
1m"aguá do Sul e Vale do Itapocu • Ano 94 • Edição n? 7203 • Sexta-feira, 17 de maio de 2013 • R$ 2,50 A vida acontece aqui.

Aloísio Boeing
Começa o processo de

" beatificação do Padre "

Uma missa será realizada hoje, às 19 horas,
na Catedral de Joinville, para oficializar a
instalação do Tribunal Eclesiástico, que irá
investigar a vida do candidato a �anto. PÁGINA 17

Comentário

Paz namente
Boa cabeça é igual a saúde;
cabeça enroscada é garantia de

doenças psicossomáticas, isto é,
problemas no corpo físico.
LUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

EDlpresa especializada em"

""'

eventos aposta em Jaragua
BOA ESTRUTURA Vice-presidente da IMX, responsável pela realização do UFC no Brasil,

elogia a cidade e a coloca como referência para sediar outros grandes espetáculos .

.

Página 5

I

l,

1
�

!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP2e3
www.ocponline.com.br OPINIÃO. SEXTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2013

DO LEITOR·

Esclarecimento
do NÚCleo de
Hospitalidade

Em relação à reportagem sobre a expectativa do setor

hoteleiro com a realização do evento UFC Arena Ja

raguá, o Núcleo de Hospitalidade esclarece que desde sua
criação tem atuado ao lado de outras entidades do trade
no sentido de fomentar o turismo regional.

.

Neste sentido, as empresas integrantes participaram
dos seminários Bem Receber, promovidos pela Prefeitura
e Convention Vale dos Encantos, por entender a impor
tância e a projeção que Jaraguá do SUl 'Vem alcançando
com a realização do evento.

Quanto às informações sobre tarifas praticadas pelos
hotéis mencionados na reportagem, a decisão de elevar
os valores praticados não reflete o pensamento do Núcleo
de Hospitalidade por se tratar de um posicionamento de
mercado. Com exceção dos dois casos mencionados na

reportagem, as empresas ligadas ao Núcleo mantiveram
o tarifário normal, investindo e contribuindo para que o
setor possa atrair o maior número possível de pessoas
para o evento.

<

_

O Núcleo de Hospitalidade entende que atividades
do porte' do UFC criam possibilidades de negócios a

vários segmentos econômicos, além da visibilidade do

município para a realização de grandes eventos prin
cipalmente em períodos de fins. de semana, quando as
taxas de ocupação são menores. A lotação dos hotéis
da região demonstra o potencial de nossa região, com
oportunidades para o setor. Segundo a organização do
UFC, a cidade só não recebe um número maior de visitan
tes devido à falta de mais leitos, o que sugere perspectivas
de novos empreendimentos na região para atender futu-
ros· eventos deste porte. .

<,-

Reafirmamos o compromisso com Jaraguá do Sul.
Nossos hotéis estão lotados, preparados e satisfeitos com
a realização do UFC. Contem sempre conosco!

• Vera Lúcia Bem Wilhelm, Núcleo de Hospitalidade

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodoptYVo.com.br

Serviço
Conselho Tutelar sem
atendimento externo

O Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul não
terá expediente ao público nesta sexta-feira.
Os trabalhos ficarão concentrados em ati
vidades internas. As. denúncias poderão ser

encaminhadas 'ao e-mail conselhotutelar@
jaraguadosul.sc.gov.br. Em caso de situações
mais graves, como violência física e sexual, a
população e as instituições poderão procurar
atendimento diretamente na Delegacia de

Proteção à Criança e ao Adolescente (3370-
0331) ou na PolíciaMilitar (190).

COMENTÁRIO
. O relógio da vida

Diante dela eu coçaria o quei
xo, será mesmo? Já ouviste

falar de Susan Miller? É, Susan
Miller, já? Até ontem, eu também
não tinha ouvido falar dela. E digo
logo que a Susan, americana, é
considerada amaior horoscopista
do mundo, prefiro horoscopista à

astróloga. Dizem que ela prevê e

bumba, acontece...
.

Eu não viria a este assunto,
leitora, leitor, não houvesse uma
razão especial, você me-conhece
e sabe que não dou ponto sem

nó. Acabei de conhecer a Susan
lendo sobre ela e sua fama na

revista Claudia. Li, pensei, cocei
o queixo e continuo pensando,
hum, será?

.

Fiquei sabendo que a Susan
Miller é filha de uma veterana

lUIZ CARLOS PRATES

horoscopista americana. Até aí
nada. Quando, todavia, a Susan
tinha oito anos começou a ter

gravíssimos problemas na perna
esquerda, doença rara, dolorida
e sem tratamento até então. Foi
aí que a história ficou curiosa, a
mãe de Susan previu-lhe a cura

para quando a filha fizesse i4
anos. Susan ouviu a mãe, engo
liu a previsão do horóscopo, ge
meu e tocou a vida.

Quando o relógio da vida co

�eçou a marcar os 14 anos de Su-

• Imaginação
Essa história que contei aí em cima, faz-me lem

brar dos efeitos do placebo, um comprimido inócuo
mas que é dado à certos pacientes como se fosse óti

mo, e os pacientes ficam bons. Será que um falso com

primido produz cura? Não, o que cura é a fé dos pa
cientes no remédio. Nossa cabeça, nossos credos, tem
força para o sim e para o não em nossa saúde. E falan
do em placebos, lembrei-me de outra história, muito
interessante. Desça mais, por favor.

• O piloto '

É fato, história de uns 15 anos. Um piloto aéreo
americano tinha câncer, foi tratado com um "novo"
remédio, na verdade um remédio ainda experimental,
mas não dito pelo médico que o tratava. E o piloto esta
va bem, quase "curado". Um dia ele ouviu no rádio que

san, a perna da garota não é que
começou a ficar boa! Ficou. Ago
ra é que entro na história. O que
houve? A mãe de Susan viu-lhe o

futuro? Mas como, se o futuro a

ninguém é dado conhecer, e isso.
está no Livro. Aquele Livro ...

