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Jaraguá do Sul

Espuma aparece
no rio do Cerro

História
Museus com

celebrações
A região integra a programação
especial com atividades
relacionadas ao resgate da
história e da cultura 1\ATV.nas comunidades. lY.lli\..

Ginásiomunicipal
Reforma prestes a sair
A licitação para melhorias doArthurMüller
será lançada neste mês. O valor total

disponível para obra é de R$ 1,168milhão.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Fujama investiga as causas que
teriam deixado o leito com a

presença de uma substância que
pode ser originária de produtos
químicos. PÁGINA 17

" Justiçamanda INSS agilizar
solicitação do auxílio doença
CASO Decisão de juiz federal exige o encaminhamento do benefício.em, no máximo, 30 dias.
Ela foi baseada numa ação apresentada por uma advogada.de Jaraguá do Sul, defensora de
um cliente que teria de esperar três meses para a realização da perícia médica .. Página 8

A emoção do lutador
._---�_.

EDUARDOMONTECINO
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o atleta Hugo "Wolverine" Viana (de óculos) visitou a Apae de Jaraguá e se inspirolll nos alunos parazetemar às vitór.ias no octógono. PAGINA 5
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COMENTÁRIO

Ingênuas? Onde?
PONTO DE VISTA

�nho uma história escabrosa
..1 para relembrar. Relembrar, eu
disse, não conto novidades, isso é
trabalho de repórteres. Eu alongo
o assunto por aqui, é isso. Antes de
relembrar o tal fato, deixe-me dizer

que em minhas palestras empresa
riais, costumo lembrar a todos que
as paredes das empresas têm olhos
e ouvidos, ah, têm! Que rringuém
pense que poderá fazer isto ou aqui
lo sem que alguém, mais cedo ou

mais tarde, venha a saber. Tudo,
mas tudo mesmo, que fazemos na

empresa é "ouvido" ou "visto" pelas
paredes, e elas têm uma língua deste
tamanho e, já disse, cedo ou tarde,
elas vão denunciar o desonesto. E se

as paredes não contarem, a consci
ência moral do ordinário vai fazê-lo,
inadvertidamente, se "entregar". Ser

as fotos nas redes sociais, escolhe"!
Em pânico, as "menininhas

ingênuas" contavam para as fa
mílias. O estelionatário foi achado
e está preso. Tudo bem, mas e as

mães das "ingênuas" não vão tam
bém para a cadeia? Têm que ir. Ou
você acha, leitora, que uma guria
bem-educada pela mãe vai andar
tirando o vestido assim no mais?

Que conversa é essa?
Alémde tudo, quehistória é essa

de menininhas, ingênuas, com 12,
13, 14 anos e bem mais, que não sa
bem o que estão fazendo, onde isso?
É preciso que a responsabilidade
seja estendida a todos, sem essa de

que as filhas, ah, coitadinhas, tão jo
vens, foram enganadas por um ban
dido ... Que esses pais deixem de ser

hipócritas. Irresponsáveis!

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Um belo exemplo
de honestidade

LUIZ CARLOS PRATES

"esperto" desonesto é uma furada.
Ao fato escabroso. Ocorreu aqui

entre nós, dia destes. Um esteliona
tário "enganava" merrinas e jovens
mulheres fazendo-as posar nuas

ou seminuas para fotos que seriam
utilizadas para habilitá-las à profis
são demodelos. Tudo tapeação, não
havia nenhuma agência por trás
da tapeação senão o estelionatário.
Passado um tempinho, ele entrava

em contato com as "merrininhas in

gênuas" e as chantageava: "Ou você
me dá uma boa grana ou vou postar

A Iguns dias atrás tive a oportunidade de ler sobre uma ati
.1"\tude de um corredor. Caro leitor, queres saber qual foi
a atitude? Reconhecer sua limitação em relação ao líder da

prova. Explico. No final do ano passado (dia 02 de dezem

bro), na prova de cross country (corrida ao ar livre com obs
táculos naturais) na cidade de Burlada, Espanha, a poucos
metros da chegada, o atleta espanhol Iván FemándezAnaya,

'

encontrou o primeiro colocado,AbelMutai, doQuênia, para
do, pois acreditava que a competiçãojá havia acabado.

Iván tinha duas opções: 1 - ser honesto e demonstrar
humildade e orientar o queniano para terminar a prova ou
2 - ignorar a falta de atenção do queniano e vencer a prova.
E para surpresa de todos, ele deu um exemplo de dignida
de pessoal. Iván se aproximou, e em vez de ultrapassá-lo,
avisou o líder sobre o engano e conduziuMutai para a linha

de. chegada. Após o término da prova, o atleta espanhol
disse as singelas palavras: "Ainda que tivesse me dito que
ganharia uma vaga na Seleção espanhola para disputar o
Campeonato Europeu, eu não teria me aproveitado. Acho
que é melhor o que eu fiz do que se tivesse vencido nessas

circunstâncias. E isso é muito importante, porque hoje,
como estão às coisas em toda sociedade, no futebol, na so
ciedade, na política, onde parece que vale tudo, um gesto de
honestidade vai muito bem".

A atitude do atleta espanhol deveria ser básica no ser

humano, mas infelizmente tem sido exceção. Ser honesto e

.ter humildade são virtudes nobres. Que tal você buscar de-r'

senvolver e tomar hábito constante na sua vida às atitudes
de honestidade e humildade?

Tenha certeza que se fores honesto e se tiveres humil
dade na busca dos seus objetivos, você irá obter excelen
tes resultados.

modo falando. Estamos todos limitados por nossa bio
logia, por nossos credos morais de toda sorte, por nossos
"compromissos" e, mais que tudo, limitados por nossa
falta de coragem. Isso me faz lembrar do cãozinho acos

tumado à coleira, quando colocado em liberdade parece
que vai fugir, mas ele vai até ali e volta ... Está "preso" ao
condicionamento emocional da coleira. Igual a nós.

• is 'rias
Conheço inúmeras histórias de maridos que querem

bater asas e voar para a liberdade mas não saem do lu
gar. As circunstâncias e a falta de coragem os impedem.
E assim incontáveis mulheres desejam, emuito, mudar
de "ares" mas estão presas à senzala da vida conjugal. E
não adianta reclamar, é assim, a vida tem rosetas pelo
caminho humano, rosetas cujo nome também pode ser
circunstâncias, e de todo tipo. Melhor é se conformar?
Não sei, mas que é duro paramuita gente ver a vida pela
janelinha estreita e gradeada do casamento, ah, isso é.

• Falta dizer
Um segredinho para o jovem que estiver um tanto

cabisbaixo. Queres turbinar a tua vida, tomar-te admi
rado, invejada e observado por todos os que te cercam?
Facílimo. Comeces a ler de tudo um pouco, mas de
modo especial sobre teu trabalho. Com a cabeça tinindo
de saberes, vão te achar bonito, bonita, diferente, ainda
que não tenhas um pila no bolso. Que tal? O preço é dis
ciplina e algumas horas por dia, Depois me conta.

• Liberdade
Quando falamos em liberdade, na verdade, falamos

da boca para fora. Não existe liberdade, existe um estrei
to caminho de poucas e parcas opções. Grosso modo,
posso fazer o que bem entendo, mas é apenas grosso

COTIDIANO Evento

FeijoadaMarista
o Colégio Marista São Luís realiza

neste sábado uma feijoada. O evento ini
cia às 11 horas, na sede da unidade, loca
lizada naAvenidaMarechal Deodoro da
Fonseca, no Centro da cidade. Os car

tões podem ser comprados antecipada
mente no setor financeiro do colégiopor
R$ 16 (crianças de 5 a 10 anos pagam R$
10,00). Informações: 3371-0313.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Corupá
Aniversário da escola

A Escola Estadual de Educação Básica Teresa Ramos, de
Corupá, comemora no domingo 73 anos de história. Para ce-

, lebrar a data, no sábado, dia 18, será realizado um evento de
homenagem às mães e também a comercialização de pasteis,
ao preço de R$ 2. O dinheiro arrecadado será para ajuda a As

sociação de Pais e Professores (APP). As atividades iniciam às
16h30. A escola é uma das referências na cidade. Atualmente
possui 810 alunos do 50 ao 9° ano do ensino fundamental e o

ensino médio. O corpo docente é formado por 45 professores.
Além disso, a estrutura conta com mais cinco servidores na

área administrativa. Um das particularidades dessa unidade
é a frondosa figueira que ornamenta o pátio da escola (foto).

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3193
1 O . 17 . 29 . 43 . 46

DUPLA SENA,
SORTEIO Nº 1176
Primeiro Sorteio
14· 17· 26 . 39 . 47 . 50
Segundo Sorteio
01 . 19 . 23 . 29 . 36 . 39
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Ügoverno do Estado está com os gas
tos de folha de pagamento no limite

prudencial de despesas exigido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF). Essa

situação limita Santa Catarina em re

ajustar salário, contratar mais pessoal
para setores que apresentam deficiên
cias de funcionários, e impede o pa

gamento de horas extras e reajustes.
Nos últimos quatro meses de 2012,

-

o governo gastou R$ 6,75 bilhões com

despesas de pessoal, o que representou
46,46% da receita. O equilíbrio das con
tas passa, primeiramente, por uma limpa
em cargos políticos.

Será que não seria prudente avaliar de
forma mais racional como estão os gastos
e retornos das 36 Secretarias de Desen

volvimento Regionais. Essas estruturas

não estariam ajudando a aumentar os

gastos com pessoal?

CHARGE

NS

EDITORIAL

Gastos·com afolha
pesam ao goterno

A idéia de descentralizar o governo pode
se trabalhada de várias formas. Talvez, pela
atual situação de alerta, esse modelo pro

posto pelo ex-governador Luiz Henrique da
Silveira, implantado há 10 anos, precise ser
repensado para evitar que a corda continue

apertar no lado dos mais fracos.

"
o equilíbrio das contas passa por
uma limpa em cargos políticos.

O Tribunal de Contas do Estado quer
fazer uma varredura nas Secretarias Regio
nais. Na visão desse órgão de fiscalização, o
governo tem de provar a relevância delas. O
controle fiscal também deve ser direcio
nado à sonegação fiscal. O dinheiro que
não entra para o Estado compromete ain
da mais a saúde financeira catarinense.
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DIVULGAçAOIPREFEITURA

o trabalho sobre cobras e outros répteis, desenvolvido por alunos do Centro Municipal de
Educação Infantil Almida Dalcanale Bertoli, de Nereu Ramos, agora pode ser conferido no Museu

Histórico Emílio da Silva. A exposição conta com imagens, textos, réplicas artesanais e répteis em
vidro de diferentes espécies. O horário para visitação do espaço é: de sequnda à sexta-feira, das 8

às 11h30 e das 13h30 às16h30. Aos sábados, das 9 às 12 horas; aos domingos, das 15 às 18 horas.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido a partir de
\.:::" fontes renováveispreseruando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

"
o Brasil precisa de

uma mudança radical
na sua política

industrial que leve

em conta a revolução
tecnológica que o

mundo está vivendo.

Do economista
Antônio Delfim Netto,
na coluna do jornal
Folha de S.Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP4
www.ocponline.com.br ESPORTE QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2013

MM.A ê x-team_team@hotmail.com

,
.

Ultimas do UFC

X-TEAM Wanderlei aceita desafio deSonnen
Ao que tudo indica Chael Sonnen vai termuito tempo dentro do UFC,

mesmo com todas as suas presepadas, ou talvez apenas por suas presepa-
-"

Diretor Técnico Responsável CRM·se 8535 RQE 4471
das. Prova disso foiWanderlei Silva ter aceito o desafio feito pelo america-
no, sempre com tom de desrespeito, como é de praxe de Sonnen. Rumores
indicam que o combate pode desenrolar em agosto, mas a organização não se pronunciou ainda.
Wanderlei ainda deixouum recado ao americano: "Quero chupar seu sangue". Sorte ao vampiro.

* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão
. , 'I

UFCJaraguá
Nunca imaginei que um dia eu escreveria sobre o esporte que tanto

admiro. Muito menos que uni dia estaria escrevendo sobre o

UFC, que acompanho desde o início, tendo uma edição realizada em

Jaraguá do Sul. O fato é que estamos prestes a entrar para a história,
. não por um simples acaso, mas por que assim como Belfort declarou a

imprensa mundial, temos muito a oferecer. E mesmo antes do evento
ter acontecido, já temos prova que o povo jaraguaense espera de braços
abertos os gladiadores do terceiro milênio como carinhosamente
GaIvão Bueno apelidou os lutadores de MMA da organização
americana. Para que o leitor se familiarize um pouco mais com os

protagonistas que travarão as guerras dentro do octógono no sábado,
segue uma prévia do que deve acontecer no desenrolar de algumas
lutas do UFC mais jaraguaense de todos os tempos!

Jacaré X
Chris Camozzi

Chris Camozzi
Estreou em 2010 no TUF

norte americano, porém em

sua primeira luta, ganhou
mas acabou se machucando.
Isso o forçou a sair da casa.

Depois, retornou ao evento

com vitória, passou por mais -

lutas fora do UFC e alavan
cou nos cards do evento. Ele
também estava cogitado para
enfrentar Daniel Sarafian no

lugar de C.B. Doloway que
lutaria com Mutante. Mas
com a lesão do brasileiro a

luta foi desmarcada. Ele é um
lutador versátil e já venceu
tanto por nocaute como
com finalizações, promete
ser um adversário duro

para o brasileiro.

Ronaldo Jacaré
Jacaré é um velho conhe

cido dos Ias da arte suave

o Jiu Jitsu. Sendo várias
vezes campeão mundial e
dos torneios mais importan
tes da modalidade, migrou
para oMMA há poucos anos
a já tem vitórias expressi
vas sobre oponentes muito
perigosos no Strikeforce.
Sua estréia no evento vai ser

justamente em Jaraguá do
Sul. Tenho certeza que a rela
ção dele com a organização
irão durar muito tempo, se
depender de sua qualidade
técnica como lutador.

Luke Rockhold critica BeHort

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

(}/'". (}o.éll1. úlafll

O uso do TRT vai ficar em destaque nas notícias pelo que parece ainda durante um bom
tempo. O alvo preferido no momento é Vitor Belfort, que faz uso da reposição de hormônios.
Por causa disso, o seu adversário o criticou. Rockhold disse que o brasileiroesta aparentando ser
um 'outro ser humano" devido a transformação do seu físico do ano passado pra cá. Realmente
Belfort estamuito mais forte e com um outro físico, mas só quem tem déficit nos hormônios é
que sabe o quão difícil é manter o ritmo de treinos, ainda mais do nível em que eles são sujeitos
a treinar. O lance é fazer os gringos parar de reclamar e treinar para o confronto. Se eles estão
procurando algo fácil pra fazer, com certeza não é dentro doMMA que vão encontrar.OSS.

CARD PRINCIPAL

Vitor BeHort
x

Luke Rockhold

Hacran Dias X Nil( Lentz

Ník Lentz
o norte americano Já esta na organização desde

2009 e é um lutador que geralmente vai pra decisão
dos jurados, não tendo muita contundência em suas

pancadas. Mas mesmo tendo uns NO CONTEST em
seus resultados- que é uma luta que fica sem um lu-

HacranDias
O brasileiro Hacran Dias é relativamente novo

na organização. Antes de entrar para o UFC, o brasi
leiro já acumulava 20 vitorias no MMA profissional
em outros eventos. Isso lhe dava um respaldo para
que pudesse ser contratado pelos cartolas. Em 2012

quase entrou na casa do TUF transmitido pela Rede

No portalwww.ocponline.com.br
assista aos vídeos dá visita dos

lutadores do UFC na Apae e da sessão
de autógrafos da lenda Chuck Liddell.

tador vitorioso - ele acaba recebendo o bônus de luta
da noite pelo fato de deichar a peleja emocionante,

.

sempre com bastante revira voltas no decorrer do
combate. Acredito que vai ser interessante ver os

dois se engalfinharem neste sábado.
-

Globo, mas foi cortado enci�a do laço. Tendo como
parceiro JoséAldo nos treinos, é difícil acreditar que
ele venha a entrar no octógono despreparado, tendo
em vista seus sparrings e seu técnico Dedé Pederneí
ra, eleito o melhor técnico de MMA do mundo e por
quem mais entende no assunto no globo.

Massaranduba
XMikeRio

Massaranduba
Francisco Massaranduba

caiu nas graças da torcida
brasileira depois do primeiro
TUF Brasil. Ele já esta lutan
do profissionalmente desde
2006, mas como amaioria
dos atletas deMMA REM
uma ascensão nãomuito me
teórica por fata de condições
financeiras. Com seu jeito
expontâneo e extrovertido
Massaranduba impressiona
pelo seu coração dentro e fora
das lutas. Apesar de ser uma
montanha de músculos luta
na categoria leve. Naminha
opinião tira e muito de seu

rendimento, sendo que ele
tem uma tendência de cansar
durante o combate, talvez
pela perda excessiva de peso
nas vésperas de suas lutas.

MikeRio
Sendo um lutador

oriundo do wrestling, pro
vavelmente Rio vai querer
encurtar a distância para
ficar protegido dos golpes de
Massaranduba e para tentar
levar a luta pro chão, ou tal
vez tentar uma finalização.
Se bem que hoje em dia nin

guém deixa de treinar nada,
portanto é bom ficar de olho

para alguma surpresa do

gringo pra cima de Massara.
Mas acredito ainda na força
e técnica do brasileiro.
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Lutadores vibram com a Apae
FOTOS EDUARDOMONTECINO

H RA Visita realizada

ontem foi considerada pela
entidade um presente pelos
40 anos da entidade

Carolina Veiga

Dando início à programação ofi
cial do UFC em Jaraguá do Sul,

os lutadores Hugo "Wolverine" Viana
e Godofredo Pepey e a ringue girl Ca
mila Oliveira visitaram ontem à tar
de a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais (Apae), em Jaraguá do
Sul. Esbanjando simpatia, os lutadores
participaram das atividades de rotina
realizada pelos alunos nas aulas de

culinária, na oficina, na hidroginástica
e na quadra de esportes. Ao final eles
foram presenteados com troféus de

agradecimento e posaram para foto

grafias com os novos 270 Ias.
A presidente da Apae de Jaraguá

do Sul, Monica Menegotti Schünke,
destacou a importância da visita à ins

tituição, sobretudo por aumentar a vi
sibilidade do trabalho realizado com os

portadores de necessidades especiais.
"Muitos sabem da existência da Apae,
mas não conhecem o trabalho que re

alizamos, A vinda deles até aqui nos
ajudará a levar o trabalho desenvolvido

Godofredo Pepey

pela entidade a um maior número de

pessoas", concluiu.
Para o baiano Hugo Wolverine

a oportunidade de relembrar o tra
balho realizado como fisioterapeuta
foi perfeita para recarregar as ener

gias. Emocionado com a visita, ele
afirmou que exemplos de superação
como dos alunos da Apae contri
buem para que ele tenha a sereni
dade necessária para se recuperar
das derrotas, como a que sofreu no

'

octógono contra T.J. Dillashaw, após
uma sequência de sete vitórias. "A

gente não desiste nunca e eu tô vol
tando com tudo e com muita vonta
de de vencer. Aqui na Apae eu tenho
muitos exemplos de vencedores para
me espelhar", falou.

