante Paulinho, o segredo está na paci
ência. "Ternos que jogar com paciência,
pois o Boca sabe jogarmuito bem nesta

situação. Eles podem jogar fechados,
mas vai dependeHaMm�hllllllll! 11,11,'

Os convocados

Goleiro:
Julio
Cesar

Zagueiro:
Thiago Silva

Zagueiro:
Dante

Volante:
Hernanes

Meia:
Jadson

�
Atacante:

Fred

Goleiro:
Diego

Cavalieri

�t
Zagueiro:
David Luiz

Lat.direito: Lat.direito:
Daniel Alves Jean

Volante:
-

Luiz Gustavo

Meia:
Oscar

�.
Meia: Meia:
Hulk Bernard
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Boca cauteloso
Com a vantagem de jogar pelo em

pate, o Boca Juniors enfrenta o Co

rinthians, hoje, às 22h, no Pacaembu.
Priorizando a força defensiva, o técnico
Carlos Bianchi realizou mudanças tá
ticas para o jogo. O atacante Martínez

pode iniciar no banco e quatro volantes
devem ingressar no meio-campo: Er-

I; bes.tSomozi:l!,IEruiJti e Sánchezrlvlifío.
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