Ou será que a mãe da Susan

jogou palavras ao ar, a garota
apanhou as palavras e com elas
misturadas à imensa fé _curou
se? Sim, porque isso é perfeita
mente possível, afinal, não estou
rouco de tanto dizer aqui que -

Be tu podes crer, tudo é possível
ao que crê? Entre a visão de fu

turo, _pelos astros, e um simples
desejo da mãe, prefiro ficar com
esta hipótese. O resto a cabeci
nha da Susan fez, fez o milagre
da fé curar-lhe.

um novo remédio para o câncer, o remédio que ele to

mava, ainda era experimental, nada havia de garantido
sobre ele. O piloto, quase curado, recaiu e em poucos'

. dias estavamorto. E ainda há quem duvide dos poderes
da mente para nos adoecer ou curar.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 902
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 08 - 09 - 11 - 17
20 - 21 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO Nº 3185
26 - 28 - 36 - 53 -79

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04760
1 º 20.490 250.000,00
2º 89.407 17.100,00
3º 30.799 16.600,00
4º 33.838 16.100,00
5º 78.330 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO Nº 1492
04 - 09 - 18 - 44 - 46 - 48

• Falta dizer .

Já falei aqui de uma palestra que trouxe gravada
dos Estados Unidos e cujo título era "Peace ofMind",
- Paz naMente - um formidável tratado sobre a saúde
a partir da qualidade de nossa cabeça. Boa cabeça é

igual a saúde; cabeça enroscada é garantia de doenças
psicossomáticas, isto é, problemas no corpo físico. O
diacho é que as pessoas, por burras que sejam, des
confiam disso, preferem dar de ombros: bobagem. Os
cemitérios estão cheios de bobos, bobos que chegaram
mais cedo para a festa do eterno nada.

REt:; E O D Il�rJ
Na hora do recreio, principafmente em dias de chuva, a alternativa
encontrada pela diretoria da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Francisco de Paula, em Jaraguá do Sul, foi trabalhar.
com brincadeiras lúdicas. Tapetes são espalhados nos corredores
da escola e servem de base para integrar os alunos em jogos e

diversões. Tudo vira aprendizado na escola.

Evento
Caminhada
pela saúde

Neste sábado, aAssociação dosMunicípios
do Vale do Itapocu (Amvali) realiza uma ca

minhada para alertar sobre a saúdemental no
Brasil. O evento faz parte do Dia da Luta:Anti
manicomial e aconteceem todos osmunicípios
da região. Em Jaraguá do Sul a concentração
inicia às 8h45, na Praça Ângelo Piazera, na
AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca.
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CHARGE
EM SCHROEDER, DOIS MEDICOS PEDEM EXONERA ÃO

QU6.NDO COblrRATAR.
OUíRO MEDICO,

'

•

PéR&Uf\lT E. ANTI:S
5E ELE. EST,t(A t=\M
DE. íRABAL�AR!
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EDITORIAL

Sociedade cada
. /.

vez truus uuuna
-Ocaso do rapto de uma empresária que

estava dentro da loja ondetrabalha e

foi levada por dois ladrões chama a aten

ção pelaforma inusitada desse tipo de ação
em Jaraguá do Sul. A ocorrência mostrou
a fragilidade com que estamos diante de

pessoas que vivem nas ruas para cometer

atos de maldade.
Há tempo Jaraguá do Sul deixou de ser

uma cidade tranquila. Diariamente temos
casos de Violência contra os moradores.

Seja ela doméstica ou atos de roubos, fur
tos e assaltos.Se a sociedade convive com
uma estrutura pública de segurança defi
ciente - falta de pessoal, de equipamentos
e de 'planos de ação preventivos - cabe a ela
buscar alternativas para se proteger.

Seja na instalação de câmeras de segu
rança e alarmes ou até em ações de apoio
feita em parceria com vizinhos. Algumas
iniciativas são feitas em alguns bairros da

cidade em que quando um morador sai
de casa, o outro está atento a qualquer
movimentação estranha. Infelizmente,
a sociedade brasileira paga o preço caro

pela fruta de investimentos na educação. o.
crime vira campo atrativo para quem não

,
Há tempo Jaraguá do Sul deixõu
de ser uma cidade tranquila.

foi direcionado a viver dentro das normas
sociais e educado parabatalharpelo seu es
paço no mercado de trabalho. O que se la-
�enta também é que as regras estão bran
das demais para penalizar quem escolheu
o mundo do cri:rÍÍe. Com uma sociedade

pouco motivada para o lado educacional e
com regras frouxas para coibir a bandida

gem, os cidadãos de bem serão vítimas.

ii
.
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No evento realizado pelo Conselho Intermunicipal de Educação, que
reuniu profissionais da área de Schroeder e Corupá, os alunos das
escolas das duas cidades é que foram os centros das atenções. Em
meio às reuniões técnicas para discutir metas de melhorias do ensino
foram realizadas apresentações artísticas. Todos mostraram talento.

Evento

Correção
nadata A escolaridade é

fundamental para
a inclusão digital.

Na edição de ontem, nes
sa mesma página, saiu que a

Feijoada do Colégio Marista
São Luís seria neste sábado.
Está errado. A data certa do
evento é dia 8 de junho, a

partir das 11 horas. O valor do

ingresso é R$ 16. Crianças de
cinco a 10 anos pagam R$ 10 ..

Informações: 3371-0313.

Coordenador da pesquisa
do IBGE, Cimar Azeredo,
sobre pesquisa em que
53% da população não

usa a internet

ERRATA:
• O horário da abertura da Fecaplan,
em Corupá, nesta sexta-feira é às 8h ,

e não às lOh, como fcii divulgado na

página 17 da edição de ontem,

* Os artigos e opiniõêS assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojOT7lo1, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores:

�� O Correio do Povo utili�apapel produzido a partir de
r.;::;!' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.
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AQÜECIMENTO Vitor Belfort participou ontem, no palco da Scar, da demonstração do treinamento para a luta

Começa o esquenta
do espetáculo do UFC
ATE- C Ame.ricano Luke Rpckhold fala que Belfort

precisa de suplemento para lutar. Brasileiro rebate

Carolina Veiga

"l ]itor Belfort contra Luke Ro
V ckhold. Ronaldo Jacaré versus

Chris Camozzi. Os lutadores de dois
dos combates mais aguardados do
UFC em Jaraguá do Sul estiveram
lado a lado durante coletiva reali-:
zada ontem na Scar . Na ocasião, o
americano Luke Rockhold não dei
xou escapar a oportunidade de al
finetar, pessoalmente, o adversário
Vitor Belfort por conta da Terapia de
Reposição de Testosterona (TRT),
realizada pelo atleta.