O lutador Godofredo Pepey, está
em plena preparação para o combate
do dia 8 de junho contra Felipe Aran
te, pelo UFC. Ele interrompeu os trei
nos para participar da programação
na Apae de Jaraguá do Sul. Confiante
e afirmando esta ser a disputa para a

qual melhor está preparado, ele revela
que tem intensificado o treinamento
em Muay Thai. ''Tenho feito meu tra

balho, treinando muito. Mas, como es

tou em Curitiba, não tem como não se

influenciar pela cultura do Muay Thai,
que émuito forte na cidade", disse.

Peso pena do UFC

• Idade: 25 anos. Peso: 65kg. Altura: 1,70m

Godofredo Pepey iniciou a carreira no UFC em

2003. Natural de Fortaleza, no Ceará, Pepey ganhou
destaque após participar do reality show da Rede

Globo, Ultimate Fighting: Brasil, como convidado da

equipe deVitor Belfort. A afinidade de Godofredo pelo
esporte começou quando ele ainda trabalhava como

inspetor de segurança, aos 14 anos. Ele começou a

treinar e desde então recebeu, entre outros, os títulos de
Brazilian Jiu-Jitsu faixa preta, Jiu-jitsu. Foi campeão
brasileiro, Pan-Americano, da Copa do Brasil, 13 vezes
do Nordeste e 15 vezes campeão do Ceará.

CARl HO "Wolverine" (E) e
Pepey conheceram a estrutura da

Apae e retribuiram a atenção dada

pelos alunos da entidade

Hugo "Wolverine"
Peso galo do UFC

• Idade: 30 anos. Peso: 61 kg. Altura: 1,67m

NaturaldeSalvador, opeso-galodoUFCHugo 'Wolv,erine"
Viana se recupera da primeira derrota no octógono depois de
um cartel com sete vitórias. Ele iniciou a carreira profissional
em 2010 e também foi um dos escolhidos por Vitor Belfort

para participar do Ultimate Fighting: Brasil.
O apelidoWolverine surgiu quando ainda como iniciante

na Bahia, o lutador tinha o hábito de se barbear deixando
costeletas semelhantes as do personagem dos quadrinhos.
"Nu 'momento da luta eles me anunciaram como Hugo
Wol:verine. A partir daí, meu treinador achou que eu deveria
usar o apelido para o UFC e assim tem sido até hoje."

1
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Fantpesc COIDministro
A lcides Andrade, Mareio
rtda Silveira, Guilher
me Afif Domingos, Diogo
Otero, Gean Correa e Fábio

Braga. Os representantes da

Fampesc participaram de,
audiência com mais novo

ministro do governo Dilma

Rousseff, na terça-feira em

Brasília, e discutiram ques
tões ligadas às micro e- pe
quenas empresas. Propostas
como o Simples Trabalhista,
progressividade de alíquo
tas para o Simples Nacional,
para evitar que as pequenas
sofram ao crescer, e menos

burocracia para abrir um

negócio foram debatidas preendedor, projeto que fun
com Afif. Diogo Otero, pre- ciona dentro de um ônibus
sidente da Fampesc, contou e leva para os bairros infor
com a ajuda de Ideli Salvatti mações importantes para
para fechar a agenda na ca- quem tem ou quer abrir um

pital federal. Já Mareio da negócio. Silveira ainda par
Silveira, diretor do Ipplan e ticipou de audiência pública
ex-presidente da entidade, realizada pela Comissão de

aproveitou a oportunidade Desenvolvimento Econô

para apresentar as propostas mico, da Câmara Federal, e

avaliadas em Jaraguá do Sul. foi responsável pela leitura
Uma delas pretende dimi- de manifesto da categoria.
nuir de 60 dias, que às vezes Entre as reivindicações; a

se transformam em 90 dias, universalização do cartão

para 48 horas o prazo máxi- BNDES às micro e pequenas
mo de abertura de empresas empresas e a divulgação de
de' baixo impacto. Também relatórios sobre concessão
falou sobre a Oficina do Em- de crédito.

FOTOS DNULGAÇÃO

Resíduos debatidos
Presidente da Fatma, Gean Loureiro, prefeito de Corupá e presidente da Aris, Luiz Car

los Tamanini, e o deputado estadual, Carlos Chiodini, durante o Seminário Internacional'
de Resíduos Sólidos, realizado ontem, em Florianópolis. Proponente do evento, que contou
com a participação de uma comitiva da Suécia, Chiodini ressaltou a importância do Estado
ter políticas públicas mais eficientes e sustentáveis para o setor.

EM FOCO
Promessa de campanha, a

licitação para reforma do ginásio
Arthur Müller será lançada ainda
neste mês. O valor total disponível
para obra é de R$ 1 ,168 milhões.

.. .. ..

A Câmara de Jaraguá do Sul faz

homenagem hoje pelo Dia da

Enfermagem. A proposição é do
vereador Jair Pedri (PSDB).

.. .. ..

Diretor do Ipplan, Mareio da
Silveira, acompanhou a votação
da MP dos Portos diretamente

de Brasília. A torcida foi para que
os deputados não estragassem

.

a proposta apresentada pela
presidente Dilma Rousseff.

Roleta russa
Evaldo Junckes (PT) voltou

a disparar a metralhadora na tri
buna da Câmara. Dessa vez contra
o autor da Ficha Limpa, Charles
Longhi (PMDB). "Ele agora quer
pregar moral, mas por quatro
anos encobriu as falcatruas do

governo anterior". Apesar disso,
o petista ainda não decidiu se vo

tará a favor ou contra a proposta,
-

que está em análise do Jurídico.

- I
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�tiva' divulgado
Benjamin Fard apresentou ontem

o projeto 'JaraguáAtiva' aos alunos de
Direito e Administração da Católica
de Santa Catarina. A turma saiu em

polgada com os �os traçados para
o município. O presidente do Ipplan
ainda pretende levar o tema para reu
niões das associações de moradores.

Lá também
Em Joinville, projeto de

Ficha Limpa foi apresentado
pelo vereador Odir Nunes

(PSD). O texto proíbe que os
.

cargos comissionados sejam
ocupados por pessoas con

denadas por um colegiado.
A mesma matéria, aprovada
no ano passadoem Jaraguá
do Sul, tramita na Câmara
de Florianópolis.

Mobilidade
O governo deve anunciar, em

coletiva de imprensa pré-marca
da para o dia 23, o novo proje
to de mobilidade urbana para o

município. Transporte coletivo,
faixas exclusivas e novas pontes
devem pautar a agenda. Além

disso, a questão dos táxis conti
nua sendo debatida.

A fila anda
Secretário de Saúde, Adernar Pos

samai (DEM), anunciou ontem uma

parceria com o Hospital Angelina Ca

ron, na cidade de Campina Grande do
Sul, no Paraná, para reâlização de con
sultas cardiológicas oferecidas" pelo
SUS. A negociação vai possibilitar o

atendimento a 110 pessoas a mais por
mês, somando ao todo 400 consultas
a cada 30 dias. Com isso, a expectati
va é de que a fila para primeira análise
médica seja.zerada em um mês.

Retorno
A vereadora Natália Petry

(PMDB) retornou de licença médica
abordando,na tribuna da Câmara, o
desrespeito às leis de trânsito. A par
lamentar esteve 15 dias afastada das
suas atividades em função de um aci

dente, em que o outro condutor era
um menor, portanto, não habilitado.

Notas investigadas
Presidente e relator da CEI (Co

missão Especial de Inquérito), que
investiga a contratação de uma em

presa de assessoria contábil, em

2012, pela Câmara de Guaramirim,
Evaldo Junckes (PT) e Altair Aguiar
(PPS), estiveram ontem em floria

nópolis. Eles investigam a veracidade
das notas fiscais emitidas.

Schützen
Presidente dá FundaçãoMunicipal

de Cultura, Leone Silva (PT), prepara
projeto para apresentar ao governo do
Estado. Serão reivindicados R$ 450
mil para realização da Schützenfest,
mesma quantia repassada em 2012.

Neste ano, a festa chega à 25a edição.
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Igualdade
A Comissão de Assuntos

Sociais do Senado aprovou,
ontem, substitutivo a projeto
de lei do senador Inácio Arru
da (PCdoB-CE) com objetivo
de promover igualdade de gê
nero no âmbito profissional.
A proposta prevê medidas que
asseguram iguais condições de

acesso, permanência e remu

neração. De acordo com dados
do IBGE, a mulher brasileira
recebe cerca de 30.% a menos

que o homem para desempe
nhar a mesma função e nas

mesmas condições.

Emendas

parapastor
Pelo menos 79% de todos os

recursos federais repassados ou
empenhados desde 20.0.6 para o

Instituto Vida Renovada,
.

asso

ciação civil ligada à Assembleia
de Deus, foram obtidos através
de emendas do senador Francis
co Dornelles (PP-RJ) ao Orça
mento da União. O parlamentar
destinou cinco emendas à enti
dade desde 20.0.6, no valor total
de R$ 2,6 milhões. O instituto
é presidido pelo pastor Marcos
Pereira da Silva, preso na sema
na passada, acusado de estuprar
fiéis de sua igreja. Ele também é

investigado por associação para
o tráfico, lavagem de dinheiro e

quatro homicídios.

Diferenças tributárias
Um estudo apresentado ontem pelo

Banco Interamericano de Desenvolvimen
to (BID) afirma que o Brasil é o campeão
em "desigualdade horizontal" na hora de

pagar impostos. Ou seja, apresenta amaior

diferença entre o que é cobrado a trabalha
dores com a mesma renda, apenas pelo
regime fiscal escolhido. Um trabalhador
em uma empresa de um funcionário só,

que paga o imposto Simples como pessoa

jurídica, contribui com o equivalente a um

décimo do que paga o assalariado de igual
renda com carteira assinada. O estudo
também confirma que o Brasil tem amaior

carga tributária da América Latina e que é
o país do mundo em que são necessárias
mais horas para se preencher e pagar im
postos (são 2.60.0. por ano).

DIVILGAÇÃO

ARepublicanas
A única governadora do DEM no país, Rosalba Ciarlini, se recusou a participar do programa na

cional do seu partido, que vai ao ar em junho, por ser contra as críticas que serão feitas à presidente
DilmaRousseff (PT). Ela, que tambémjá foiprefeita e senadora, administra oRio Grande doNorte e se
defendeu alegando que estámais preocupada com as questões administrativas do que 'bate-bocas par
tidários' e que, além disso, tem tido uma relação republicana, de parceria, com a petista. Quem diria.

A Comissão de Serviços de I

Infraestrutura do Senado cobra j
.

que o Dnit (Departamento Na-

cional de Infraestrutura e Trans-

porte) disponibilize um progra-
ma paro acompanhamento em

tempo real das obras realizadas
em rodovias federais.

/

POI1TICA
QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2013

Manifestação
Cerca de cinco mil pessoas pro

testaram contra a reforma do Im

posto sobre Circulação de Mercado"
rias e Serviços (ICMS), ontem, em
Brasília. O alvo foi o texto aprovado
pela Comissão de Assuntos Econô
micos do Senado, que favorece o

Norte e Nordeste em detrimento do
Sul e Sudeste do país.

Ainda sem
candidato

A possibilidade de o PT lançar
a candidatura do ministro da Jus

tiça, José Eduardo Cardozo, a go
vernador de São Paulo é vista com

simpatia pela presidente Dilma
Rousseff. Mas haverá dificuldade

para angariar apoio do ex-presi
dente Lula"que aposta as fichas nos
ministros da Saúde,Alexandre Padi
lha, e da Fazenda, Guida Mantega.

o trabalhador só pode ganhar se a

empresa for bem. Eu não conheço,
na história da humanidade, um
momento em que a empresa
vai mal e que os trabalhadores

conseguem conquistar alguma
coisa a não ser o desemprego.

Do ex--presklente Lula, i!m
-

entrevista ao sociólogo Emir $ader.

Para doutor
O governo federal publicou on

tem no Diário Oficial da União al

terações sobre o plano de carreira
e remuneração do magistério. Um
dos dispositivos determina que o

candidato a professor inscrito em

concurso público para universidade
federal deverá ter título de doutor.

o
A exigência poderá ser substituída
no edital do concurso por título de

mestre, especialista ou apenas: gra
duação somente quando se tratar de
localidade "com grave carência" de
docentes com doutorado.

_.:'i

Nas rodovias
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INSS é obrigado a emitir
auxílio doença em 30 dias

FOTOS EDUARDO MONTECINO

JUSTiÇA Decisão foi motivada depois de segurado ter perícia
médica marcada para quase três meses após pedir o benefício

Carolina Veiga

A Justiça Federal deu
.1""\a um beneficiário do
Instituto Nacional do Se

guro Social (INSS), o di
reito de realizar a perícia
médica e de ter o processo
de solicitação do auxílio

doença concluído no pra
zo máximo de 30 dias. A
decisão judicial é inédita
em Jaraguá do Sul e a ação
foi motivada depois que
ao solicitar o benefício,
Tarcísio Bandeira de Sou

za, 20, teve períciamédica
marcada apenas 85 depois
de iniciar o processo.

A decisão do Juiz Fe
deral do Juizado Especial
Cível da Subseção de Jara
guá do Sul, Dr. Emmerson
Gazda, publicada em 19 de
abril e está amparadA pelo
artigo 420, parágrafo 50 da

Lei n? 11.665/08, que de
termina que a perícia e a

decisão, pelo deferimento
ou não do- solicitado pelo
trabalhador, ocorram no

prazo de 45 dias. Além de
estabelecer um prazo para
conclusão do processo,
caso o benefício seja ne

gado ao, segurado, o juiz
determina a realização da

perícia judicial.
A advogada Scheila

Raquel Spézia, foi contra
tada por Tarcísio Bandei
ra de Souza para ingressar
com a ação na Justiça exi

gindo a agilidade no pro
cedimento, de acordo com
o que exige a lei. A decisão
do caso abriu, precedentes
para que pessoas em situ

ações semelhantes procu
rem a justiça e exijam o

cumprimento da Lei.

Segundo ela, atual-
"

ESPERA Tarcísio sofreu um acidente e teve de
passar por 'cirurgia, mas ficou sem o auxílio doença

mente as perícias médicas
levam cerca de 90 dias

para serem realizadas e

mais de 200 pacientes são
casos pós-cirúrgicos, com
atestados médicos com

provando a incapacidade
temporária para o tra

balho. "Com este tipo de

ação, queremos pressio-.
nar o INSS para que mais

profissionais sejam con

tratados e a fila represada
diminua", afirmou.

O próximo passo da

advogada é pedir ajuda ao

Ministério Público Fede
ral. "Vou ao MPF solicitar
uma Ação Civil Pública
que exija que a perícia e

o resultado sejam reali
zados pelo INSS no prazo
previsto pela Lei para to

dos os contribuintes que
necessitam desse benefí- DEFESA Advogada Scheila vai pedir uma ação ao

cio", concluiu Scheila. Ministério Público para garantir a agilidade do serviço

Perícia ainda não foimarcada
Mais de 20 dias da de

cisão judicial já se passa
ram e até a última sexta

feira, 10 de maio, Souza
ainda não havia sido
contatado pelo INSS para
realizar a perícia médica.
Desde que entrou com o

pedido de auxílio doença,
são 39 dias sem receber.
"Minha sorte é que não te
nho família para sustentar
e meus pais estão me aju
dando", declarou Tarcísio
Bandeira de Souza.

Souza sofreu um aci-

e estava com a perna cheia
de pinos", declarou a ad

vogada. "Ou seja, mais de
50% do período atestado
pelo médico já passou e

meu cliente continua sem

receber", concluiu.
De acordo com a pro

curadoria regional da su

perintendência do INSS
em Florianópolis, até a

última sexta-feira, o órgão
ainda não tinha sido no

tificado e não conhecia o

teor da sentença favorável
a Souza.

dente demoto no dia 12 de

março e, após passar por
uma cirurgia de recons

tituição óssea, recebeu
atestado médico de 120

dias para recuperação.
No dia 2 de abril ele deu
entrada ao processo para
receber, o auxílio doença,
mas para sua surpresa, a

.perícia foi marcada para
20 de junho.

Revoltado, ele procu
rou a advogada. "Ele não

precisaria passar por uma

perícia já que fez a cirurgia

Vigilância epidemiológica ;-

Mais um-caso de gripeA é confirmado em Jaraguá do Sul
Um homem de 54 anos, mora

dor do bairro Amizade, em Jaraguá
..._ do Sul, foi internado nesta semana

depois de ter sido confirmada a con-

taminação pelo vírus Influenza A,
causador da gripe A Segundo o di
retor de vigilância epidemiológica da
secretaria de Saúde, .Jacson Jacobi,

deixaram o hospital. De acordo com
Jacobi, outros 18 casos suspeitos da
gripeA em Jaraguá do Sul estão sen
do analisados.

--. "::""'.�"

o estado da vitima é estável. Este é o
terceiro caso confirmado da gripe na
região - dois são de Jaraguá do Sul e
'IiIÍl de Corupá, Os outros pacientes

Saúde

Convênio de

cardiologia
ASecretaria da Saúde de

Jaraguá do Sul ampliou a

parceria com o HospitalAn
gelina Caron, de Campina
Grande do Sul (PR), para a

realização de consultas car

diológicas de pacientes que
aguardam, na Policlínica
de Especialidades Médicas
(Centro Vida), a realização
do primeiro exame.

A partir de segunda
feira, o número de exames

feitos pelo SUS naquele
hospital para pacientes de
Jaraguá do Sul vai passar
de 15 para 20 por dia. Se
rão 440 consultasmensais.

O secretário da Saúde,
Adernar Possamai, acredita
que a fila para a primeira
consulta seja zerada em um

mês. A demanda demais de
trêsmil consultas, incluindo
primeira consulta e retor

nos, também-será reduzida.
A parceria com o 'Hos

pital Angelina Caron foi
firmada no segundo semes

tre do ano passado, a partir
da realização de cirurgias
cardíacas. Para consultas
cardiológicas, a parceria foi
firmada em abril deste ano.
A Secretaria da Saúde arca

com os custos do transporte
dos pacientes.

Jaraguá do Sul não pode
realizar cirurgias cardíacas
porque não tem unidade
hospitalar credenciada para
esse procedimento. Através
de parceria com o hospital
paranaense, no ano passado
e neste ano, foram realiza
dos 145 exames de cateteris
mo e 30 cirurgias cardíacas,
o que zerou a fila de cirur
gias de Jaraguá pelo SUS.

Em Jaraguá do Sul, na
Policlínica de Especialida
des Médicas, os pacientes
com problema de coração
contam com quatro cardio
logistas para adultos e um

cardiologista pediátrico. São
oferecidas uma média de
420 consultas todo mês. "A
Secretaria da Saúde neces

sitaria de mais profissionais
para atender a demanda,
mas falta oferta de profis
sionais para a área", explica
a diretora de Média e Alta
Complexidade, Cristiane

,

HaffermannWille.
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1986, na Rua Amazonas, para abri

gar as escolas de música, pintura e

os ensaios do coral.,O próximo pas
so seria a construção de um teatro,
sob a liderança do então presidente
e engenheiro Márcio Mauro Marcat
to. Contudo, os rumos da obra foram
mudados, pois a prefeitura municipal
doou um terreno de 4,9 mil metros

quadrados, localizado na Rua Jorge
Czerniewicz.

Presidente por oito anos, Edson Schulz compartilhou com centenas de pessoas a responsabilidade de erguer o Centro Cultural

A luta por trás. das"",

c�memoraçoes
Além de possibilitar a expressão,

provocar os sentidos e a reflexão, a

arte pode unir as pessoas. A partir
daí, não há barreiras que impeçam
instrumentos musicais afinados e

nem vozes de concretizar um sonho
coletivo, num passo de cada vez.

Prova disso é a chance que Jaraguá
do Sul tem, hoje, de comemorar a

primeira década de vida do Centro

Cultural, mantido pela Sociedade

Cultura Artística (Scar).
Há exatos dez anos, no dia 16 de

maio de 2003, o público ouviu a Or

questra Filarmônica de Jaraguá do Sul

interpretar a ópera "O Guarani", de
Carlos Gomes. No teatro, do prédio
de seis pisos erguido no bairro Czer
niewicz, ecoou o símbolo da vitória de
centenas de pessoas que trabalharam
pela construção dessa sede, numa

luta que teve início em 1988.

Apesar de a comemoração reme

ter aos dez anos, as primeiras' mo
bilizações para a construção de um

local que acolhesse os artistas da ci
dade começaram no início dos anos

80. E esse foi o objetivo perseguido
durante muitas gestões, pois, desde
o início da Sociedade, em 1956, as

aulas e ensaios aconteciam em locais
cedidos por gentileza.

A primeira sede foi construída em

EXPEDIENTE DIAGRAMAÇÃO: Bianca Cristina Deretti Bublitz I TEXTOS: Bárbara Elice I FOTOS: Eduardo Montecino I COMERCIALIZAÇÃO O CORREIO DO POVO (47) 2106-;1919
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·Comunidade
afinada

Foi em 1989 que se formou a primeira
comissão de construção do Centro Cultural,
após o lançamento da pedra fundamental,
em 2 de junho. Aristides Painstein, Gilmar
Antônio MQretti, Lídia Maria Pena Bastos e

Márcio Mauro Marcatto são os nomes que
figuraram o ponto de partida. O grupo co

nheceu os bastidores dos teatros de grandes
cidades e também elaborou estudos, antes de
iniciar o projeto para Jaraguá do Sul.

Em 1992, já Com a segunda comissão de
construção, o quarto pilar do prédio foi ergui
do. Mas, naquele ano, a obra parou. O motivo
foi a suspensão da Lei Sarney - que viabilizava
a captação dos recursos por meio da dedução
nos impostos das empresas apoiadoras.

Dois anos depois, o médico Carlos Schulz
foi convidado a assumir a presidência da Scar.
"Isso foi numa reunião e eu disse: só vou ser

presidente se levarmos adiante o processo da

construção do Centro Cultural", relembrou
Schulz. Em 1996, no salão da Associação Co
mereial e Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs),
José Roberto Fructuozo, ao lado de Schulz e

Moretti, apresentou o projeta econômico aos

empresários da cidade, que aceitaram investir
na ideia, por meio da Lei Rouanet.

A pré-estreia do espaço aconteceu em

1998, com a apresentação do Auto de Natal
à mais de mil pessoas, no grande teatro. Até
o fim da.gestão, em 2002, Scnulz dedicou-se
ao desenvolvimento de um modelo de admi
nistração que permitisse a autossustentação
financeira da Scar.

"Se não fosse tõdo o conjunto, umapes
soa só não teria conseguido. Acredito que

a tive muita sorte de poder estar no momento
certo, na hora certa e ter uma ideia. É, jun
to dessa ideia, ter pessoas ao meu lado que
compartilhassem do mesmo espírito e da
mesma vontade de fazer algo que deixasse
marcada toda uma geração de Jaraguá do
Sul", declarou Schulz.

O ex-presidente considera uma "dádiva"
a materialização do Centro Cultural pelas
mãos de voluntários da comunidade. Estima
-se que cerca de cem pessoas estiveram en

volvidas no projeto da construção da sede,
ao longo desses oito anos. Segundo Schulz,
a liderança só foi possível devido à serieda
de das dlretorias,e comissões e à confiança
da comunidade. De 1988 a 2002, o dinheiro
recebido de empresas chegou a quase R$ 9,5

. milhões ..As doações de pessoas físicas soma-
ram R$ 541.986.

'

"Tive o mérito de presenciar a luta de
muita gente . .Isso é impar. Gostaria que um

"dia pudesse acontecer de novo, em obras de
tamanha magnitude, ou maiores. Porque isso

significa o, espírito de comunidade, confrater
nização e empenho", disse Schulz.

Novos rumos da cultura
A inauguração do Centro Cultural, em 2003, redi

mensionou o horizonte de Jaraguá do Sul e deu nova

vida à Sociedade Cultura Artística (Scar). Eleita a pre
sidente no ano anterior, Monika Hufenüssler Conrads
levou um novo modelo de gestão, que determinou a

visão, missão e os objetivos da instituição. "Tivemos
o grande desafio de colocar a vida dentro do Centro
Cultural e de criar as bases para que ele fosse susten
tável", explicou.

Para Conrads, o Centro mudou a própria visão

que a cidade tinha sobre a cultura. A possibilidade de
oferecer uma boa estrutura fez com que os artistas se

interessassem pelo local, o que resultou na inclusão

da cidade no circuito cultural.
"Diria que Jaraguá do Sul era uma antes da

inauguração do Centro e outra após. Sem dúvida",
acredita o atual presidente, Udo Wagner. À frente
da diretoria desde 2008, ele credita o surgimento
de hotéis, a melhora na qualidade dos serviços e o

crescimento do ramo gastronômico à cinco equipa
mentos da cidade: Centro Cultural, Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul (Cejas), Senac, Arena Jaraguá
e Pavilhão de Eventos. Para Wagner, esses espaços
deram início a um novo ciclo de desenvolvimento
econômico, com negócios nas áreas de esporte, cul
tura e turismo.

A origem. da Sociedade
Cultura Artística

-

Juntos, Fernando e Vara Springmann ajudaram a compor a história

O Centro Cultural é o ambiente onde se desenvol
vem os projetos da Sociedade Cultura Artística (Scar).
A atual sede soma dez anos, mas a sociedade comple
tará 57 anos, no dia 8 de junho. E essa história só teve
início devido à inquietude da pianista Adélia Piazeta
Fischer, nascida em 1912, em Jaraguá do Sul. Além de
apresentar-se em muitos eventos da cidade, Adélia foi
pioneira no ensino do piano e chegou a lecionar para
cerca de 40 alunos.

Casada com o violinista Francisco Fernando Fis
cher, a dupla efervesceu o movimento musical a partir
das rodas caseiras. "Aquela sementinha, que se plan
tou naquela ocasião, sem imaginar, é o que é hoje.

Mas a gente nunca havia pensado nisso nos anos

50", contou a filha de Adélia, Vara Fischer Spring
mann, de 78 anos.

E foi nesses encontros musicais que a pianista Vara
conheceu o violinista Fernando Arthur Springmann,
'com quem é casada há 58 anos. "Casou o violino com

o piano", brincou Vara.

Fernando, hoje aos 87 anos, foi eleito o primei
ro presidente da entidade, além de ser o criador do
nome "Sociedade Cultura Artística". "Já tinham mo

vimentos de outras artes naquela época: coral, pe
queno grupo de teatro. E a ideia é essa, juntar tudo
numa sociedade que cultivava as artes", explicou.
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o maestro voluntário
HÁ CINCO ANOS NAPRESIDÊNCIADA SOCIEDADE CULTURAARTÍSTICA,
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Qual a sua avaliação sobre a atual

situação do Centro Cultural?
Eu diria que, hoje, .Jaraguá do Sul
tem o maior número de munícipes

.

que participam por ano do seu centro

cultural, no Brasil. E, na minha visão,
é o número um em cultura em Santa

Catarina, também.

Como é estar à frente de uma ges
tão que envolve cultura?
É uma atividade como qualquer ou
tra, mas demanda mais sensibilidade
porque o artista, em si, é muito mais
sensível. Existe até uma concorrên
cia, uma fogueira de vaidades que
tem que se administrar. Assoprar e

bater na mesa. Mas não vejo dificul
dades. Nossos núcleos são primoro
sos, presidi a Fundação Catarinense
de Cultura por dois anos e ativei o

CIC, então tive um aprendizado e

trouxe para cá. Pra mim, é como tra
balhar em empresa. Tem que motivar,

tem que cobrar e nós trabalhamos
com metas.

Como o Centro Cultural é adminis
trado?
A nossa estrutura é um conselho, de
25 pessoas, que elegem uma direto
ria de voluntários com a missão de
administrar esse complexo. Temos
dois zeladores, iluminador, sonoriza
dor e auxiliar. E são sete pessoas que
fazem a gestão dos dez mil metros
desse prédio, a administração de 35

professores e 700 alunos. É uma ad

ministração muito enxuta. Só para
comparar, o Teatro Guaíra tem 180
funcionários. O CIC, de Florianópo
lis, tem 50. A arrecadação vem, basi
camente, das locações - que no ano

passaram foram 320.
'.

Qual o maior desafio?
O que foi o mais difícil: construir
ou manter? Estou há cinco anos (na

presidência) e manter é o grande de
safio. No entanto, quis o tempo que
nós tivéssemos vários parceiros im

portantes para a manutenção. Esse

espaço só foi construído por causa da
visão dos empresários e pessoas físi
cas que colocaram dinheiro através
da Lei Rouanet.

Como Jaraguá do Sul está presente
no circuito cultural?
Temos um acordo com os produtores
culturais do eixo Rio-São Paulo, de que
todo grande evento que vem para o

Sul tem que ser oferecido para a Scar.
Por isso, muitas vezes, acontecem em

Jaraguá do Sul e não Florianópolis ou

Joinville. A nossa dinâmica está muito
maior e também há a beleza e a quali
dade do espaço. E temos uma grande
virtude, que é a formação.

Quais as projeções para os próxi-
mos anos?

\

Nós temos o sonho de colocar den
tro dessa casa, pelo menos, uma vez

por ano, cada habitante de Jaraguá
do Sul e atingir a rneta de 150 mil

pessoas por ano. Talvez seja um dos
maiores índices mundiais, sei que no

Brasil não há nada igual. Mas, temos
uma meta.

Você tem algum talento artístico?
Canto muito mal (risos). Não tenho,
infelizmente. Sou músico frustrado.
Quando vejo um violino ou violão
fico todo animado, mas não tenho
talento. Na minha visão, o gestor da
área cultural não pode ser um artis

ta, porque a gente perde duas vêzes.
Perde na arte, que não é realizada
nesse tempo, e perde a administra
ção, que é uma coisa totalmente di
ferente. O gestor da área cultura tem

que ter visão de área cultural, com

sensibilidade. Tem que ter jogo de
cintura, sempre.
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A casa que acolhe a arte
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO PASSOU PELAS
MÃos DE CINCO

COMISSOES, CONSElliOS,
ARQUITETOS E
VOLUNTÁRIOS

o projeto do Centro Cultural foi
desenvolvido pela arquiteta Lidia Ma
ria Pena Bastos, que, na década de 80,
trabalhava para a prefeitura municipal.
Em 1989, ela viajou ao Rio de Janei
ro para aprofundar a pesquisa técnica,
numa parceria com a Fundação Nacio
nal de Artes (Funarte). Os conceitos

que serviram de base à arquiteta foram
debatidos pela comissão de construção,
após visitas em espaços como o Teatro

Guaíra, em Curitiba; Teatro do CIC, em
Florianópolis; Teatro Juarez Machado,
em Joinville: Teatro Carlos Gomes, em

Blurnenau e o Teatro de Brusque.
Em 1997, quando os pilares já sus

tentavam a cobertura do prédio, outros

arquitetos de Jaraguá do Sul integra
ram o grupo. Ruth Borgmann, Valério
Tadeu dos Santos, Mikio Homa e o es

pecialista em acústica, Carlos Eugênio
Hime foram alguns dos encarregados
de aperfeiçoar o projeto, junto da co-

.

missão. Segundo Borgmann, as inter
ferências no projeto original não foram
buscas, pois contemplavam apenas
adaptações.

Os arquitetos se encarregaram da

criação do restaurante panorâmico e

pianos' bar, adequação às normas de

segurança,' projeto acústico das salas
de eventos e entradas. Além disso, par
ticiparam da análise minuciosa da parte
elétrica, hidráulica e de prevenção de
incêndio.

.

"Lembro que, na ocasião, muitos
achavam que algo deste tamanho não
era necessário e muito grande para a

cidade. Agora, mais do que nunca, sa

bemos como é importante ter um espa
ço desta envergadura e como, muitas

vezes, ele parece .pequeno diante de
certos eventos que a cidade acolhe",
afirmou Borgmann.

Metrônomo
Os números que medem a história do Centro Cultural'
ANO EVENTOS PÚBLICO
2003 127 77.558
2004 185 63.762
2005 168 82.621
2006 179 86.665
2007 218 89.447
2008 232 92.096
2009 248 92.120
2010 260 96.214
2011 280 107.000
2012 320 108.000
TOTAL 2.217 895.483

• Em maio de 2013 o número de público chegou a um milhão.

r

ACERVO INSTRUMENTAL
78 violinos; 50 flautas; 45 violões; 8 pianos; 6 pianos digitais; 4 contrabaixos;
3 contrabaixos elétricos; 3 violas; 2 sets de tímpanos; 2 guitarras elétricas; 2
baterias; 1 xilofone; 1 marimba; 1 oboé; 1 fagote: 1 vibrafone; 17 harpas
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Cultura na frente e
atrás das cortinas

EVENTOS E CURSOS
CONTRIBUEM PARA
A FORMAÇÃO DE
NOVOS TALENTOS

e

E ILUMINAM A

PRODUÇÃO LOCAL

Se Ana Botafogo, Fernanda Mon
tenegro, Les Ballets Jazz de Montréal
- entre tantos outros nomes respei
tados - se apresentaram em Jaraguá
do Sul, é porque há um teatro com

estrutura que permita isso. Com o

apoio do público e o patrocínio das

empresas, o Centro Cultural é o pal
co de atrações que lançam o nome

da cidade na esfera mundial.

Para o idealízador do Festival de
Música de Santa Catarina (Femusc),
Alex Klein, houve uma conquista do

espaço dentro de cultura brasileira.
"Ao receber o Femusc, a Scar dis
tribui a todo o país e ao exterior as

qualidades de seu sucesso e de sua

comunidade, a ética de trabalho, a

seriedade e o amor à cultura", disse.
Já na oitava edição, o Femusc con

solidou-se como um dos principais
eventos acolhidos pelo Centro Cul-·
tural, ao lado do Festival de Formas
Animadas.

Ao longo de dez anos foram rea

lizados 2,2 mil eventos nos espaços
do Centro. Os espetáculos de músi
ca, artes cênicas e dança são trazidos
com a intenção de agradar aos mais
diferentes públicos. Os eventos cor-

porativos e palestras também passa
ram ganhar mais atenção dos estu
dantes e profissionais da região.

"Vejo que o leque é bem eclético.
Tem comédia, clássico, orquestra e

balés. Há um olhar para as várias mo
dalidades artísticas", avalia a produ
tora cultural Albertina Ferraz Iurna.
Com a vinda da Feira do Livro de Ja

raguá do Sul para o Centro Cultural,
neste ano, a literatura foi somada à

agenda de atrações.

EDUCAÇÃO
O presidente da Sociedade Cul

tura Artística (Scar), Udo Wagner,
encara a difusão cultural e os cursos

de formação como duas virtudes. No
Centro Cultural são oferecidos cerca

de 40 cursos livres; nas áreas de dan-

ça, teatro, musica e artes plásticas.
São 703 alunos, sendo que 400 foram

contemplados com bolsas de estudo.
Nos cursos, os aprendizes de ar

tista são estimulados a colocar a te
oria em prática dentro do próprio
Centro Cultural. Isso contribui para a

formação de trabalhos internos, além
lançar novos talentos no mercado de
trabalho.

O ator e produtor Maykon Junkes

começou no curso de teatro em

2007. Quando surgiu a oportunida
de para trabalhar como assistente de

direção, ele entrou no elenco de uma

peça. "Montei um espetáculo em

2009, decidi sair do emprego formal
e comecei a me dedicar à área cultu
ral. Desde então, não tenho parado
de ser ator", contou.
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Incubadora
de talentos

DOS PROJETOS SOCIAIS
AOS NÚCLEOS DE

PRODUÇÃO, O CENTRO
CULTURAL TRAZ OS
ARTISTASAO PALCO

o Centro Cultural é o lugar onde
se desenvolvem projetos valiosos.
Pelas mãos de alunos e professores,
as áreas da música, teatro e artes
cênicas se mantêm efervescentes. Para,
a diretoria, o objetivo dos projetos
não é trabalhar somente os conceitos

artísticos, mas atuar na formação de
cidadãos.