"A luta é algo mental é não ape
nas físico. Não tomei suplemento
alimentar e não precisei de TRT.

Quem precisa de testosterona é por-

que tem algo faltando no organis
mo, Eu trabalhei duro e isso fará a

diferença no sábado a noite", adver
tiu Rockhold. Belfort se defendeu e

garantiu: "TRT não ganha lutas, tem
muita gente usando e perdendo.
Meu trabalho emeu treino são o que
me fazem vencer. Eu sigo todas as

regras", concluiu o lutador brasilei
ro de 36 anos. Durante a encarada
para a imprensa, os dois lutadores
não trocaram o tradicional aperto
de mãos. após o olho no olho.

Jacaré é destaque
Uma das surpresas do evento foi

a tranquilidade de Ronaldo Jacaré,
lutador estreante do UFC. Radiante

INGRES OS AIN A DISP NíVEIS
De acordo com a organização do

.

evento, ainda há 100 ingressos dispo
níveis para acompanhar o combate no
sábado. Os portões da Arena Jaraguá

devem ser abertos a partir das 1Sh30.
A organização também informou que a

partir das 1411 dehoje, Q número oito do
Hall da Fama do UFC, Chuck liddell,

-._.

e ao mesmo tempo confiante, Jaca
ré comparou estar sentado ao lado
de grandes nomes do esporte, como
estar na éopa do Mundo. Segun- .

do ele, a ansiedade existe, mas não
está nele. "Percebo que os fãs estão
mais ansiosos do que eu. Essa aqui é
minha casa agora e estou completa
mente à vontade", afirmou.

Durante o treino livre, o ex

campeão de Strikeforce não escon
deu o jogo e revelou querer uma
vitória 100% no estilo Jiu-jitsu.
Para isso, ele vai apostar em téc
nicas para levar o adversário Chris
Camozzi ao chão. Jacaré, que per
deu para Rockhold em 2011, apro
veitou a oportunidade para falar
sobre sua experiência a Belfort.
"Ele me perguntou algumas coisas,
mas como eu vou ajudar um cam

peão?", questionou.

realizará nova sessão de autógrafos na
Arena.Além de liddell, estarão presen
tes Godofredo Pepey,Wolverine Viana
e a ringue girl Camila Oliveira.
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"UFC está satisfeito com Jaraguá" "'

ENTREVISTA 'Vice-presidente de operação da IMX, Sérgio Mello, destaca a qualidade da cidade para sediar grandes eventos

Diego Rosa

flsucesso do UFC creden
Vcia Jaraguá do Sul para
ser uma forte opção para
abrigar futuras atrações vol
tadas ao entretenimento nas

áreas de esporte. e cultura.
Essa é a visão do vice-presi
dente de operações e projetos
especiais da IMX, empresa res
ponsável pelo UFC no Brasil,
Sérgio Mello. Ele se mostrou

encantado com o potencial
do municipic para se tomar

uma nova referência nesse

segmento. Mello também des
tacou a qualidade da Arena

Jaraguá, a qual considera
uma das três melhores do País.
Nessa entrevista ao jornal O
Correio do Povo, Mello destaca
a escolha da cidadepara sediar
o UFCeprojeta novas oportuni
dadespara Jaraguá do Sul.

o Correio do Povo - É a

primeira vez que esse evento
é realizado fora de grandes
centros do País. O que dire
cionou a IMX a realizar essa

competição em Jaraguá?
Sérgio Mello _, O UFC no

ano passado assumiu o compro
misso de levar o evento para todas
as regiões do Brasil. A IMX fez
um levantamento das cidades que
teriam o perfil sócioeconômíco e

também na qualidade da estrutu
ra. O UFC exige um padrãomuito
rigoroso e Jaraguá do Sul apre
sentou a opção de teruma das
melhores arenas do Brasil. Está
entre as três melhores. Essa es

trutura me surpreendeu muito.
Eu não conhecia e, quando che

guei a Jaraguá do Sul, a Arena
agradou em todos os sentidos.
É uma estrutura bem moderna
e que oferece todo o conforto e

condições para realizarmos o

UFC em alto nível. Sempre leva
mos em consideração as forças
dos mercados e Santa Catarina
mostra uma força surpreenden
te para esse tipo de evento.

OCP - O que a realização
do UFC traz de beneficios

para a cidade que o abriga?
Mello - O UFC promove a

cidade no País e para o mundo.
Essa projeção vai fazer com que
outros projetos venham para Ja

raguá do Sul. Não tenha dúvida
de que o UFC ajuda a colocar a
Arena Jaraguá nomapa dos gran
des eventos.Aoutra questão é que
esse setor de entretenimento está

ligado ao turismo. Isso cria um

impacto muito forte na econo

mia local, porque estimula uma

demanda de fora para o consumo
na cidade. Depois do UFC, outros
eventos estarão identificando Ja

raguá do Sul como um mercado

interessante para atuar.

OCP- Há expectativa de

Jaraguá do Sul semanter no
calendário do UFC dos pró-
ximos anos?

.

Mello - Hoje, oUFC estámui"
to satisfeito em escolher Jaraguá
do Sul. Tivemos uma excelente

receptividade do prefeito (Dieter
Janssen) e da comunidade em

presarial. Também temos

uma excelente venda dos

ingressos. E o que vai
destacar Jaraguá do
Sul será o sucesso

dessa realização.
Tenho certeza que
vamos carimbar
outras atrações
para a cida
de estar nos

calendários
de eventos de

grande porte.

COMO FICA
OTRÂNSITO

A recomendação da Diretoria de Trânsito, no entanto, é para que
os jaraguaenses deixem o veículo em casa e utilizem o transporte
coletivo. Haverá linha especial fazendo o trajeto Centro-Arena, ,

..