E isso acontece dentro das salas de

aula, quando é cobrada organização,
disciplina e dedicação dos alunos.
A partir de' então, é percorrido um

caminho para lapidar centenas de
talentos que passam por projetos como
o Música para Todos (MPT), Escola Vai
ao Teatro (EVT), Festival de' Formas
Animadas (FFA), Ponto de Cultura Villa
Coral e Palco Livre.

Segundo a gerente executiva da
Sociedade Cultura Artística (Scar),
Edilma Lernanhê, tanto a população,'
como os artistas e 05 empresários
de Jaraguá do Sul reconhecem a

necessidade da formação cultural. Por
oferecerem serviços gratuitos, esses

projetos' contribuíram para que a

educação e a arte se tornassem mais
acessíveis à comunidade. "Podemos

ver um grande avanço em relação
ao número de participantes. Não

apenas pelo caráter social, mas pela
atividade artística em si", acredita a

coordenadora do Projeto Dentro da

Dança, Lisa Jaworski.
No Centro Cultural também são

desenvolvidos os trabalhos dos núcleos
de produção. Os grupos atuam

profissionalmente e levam o nome

de Jaraguá do Sul aos palcos mais
distantes. Há o Coral, Projeto Dentro
da Dança, Cia. Musical Euterpe,
GpoEx, Cia. de Teatro Colher de Pau,
Orquestra de Cordas e Orquestra
Filarmônica.

Na opinião de um dos fundadores
da filarmônica, o violinista Magnus
Edward Behling, o núcleo permitiu

oARO.MA
DA CULTURA

ESTÁ NO AR.

que os músicos da região se

profissionalizassem. "Temos muitos
músicos em orquestras do Brasil e

no exterior. A possibilidade de tocar
num orquestra incentivou os alunos
a seguirem com os cursos", disse.
Atualmente, a filarmônica é composta
por 50 músicos.

Desde a década de 70, o coral faz

apresentações em eventos de várias'
cidades. Para Nayr Wiele, que autuou
na criação do grupo, o canto contribuiu

para que a cultura de Jaraguá do Sul se
tornasse mais conhecida, naquela época.
Aos 74 anos, a contralto assistiu a muitas

mudanças de maestros e na formação
do coral, mas continua como uma das

integrantes mais antigas. "Cantar faz

parte da minha vida", revelou.

Duas
Rodas

I

.i
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oCORREIO])O POVO QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2013

Região participa do

resgate às histórias
CELEBRAÇÕES Ações comemoram Dia Internacional dos Museus, no dia 18

.

A região integra a programa
�ão da "11a Semana de Mu-

.. seus", promovida pela Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram),
que ocorre de 13 a 19 de maio,
com ações em todo país.

Em Jaraguá do Sul, a gastro
nomia típica de épocamarcará a

celebração do Dia Internacional
dos Museus, lembrado em 18
de maio. Corupá também apre
senta programação no Centro
Irmão Luiz Godofredo Gartner.
De acordo com o chefe do Mu
seu Emílio da Silva e historiador
Ademir Pfiffer, a comemoração
da semana iniciou no dia 11,
com a apresentação da Orques
tra Filarmônica de Jaraguá do

Sul, com regência do maestro

argentino Norberto Garcia. No

repertório do evento, que tam-

C I EC r
I

Alunos do quarto
ano do Colégio

Evangélico
Jaraguá

participaram
das atividades
comemorativas

no Museu Emílio
da Silva

bém serviu de homenagem ao

Dia das Mães, interpretações de
obras como Tom Jobim, Heitor
Villa-Lobos e Bach.

1 o dia .1 3, a ASsociação dos

Pequenos Agricultores Fami
liares e Artesanais de Jaraguá
do Sul (Apeafa) promoveu
oficina de fabricação de ali
mentos de época. Na oportu
nidade, enfatizou-se a arte da

alimentação saudável desde os

primórdios da imigração e co

lonização, rica em pão de cará
e nhoque de batata-doce.

NoMuseu daWeg, a ação edu
cativa, que iniciou dia 14 e segue
até esta sexta -feira, tem como

tema "Frühstück e o sabor que
vem da terra". A programação no

Centro Wolfgang Weege, ontem,
também previa a preparação de

�PARTNER

um prato típico dos imigrantes
alemães .

O Museu Irmão Luiz Godo
fredo -Gartner, em Corupá, tem
atividade especial de 17 a 1'1 de
maio quando ocorre a 3a Feira
Catarinense de Flores e Plantas
Ornamentais. Amanhã, das çh
às 15h30, haverá o XV Fórum
Catarinense de Floricultura e

dia 25 de maio, das çh às 11h, o
10 Passeio Ciclístico do Museu
Irmão Luiz Godofredo Gartner
com saída do estacionamento do
Mercado Super Mees.

O Dia Internacional dos Mu
seus é celebrado em 18 de maio .

desde 1977, seguindo proposta do
Conselho Internacional, integran
te da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciên
cia e a Cultura.

DNULGAÇÃO/FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGuA DO SUL

.'

Em cartaz

"SÓ Depois" no Sesc
A performance "Só Depois",

daArco Projetos emArte está em
cartaz, na Rede Sesc de Teatros
neste mês, com apresentações
gratuitas nos teatros do Sesc em
Joinville (16), Jaraguá do Sul

(17), Florianópolis (18), Criciú
ma (19), Lages (21), e Chapecó
(22). O espetáculo procura abor
dar a crise que prospera no corpo

. depois que todos os referentes
nos quais ele sempre se espelhou
se esvaziam de sentido. Através
da coreografia, a dupla busca um
contraponto a. um mundo que
transforma o corpo em sombra
de sua própria imagem, usando
para isso recursos audiovisuais.
Em Jaraguá, início às 20h. Infor

mações: 3275-7800.

�80XER PASSAGEIRO I FURGÃO
Com espaço paro 15 passageiros + motorista

� Descontos de atê 16%. Consulte político vigente paro cada modelo.
Veículos sujeito o disponibiüdode de estoque. Strasbourg Blumenau (47) 3331-4500 • Itajaí (47) 3344-7000. Brusque (47) 3355-4500. Jaraguá (47) 3274-1900

Rio do Sul (47) 3522-0686 • Caçador (49) 3561-3400. Chapecá (49) 3361-150Q • Indaial (47) 3333-4866
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Mal passado
Manhã de domingo, ensolarado,

Rodolfo e Maristela preparam-se
para receber alguns amigos para o almoço.
O menu: maionese, farofa, pãozinho e uni
suculento churrasco. Aliás, o almoço desse

domingo foi planejado especialmente para
inaugurar a tão sonhada churrasqueira de
Rodolfo e a área de festa de Maristela.
Rodolfo passou a semana inteira

pesquisando formas de assar os mais
diferentes tipos de corte. Ele estava um

pouco tenso com esse almoço,por que
uma coisa era segredo, era a primeira vez

que Rodolfo usaria uma churrasqueira.
E, um dos momentos mais instintivos do
homem é o churrasco, o fogo, a preparação
do fogo. O chefe é o dono do fogo e, na

churrasqueira alheia, todo mundo quer
dar o seu pitaco. Rodolfo sabe disso e fica
na tensão de ter que, não apenas servir um
bom churrasco, corno também demonstrar
maestria em acender" o fogo. Manipular
o 'carvão, o álcool ou acendedor e os
fósforos.

Depois do fogo aceso, maionese na mesa,
convidados cansados de comer linguicinha
e azeitona, chega o momento de servir
a carne, o momento derradeiro, a prova
de sangue. Prova de sangue, por que
Maristela (Rodolfo está cansado de saber

disso) não come nenhuma carne que tenha
um vermelhinho sequer.
- Abram espaço, pessoal. Olha uma
picanha no alho, quentinha, saindo. Diz"
Rodolfo todo eufórico.

I

r,

CliCJ.ue animal

João Chiodini . Escritor

e escritor@joaochiodini.com.br

- Querido, querido.
- Diga querida, tá gostosa a carne?
- A minha carne tá crua.

- Não tá crua, Maristelazinha, é assim
mesmo. Picanha tem que ser mal passada.
- Mas eu não gosto assim, Rodolfo, você
sabe! Eu te avisei, se fosse pra comer carne
crua, não ia aceitar fazer churrasco.
- Você nem provou. Experimenta antes de

, falar.
- Que nojo! Essa carne tá fria. Assa mais o
meu pedaço. Eu não quero assim.
- Se assar mais, a carne vai ficar dura,
Maristela! Quer comer uma carne parecida
com borracha de chinelo? Picanha tem que
ser mal passada!
- Não quero! Assa lá.
- Asse você. Eu sei como se faz uma

picanha e não vou cometer esse pecado
com essa carne.

É claro que, depois de toda essa discussão,

ninguém disse nada sobre o churrasco.
Comeram quietos, conversando sobre
assuntos aleatórios, enquanto Maristela
engolia (a seco) pão com maionese.
Na segunda-feira, ao se arrumar para o

trabalho, Rodolfo grita do quarto:
- Maristela, preciso de uma camisa.
- Pega no guarda-roupa, tá cheio de camisa

aí, Rodolfo.
- Eu vi, mas eu acho que faltou passar
essas roupas ...
- Eu passei, amor. Só que elas estão mal

passadas, do jeitinho que você gosta.

"
o chefe é o dono do fogo e, na

churrasqueira alheia, todo mundo

quer dar o seu pitaco.

ADOTE! Filhote
abandonado em

Nereu Ramos está
à espera de uma

família. Aparenta ter
3 meses. É muito

brincalhão, adora
crianças e qualquer
pessoa que lhe dê
carinho. Ele não

gosta muito de ficar
sozinho. Contato:
Silvana 9139-4715 ou

Raíssa 9916-9464

FICA COMIGO! Essa pequena gata foi encontrada no bairro Tifa

Martins, próximo a Escola Jonas Alves de Souza. Estava assustada.

Aparenta estar bem cuidada. Ela é muito brincalhona e carinhosa.'
Procura-se o dono ou um futuro dono. Deve ter aproximadamente
quatro meses. Contato: Jénifer, através do telefone 9982-2228, após
às 18 horas, ou no e-mail: jee.nifercarolina@hotmail.com

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2013

16/5
Alessandra Deringer
Ana Efigênia da Veiga Rech

'

Andréia Alves

Arnoldo Fleming
Beatriz Rikinn

Bernadete Bertoli

. Carlos Andrei dos Santos

César Isai Stof
Daniela Dalsochio
Dorival Titz

Eduarda T. Martim

Egelmar Pedri
Elton Anbres
Estela JoanaDias
Eunice Boumgartel
Francieli B. Boing
Gabriel Borchardt

Genésio Marcelino
Ivonete M. Rodrigues

,

Joacir J, Nasatto
Julian A. Knaesel

Lenira C. Pomianoroski

Luís A. Dalconali
Maria G. de C. Ferreira
Mário Colle

Neide Felippi
Sandro Barg
Schayane J. Wessling
Terezinha Aparecida Felippi
Valmor Honório

Vanderlei Ferreira
Willian Godoy
Wilmor W. Zunino

Pierce Brosnan - Ator
• Janet Jackson - Cantora
• Krist Novoselic - Baixista
• Laura Pausini - Cantora
• Thierry Figueira - Ator

Curiosidade
16 de maio...

... é o 1360 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 229 para acabar
o ano. Dia do Gari. 1770

,

- Maria Antonieta com

,14 anos de idade se casa

com Luís-Augusto que
mais tarde torna-se rei da
França. 1929 -la edição
dos Óscares da Academia,
em Hollywood. 1999 - O
Kuwait anuncia que, pela
primeira vez na história
do Emirado, as mulheres
poderão votar e ser eleitas
para o Parlamento e cargos
municipais. Fonte:VVildpedia
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Ricardo Uan iel 'Ireis

contat�@poracaso.com @poracaso /poracaso:. poracaso.com

Novabodega
Os cumprimentos da coluna a Alessandro Richter

e equipe de sua bodega pelas novas instalações. Agora
atendendo na Rua Antônio Carlos Ferreira, no casarão
próximo à Doce Mel, está com espaço e possibilidades
ampliadas, sendo ótima pedida para um happy hour.

Aguardamos pelos eventos, o endereço promete bons
momentos agora com a chegada do inverno - Richter já
planeja jantar para o Dia dos Namorados. Telefone para
contato é 3276 3039.

Referênciaem suplementação
Acontece logo mais, às 18h, o evento de inauguração

oficial da franquia SNC de Jaraguá do Sul. Galera do
meio esportivo deve conhecer a sigla, trata-se de uma

das maiores redes de suplementos dá América Latina,
única com produtos próprios além da revenda das prin
cipais marcas do mercado. O convite está aberto a todos
leitores da coluna, a loja fica logo abaixo da Academia

Impacto, na Rua Domingos da Nova. O telefone para
contato é 3374 2318.

DIEGO jARSCHEL
'ersona de
eni "Brujo"
Junkes (E),
o favorito
Fabricio

Peçanha e

Thiago Mattos,
do clubThe

Way, em shot

para a coluna

,
I

J

Movimentação
Notável! A agenda de eventos da cidade está praticamen

te com o dobro de opções neste fim de semana. O UFC trans
formou a rotina, teremos baladas e concertos, lojas com ho
rário especial e também points abrindo mais cedo ou com

cardápio renovado. Para que ninguém perca o potencial des
sa programação compilamos um guia com todas alternativas
especiais deste fim de semana - incluindo a agenda do UFC
fora da Arena -, acessem o PorAcaso.com para conferir.

Gigante
A campanha que os jaraguaenses encontram

nas ruas lembrando do potencial de nossa cidade
tem também uma peça em vídeo circulando onli
ne. Com mais de 4 mil visualizações contabiliza
das em poucos dias, o vídeo "Jaraguá é Gigante"
apresenta belas cenas de Jaraguá, e certamente.
Vale compartilhar com a vizinhança. Confiram na

URL youtu.bejJsFH-IoJFJs.
ERICDEUMA

"
Não me sinto
menos mulher.
Me sinto mais

poderosa por ter
feito uma escolha
forte que em nada
diminui minha
feminilidade.

Angelina JOlie, ao
compartilhar sua
história alertando
às mulheres que
muitas podem
estar vivendo sob a

sombra do ciancer
Entre amigas: Tálita Forlin (E), Andressa de Souza e Talissa
Negherbon, em happy hour no Jack American Bar ! I.
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22h - Quinta dos Amigos I Shaw Com Levando um Lera,
Gabriel Borges e Elton & Fernando I DJ Diego Feller I
Elas free até as Oh. Local: London Pub 13055 00?5

� 22h - Música, ao vivo com GrupoPor Acaso.
Local: Sam'bar 13054 4848

� 22h - Shaw com Coyote Jack acústico.
Local: Sacramentum Pub 18832 1524

1\1\. 23h - Sertanejo Universitário I Shaw com dupla Dany &.
Rafa I Elas free até as Oh. Local: Patuá Music 130540800

Fresquinho no ar
Madalena Chopp & Cozinha lançou esta semana

a versão 2.0 de seu site, inegavelmente uma página à
altura do restaurante. Para fazer pedidos é ferramen
ta redonda, não deixem de adicionar o MadalenaCo
zinha.com.br aos favoritos.

.

..»:

DIEGO jARSCHEL

Da equipe Sacramentum e Sam'Bar, Josef
Marques Natel e Ricardo Depiné, com os points
prontos para recepcionar a galera para assistir
às lutas neste sábado

DIEGO jARSCHEL

Responsável
pelas

baladas de

pista cheia
no London

Pub,o
promoter

Pépe
Narloch e

sua noiva
Luciana
Soares

Ingressos para pesagem
Seguidores da timeline do Por Acaso estão com

uma promo exclusiva. Estamos sorteando 20 ingres
sos para acesso ao evento de pesagem do UFC que
rola amanhã na Arena Jaraguá. Quer concorrer? Na
URL bit.ly/rêogtlj estão todos detalhes..
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é quinta-feira, dia 16 de maio,
Dia do Gari! E vamos conferir a
coluna de hoje, que está repleta
de novidades, muitas energias
positivas e uma frase bem legal
de Edson Rufo para você come

çar o seu dia maravilhosamente
bem: "minha energia positiva é o

que prevalece e eu serei vitorioso
dentro desse universo feliz".

Coquetel
Logo mais, às 16 horas, An

drea Nicolodi reúne, na Carme

la, as queridinhas e queridinhos
para coquetel de comemoração.
O motivo? Mas um 'aniversário.

Agora são cinco anos de sucesso

da loja, em Jaraguá

: �
, I
",

, 11

3370-3242
Villa

O Restaurante Villa é sempre
muito bem frequentado. Ali, os
novos jovens ricos curtem sem

pre uma super música ao vivo.
Gente bonita e descolada é a tô
nica do lugar. Lotado também
de descontração. No que se per
cebe, rola solta!

/. ,

\

FOTOS MAURICIO HERMANN

'.@SPO'u R/7'"': C> C'>gQ<fUI..7
: fzt..u-'
IGinástlca 4ft moda
IAv. Mal. Deodoro da Fonseca
1.819 - centro - JilIraguã do Sul
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Sumido 80AMESA
A jornalista
da Revista

Nossa,
Priscilla
Milnitz,

na Arweg,
saboreando

Quem anda sumidinho
das badaladas notúrnicas é
o delegado Adriano Spola
ar. Mas não tem nada, não,
Adriano está curtindo mere-'

cidas férias em Las Vegas, nos
Estados Unidos. Retorna ao

batente no fim do mês.

um dos
deliciosos

pratos do
. Brasil Sabor

Cleveland
O empresário, Paulo Chio

dini, e a esposa, Márcia Fran

zner, estão em terras america
nas. O casal foi visitar a filha,
que desfila no campus univer
sitário de Cleveland. Retoma

.

na próxima semana.

Fofocódromo
No começo da semana, um amigo

do colunista, recém estre: do mn ''l

importante pasta da Prefeitura, pa-
� gou o maior mico. Solicitado pelo

chefe, teria que buscar um relatório
na Secretaria de Obras e procurar o

engenheiro responsável. Chegou e,

simpático, como �empre, perguntou:
"Moça, o Gerivan está por aí?" Com
cara de desentendida, a. secretária
respondeu: "Gerivan? Aqui não tra

balha ninguém com esse nome". Vixi
foi a maior confusão, Consultaram a '

Mãe Dinah, as cartas, os universitá
rios e até o exu tranca rua. Ninguém
conhecia esse tal de Gerivan. Final
da história: ligaram pata o chefe
dele. A secretária: "Bom Dia, aqui é

,
da Secretaria de Obras. O senhor pe
diu para o seu subordinado vir aqui

. falar com o Sr. Gerivan, mas aqui não
trabalha ninguém com esse nome. O
senhor poderia esclarecer?" No que
o chefe responde: "Meu Deus ... Ele
trocou alhos por bugalhos. A pessoa
que ele deveria contatar é o enge
nheiro Ivan!"Morro e não vejo tudo.
Numa hora dessas, para relaxar só
pedindo um "tisuko" bem geladinho.