A organização do evento não vai permitir o acesso ao terreno da Arena Jaraguá
das pessoas que não compraram ingresso para o evento. Barreiras foram
colocadas no entorno da estrutura para evitar a presença de curiosos .

CEM/TERIa
MUNICIPAL

POLfCIA
ACESSO RESTRITO

(ORGANIZAÇÃO)

POliCIA
SAíDA 1

ARENA
JARAGuA

ÔNIBUS E TAXI

POLíCIA
ACESSO

CREDENCIADO
(IMPRENSA) / j___�_---::::;-==::!::;;

POLíCIA
Rua 178 ROBERTO

PROIBIDO ESTACIONAR E PARAR

POLICIA

/ '.,
POLíCIA

/.

" /
-

_SENTIDO DAS VIAS:
• João Planincheck: duplo; Antônio Estanislau Ayroso: duplo; Antônio Carlos-Ferreira: sentido único (em direção à Arena) até o cruzamento com a Rua Lourenço Kanzler. Após o cruzamento, a via continua
em mão única, mas com sentido invertido; Lourenço Kanzler: mão única a partir da Rua Emílio Floriani, com direção a Antônio Carlos Ferreira. O trecho da via anterior à Emílio Floriani será de acesso

exclusivo para o transporte público, como ônibus e táxis e a via ganhará mão dupla .. Na Rua Lourenço Kanzler também ficará o acesso para a imprensa e pessoal credenciado. Será proibido estacionar na
via; Gustavo Hagedorn: Rua terá acesso em sentido único ao Quartel da Polícia Militar e o estacionamento nas marginais está proibido; leocadio Osmar Rodrigues: Sentido único a partir do Quartel e em
direção às ruas Erich Aben, Angelo Vicenzi e Goiás. Na via também serão instalados os acessos e saídas exclusivos para a polícia; Expedicionário Ângelo Vicenzi: Sentido único em direção a Rua Alfredo
Schumann; Rua Goiás: sentido único em direção à Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira. O acesso à Arena a partir aia RUg G�iás (em frente ao cemitério) será restrito à organização do evento.

-----�-
- - - - --
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Patricia Moraes

Lista ainda é segredo
Completando um ano, a Lei de

'Acesso à Informação ainda vem
sendo ignorada por muitas instân
cias públicas. O maior desafio tem

sido a divulgação da lista de servi

dores, efetivos e comissionados, e

seus vencimentos. A informação
não está disponível, por exemplo,
no Portal de Transparência da Pre
feitura de Jaraguá do Sul. Até mes

mo as instâncias judiciais têm ma

nobrado para evitar a divulgação.
Mas as ações que chegam ao Supre
mo Tribunal Federal têm recebido

Para creche
Deputado estadual Serafim

Venzon (PSDB), esteve em Gua
ramirim e, acompanhado do ve

reador Lino Venturi, tratou com

o prefeito Lauro Frõhlich (PSD)
da liberação de uma emenda de
R$ 230 mil para construção de
um Centro de Educação Infantil,
no Bairro Figueirinha.

Notificado
Procurador Raphael Rocha

Lopes recebeu notificação judi
cial para que o município preste
esclarecimentos sobre a exone

ração de Natália Petry. Também
são réus na Ação Civil Pública
Jorge Souza e Ivana Cavalcanti.

Repasse
A Prefeitura deve oficializar nos

próximos dias repasse de R$ 120

mil para construção de um novo

galpão no Presídio Regional. A es

trutura servirá como ponto de tra
balho para os detentos, com a fabri
cação de lajotas e pré-moldados.

Crise preocupa
o entendimento de que a lista é um
dos requisitos da transparência. A
divulgação evita, por exemplo, o

que acontecia no governo anterior,
nem mesmo os jornalistas conse

guiam saber com precisão qual era
o número de cargos comissionados
e gratificados na administração de
Cecília Konell. A versão oficial é de
que o governo trabalha para se ade
quar as exigências e deve lahçar um
novo site contendo todas as infor

mações. A transparência não pode
sermais vista como tabu.

Agricultores domunicípio têm cobradomais ações da
Secretaria deAgricultura e do Estado. Um ano emeio de
pois do fechamento da Seara, os produtores continuam
a ver navios e sem nenhuma solução à vista. Um levan
tamento sobre os prejuízos está sendo feito, ou melhor,
refeito, já que no ano passado a Secretaria Regional tam- !

bém fez um estudo. Que até agora não deu em nada.

Nova Casa
Liderados pelo presidente da Câmara, José de

Ávila (PSD), os vereadores se reuniram ontem com o

prefeito Dieter Janssen para discutir a construção de
uma nova sede do Legislativo. A necessidade de um

espaço mais amplo para a Casa alcançou consenso.

Contato direto
Prefeito Dieter Janssen (PP) e o vice, JaimeNegherbon (PMDB), participaram na noite de

quarta-feira de reunião da Associação deMoradores do BairroAmizade. Ouviram reivindicações
e apresentaram os planos para localidade. Antes do encontro, Dieter percorreu outros quatro
bairros domunicípio. Foi conferir as obras em andamento e sugestões da comunidade.

-
- "_,

Bueiro

ecológico
o vereador Arlindo

Rincos (PP) e'steve em São

Paulo, na quarta-feira: Foi
recebido por representan
tes da empresa Ecco Solu

ções Inteligentes, que lhe
mostram como funciona o

bueiro ecológico. A suges
tão será apresentada ao

prefeito Dieter Janssen.

SEXTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2013

EM FOCO
. Sem muitos projetos protocolados
pelo Executivo, com ausência até

mesmo de remanejamento de recursos,
as sessões da Câmara de Vereadores

têm sido do 'tipo relâmpago'.

• • •

João Fiamoncini (PT) realiza neste
fim de semana mais uma edição do

Projeto Vereador no Bairro. Dessa vez,
no pátio da Igreja São José Operário,

na Tifa Schubert. Com boa repercussão,
Fiamoncini receberá a visita do

vereador de Rodeio, Airton Souza,
que pretende importar a ideia.

• • •

Jeferson Oliveira (PP) defende
a realização de uma audiência

pública para tratar da questão da
saúde no município. Falta de

médicos e fila para consultas com

especialistas estão no foco.

• • •

Prefeito Dieter Janssen se prepara
para sua primeira viagem internacional.
No dia 25, ele embarca para os Estados
Unidos. Com isso, Jaime Negherbon

assume a cadeira por 15 dias.

Representatividade
Vereadora Natália Petry (PMDB)

deu "início a um levantamento para sa

ber qual a real representatividade das
mulheres em cargos comissionados em

Jaraguá do Sul. Com o resultado em

mãos, a parlamentar deve apresentar
projeto de lei, parecido com o aprovado
em Florianópolis, que obriga que no mí
nimo 30% das cadeiras sejam ocupadas
pormulheres.A proposta de Natália é de
que o índice seja por escalão e não geral.

..
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Pasep em prestação
o governo federal aprovou o parcelamento das dívidas acumuladas por Estados e municípios com o

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A proposta foi inserida por parlamentares
na medida provisória 589/2012, que, originalmente, previa apenas o parcelamento de débitos previdenciários.
O Pasep é um tributo federal que financia as ações do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), como o seguro

desemprego. Pelo texto sancionado, a dívida poderá ser quitada em 20 anos, com pagamento em até 240

prestações. Mais de 80% das Prefeituras do país serão beneficiadas com a medida.

POLÍTICA
SEXTA-FEIRA, 17 DE MAlO DE 2013

Um ano da lei >
o ministro-chefe da Con

troladoria-Geral da União

(CGU), Jorge Hage, falou
ontem durante o seminá
rio que marcou um ano da
Lei de Acesso à Informação.
Segundo Hage, a lei ajuda
a romper a tradição do se

gredo nos órgãos públicos.
Apesar do avanço, ainda há
muita resistência dos gesto
res públicos de abrir verda
deiramente a caixa preta.

Tratamento

em60dias
o Ministério da Saúde

apresentou ontem as re

gras para o cumprimento
da medida que prevê que
o Sistema Único de Saúde

(SUS) inicie o tratamento

de pacientes com câncer no

prazo máximo de 60 dias,
a contar o dia do diagnós
tico. A lei passa a valer a

partir do próximo dia 23.
Para que o atendimento

chegue a 100%, o governo
criou o Sistema, de Infor

mação do Câncer (Siscan),
software por meio do qual
será possível acompanhar
o cumprimento do prazo e

reunirá dados do histórico
dos pacientes. A partir de

agosto, todos os registros
terão de ser feitos pelo Sis
cano Estados e municípios
que não o implantarem o

sistema até dezembro terão
. os repasses suspensos.

Parece piada
o Supremo Tribunal Fe

deral (STF) derrubou por
unanimidade uma lei do Es

tado de Goiás que proibia o

nepotismo, mas criava uma

exceção peculiar: as auto

ridades tinham o direito de
contratar dois parentes. No
caso do governador, era.pos
sível dar emprego para dois

parentes, além do cônjuge.
O relator, ministro Dias To

ffoli, riu do teor do texto.

DIVUlGAÇÃO

n

Acerto fechado
o Ministério da Cultu�a e a Funda

ção Bienal de São Paulo entraram em

acordo. A entidade, que deve cerca de

R$ 30 milhões e está com as contas

bloqueadas desde o ano passado, vai
ressarcir R$ 12,2 milhões ao governo
federal, ao longo de 60 meses. Com o

pagamento, a Bienal poderá novamen
te captar recursos via leis de incentivo
e firmar convênios com a pasta.

.

"
É um erro criticar o pastor Marco Feliciano

por ser evangélico. Não devemos combater
um preconceito com outro preconceito.

Mais cargos
O Senado aprovou a criação de

cerca de sete mil cargos públicos fe
derais de provimento efetivo, a serem
preenchidos por meio de concurso

público. Destacam-se entre os car

gos a serem criados 500 de analista
em tecnologia da informação e 120 de

engenheiro agrônomo.

Dê presidenciável NIarfna Sirva, que 8pésai" dê apontar '

contradiçãonod"� da'tnifiOria'contra D precohtêtto,
d'"fSSe qUê Feficmhô nãD de"êria ter assumido a

�cm daComissão dêDiteito$ HUManos.

LlONS CLUBE JARAGUA DO SUL
CIDADE INDUSTRIAL'
Sábado 18/05/2013
LOCM!AAB8 • Assool��Q Atlêt!t&. Baneo do BrnsU
VlltQf� R$20.00 {SI! BUSCAR. LEVEA PA.NELA)
OftS H:OOhsas 14:30hs

APOlO�

Lula naArgentina
o ex-presidente Lula passará o dia'

de hoje na capital argentina. O brasi
leiro se encontrará com a presidente
Cristina Kirchner para inaugurar a

Universidade Metropolitana para a

Educação e Trabalho (UMET). Lula
também será homenageado, no Sena

do, em Buenos Aires. Nessa cerimô

nia, o ex-presidente receberá de uma
vez só sete títulos de doutor honoris
causa. Segundo a reitoria da Univer
sidade Nacional de Córdoba, a mais

antiga do país, o motivo da entrega do
título a Lula é sua "vigorosa defesa da
democracia e da integração sul-ame-

.

ricana, especialmente do Mercosul".

Recurso I:

!
)

O advogado-geral daUnião,
Luís Adams, protocolou recur- . I'

so solicitando que o Supremo
Tribunal Federal (STF) libere
a retomada da tramitação no

Congresso do projeto de lei

que dificulta a criação de no-

vos partidos. O andamento da

proposta foi barrado no fim de
abril por decisão do ministro
Gilmar Mendes, que entendeu
que o projeto era "inconstitu
cional" e "casuístico".

(1
)!

I
Túmulo vigiado

Com a confirmação da exumação
do corpo do ex-presidente João Gou

lart, a Prefeitura de São Borja, no Rio
Grande do Sul, contratou serviço de

segurança 24 horas no Cemitério Jar
dim da Paz. A exumação, que deve
acontecer dentro de três meses, foi
uma decisão da Comissão Nacional da
Verdade e do Ministério Público Fede
ral. O ex-presidente morreu em 1976,
em Corrientes, na Argentina. À época,
a morte foi atribuída a um ataque car- .

díaco, mas cresce a teoria de que ele foi
envenenado pela ditadura militar.