GALA O dentista Alfredo
Guenther e sua Zilda, em noite
de concerto de gala, na Scar

Moa Gonçalves

FLORADA
Floricultura

florada@lllOl3da.com.br
www.flo�da.com.br

�e.�
.�
g�
�

��
3275..0393NAS RODAS Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá doSul

Ontem, quem aterrissou na

redação para trocar algumas
figurinhas foi o meu amigo,

Manéca, ex-craque do Juve, e o

mão direita, Silvino Leier. Tenho
assunto pro resto da semana.

.. ." .

Jose Mayer, o ator global,
é o galã que mais beijou
celebridades na Plim Plim.
Em Jaraguá, o título é de

M�rcelo Mueller. Ou alguém
mais se habilita?
. ;. .

Hoje á noite, no BCC, participo
de mesa formatada pelos

amigos,'Hélio Gaúcho, da Arte
& Couro, e Guilherme Leite.

HAPPY
Jessica

Malgarin, no
happy hour do

Madalena

Inauguração
A arquiteta, Ana Badura, está

a mil por hora na entrega dos
convites para a inauguração da

Associação da Cultura Polonesa
de Jaraguá, dia 8 de junho, às 16
horas. Os vipados - se é que você
me entende - vão conferir danças
folclóricas, cantos poloneses e de
licioso coktail na ocasião.

Emmendõrfer

NAS RODAS Rafael
Sales e Katia Machado
conferindo as delícias

da Bela Catarina

"
Eu adoro a mente

humana, as emoções
humanas, o ser humano.

Nós somos fascinantes.

Jennifer Aniston

Niver
Amanhã,
maisconhe
cidocomo

sexta-feira, o
DJFernando
S.comemo
ra mais um
aniversário no
maior estilo

glam. Reúne
os amigos e

família! Mil
vivas!

MONDA CITRoen

Gabivel Caragua
Auto Elite NixLeMonde

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

TECOi TE.
• O Musical JS, liderado pelos amigos, Sérgio Ulrich
e Reiner Modro, movimenta, no sábado, na AABB, a
tradicional Feijoada do Lions Jaraguá do Sul Cidade
Industrial.

.

• O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas,
vai para Gio Love. Ele é outro camarada que
acompanha a coluna todos os dias. Valeu mesmo!

. • Quem bat= as taças e faz tim tim nesta quinta-feira
é Débora Petzinger. Os cumprimentos da coluna.

Segunda-feira este colunista movimenta um
v-s; ,

churras em torno do staff da Epic e alguns fotógrafos
da urbe. Motivo: celebrar a vida.

Hoje é quinta-feira, dia 16 de "maio. Sabe quando
você vai voltar a essa data? Nunca mais! Então viva
como se fosse o último dia de sua vida. Pois será,
pelo menos para o dia 16 de maio de 2013. Mas muito
cuidado: você está sendo filmado.

.. Com essa. Fui!

-

" í
I

J

J.
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./
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Tirinhas

, ,

Piadas

O caipira pão-duro
o caipira, muito do pão-duro, recebe a visita de um amigo. A certa

altura da conversa, o amigo pergunta:
- Se ocê tivesse seis fazendas, ocê me dava uma?
- Claro, uai! - respondeu o caipira.
- Se ocê tivesse seis automóveis, ocê me dava um?
- Claro que sim!
- E se ocê tivesse seis camisas, ocê me dava uma?
-Não!
- Por que não, uai?
- Porque eu tenho seis camisas!

\
l
r 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 - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20

JOtNVILLE
• 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 - LEG- Comédia'

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

NAC - Drama
• Homem de Fe-rro 3 (3D) - 13:30, 16:10, 18:50,
21 :40 - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DVB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - ,18:50,21 :30 - lEG - 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

�Somos Tão
Jovens'
o jovem Renato Russo
não tem tempo a

perder: sonha ser um
astro do rock. Mas
ainda é cedo. Ele precisa
estudar dar aulas de

inglês tranquilizar Os
pais curtir a turma

. curar dores de amor
e principalmente
arrumêT quem toque
na sua banda. Do
Abm:to Elétrico à Legião
Urbana, o filme.'Somos
Tª,o Jovens',apresenta
os.prinleiros acordes do
mita Renato RUSS0 e da

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

Fontes: Epagri e Tempo Agora

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Tempo instável
em se
Ainda ocorre chuva em se por
influência da frente fria. No
decorrer do dia, a nebulosidade
diminui ii partir do Oeste e Sul
do Estado, com a chegada de
uma nova massa de ar frio e

seco. Temperatura em declínio.

..... Ensolarado

AMANHÃ
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HORIZONTAIS
1. Tirar as lâminas que revestempeixes ou répteis
2. Tomate, em italiano
3. A primeira plumagem de uma ave

4., Equipamento de Proteção Individual! Diz-se das
frutas secas, cobertas com açúcar cristalizado

5. Conjunto orgânico de palavras
6. Ferido! (de Sousa) O primeiro Governador-Geral

do Brasil
\ 7. Exclamação de surpresa! Mil e onze, em algaris

mos romanos! Uma frequência do radioamador
8. A parte posterior do pescoço! Peça de materiais

diversos, delgada, roliça e longa
9. Diz-se do aspecto feminino marcado por impo

nência
10. O político Quadros (1917-1992), ex-presidente

do Brasil! Conselho Regional de Administração
11. A cantora paulistana Barroso
12. Agência comercial que trata de aluguéis
13. A capital dos sergipanos.

VERTICAIS
1. Nome comercial de um material termoplástico,

12

com capacidade isolante da eletricidade e grande 13
resistência térmica e química! Fruto comestível,
de sabor amargo

2. Serviço Postal! Anterior ao apareclrnento do ho
mem na Terra

3. Reproduções de um original! Recipiente com asa

para líquidos
4. Meio ... infame! Manifestar doença orgânica pro

vocada por problemas emocionais, nervosismo,
depressão etc.

5. Frade de mosteiro! Cortada pelos dentes
6. Bajulador! Onomatopeia de uma batida à porta
7. Suplicado! A capital da Turquia, estado asiático

do Mediterrâneo
8. Adquirir de novo 0 que antes se tinha vendid€! ! As

iniciais do cineasta e cronista Arnaldo
9. Diz o provérbio que é o melhor tempero! Espa

lhar odores, vapores e outras substâncias que se

perdem no ar.
<
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Reinaldo trata Natália como se os dois ainda fossem
casados. Dionísio fica surpreso ao ver no álbum a foto que
havia sumido e se vê forçado a pedir desculpas a Doralice.
Cristal beija Cassiano sem saber que ele está com Ester.
Guiomar descobre que Doralice roubou a foto de Dionísio e

alerta a funcionária sobre o perigo de o sogro descobrir que
está sendo investigado. Reinaldo se recusa a sair da casa de

Natália mesmo sabendo que a ex-mulher está em um novo

relacionamento. Alberto convida Guiomar para ir à inaugu
ração do Flor do Caribe para ver Cristal. Alberto tenta con

vencer Cristal de que o caso entre Cassiano e Ester não vai

durar. Durante seu show, Cristal oferece uma flor do Caribe

para Cassiano.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Wilson orienta Malu a levar as crianças para o Kim Park.

Brenda e Tábata estranham a reação de Glória por causa de

Wilson. Rosemere consegue um emprego na Para Sempre.
Lara decide mudar a pauta do Luxury e Peixinho fica apre
ensivo. Tina conhece Áurea na clínica de repouso. Fabinho

conta para Bárbara que Natan gostaria de ser um cineasta.
Amora avisa a Bárbara que Maurício descobriu seu caso com
Natan. Tio Lili comemora seu aniversário no Cantaí e Júlia
observa Filipinho. Júlia finge ser uma produtora musical e

chama Filipinho para fazer um teste. Charlene flagrá Wilson
chorando. Amora ouve Malu se declarar para Maurício.

/

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Não divulgado.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
No zoológico, Olívia grava um vídeo de Matilde. O guar

da do zoo intervém, diz que é proibido. Os alunes voltam à
sala de aula animados depois de praticarem boas ações.
Os garotos começam a planejar o jogo de futebol contra o

Amor à Vida

Gabriela morre no primeiro capítulo

OCPlS

"Tem que se jogar!". Foi assim que Gabriela Duarte enca

rou o desafio de dar vida a Luana, personagem que aparecerá
apenas no primeiro capítulo de Amor à Vida, mas terá papel
fundamental na trama. "É urna tacada! Não tem urna prepa

ração, mas ao mesmo tempo tive que trazer toda minha baga-

gem e experiência, e colocar a serviço daquele breve momen
to. Gabriela fará a mulher de Bruno (Malvino Salvador). E o

que seria um dos diasmais felizes para o casal, o nascimento
do primeiro filho, acaba se tomando amaior desgraça de suas
vidas. Por fatalidade, Luana e o filhomorrem no parto!

time dos garotos da rua de cima. Eles marcam encontro na

casa abandonada para falar sobre as estratégias. Paulo e

Koki são perdoados e vão participar da reunião. Olívia grava
vídeo de Matilde falando sobre a extinção do logo guará. Os
garotos da rua de cima pressionam Paulo e Koki a contarem

sobre as estratégias e pontos fracos do time da Escola Mun

dial. Os garotos da Escola Mundial chegam à casa abando

nada para a reunião. Eles estranham o fato de Koki e Paulo

estarem atrasados. Olívia entra em pãnico ao ver uma cobra.

Matilde faz Olívia gravar um vídeo falando da jiboia, ela en

tra em pânico. Paulo e Koki chegam à casa abandonada, os
alunos começam a discutir a estratégia do jogo. Olívia afirma
a Matilde que espera'que o material captado seja bom para
a reputação da escola. Paulo e Koki tramam algo antes da

partida de futebol. Os garotos da' rua de cima comemoram,

após pressionar Paulo e Koki, eles conseguiram saber da es

tratégia dos alunos da Escola Mundial. Helena e Renê fazem

piquenique em parque. Os dois se beijam. Paulo e Koki dão
todas as dicas do jogo para o time dos garotos da rua de

cima. As meninas se preparam para torcer pelos colegas.
Elas convencem Maria Joaquina a torcer também.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Isabel reclama por não ter conseguido ver Teresa e

Taís estranha o comportamento da tia. Abigail diz aos se

guranças que Eduardo buscou a filha e libera os funcioná
rios. Luiza enfrenta Marlene e vai embora com André, en
quanto Aragão tenta acalmar a esposa. A perua lamenta

sua briga com a filha e decide se desculpar. Emocionado,
Norberto conversa com Teresa e leva a menina ao zooló

gico. O vilão encontra com Arnaud e pede que o capanga
arrurne um lugar para ficar com sua filha. Celina garante
a Vicente que não é responsável pela fotomontagem, mas
Magno continua desconfiado da mulher. Isabel decide li

gar para Abigail, que desvia dos questionamentos da filha
e vai ao encontro de Lígia para pedir conselhos. Irritado,
Magno ofende Celina e apanha da produtora. O capanga
pergunta se ela o substituiria por Vicente e chora diante

da afirmativa. Violeta tenta conversar com Plínio, mas o lo

cutor garante que está irritado com Vitor. Norberto decide

render Álvaro e se esconder na casa do advogado.
* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Advogada de filha
deMattar entra com

pedido de prisão
Na manhã desta terça-feira, dia 14, a ad

vogada de Petra, filha de Maurício Mattar,
entrou com um pedido de prisão do ator por
falta de pagamento da pensão alimentícia.
Passando por dificuldades, Mattar estaria vi
vendo de favor na casa de Flavia Gracie, uma
de suas €x-mulheres: Segundo os advogados
do artista, ele não concorda com o montante

de R$ 11.340 mensais que é obrigado a de
sembolsar à jovem.

'Iarcísionãoacreditaem
"receitapara casamento

Com urn dos casamentos mais longos en

tre as celebridades brasileiras, Tarcísio Meira
eGloriaMenezes completam 50 anos de união
em 2013. Um amor tão bem-sucedido quanto
o dos atores deixa no ar a dúvidapara os jovens
apaixonados: como fazer urn relacionamento
durar tanto tempo? Na opinião do maridão, é
difícil definir urn "passo a passo": "Não existe
receita para um casamento feliz, o segredo é
viver um dia após o outro", revelou. O casal,
segundo o astro, não tem a intenção de cele
brar a data, tamanha li segurança da relação.
"Não vamos comemorar ás bodas de ouro,

po�ql1e comemoramostodos <?� dias", brincou.

HorÓSCopo
Áries
2013 a 1914 - Fogo

Problemas não resolvidos po
dem transbordar. Não desanime
diante dos aborrecimentos e mos
tre disposição para vencer con-.

tratempos. Sua vida amorosa vai
estar como sempre quis. O prazer
e a diversão estarão presentes no
relacionamento a dois. Cor: preto.

J
1

A angústia éa disposiçãofundamental que
nos coloca ante ao nada.

Martin Heidegger

2014 a 2015 - Terra

Você terá que descobrir uma
maneira de conciliar as suas res

ponsabilidades e compromissos
familiares com a suas atividades

profissionais. Um pouco de pri
vacidade e discrição é tudo o que
vocêmais precisa no decorrer des
ta noite. Cor: tons claros.

2115 a2016-Ar

Tenha cuidado para não se so

brecarregar no trabalho. Respeitar
os limites do seu corpo pode ser

fundamental nesta quinta-feira.
Vênus realça o seu poder de sedu
ção nesta noite. Seu jeito mais ou
sado vem à tona e surpreenderá a

quem ama. Cor: marrom.

2116a2117-Água
"

O dia requer cuidado com gas
tos e despesas extras. Talvez seja
preciso fazer uma economia força- I

da. Aprenda a valorizar pequenas
quantias.No amor, esta é uma fase
de grande realização: fuja ao con

vencíonal e poderá agradar muito
mais. Cor: preto.

2217 a 2218 - Fogo
Certas responsabilidades fami

liares podem se transformar num
fardo. O convívio com gente auto
ritária oumuito conservadora não
será das tarefas mais fáceis. Tenha
cuidado para não se sobrecarregar
no trabalho. No romance, o clima

.

é de companheirismo. Cor: preto.

Virgem
Nem tudo vai acontecer como

você planejou. Faça planos mais
humildes e fique rigorosamente
dentro dos limites.A sua sorteme

lhora consideravelmente à noite.

Devagar e com sutileza você vai

conquistar a quem deseja. A dois,
seja ousado(a)! Cor: azul-escuro.

Lihra
2319 a 22110 - Ar

Não conte com um dinheiro

que estão lhe devendo: é prová
vel que ele demore a chegar. _o
dia requer cuidado especial com
gente egoísta. À noite, promete
ser agradável com o par. Abra-se
às novidades e às surpresas que a

vida oferece. Cor: marrom.

Escorpião
2311Oa21111-Água

Tenha cuidado para não se

sobrecarregar de compromissos
e responsabilidades. Mostre-se
mais consciente de suas limita

ções, pois este é o primeiro passo
para tentar superá-las. Interesses
em comum vão servir de estimulo
no campo afetivo. Cor: pink.

• S uâri
__ agtarw

22111 a21/12-Fogo
Não se deixe levar pelo pessi

mismo ou desmotivação neste dia.
Você pode se deparar com unia
sensação de impotência diante de
uma tarefa ou compromisso de

grande responsabilidade. É tempo
de reavivar vínculos ou de investir
numa conquista. Cor: marrom.

Càpricómio
22/12 a 2011 - Terra

Tente evitar conflitos com os

amigos e pessoas de autoridade
neste dia. Mudanças no seu visual
vão melhorar a imagem -que você

passa aos outros. À noite, o astral
é dos mais excitantes. Um clima
de erotismo favorece o relaciona
mento amoroso. Cor: branco.

Aquário
2111 a 1812-Ar

Tenha cuidado com o clima
de competição entre os colegas
de trabalho. Use sua criatividade,
pois é assim que você vai conquis
tar a sua clientela. No campo afeti
vo, os ventos sopram' a seu favor.
Há possibilidade de receber uma

declaração de amor! Cor: branco.

�Peixes .

'1:119/2 a 19/3 - Terra

Suas responsabilidades podem
se transformar num fardo nesta

quinta-feira. Evite se sobrecarre

gar no trabalho para não afetar a
sua energia vital. O dia favorece
um romance estável. Sua dedica

ção e zelo serão 'altamente valori
zados agora. Cor: vermelho.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Cliques da 25aWmterfest, na Sociedade Alvorada (lO a 12 demaio)

I :\
As majestades da 25� Wintent:lst: Jéssica Luana (Simpatia), Derse Gldwuch (2� prlr.cesaj,

�� Taimara Engel (Rainha) e Fermanda Beatriz Maurissens (2� princesa)

Andrieli Poleto Camila Tecilla Eliziani dos Santos

Jaqueline Peter Tatiana Moreg Santos e Caroline Caio

QUINTA-FEIRA, 16 DE MAlO DE 2013

Juliana Rincos

Baile da Cerveja
A Sociedade RecreativaDesportiva 25 de Julho,
de Jaraguá do Sul promove, neste sábado,
Festa de Rei e Baile da Cerveja. As festividades
terão início às 14h30 com a concentração dós
sócios e convidados na sede social-e busca da
Majestade, Sr. Claudio de Frey, sob o comando
do Sr. ElbertoWagenknecht. O baile, em
parceria com os Formandos 2013 do Colégio
Duarte Magalhães, terá seu início às 23h com
animação da Banda Porto do Som. Cerveja
Brahma lata 350 ml a R$ 2. Na compra do

ingresso antecipado, ganhe um CD da Banda
Porto do Som. Ingressos antecipados a R$ 20

no PostoMime (matriz), Flash Vídeo Locadora,
Lanchonete Skini Haus, PanificadoraVonete
e Formandos do Duarte Magalhães. Endereço
da Sociedade: Rua BerthaWeege, 3.280, Bairro
Jaraguá 99. Informações 3376-2766 ou 8455-9195.

Torneio de Tiro Seta
AAssociação Esportiva e Recreativa Vieirense,
de Jaraguá do Sul promove, neste dia 18, o 110
Torneio de Tiro Seta Cidade de Jaraguá do Sul,
namodalidade Seta Livre. Participam equipes
das cidades de Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra
e São Bento do Sul, com início às 15h. Após o
torneio entre as equipes participantes, terá a

disputa estilo Final Olímpica. Durante o evento
haverá completo serviço de bar e cozinha.
Endereço: Rua Dona Matilde, 201, Bairro Vila
Lalau. Informações 3275-1544 ou secretaria@
vieirense.com.br e tiro@vieirense.com.br.