Sem livro
A editora LeYa desistiu de pu

blicar o livro sobre a vida de José

Dirceu, que foi escrito pelo jorna
lista Otávio Cabral, da Revista Veja.
O direito à reserva da vida privada
é considerado absoluto no Brasil, o

que faz com que seja impossível pu-
. blicar uma obra sobre qualquer per
sonagem histórico do país, sem a sua

devida autorização. No Congresso,
tramita texto que acaba com a neces

sidade de autorização.
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-_ Caixa volta a gerar preocupação
aUFOA Repasses constitucionais, de ICMS e FPM, estão
7,14% e 9,35% abaixo do previsto de Janeiro até abril

Verônica Lemus . e ICMS (Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias
e Serviços), decorrente da

desaceleração econômica e

da desoneração tributária,
como redução de IPI. A pre
visão de arrecadação do go
verno federal tem influência
direta no planejamento dos

gestores municipais, que
contam com os repasses
para realizar investimentos
nas suas bases.

Até o dia 7 de maio,
a União repassou R$
933.910.199,38 de FPM

para todo o Estado de
Santa Catarina, e R$

No ano passado, as Pre
feituras de todo país

enfrentaram dificuldades
na hora de fechar as contas.
Tanto que medidas como o

corte de comissionados e a

suspensão de alguns con

tratos. foi realidade para
maioria dos municípios. O
caixa vermelho foi gerado
pela queda na arrecadação,
devido à diminuição dos
valores referente às trans

ferências constitucionais,
como FPM (Fundo de Par

ticipação dos Municípios)

1.159-447.248,55 de ICMS,
respectivamente 3,8% e

5,4% a mais do que no

mesmo período do ano

passado. Na região, o mu
nicípio que mais recebeu
foi Jaraguá do Sul, com o

maior número de habitan
tes - aproximadamente
148 mil -, recebendo R$
15.355.819,73 de FPM e R$
46.562.185,09 de ICMS.

Em segundo lugar apa
rece Guaramirim que, com

pouco mais de 36,6 mil

habitantes, recebeu R$
4.838.966,17 de FPM e R$
13.503.371,84 de ICMS.

Economia para compensar perdas
Para o primeiro quadrimes

tre de 2013, o FPM repassado a

Jaraguá do Sul foi 3,39% maior
do que no mesmo período do
ano passado, porém, do que foi

previsto para o município pela
União, faltou receber 9,35%. O
repasse de ICMS também ficou
acima do que no passado, mas
abaixo do previsto: 4,51% de
aumento em relação a 2012,
mas faltou receber 7,14% do

previsto. Sobre as receitas cor
rentes da Prefeitura, o ICMS

representou, no período de ja
neiro a abril, 40,37% do total
de' receitas correntes, e o FPM

representou 12,82% do total,
no mesmo período.

Mesmo com as transferên
cias constitucionais ficando
abaixo do esperado, o secretá
rio de Administração, Sérgio
Kuchenbecker, afirma que foi

possível cobrir todas as despe
sas fazendo campanhas de eco
nomia envolvendo água, luz,
energia, telefone, em todos os

setores. "Nada foi prejudicado,
todas as contas estão em dia",
diz Kuchenbecker, apenas des
tacando que se há algum pa
gamento que não foi efetuado
no prazo foi devido apenas a

LÚCIOSASSI

VIAGEM Dieter Janssen
conhecerá modelos desenvolvidos
nos Estados Unidos e na Suécia

__ ... <: �_,

Já Schroeder, Massaran
duba e Corupá receberam
o mesmo montante de
FPM: R$ 3.024.353,86. De
ICMS, Schroeder recebeu
R$ 2.701.476,29, Massa
randuba R$ 3.140.433,61
e Corupá R$ 2-455.541,30.
Mesmo com o acréscimo
nos repasses, as Prefeitu
ras podem encontrar di
ficuldades na gestão das
contas, para fechar o ano

de acordo com a Lei da

Responsabilidade Fiscal.

o ,- S Secretário
de Administração,

Sérgio Kuchenbecker,
diz que se a

arrecadação continuar
abaixo do previsto
aperto será maior

questões burocráticas, e não
falta de dinheiro.

No orçamento de 2013, do

planejado para janeiro a abril,
a Prefeitura teve um déficit de

aproximadamente R$ 2,6 mi
lhões. "Está difícil (manter as

contas)", admite Kuchenbe
cker. Além da economia com

despesas, fornecedores do Paço
estão sendo chamados para re

visões em contratos, na tentati
va de reduzir os valores. "Até o

fim do ano, se as receitas pre
vistas para a Prefeitura não se

realizarem, vamos ter que aper
tar mais", diz o secretário.

SINAL AMARELO:
• ICMS - 4,51% de aumento em relação a 2012,

mas 7,14% abaixo do previsto para este ano.

• FPM - 3,39% maior do que no mesmo período do ano

passado, porém, 9,35% abaixo do p;evisto para este ano.

RECEITAS CORRENTES;

• ICMS representa em média 40,37% do total

• FPM representa em média 12,82% do'total

Do planejado para janeiro a abril de 2013, a Prefeitura teve
um déficit de aproximadamente R$ 2,6 milhões.

Viagem aPortland

Prefeito busca referência internacional
Depois da visita a Jaraguá sobre o modelo educacional e de

do Sul da diretora do Instituto' mobilidade urbana desenvolvido
de Estudos Metropolitanos da em Portland.
Portland State University, Nancy Segundo Dieter, a cidade

Hales, no início deste mês, agora norte-americana conseguiu su

o prefeito do município, Dieter perar o nível de degradação ur
Janssen (PP), vai à cidade es- bana, tendo sido transformada
tadunidense de Portland. Com em exemplo de desenvolvimen
viagem marcada para o próximo to sustentável. Hoje a cidade é
dia 25, Dieter, acompanhado pelo

.

conhecida como uma das mais

presidente da Fundação Instituto "verdes" do mundo, disse o pre
de Pesquisa e Planejamento Físi- feito, destacando que a mudan
co-territorial de Jaraguá do Sul ça foi consequência do investi

(Ipplan), Benyamin Fard, e do se- mento em educação voltada à
cretário de Educação, Elson Car- preocupação com o meio-am

doso, pretende buscar referências biente e em mobilidade urba-

na, com enfoque no transporte
coletivo através da implantação
de ciclofaixas para bicicletas e

faixas exclusivas para ônibus.
Ao visitar obras, universidades e

escolas de Portland durante uma

semana, o prefeito e sua comiti
va esperam trazer projetos que
possam ser adaptados aqui.