Baile de Chopp
AAssociação Desportiva e Recreativa Amizade,
de Jaraguá do Sul promove, neste sábado, o seu
tradicional Baile de Chopp com animação da
Banda Cavalinho eManchester Band, início às

23h. Ingressos antecipados a R$ 15 nos seguintes
locais: SkiniHaus, Mime (Kohlbach e Barra),
Bar da Sociedade e Mercado Destac. Endereço
da Sociedade: Rua Roberto Ziemann, 3.174,
Bairro Amizade. Informações no 3371-3257 ou

por e-mail: sociedadeamizade@yahoo.com.br.
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ções familiares com preços baixos,
fica dificil a competitividade", des
tacou o produtor e presidente da

Associação da Associação dos pro
dutores de Plantas Ornamentais de
Santa Catarina, Roland Hauck,

A expectativa é que mais de 20

mil pessoas passem pela exposição.
Segundo Hauck, em 2011 a feira
teve grande visibilidade, atraindo

pessoas de todo o território nacio
nal. Junto com a Fecaplant acontece
o XV Fórum Catarinense de Flori
cultura.Um evento técnicopromovi
do pela Empresa de Pesquisa Agro
pecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina para discutir e apresentar
soluções para o setor, desde o plan
tio até a comercialização.

Feira destaca plantas especiais
FECAPLAN Evento

que começa amanhã

em Corupá ajuda a

promover as vendas
em mercado disputado

Natália Trentini

Mais de 80 expositores fa
rão parte da terceira edição

da Feira Catarinense de Flores e

Plantas Ornamentais (Fecaplan).
As atividades começam amanhã e

seguem até domingo no Centro de
Eventos do Seminário Sagrado C0-

ração de Jesus, em Corupá.
-,

A feira é voltada para produto
res, atacadistas, paisagistas ou para
quem simplesmente tem interesse
no cultivo de plantas. Serão plantas,
máquinas agrícolas, caminhões, insu
mos e fabricantes de vasos. Além dos

estandes, um jardim com aproxi
madamente 360 metros quadrados

.

foi montado dentro da feira para
demonstrar tamanhos e possibili
dades de utilização das espécies.

Uma das plantas ornamentais

que integra esse conjunto foi culti-

LOCAL Exposição das espécies ornamentais será no Centro de Eventos do Seminário de Corupá

vada por Rene Afonso Mahnke,
produtor de plantas ornamentais
há mais de 30 anos. A empresa
participa da feira desde a primei
ra edição, pelo incentivo ao setor.
"Temos notado um crescimento
desenfreado de concorrência no

nesse mercado. Isso prejudica
porque não deixa o negócio tão

promissor. Porém, essa feira es

timula o interesse pelas plantas e

ajuda nas vendas", destacou.

Atualmente a floricultura ca

tarinense é a terceira no ranking
da produção nacional com a par
ticipação de 500 produtores que
cultivam uma área estimada em

1450 hectares em 115 municí

pios, segundo levantamento da

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

:rttleio ambiente

Espuma aparece no leito do rio Cerro
Fiscais da Fundação Muni

cipal do Meio Ambiente inves

tigam a possibilidade de uma

nova contaminação no rio Cer
ro. Em um ponto próximo da

ponte da Malwee, uma grande
quantidade de espuma apareceu
ontem de manhã. Moradores fi
zeram a denúncia.

Segundo o presidente da fun

dação, Leocádio Neves, foram

percorridos todos os pontos de

descarte de afluentes e não foi
constatada a presença de mate

riais. Na área, dois fatores podem

ter influenciado para a situação
incomum, o vazamento em algu
ma empresa ou detergente das

próprias residências.
"O melhor é o que detergente

é biodegradável e traz impacto
pouco representativo", declarou -

Neves. Mesmo assim, nos próxi
mos dias a fundação promete fa
zer um pente fino nas empresas.

Há duas semanas, a morte

de uma grande quantidade de

peixes alertou a fundação. A ori

gem da contaminação teria sido
no mesmo rio, e seguido para o

leito do Jaraguá. Foi confirmada
a existência de um componente
químico que teria diminuído os

níveis de oxigênio no rio. Com

ajuda de especialistas, a expecta
tiva é identificar a substância.

Junto com Defesa Civil e

Serviço Autônomo Municipal
de Água-e Esgoto (Samae), uma
equipe de monitoramento deve
ser montada para realizar aná
lises constantes nos principais
rios do município. A Prefeitura
analisa custo para operacionali
zar o serviço,

LÚCIOSASSI

ATENTOS
Moradores
chamaram a

Fujama para
analisar o que
teria provocado
as espumas no

leito do rio

Principalmente no municí

pio, muitos pequenos produto
res aderiram'ao cultivo de plan
tas ornamentais. Essa migração
aconteceu pela queda no preço da
banana, fonte de renda de grande
parte dos pequenos agricultores.

"O mercado tem crescido en

tre 8% a 10% ano, mas a produ
ção estámuito dilacerada, muitos
estão começando com pouco co

nhecimento prático. São produ-

j

,
.. '

.

UI FECAPLANT - FEIRA
CATARINENSE DE FLORES
E PLANTAS ORNAMENTAIS
• Quando: 17 a 19 de maio
• Dia 17, das 8h às 19h
• Dias 18 e 19, das 10h às 19h
• Onde: Seminário Sagrado Coração
de Jesus em Corupá

• Entrada gratuita. Estacionamento
no Seminário R$ 10

mesmos", apontou a aluna Ma
rihelen Orzechowicz, de dez anos.

Há dois anos o município
conta com a coleta de materiais
recicláveis. Nas áreas centrais,
os caminhões passam em dias

específicos pelas residências.
Já na zona rural, a comunidade
leva o lixo para as escolas, onde
é feita a coleta quando o acú
mulo é maior.

Segundo a diretora da fun

dação, Elisangela Girardi, a po
pulação ainda tem dúvidas so

bre o assunto, principalmente
na hora de separar os materiais.

t

1
I
J
I

J
J

Educação
Alunos conhecem a coleta
seletiva de.Guaramirim

Para fortalecer a coleta sele
tiva de lixo em Guaramirim, a

Fundação do Meio Ambiente e

a Serrana Engenharia, respon
sável pelo serviço, criaram um

ciclo de palestras nas escolas

municipais. Com uma didática
voltada ao público infantil, no
ções sobre reciclagem e cuida
dos com a natureza são repassa
dos aos alunos do 4o e 5° anos.

O trabalho já é feito pelos pro
fessores em sala de aula, mas o re
forço ajuda a relembrar as lições.
"Não se deve jogar lixo em qual
quer lugar, isso prejudica a nós

1
J

J
I

CRONOGRAMA DA cOLeTA SELETIVA
o· Quarta-feira: Recanto Feliz, Imigrantes, Ilha da Figueira, Figuerinha, SC-
413, Rio Branco, Vila Carolina e Barro Branco.

• Quinta-feira: Avaí, Caixa d'Água, Quati, Serenata, Amizade e Poço Grande.

• Sexta-feira: Corticeira, Corticeirinha, Bananal, Beira Rio, Guamiranga,
Poço Grande, Tibagi e Ponta.

• Sábado: Nova Esperança, Centro e Amizade.
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Emprego industrial
De acordo com levantamento da Fiesp, o em

prego na indústria de São Paulo subiu 1,02% em

abril. Esperamos que este fenômeno se generali
ze em todo o Brasil.

Carga tributária
Entra em vigor no dia 10 de junho a lei fe

deral que obriga a discriminação dos impostos
embutidos em nota fiscal. Enquanto parte dos

varejistas tenta resistir, algumas redes de lojas já
se anteciparam e prestam este serviço aos con

sumidores. A carga tributária só poderá mudar
no dia em que o consumidor se perceber que é
ele que paga o imposto e não a loja ou a indústria
co�o foi implantado em sua cabeça.

Como pagar
menos tributos?

A resposta não é sonegar, mas utilizar
mecanismos que permitam à empresa a

utilização das melhores alternativas pro
porcionadas pela legislação para pagar
menos impostos. Para ajudar na busca
destas soluções a Fiesc - através de sua

vice-presidência Regional do Vale do Ita
pocú - promove no próximo dia 13 de ju
nho a vinda de Vicente Sevilha para uma

programação que inicia às 8h e vai até às

17 horas, no Centro Empresarial de Ja

raguá do Sul. O evento é gratuito. Inscri
ções pelo fone 47 3275-7052 com Márcia
ou secretariavpfiesc@cejas.com.br.

Lourival Karsten

MERCADO
Orgânicos

_ Segundo estimativas realizadas pelo
Instituto de Promoção do Desen

volvimento (II,>D), responsável pelo
Projeto Organics Brazil, a expectativa
para 2014 é atingir R$ 2 bilhões. Ano
passado ultrapassou os R$ 1,5 bilhão
de faturamento. O atual cenário econô
mico brasileiro aponta que o mercado

de orgânicos vem crescendo de forma

significativa, seguindo a tendência dos
consumidores em busca de produtos
saudáveis e seguros. De outro lado,
varejo e a indústria estão oferecendo

produtos com a preocupação de trazer
valores e aplicação de conceitos de sus
tentabilidade em toda a cadeia.

Móvel Brasil
A feira Móvel Brasil, que é realizada em São Bento do Sul, é umamostra da

capacidade de reação do setor do mobiliário de Santa Catarina, especialmente
do polo do Planalto Norte. A avaliação foi feita durante a abertura do evento
pelo presidente do Sistema Fiesc, Glauco José Côrte. "O setor enfrentou
dificuldades sérias em função da valorização da moeda brasileira e da

. concorrência, às vezes, inclusive desleal, com importados da China. Mas
investiu em novas tecnologias, processos, design, inovação e criatividade. A
Móvel Brasil é referência nacional", afirmou. A feira tem o apoio da Fiesc.

MP dos portos
A dinamização das atividades portuárias

do País é uma questão da maior urgência
mas, os interesses corporativos falam mais
alto e o Congresso mostra todo o seu lado
negativo com a série de exigências para vo
tar amatéria. Infelizmente, quem sofre com
isto é o país, pois hoje é a data limite para a

Medida Provisória perder sua validade.

IEL
Um dos braços mais ativos do sistema

Fiesc é o Instituto Euvaldo 1odi. Na região
ele é representado por Natalino Uggioni,
que renovou o compromisso da entidade
com o desenvolvimento da atividade in
dustrial em Santa Catarina. O instituto é
um dos 27 núcleos regionais do Sistema
IEL no Brasil e atua na capacitação em

presarial, articulação de negócios, aper
feiçoamento da gestão, gestão de talentos,
inovação e interação entre instituições de

ensino/pesquisa e empresas.

Smartphone
O smartphone ganhoumais uma

função: ele está substituindo o valida
dor de bilhetes em ônibus em cidades
no interior do Paraná e de Santa Ca
tarina. Além de serem mais baratos

que os validadores atuais usados nas

grandes metrópoles, os smartpho
nes são mais inteligentes: captam
as informações sobre os passageiros
(em que ponto entraram no ônibus;
se são estudantes ou idosos etc) e as

transmitem em tempo real, pela rede
celular, para a empresa de ônibus. A

solução, batizada de Bus.Mobile, foi
criada pela catarinense Mass.com e

adotada em dez veículos da Viação\

SantaRita, que opera em SãoMateus
do Sul (PR). Outros dez ônibus da

empresa Praiana, que atua em Itape
'ma, receberão a novidade estemês.A
Santa Rita está usando um Samsung
Galaxy S3 como validador. E a Praia
na adotará oMotorola Razr L

.:,1 1
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SElIC

INOICE PERlooo

7,50% 17.ABRIl.2013

0,000% 15.MAI0.2013

1.220,64 MAIO.2013

+0,49% 15.MAI0.2013

+0,26% 15.MAI0.2013
PETR4 19,57 +0,10%
VALE5 30,44 -2,03%
BVMF3 14,23 +0,07%
0,4134 16.MAI0.2013

-1,16% US$101,720
-0,03% US$ 1393,670

COMPRA VENDA VAR.

2,0230 2,0245 +0,19%
2,0000 2,1000 +1,45%
2,6053 2,6067 -0,25%
3,0805 3,0822 +0,24%

TR

CUB
BOVESPA
NASDAQ
AÇÕES

POUPANÇA
COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.
DÓLAR TUR.

EURO

LIBRA

Educação
Aeducação será tema do segundo

dia da Jornada Inovação e Compe
titividade da Indústria Catarinense,
que o Sistema FIESC promove, en
tre os dias 20 e 24 de maio, no seu

Centro de Eventos, em Florianópo
lis. A pauta de discussão inclui te
mas como a relação-entre educação
e o desenvolvimento da indústria e

o papel do setor empresarial para o

desenvolvimento do ensino no País.
Estão previstas as participações
de personalidades da área, como o

presidente da Philips, Marcos Ma

galhães; e o colunista da Folha de S.
Paulo e comentarista da rádio CBN,
Gilberto Dimenstein. O evento é

gratuito, mediante inscrição no site:

www.sistemafiesc.com.br/jornada.

Seminário
para líderes

Focado na liderança de Alta
Performance, acontece no dia 22

de maio no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, promovido pela
Apevi. Instrutor será' Cristiano
Pedrolli de Ramos.

Scanner
A Portonave adquiriu um novo

equipamento para agilizar as ope
rações de inspeção de contêineres
no terminal. O scanner móvel mo
delo HCVM-T, fabricado pela em

presa britânica Smiths Detection,
_ tem capacidade de inspeção de até

150 caminhões por hora e possui
sistema de leitura automática do
número do contêiner, por meio da

tecnologia OCR (Optical Character
Recognition, ou em português, Re
conhecimento Óptico de Caracte

res) e permite até seis modos de

operação. O equipamento entrará
em operação neste mês.

"l III I' I I
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Serviço público
Novo cartório quer resgatar a confiança dos clientes de Guaramirim

Ana Alice Martinelli Pessoa está
concentrada em fazer o serviço
notorial voltar a ser confiável.
"Assumi esse desafio e já nesses

primeiros dias recebemos bas
tantes elogios. O mais importan
te é que a população entende que
estamos numa fase de transição,
essa situação é temporária e em

breve tudo vai estar regulariza
do", contou, confiante.

No início de maio, o local onde
o. cartório funcionava foi interdi-

Numa sala ampla e bem ilu

minada, quatro guichês atendem
a população, que aos poucos se

acostuma ao novo endereço e mé
todo de trabalho. A meta da nova

administração do Tabelionato
de Notas e Protestos é resgatar a
credibilidade no atendimento à
comunidade.

A unidade atende na Rua Ge
rônimo Correa, 188, Centro de
Guaramirim. Desde que assumiu
como tabeliã no dia 6, a capixaba

tado pela Corregedoria-Geral da
Justiça por causa de irregularida
des contábeis e a tabeliã responsá
vel afastada da função. "A priori
dade, a partir de semana que vem,
será negociar com os credores,
para retomar o serviço de notas e

protestos.A dívida é grande, mas o
Tabelionato aqui é viável economi
camente e vamos colocar as coisas
em ordem", disseAnaAlice.

No Estado, Alice já esteve em

Balneário Camboriu, Barra Velha

e Joinville, como escrevente auto

rizada. Pós-graduada em Direito
Notorial e Registral, é a primeira
vez que assume a responsabili
dade por um Tabelionato. Ela foi
indicada pela Associação dos No
tários e Registradores de Santa
Catarina e convidada pela Corre
gedoria-Geral da Justiça para ser

a tabeliã interina, e deve deixar o

posto no início do ano que vem,

quando o concurso público vai in
dicar o tabelião.
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IMOBILIARIO EM 2013
Odesempenho do setor imobiliário tem

dado prosseguimento ao boom viven
ciado a partir de 2007 no País. Em todo o

território nacional, houve avanço desse setor,
com destaques para algumas regiões.

As variáveis de renda, nível de emprego,
taxa de juros e oferta de crédito, além de
incentivos do governo e otimismo em re

lação ao cenário econômico, contribuíram
de forma relevante para que a demanda
do setor imobiliário semantivesse aquecida
nos últimos anos.

Programas do Governo visandominimi
zaro déficit habitacional estimularam as ven

das do setorpara as classesmenos abastadas.
O aumento do crédito permitiu em al

guns casos - para a classe média alta, por
exemplo - financiamentos em imóveis de
maior valor, ou ainda, em dois ou mais imó
veis de valores mais baixos, estimulando in
vestimentos no segmento imobiliário.

A redução de IPI para diversosmateriais .

de construção contribuiu para a redução dos
custos das construtoras, implicando no au
mento das margens ou ainda, no repasse
aos consumidores e consequentemente a

aceleração das vendas.
O setor também se tornou alvo de in

vestimentos, sendo que a valorização do
metro quadrado ocorrida nos últimos anos
esteve acima de qualquer outro investi
mento do mercado.

Algo que tem impactado na valorização
do metro quadrado é a demanda que conti
nua aquecida, estimulando as vendas do se

tor e elevando com isso os preços dos imóveis
nomercado.

Vale destacar, no entanto que o incre
mento da oferta de imóveis deverá sofrer de

saquecimento, evitando com isso que o mer
cado fique saturado, para que os valores dos

empreendimentos continuem valorizados.
Embora o desempenho do setor imobi

liário esteja favorável, as queixas dos consu
midores referentes ao mesmo têm crescido e

inibido com isso, ummelhor desenvolvimen
to do segmento.

Cabe frisar que, se não algo não for feito
de modo a melhorar esse quadro, as perdas
do setor serão imensas, a contar com proces
sosmovidospor parte dos consumidores.

A tendência é de que o setor imobiliário
continue a apresentar crescimento, porém de
forma desacelerada no País como um todo.

Há indícios de que a economia deva so

frer uma leve freada, o que pode inibir a to
mada de investimentos de longo prazo, como
se caracteriza o setor.

Não obstante, boa parte da população já
se encontra com grande comprometimento
de renda, devido a compras diversas ou in
vestimentos já realizados nesse período de
boa oferta de crédito.

Dessa forma, toda cautela será necessá
ria por parte das construtoras em relação aos

novos empreendimentos. Estratégias que
foquem a diferenciação serão bem vindas no

período, principalmente com foco comercial.