, Na sequência da visita à ci
dade norte-americana, o pre
feito e o presidente do Ipplan
seguem para Suécia e Dina

marca; juntamente com comi
tiva da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina

(Alesc). O objetivo é conhecer
o sistema de destinação do lixo.

Segundo Dieter, a Suécia é um
dos países que mais reaprovei
ta o lixo doméstico, com apenas
1% dos resíduos sendo levado
para aterros -sanitários. Apenas
em Jaraguá do Sul, o município
investe R$ 10 milhões por ano

para a destinação do lixo.
Na ausência de duas semanas

do prefeito Dieter Janssen, o vice
Jaime Negherbon (PMDB) assu
me a Prefeitura.A transmissão do
cargo deve ocorrer no dia 24, dia
anterior à viagem de Janssen ..

..
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EXPOSiÇÃO
"A Gramática

Ilustrada", de
Filipi Amorim,
segue. aberta
até junho, na
biblioteca da
Católica de

Santa Catarina

Educa ão
pelos o hos
da arte
PROPOSTA Projeto de artes visuais mostra um caminho

criativo para o ensino da gramática nas escolas

INCREMENTO
A sintaxe

.foi ilustrada
em grafite,
aquarela e

nanquim
sobre papel

o QUÊ: Exposição "AGramática Ilustrada"
ONDE: Biblioteca Padre Elemar Scheid, na, Católica de
Santa Catarina. Rua dos Imigrantes, n? 500, bairro Rau.

QUANDO: Até 3 de junho. Aberto de segunda a sexta

feira, das 7h30 às 22h30, e aos sábados, das 8h às 13h.
QUANTO: Gratuito

Bárbara Elice

T etra. Sintaxe. Próclise. Pleonasmo.
LMetonímia. Quando essas palavras
são ouvidas, quais as imagens que se for
mam dentro da mente? Um professor de
artes de Jaraguá do Sul facilitou esse pro
cesso. Ele teve a ideia de representar, vi
sualmente, os elementos da gramática da

língua portuguesa. Os primeiros resulta
dos compõem a exposição "A Gramática

Ilustrada", instalada na Biblioteca Padre
Elemar Scheid, na Católica de Santa Cata
rina, até 3 de junho.

Esse trabalho é parte de um proje
to maior, chamado Gramaticoforme. O

criador, Filipi Amorim, de 26 anos, busca

provocar a reflexão sobre o diálogo entre

os sentidos humanos. Ele selecionou os

elementos - como o hiato ou a prosódia,
por exemplo - removeu os conceitos ori

ginais e deu a eles novas características,
num formato visual. A proposta é olhar

para as regras da língua portuguesa sob
outra perspectiva.

As pinturas são feitas em aquarela,
grafite, nanquim ou guache. Cada ilus

tração é acompanhada por um texto po
ético, escrito conforme a regra da língua
portuguesa apresentada na imagem. As
criaturas ganharam nomes como "Ilusão

Composta", "Humano Lírico", "Ciborgue
Formal" e "Ciclope Fonético".

.

A ideia surgiu numa conversa en-'
tre amigos, em 2011. Ao ouvir a palavra
"metonímia", Amorim ficou curioso em

descobrir uma imagem que poderia re

presentá-la. Num pequeno caderno, sur
giu a primeira ilustração. "Pensei que a

motonímia parecia um bicho. Para criar,
. precisei desassociar a imagem do aparato
comum. Não pesquisei sobre os elemen-

EDUARDO MONTEClNO

tos para que a ilustração fosse totalmente

independente", explicou. Hoje, o traba
lho reúne 54 imagens, com as respectivas
descrições complementares. O apoio na

criação e edição dos textos foi de Erwin
. Rommel, formado em Letras.

Segundo Amorim, o Gramática Ilus
trada tem finalidade educacional. A expo

sição na bibliotecãda universidade tem a

função de coletar a reação dos estudantes,
pormeio de um pequeno questionário. As
respostas o ajudarão a descobrir se esse.

trabalho cumpre a função de relacionar
a arte e língua portuguesa; e se pode ser

usado como ferramenta de apoio pedagó
gico no ensino fundamental e médio.

Essa avaliação é necessária porque
o projeto vai alcançar as salas de aula,
ainda neste ano. Com recursos do Fundo

Municipal de Cultura, as ilustrações e os

textos serão publicados em cartões e dis
tribuídos dentro de envelopes para os es

tudantes. A expectativa é que o material

esteja pronto em setembro.
Estudante do curso de Licenciatura

-em Artes Visuais da Universidade do Es

·tado de Santa Catarina (Udesc), Amorim
-também é professor no Instituto Jangada,
estagiário no Colégio Marista São Luís e

trabalha no desenvolvimento de material

gráfico para cegos e surdos, num centro

de educação à distância.