LuizSergio
deAssis PereiraJr

Engetec Imóveis

I '5....��_ LEILÃO PRESENCIAL E ON·LlNE DE CASA· JARAGUÁ DO SUL/Se ZUNERMA.
__ LEILÕES

do Leilão: Av. Angélica, 1.996·3' andar· cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP Alienação Fiduciária

fM,ff_4t'.iliJ!aIOrf!línimo: IIn55.1!�<!J .Jm4I1il,,@1íi,g"MIII Valormínimo: RS 277.��Ê1tI \Prab presenCji:mi?- Fãtiio ZuJterman;-teilOelro Oficial inscrito na JUCESP\?$ 719, faz saber, atravesoo presente Ê(Hta�
devidamente autorizada pelo Banco 8radesco S/A� inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em leilão (12 ou 22) do imóvel
abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.S14/9i Localização do imóvel: Jaraguá do sul-se. Chico de Paula. Servidão s-
297, 41. Casa. Áreas totais aprox. terr. 779m2 e constr. 278m2, Matr. 4.210 - RI local. Obs.: Venda em caráter 'Ad-Corpus' e no estado em que se

encontra. Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON-UNE": Escritório do leiloeiro, situado na Av. Angélica. n2 1.996, 32 andar
- Conjunto 308 (AuditóriO), Higienópolis, em São Paulo/SP. l' Leilão: 22/05/2013, às llh30, Valor mínimo para venda: R$ 555,116,00 [qulnhentos e

cinquenta e ctnco mil, cento e dezesseis reais). 2!! leilão: OS/06/Z'ó13, às 11h30 {caso não seja arrematado no 1º leilão], Valor mínimo para venda:
R$ 277.896,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais). Condições de Pagamento: 1) À VISTA, mais comissão de 5% ao

Leiloeiro; ou 2) FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO: sinal mínimo de 20%, mais comissão de 5% ao leiloeiro e o saldo restante financiado em. até 360
meses (30 anos). O Interessado no financiamento deverá procurar qualquer Agência Brapesco, para consulta prévia de enquadrarrrento e obtenção de
carta de crédito, a qual deverá ser encaminhada previamente ao leiloeiro. PARTICIPAÇAO "ONlINE": O interessado deverá efetuar o cadastramento

. Õ�:r::���:::ri��r�:a�t:;;:;�!:c��s;��:e�:�;�;���.iik:�ri�:br7-=:�t��/imõViis

- Espécie:DMI - N° Titulo: 7979 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 343,12
- Data para pagamento: 21/05/2013- Valor total a pagar R$414,56 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 343,12·- Juros:R$ 0,80Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79
___________________________________________:iT- _

I

Apontamento: 245900/2013 Sacado: P�LARIA E lANCH FI( ITIJA ME

Endereço: RUA DOMINGOS DA NOVA 131 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-640 Cedente: COMERCIO DEBEBIDAS SALVADOR ITIJAM Sacador.

, Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cel, Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro

89251·201- JARAGUA DOSUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o direito àsustação judio
cial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROIl'SI'O:

Apontamento: 246623/2013 Sacado: ABSIRATO ESTOFADOS ITIJA En

dereço: R ARNOillO LEONARDO SCHMTIT 69 - BARRA DO RIO MOIllA
- JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89259-770 Cedente: PRATTICA WGISTICA
COMERCIALIJDA Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 4&120 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 65,00 - Data pará pagamento: 21/05/2013-Valor total
a pagar R$135,BS Descrição dos valores: Valor do título: R$ 65,00 - Juros: R$
0,21 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50
- Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 248025/2013 Sacado: ADRIEL SILVA DA SILVEIRA MANU
TENCAOM Endereço: RUAAFFONSO NlCOLUZZI 1617 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-300 Cedente: METALURGlCAHAME ITIJA Sacador: - Espécie:
DMI· N°Titulo: 020014012 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 580,21 -

Data parapagamento: 21/05/2013-Valor total a pagarR$680,93 Descrição dos
valores: Valor do título:R$ 580,21- Juros: R$I,54Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 246579/2013 Sacado: COMERCIO DE VIDROS GILBERTO
ITIJA ME Endereço: RUAAN1DNlO BERNARDO SCHMIDT 1257 - jaraguã
do Sul-SC - CEP: 89258·800 Cedente:MAURIGlASS INDE COMDEVlDROS
ITIJA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 48081\-2 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 152,22 - Data para pagamento: 21/05/2013- Valor total a
pagar R$229,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 152,22 - Juros: R$
0,50Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50'
- Diligência: R$16,75

Apontamento: 246453/2013 Sacado: ESPODO DE EUGENlO GNEWUCH
Endereço: RUA orro KUTSCHER DE OUVElRA 163 - Jaraguã do Sul-SC
- CEP: 89280-340 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Sacador. - Espécie: DMI - NÓ Titulo: 0229171001- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 274,80 - Data parapagamento: 21/05/2013- Valor total
a pagarR$358,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 274,80 - Juros: R$
1,64Emolumentos:R$12,25· Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50
- Diligência: R$ 22.72

Apontamento: 246104/2013 Sacado: GILMARMARTINSVIEIRA Endereço:
.

RUAARIHURGUNlHER 221 AI! 302 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-570
Cedente: SL SERVICOS DE COBRANCAS ITIJA Sacador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 05-05-GlIMAR - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 335,00 - Data

para pagamento: 21/05/2013-Valor total a pagar R$418,46 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 335,00 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 246578/2013 Sacado: GUSSI ADM, DE BENS E PARI ITIJA

Endereço: RUA EGIDIO BUSANElLO -BARRADO RIO CERRO - JARAGUÃ
DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Cedente: BRIMADEC COMERCIO MATERIAIS
ELEfRICOS Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 6695 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 326,62 - Data para pagamento: 21/05/2013- Valor total a
pagar R$399,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 326,62 - Juros: R$
1,74Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50
- Diligência: R$10,79

Apontamento: 246252/2013 Sacado: JOAOBUENOS Endereço: RUA BARAO
RIO BRANCO 862 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89280-300 Cedente: RADIO
HORfENCIALlPA Sacador. - Espécie:DMI - N°Titulo: 012886 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 600,00 - Data parapagamento: 21/05/2013-Valor to
tal a pagarR$672,64Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros:
R$ 2,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245979/2013 Sacado: LCPINTURAS ITIJAME Endereço:RUA
SILVIO LESKOWIcz, 641 • JARAGUA 84 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89280-BS6
Cedente: FISCHER COMERCIO DE TIN1lIS E MATERIAISA Sacador: - Es
pécie: DMI - N° Titulo: 12683 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 400,00
• Data para pagamento: 21/05/2013- Valor total a pagar R$493,04 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 1,06Emolwnentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 32,13

Apontamento: 246492/2013 Sacado: LUIS CARIDS SAVI MONDO Endere
ço: RUA LEOPOrnO KARSIEN 107 . BARRA RIO MOIllA - Jarnguá do Sul
SC - CEP: Cedente: NEUZA OUVElRA EICHNBERG Sacador. - Espécie: NP
- N° Titulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ LlOO,OO - Data para
pagamento: 21/05/2013-Valor total a pagarR$1.305,57Descrição dos valores:
Valor do título: R$ LlOO,OO - Juros: R$I34,93 Emolwnentos: R$12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 24,6308/2013 Sacado:MARILDAFERNANDES PETERS Ende
reço:AV.MARECHALDEODORODAFONSECA,BS5-Al'T02-JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente: SICOOB/SC-BLUCREDI-COOPERATIVA
DE ECON, ECRED. Sacador. - Espécie:DMI - N°Titulo: 638-33 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$153,34 - Data para pagamento: 21/05/2013-Valor to
tal a pagar R$224,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 153,34 - Juros:
R$ 0.35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 246099/2013 Sacado: SAlAGADUlA FESTASEDECORACOES
ITDA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 589 - - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89256-100 Cedente:RINCAO FABRICA DE RTEFATOS DE MADEIRA
ElREU EP Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 3707/E08 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$1.552,76 - Datapara pagamento: 21105/2013-Valortotal
a pagar R$I.632,69 Descrição dos valores:" Valor do título: R$ 1.552,76 - Juros:
R$ 4,14 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 246644/2013 Sacado: SALUSVISIUM OTICAITIJA Endereço:
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 948 SL03 - CENTRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: ONElDEVAL PlaITO TAVARES ME
Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 1341-F - Motivo: faltade pagamento
Valor. R$ 653,35 - Data para pagamento: 21/05/2013- Valor total a pagar
R$734,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 653,35 - Juros: R$ 10,88
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$10,79

Apontamento: 246457/2013 Sacado: SANTORINI REPRESENThCOES CO
MERCIAIS ITIJA Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA, 1188 - CEN
TRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente: MARCA'ITO INDUS
TRIA DE ACESSORIOS ITIJA Sacador; - Espécie: DMI - N° Titulo: 01856802
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.099,89 - Data para pagamento:
21/05/2013- Valor total a pagar R$L175,29 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.099,89 - Juros:R$ 4,76Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 246070/2013 Sacado: STI FABRICACAO DE MAQ IND ITIJA

Endereço: R JOAOTOZINl- CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Ceden-
.

te: CENTRlUMINFORMATICALIDAME Sacador. - Espécie:DMI - N°Titulo:
2098CI - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 228,00 - Data parapagamen;
to: 21/05/2013- Valor total a pagar R$356,32 'Descrição dos valores: Valor do
título:R$ 228,00 - Juros: R$I,59Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 246521/2013 Sacado: SUPERMERCADO CAMPINENSE
ltDA-E Endereço: RUA:PASTOR ALBERT SCHNEIDER 822 - BARRA RIO
CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89280·300 Cedente: COM DE PROD
ALIM SCHUBERT ITIJA Sacadon- Espécie: DMI - N° Titulo: 6730 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 495,97 - Data para pagamento: 21/05/2013-Va
Iar total a pagar R$580,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 495,97 -

Juros: R$ 2,14Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,50-Diligência:R$22,72

.

Apontamento: 246508/2013 Sacado: USOARAUT IND ITIJA Endereço: RUA'
JOAO P1ANlNSCHECK493 - JARAGUÃDO SWL-SC - CEP: 89252-220 Ceden
te:RGIHIDRAUUCAEPNEUMATICAITIJAME Sacador. - Espécie:DMI - N'
Titulo: 809 • Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 608,00 - Data para paga
mento: 21/05/2013-Valor total a pagarR$665,20Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 608,00 - Juros:R$1,41 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

l

1Apontamento: 246498/2013 Sacado: USOAR AUTOM INDL ITIJA Ende
reço: JOAO P1ANlNSCHECK 493 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: RGI
HIDRAUUCAEPNEUMATICAITIJAME Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo:
602 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 298,BS - Data para pagamento:
21/05/2013- Valor total a pagar R$375,43 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 298,85 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

.

Apontamento: 246646/2013 Sacado: USOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL
ITIJ Endereço: R JOAO P1ANlNCHECK, 493 - N,BRASIUA - JARAGUA DO
SUL-SC· CEP: 89252·220 Cedente: ROSS SOlITHAMERICA ITIJA Sacador. -

Espécie:DMI - N'Titulo: 5032·1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 779,56
- Data para pagamento: 21/05/2013- Valor total a pagar R$867,30 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 779,56 - Juros:R$11,95Emolumentos:R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 • Diligência: R$15,94

Apontamento: 246647/2013 Sacado: USbAR AUTOMACAO INDUSTRIAL
ITIJ Endereço: R JOAO P1ANlNCHECK, 493 - N.BRASIUA - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: ROSS SOlITHAMERICAITIJA Sacador.
Espécie:DMI - N'Titulo: 4963-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 779,56
- Data para pagamento: 21/05/2013- Valor total a pagar R$866,52 Descrição
dosvalores: Valordo título: R$ 779,56 - Juros: R$11,17Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246501/2013 Sacado:VERA LUCIA poSSAMAIMll Endereço:
RUA PASTOR SCHNEIDER 1262 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: MAR
TINS DEALBUQUERQUE NEGOCIOS ITIJAME Sacador. MARTINS DEAL
BUQUERQUE NEGOCIOS ITIJAME Espécie: DMI - N°Titulo: 911 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 195,00 - Data para pagamento: 21/05/2013- Va
lor total a pagarR$278,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 195,00 -

Juros: R$ 0,45Emolumentos: R$12,25 - Publíeação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 16/05/2013. jaragua do Sul (SO, 16 de maio
de2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIC investiga ação
dos sequestradores
PISTAS Suspeitos
de raptar uma
mulher em Jaraguá
ainda não foram

identificados

Débora Remor

,

A inda não foram iden-
..l"\trncados os dois ho
mens, suspeitos de terem

praticado um sequestro
relâmpago contra uma

empresária, na tarde de

terça-feira, em Jaraguá do
Sul. Ontem à tarde, a víti
ma prestou depoimento à
Polícia Civil. Ela fez a re

constituição do trajeto dos

. suspeitos até a cidade de
São Bento do Sul, onde foi
encontrada amarrada, den
tro do próprio veículo, três
horas depois do rapto.

Irmgard Stringari, de

59 anos, estava na loja, na
Avenida Prefeito Walde
mar Grubba . quando, por
volta das 11 horas, dois
homens teriam entrado e

a levado. A dupla usou o

carro da própria vítima.
Os bandidos, um deles

armado;não conhecia a re-

MARCELE GOUCHE/ARQUNO OCP

.
CASO

.

Delegado Eric Uratani acredita que dupla agiu duas vezes no mesmo dia

gião já que teriam pedido
orientações para a Vítima
de como chegar a Corupá,
onde ela foi colocada no

porta-malas. A empresária
foi encontrada viva e sem

ferimentos, em São Bento
do Sul, numa rua sem saída.

De acordo com as inves

tigações, depois de aban
donarem o veículo da em

presária, a mesma dupla de

suspeitos teria sequestrado
um homem em São Ben
to do Sul. Esta vítima foi

encontrada em Balneário
Camboriu na noite de ter

ça-feira. Peritos estiveram
nos dois locais, colhendo
material nos veículos, para
comparativos futuros. ''Va
mos trocar informações
com outras delegacias para
saber de casos semelhantes
e pistas sobre os suspeitos",
informou o delegado que
conduz o inquérito, Eric

Uratani, responsável pela
Divisão de Investigação Cri
minal (DIC). A reconstitui-

ção do crime ajudou a Polí
cia Civil a localizar câmeras
iristaladas, e as imagens se

rão requisitadas para iden
tificar os criminosos.

Informações prelimi
nares apontam para dois
homens magros, altos, de

pele moreno clara, aparen
tando entre 30 a 40 anos.

Qualquer informação so

bre os suspeitos podem ser

repassadas para a Polícia

pelos telefones: 181, 197 e

3374-2787.

Câmeras poderiam ajudarna investigação
O marido da vítima, Moacir

Stringari reclamou sobre as condi
ções das câmeras de monitoramen
to da cidade. Ele acredita que se elas
estivessem funcionando, o tempo
de resposta para a ação dos bandi
dos seria menor. "A PM me disse

que as câmeras não estavam fun
cionando. Então me pergunto por
que instalamos isso tudo se quando
nós precisamos, elas não ajudam?",
disse, revoltado. "Minha indigna
ção é que ninguém sabia por onde

procurar, qual a direção os bandi
do tomaram. De Jaraguá do Sul até
São Bento existem muitas câmeras
e elas não ajudaram em nada para
resgatar minha esposa", lamentou. -

Jaraguá do Sul tem 40 câme
ras instaladas, porém cerca de dez

equipamentos não estão funcio-

nando por problemas com a manu

tenção ou por falha na transmissão
das imagens até a Central de Mo

nitoramento, no quartel da Polícia
Militar. "A câmera mais próxima ao

local cinde ocorreu o seqüestro re

almente não funciona, porém mui
tas outras no trecho até São Bento
estão operando. A quantidade de

informações é imensa, o problema
é que no momento da ocorrência
não havia testemunhas que indi
cassem uma direção e não havia in
dícios concretos se era mesmo um

crime", respondeu o chefe da Cen
tral Regional de Emergência (CRE),
tenente Antônio Benda Rocha.
Uma reportagem do OCP, no iní
cio de maio, abordou o assunto so

bre a manutenção das câmeras no

município. A expectativa sobre o

lançamento do edital para licitar o
- serviço é para a próxima semana,

quando os detalhes da concorrência
devem estar acertados.

PREOCUPAÇÃO
Reportagem do Correio do
Povo abordou problemas
com a manutenção dos

equipamentos

"';'!.' -

Embriaguez

Colisão com quatro veículos
Um motorista embria

gado teria provocado um

acidente com outros três ve
ículos na manhã de ontem,
na Rua João Planincheck,
no Bairro Nova Brasília, em
Jaraguá do Sul. Segundo in
formações da PolíciaMilitar,
'o homem conduzia um Palio
em alta velocidade, furou o

sinal vermelho e bateu de

Fraturas

Homem cai
do telhado

Um homem de 41 anos'
ficou gravemente ferido de-

.

pois de cair de uma altura
de seis metros, na manhã
de ontem, em Schroeder. A
vítima estaria trabalhando
no telhado da casa, na Rua
Marechal Castelo Branco, no
Centro, quando caiu, porvol
ta das oh, Ele foi socorrido

pelos bombeiros de Jaraguá
do Sul e levado ao Hospital
São José. Tinha suspeitas de
fratura nosbraços, na coluna
e traumatismo craniano.

frente em outro Palio. Com
o choque, este carro foi des
locado para trás, colidindo
com duasmotocicletas. Nin

guém se feriu gravemente.
O condutor que causou o

acidente se recusou a fazer
o teste do bafômetro, mas

teria admitido a ingestão de
duas doses de wisky. Ele foi
encaminhado a Delegacia.

Agressão
Padrasto 'se

·descontrola
Uma mulher de 25 anos

chamou a Polícia Militar

para 'denunciar o padrasto �

por agressão, por volta das
zh de ontem. Ela tinha um

corte na perna. O suspeito,
de 31 anos, estava em casa,
no BairroVila Lenzi, e resis-

.

tiu à prisão. Os policiais con
teram o acusado. Ao chegar
na delegaciã se descontro
lou. Bateu a cabeça no chão e
na parede. Quebrou uma vi
draça e se feriu. Ele prestou
depoimento e foi liberado.

Schroeder

Bombeiros recebem doações
Os Bombeiros Voluntá

riosde Schroeder receberam
esta semana importantes
doações para começar a

atender a população. A em

presa CSM doou de R$ 3
mil a serem investidos para
equipar o caminhão de com
bate a incêndio. A bomba

d'água foi doada pela Famak
e o gerador de energia foi ga
rantido pela rede de super
mercados Rancho' Bom. De

acordo com o comandante
da corporação, Luiz Saco

man, ainda falta equipar a

caminhonete Ranger para
que ela possa fazer atendi
mento de acidente veicular,
assim como uma ambulân
cia para esse tipo de ocor

rência. A previsão é que os

atendimentos comecem a

ser realizados emmeados de

junho, e um baile marcará a

inauguração.

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguã do Sul/1' Vara Cívej

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89,259-300,
Jaraguã do Sul-SC

E-mail: jaragua.civeI1@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 n0036,11.500519-1
Autor: Eco TIntas LIda
Réu: Ponto Colorido Bordados LIda.

Citando(a)(s): Ponto Colorido Bordados Ltda., CNPJ 01.788.564/0001,01
Valor do Débito 1 Descrij;ão do(s) Bem(ns): R$ 1.943,93. Data do Calculo:
10106/2011. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atual
mente 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)
�mbargos, 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-a de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c,
do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expe
dido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vet(es),
com intervalo de O dias na_forma da lei. Jaraquá do Sul (SC), 15 de abril de 2013.

Leandro Katscharowski Aguiar
Juiz de Direito
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Renovado, Belfort volta
a sonhar com o cinturão
FENÔMENO Campeão mais jovem da história do UFC superou um

drama pessoal e agora quer retornar ao topo do Mundo em sua categoria

"l ]ítor Belfort, o fenôme
V no, é considerado uma

das maiores lendas das artes

marciais em atividade. Dono
de um cartel de dar inveja a

qualquer oponente, Belfort

carrega a responsabilidade
de ser o campeão mais novo

da história do UFC (Ultimate
Fighting Championship), títu
lo conquistado nos pesos-pe
sados em 1997. Aos 36 anos,

carrega uma farta história de

superação dentro dos octó

gonos, mas também fora de
les. Em 9 de janeiro de 2004,
Priscila Belfort, irmã do luta-

dor, foi sequestrada e desde
então nunca houveram provas
concretas do seu paradeiro.
Desta forma, Vitor mostrou

ser valente superando todos
os problemas e após 22 dias

conquistou o título dos meio

pesados ao vencer o norte

americano RandyCouture, em
Las Vegas .

.

Em seu livro "Lições de

garra, fé e sucesso", Belfort
relata um pouco da força que

precisou ter na sua vida. "Foi
uma e ainda é. A vida muitas
vezes monta um cenário que
você não espera. E como você

faz para ser feliz nos momen

tos de tristeza? Essa é a maior
luta que um ser humano pode
ter. O segredo é abrir o cora

ção", define em poucas pala
vras. A pior fase da carreira
de Belfort ocorreu entre os

anos de 2004 e 2005, com três
derrotas consecutivas para os

norte-americanos Couture e

Tito Ortiz e para o holandês
Alistair Ovreem.

Nas últimas dez lutas, ven
ceu oito e contou com seis
nocautes. As únicas derrotas
foram para Anderson Silva,
campeão dosmédios, e Jon Jo-

nes, campeão dos meio-pesa
dos. Como todo bom campeão,
Belfort não se contenta com o

papel de coadjuvante e almeja
retomar ao posto de campeão
do UFC. Para isso, uma vitória
em Jaraguá do Sul pode repre
sentar um marco na sua car

reira. Triunfando, deverá ga
nhar pontos com o chefe Dana

. White e uma nova chance de
desafiar campeões. "O segredo
do sucesso é uma mentalidade
vencedora para as lutas. Por

isso, eu sou um vencedor e não

importa o que façam, mas eu

sempre vencerei", destaca Bel
fort. "Não preciso provar nada
a ninguém, fiz muito pelo es

porte e sei que posso continuar

vencendo", concluiu.

LONGEVIDADE Mesmo veterano dentro do octógono, Vitor Belfort ainda é exemplo para as novas gerações de lutadores

o desafiante

Luke Rockhold quer explorar falhas de Vitor BeHort
Estreando no UFC, Luke

Rockhold espera utilizar as

deficiências técnicas de Belfort

para conquistar a sua primeira
vitória na sua nova categoria.
O ex-campeão do extinto Stri-

ke Force, fez uma breve aná
lise sobre as técnicas a serem

abordadas dentro do octógono.
''Vitor está usando muitas téc
nicas voltadas para os chutes.
Eu também. Sendo canhoto,

isso deve anular esta opção
dele na luta"; comentou. "Ele é

muito pesado e isso causa uma
lentidão nos golpes. Eu tenho
mais diversidade e certamen

te vai ser uma vantagem para

mim buscar mais uma vitória",
acrescentou. Outro fato abor
dado por Rockhold foi a pos
sibilidade da luta no chão. "Se
a luta for para o solo, estou no
meumundo", concluiu.

OCP21
www.ocponline.com.br

Jacaré confiante I

I
I

j
,j

Sonhando com uma estreia vitorio
sa no UFC, Ronaldo Jacaré enfrentaria
Costa Phillipou, que se lesionou e cedeu

lugar a Chris Camozzi. Assim, o brasi
leiro espera duelar com mais.dificulda

de, mas mantém a confiança. "O Chris é
bem mais alto e até mais pesado em re

lação ao Philipou. Pretendo usar o meu

jiu-jitsu", afirmou.

Massaranduba
Integrante da primeira edição do TUF

Brasil, Francisco Massaranduba vai pro
tagonizar o duelo contra o norte-america
no Mike Rio. Polêmico, o brasileiro pro
mete um show. "Treinei muito no chão

para fazer bonito. Tenho certeza que vou
vencer e não vim para brincar em Jaraguá
do Sul", declarou'ô polêmico lutador.

! !

Tibau fortalecido
Integrante do card preliminar, o bra- .

sileiro Gleison Tibau chega aJaraguá
com o foco de recuperar da derrota para
Evan Dunham, no dia 2 de fevereiro, em
Las Vegas. "A energia da torcida é mui
to boa e lutar no meu país me dá força.
Treinei forte na Flórida, com a equipe
American Top Team, e vou buscar for

ças para vencer", afirmou.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Atletismo

APApromove
evento

Desafio do lVlorr as Antena.s

Segunda edição do evento
acontece em 4 de agosto

A Associação Prática
Atletismo CAPA) promo
ve no próximo dia 25, a

la Noite de Sopas. Será
no Clube dos Viajantes,
no bairro Amizade, com
início às 19h. A renda
do evento será revertida

para a manutenção das

equipes de rendimento
da modalidade. Informa

ções no (47) 9113-8931,
com Adriano Moras.

o 2° Desafio do Morro
das Antenas já tem data

para acontecer. Será no

dia 4 de agosto, com saída
e chegada na Recreativa
Duas Rodas. Neste ano, a

prova apresenta inovações
como a inclusão da moda
lidade de mountain bike e

do cicloturismo. A corrida
terá 13,5km, sendo 5,4 de
les em aclive acentuado.
Pode ser disputada de for
ma individual, revezamen-

tomisto ou quartetomisto,
com premiação. Já a prova
de bicicleta terá 5okm,
com grau de dificuldade
elevado e premiação. Será
dividida entre Federados
e Amadores. Em separa
do às disputas, acontecem
uma caminhada Cde apro
ximadamente 7km) e um

passeio de cicloturismo

(com 4okm). Informações
e inscrições no www.foco
radical.com.br

. Futebol Suíço
Decisão no

Baependi

DIVULGAÇÃO

Hoje é dia de decisão no

Baependi. O campeonato
interno de futebol suíço co
nhece seu campeão a par
tir das 20h30, na partida
entre Espanha e Itália. Na

preliminar, às 19h3o, Ale-
�

manha e Uruguai dispu
tam o terceiro lugar. O tor

neio envolveu sete equipes
formadas por sócios.

N,atural de Foz do Iguaçu, atleta já teve Falcão como empresário

Meia-atacante A prova é bastante seletiva e os atletas

precisam s� preparar com a devida antecedência

te Cl\

Jaraguá conhece a tabela do CatarinenseHadrian perto
da Seleção S17

o dia 4 de agosto, contra o
NEC, fora de casa (15h30)�

O Leão do Vale atua

diante de seu torcedor no
dia 11, no João Marcatto,
quando recebe o Oeste

(15h30). Folga na terceira

rodada, voltando a jogar
no dia 25, contra o Pinhei

ros, fora de casa. Fecha
sua participação no turno

no dia IOde setembro, em

De volta aos treinos re

gulares, o Sport Club Jara
guá já conhece a tabela do

Campeonato Catarinense
da Divisão deAcesso. Nes
te ano, a competição será

disputadapor dez equipes,
separadas inicialmente em
dois grupos.

Conforme definido no

casa, contra o Barra.
A tabela se repete no re

turno, porém com mando
invertido. O Jaraguá atua

no dia 8 de agosto contra

o NEC e no dia 15 contra o

Oeste. Folga no dia 22, vol
tando a jogar dia 29, contra
o Pinheiros. Encerra sua

participação na fase em 6
de outubro, em Balneário

Camboriú, contra o Barra.

REVELAÇÃO Atleta formado na escolinha do Atlético Jaraguá
é uma das promessas do paranaense Coritiba na temporada

congresso técnico, a es-

69kg e 1,74m. treia segue mantida para
Jogar ao lado de um dos

melhores meias do futebol
mundial pode ser decisivo

para a carreira de Hadrian.
"O Alex passa bastante con

fiança para a gente. É uma

pessoa amigável. Para mim
é uma satisfação enorme

treinar ao lado de um joga
dor que é referência mun

dial", descreveu.
Mesmo tendoAlex como

referência, ii promessa ga
rante não ter um ídolo no fu
tebol. "Tiro omelhor de cada

jogador. Tento pegar um

pouco de cada um e trazer

paramim", concluiu.

Drmado na escolinha de
L' futebol do Atlético Ja

raguá, o meia-atacante Ha

drian Benavenuto dos San
tos está na iminência de ser
convocado para a Seleção
Brasileira Sub17. Atualmen
te defendendo as cores do

Coritiba, ganhou os holofo
tes ao fazer o gol que valeu o

título do Mundialíto dispu
tado na Itália à equipe.

Natural de Foz do Igua- .

çu (PR), chegou aqui junto
com sua família, aos í3 anos,

por intermédio de Falcão.
Na ocasião, o camisa 12 da

Seleção Brasileira de Futsal
mantinha uma escolinha no

município e se aventurava

no agenciamento de atletas.
Por intermédio de Fal

cão, chegou ao Corinthians,
onde não se firmou. Seguiu
para o Atlético-PR, onde fi
cou pormais de um ano. De

lá, foi para o Santos e por
fim chegou ao Coxa, onde
está no segundo ano da ca-

- tegoria juvenil, mas deve

pular etapas.
"A expectativa é boa. Fui

um dos únicos da categoria
a treinar com o grupo prin
cipal, onde fiquei por dois
dias. Acredito que as coisas

estejam bem encaminha

das", afirmou o garoto de REENCONTRO Oeste (foto) e N�C estavam na Divisão de Acesso do ano passado
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Dois pênaltis não marcados e dois gols mal

anulados estão entre as queixas dos atletas do Corinthians

Timão cai
o Boca, em

polêmico
Agência Avante!

Declamando erros de

ftarbitragem, o Corin
thians se uniu aos rivais
Palmeiras e São Paulo, se
tornando mais um brasi
leiro eliminado da Taça
Libertadores. A torcida

alvinegra lotou o Pacaem

bu na noite de ontem, mas
viu sua equipe amargar
um empate com o Boca

Juniors em 1 a 1. Com a

derrota no jogo de ida na

Argentina, por 1 a 0, os

atuais campeões ficaram

pelo caminho.
Além dos gols dé Ri-

quelme e Paulinho, qua
tro lances foram cruciais

para definir o resultado
da partida. No primeiro
deles, o atacante Emer

son recebeu na área e

estava. pronto para fi

nalizar, mas teve a bola

interceptada pela mão
do zagueiro adversário.
Também na primeira eta
pa, Romarinho recebeu

passe em profundidade
e balançou as redes ar

gentinas, mas o auxiliar
marcou um impedimento
inexistente.

No segundo tempo,
Paulinho voltou a balan-

çar as redes do Boca Ju

niors, mas a arbitragem
cometeu um novo erro,
anulando um gol válido.
Por fim, Emerson avan

çou e foi derrubado den
tro da área, mas o árbitro

paraguaio Carlos Amarilla
mandou o jogo prosseguir.

"Enfrentamos uma

equipe muito boa e tive
mos chances de incendiar
a partida no segundo tem
po. Agora vamos pensar
no domingo e queremos
buscar o título do Pau

listão para esta torcida",
comentou o lateral Fábio
Santos.

NÃO DEU Se em 2012 deu Corinthians, desta vez Boca Juniors deu o troco
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Derrotas
A seleção brasileira de

basquete feminino sofreu
duas derrotas em amisto
sos. Comandada pelo técni
co Luiz Augusto Zanon, fo
ram superadas por Atlanta
(97 a 47) e Washington (71
a 56), da WNBA As brasi
leiras se preparam ao Sul
Americano e CopaAmérica.

Co'HFEO'EII�iOBflIISILel"ADE-jUDÔ

Reforço
AConfederação Brasilei

ra de Judô (CBJ) apresen
tou urn reforço de peso na

preparação para as Olimpí
adas-ró, no Rio de Janeiro.
A técnica japonesa Yuko

Fujii chegou para coordenar
os trabalhos da equipe femi
nina e masculina.

Splitter
Um dos destaques. da

campanha do San Antonio

Spurs, o catarinense Tiago
Splitter vai se tornar urn

atleta livre ao término da

temporada da NBA A pre
ferênciade renovação é do

Spurs, mas Dallas Mave

ricks e Miami Heat já de
monstraram interesse.

u;=c
ULTIMA TE ""GHTII'ttIG
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Polêmica
Dana White ainda não

se posicionou, mas o due
lo entre Wanderlei Silva e

Chael Sonnen está cada vez
mais próximo de se tomar

realidade. Após mais urna

provocação de Sonnen, Sil
va respondeu. "Anderson
Silva e Jon Jones tiveram dó
dele. Eu queromachucá-lo".

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

C ntab Idade
Consultoria mprosarial
nJMc,l)�ll!l,iIl

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

COMUNICADO DI: EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Atenção: DISTRIBUIDOR DE ATACADO E VAREJO AMIGÃO LTDA, estabelecida
na rua Marechal Deodoro da Fonseca n". 657, na cidade de Jaraquá do Sul, San
ta Catarina. CNPJ: 02.810.348/0012-22, comunica o extravio dos aparelhos de
ECF, tipo ECF-IF, marca Urano, Mod: URANO/i FIT LOGGER, registrado no BO
n° 00055-2013-01955. Com esta publicação, qualquer documento emitido pelos
referidos aparelhos, após esta data, fica sem valor comercial ou fiscal.

DISTRIBUIDOR DE ATACADO E VAREJO AMIGÃO LTDA

Extravio de Notas

M.E RIO DA LUZ TRANSPORTES
DE .CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ

07.363.137/0001-50, comunica que ex

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

delegacia de Jaragua do-Sul,

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato n", 95/2013 - PMS
Modalidade Tomada de Preço nO. 01/2013-PMS - Processo nO. 56/2013-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, ínscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Bran

co, nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: AZIMUTE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

80.095.425/0001-60, estabelecida na RuaWerner Duwe, nO 3686, Testo Sal
to, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.074-001.
Objeto: Levantamento topográfico e batimétrico; Sondagem a percussão e

Sondagem rotativa da Ponte Trindade localizada na Rua Marechal Castelo
Branco, bairro Bracinho interligando os municípios de Schroeder e Jaraguá
do Sul, conforme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA e ANEXO X- tv1e
marial descritivo.
Valor do contrato: R$ 36.285,10 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco
reais e dez centavos).
Data da Assinatura: 15/05/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

. "': ESTADO DE SANTA CATARINA

M!:IXlSOl MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 12/2013. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
TÊNCIA SOCIAL - FMAS. TIPO: menor preço por ITEM OBJETO: O pre
sente Edital consiste na aquisição de Veículo automotor, tipo passeio, sedan,
novo, zero quilõmetro, ano de fabricação 2013, modelo 2013 ou 2014, com
assistência técnica nesta praça, aptos para trafegar em rodovias e estradas e

vias urbanas, em confonnidade com as normas do CONTRAN e com as es

pecificações e quantidades descritas no item I do edital e minuta de contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002. de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08h15 horas do dia 29 de maio
de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN
CIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 08h30 do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Valor
Máximo: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.
jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 25 de abril de 2013.

SÉRGIO KUCHENBECKER
Secretário Municipal de Administração

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALI
DADE TOMADA DE PREÇO ND. 01/2013-PMS
O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe SdO conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n".
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exa
rado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR
a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE PREÇO
N°. 01/2013-PMS, PROCESSO N°. 56/2013-PMS, adjudicando em favor
da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor pre
ço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Levantamento topográfico e batimétrico; Sondagem a percussão
e Sondagem rotativa da Ponte Trindade localizada na Rua Marechal Cas
telo Branco, bairro Bracinho interligando os municípios de Schroeder e

Jaraguá do Sul, conforme ANEXO VIII- TERMO REFERÊNCIA e ANEXO
X- Memorial descritivo.
Vencedor: AZIMUTE ENGENHARIA LTDA, inscrita 1'10 CNPJ sob o n°
80.095.425/0001-60.
Valor da proposta vencedora: R$ 36.285,10 (trinta e seis mil, duzentos
e oitenta e cinco reais e dez centavos).

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
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Pra quem quer-dar aquela acelerada no metabolismo e perder
peso, o composto termogênico promove um maior gasto.de
energia pelo organismo, auxiliando na queima de gordura.

)"

Contém:
Chá verde, chá branco e chá vermelho: Extraídos da planta
Camellia Sinensis, possuem potente ação termogênica, que
aumenta o metabolismo do nosso organismo, permitindo que

este queime gordura. Também agem como estimulante,
energético, diurético suave e antloxidante, eliminando assim

toxinas que o nosso organismo acumula no dia a dia.

De acordo com estudos recentes, a cafeína contida no extrato

desses chás é mais eficaz para promover a oxidação da gordura
corporal do que a cafefna isolada, isto devido à associação desta
com os polifenóis presentes no Chá Verde, Branco e Vermelho.

Citrus: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do seu organismo
-

acelerando o metabolismo, promovendo um maior gasto de
\

calorias e, conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.

Hibiscus: Estimula a queima de gordura corporal, facilita a

digestão, regulariza o intestino e combate a 'retenção de líquido.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas" Fitoterápicos
II ekilibrio.farmaciademanipulacao
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