Projeto
O Gramaticoforme abrange três dife

rentes trabalhos.Além do Gramática Ilus

trada, existem o Dicionário Sinestésico e

o Laboratório de Sabores. Esses dois úl
timos estão em fase de desenvolvimento.
No site gramaticoforme.com.br é possível
acompanhar o projeto. L'

)
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Cuspir; urinar e defecar
Bangladesh voltou ao cenário

das catástrofes. Dessa vez
com amorte de mais de mil
funcionários numa fábrica do
ramo têxtil. Costurando para
grifes ocidentais, eram pessoas
que não ganhavam mais de

40 dólares ao mês. Nadame

impressionou tanto na vida,
quanto o povo de Bangladesh,
que sempre foi referência quando
se fala emmiséria nomundo.
Bangladesh é um país vizinho
da Índia e está localizado aos

pés do Himalaia. Lá 65% dos
homens e 80% das mulheres são analfabetos.
Amortalidade infantil é de 120 pormil
nascimentos. As ruelas da capital, Daca,
consistem numa visão profundamente
desagradável. Poeira, calor infernal e um odor
sufocante de fermentação. Aqui os homens
estão sempre de camiseta sem manga, iguais
às de ginástica, e de sarongue - uma saia do
tamanho de uma toalha de mesa. Se calçados,
usam sandálias plásticas iguais às Melissas.
Cobertas com um véu escuro, não eram
muitas as mulheres que via circular por esses
labirintos, ondemuitas das habitações eram
constituídas de caixas de papelão e de latas
de óleo cortadas. Via-as de cócoras dentro
das casas; escondiam o rosto, se não com o

véu, com os braços, a fazermontinhos com
as fezes frescas dos búfalos ou a catar piolhos
dos cabelos de um outro também de cócoras
a sua frente. Em tablados de madeira erguidos

ouro embaixo deles. Dois deles,
empoleirados a uma altura de
um metro, de vez em quando
davam uma observada na sujeira
que faziam no caminho de tantas

pessoas, sem pressa.
A liberdade de um menino em

defecar foi curiosa. Estava sujo, de
, barriga bojuda e olhos pequeninos

e brilhantes. Seu rosto lembrava
algum roedor. No bar próximo
ao hotel, comprei para ele umas

I bolachas. Dizia que estava com
--_--_- fome. Como se fosse um ritual

de agradecimento, assim que as

devorou, a menos de ummetro diante de
mim, deu as costas. Se agachou e começou
a fazer ummonte de excrementos entre as

duas únicas mesínhas do local, ocupadas por
senhores que'matraqueavam-entre si. Nessa
hora até pensei que omenino possuía algum
distúrbiomental, mas a atitude daqueles
senhores de somente passar o olho na

situação, sem interromper os serenos goles de
café, mostravam que tudo lhes era familiar.
Trataram aquela cena com a indiferença
de se vissem alguém deixar cair um talher.

Enquanto sorvia um suco de manga, notava
duas coisas.A primeira, o cartaz na parede do
bar, em letras garrafais, de uma campanha
sanitária: 'Fim dos ratos! Fim das baratas!',
proporcionando um certo ar de humor negro.
Segundo, que este, aminha frente, seria
somente mais um monte ao meu redor - a

maioria já estava espalhado por pisadas.

a poucos centímetros do chão enlameado, as
cabras eram abatidas e sua carne vendida.
Ao redor desses tablados, pequenos córregos,
onde o sangue percorria alguns metros até
se juntar ao esgoto repleto de excrementos.
Sentado sobre o sangue ainda úmido, numa
mão o vendedor segurava a xícara com café,
noutra um pedaço de tecido que usava para
afugentar as moscas que camuflavam a carne

cobrindo-a de negro, de tantas que havia.

'Impressionei-me como aquela gente cuspia,
urinava e defecava com tanta vivacidade.
Parecia que eu estava numa aldeia isolada
nomeio da selva daAmazônia, e não no
meio de uma metrópole de quase 15 milhões
de pessoas. Não se incomodavam com o

espaço, se havia fluxo intenso de pessoas
ou não. Um grupo de seis homens estava

agachado numa parada. No começo pensei
que estavam à espera do ônibus, mas depois
percebi os espirais verde-abacate e amarelo-

Clique animal

ADOTE! Cissa procura um lar bem amoroso. É
super carinhosa, gosta de ficar dentro de casa,
gosta de colo, é bem limpinha e adora brincar.
Se dá bem com qualquer cão. Tem sete meses de
idade, vacinada e vermifugada. Será castrada em

'

breve. Contato: Maria - 3376-6400

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

PERDIDAS Essas
duas cachorrinhas

apareceram em

frente do Ateliê da
Tania Cotrim, na rua

da empresa Duas

Rodas, no dia 13.
Muito brincalhonas
e limpinhas,
aparentemente
fugiram de casa. É
preciso encontrar o
dono ou encaminhá
las para adoção. Elas
estão hospedadas
no petshop Cães e

Mimos. Contato: Tania
9975-7445 ou Carol
9980-9088
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Aniversariantes

17/5
Adriano Konell

Bruno Weiller
-

Carla Adriana Junckes

Cindy Müller
Cristiane G. Perkoreski
Cristiano Cláudio Correia
Daniel R. Strelow
Daniela C. Grosse
Daniela Conzatti

Eder P. Batistão

Eliane V. Campestrini
Emanuele Giese
Gabriel Augusto
Gabriel F. de Souza Coelho

Gabriel Streber
Gustavo Bartel
Helena Meyer de Jesus
Heraldo S. Bittencourt
Ivo Lange
Jackson R. Schulz

Janaína Deringer
José P. dos Santos
José R. Alves

Josiane E. Ferreira

Julian Knaesel
Leandro Guetz
Leocenir Bauer Campreghaer
Lucas G. Kniess
Mário Vieira

Marise A. Pereira dos Reis
Maristela A. L. Chagas
Modesta Straub
Natali Raulino

Nathaly Raulino

Rodrigo José Ciconeti

Rogério Kiatkwoski
Sandra Müeller
Sandra Persuhn

Sandro Homburg
Solange Oldenburg
Stàtani de Oliveira Sevlein
Teresinha Ferreira

Vilmar Homburg
Vinícius Rossio

• Mônica Martelli - Atriz '

• Duda Nagle - Ator

Curiosidade
17 de maio ...

... é o 1370 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 228 para acabar
o ano. Dia Internacional
contra a Homofobia. Dia
Mundial da Sociedade
da Informação. Dia
Internacional da

Hipertensão. Dia
internacional da Internet.

Fonte: Wikipedia

•
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Inauguração
A equipe do Stannis Pub prepara o

balcão para receber a todos e celebra.

Hoje é o dia da inauguração de seu irish

point! As portas serão abertas logo mais,
às 17h, no já famoso acesso que fica ali no

calçadão, anexo ao Hotel Nela (o pub fica
no subsolo).Anotem a opção, que a partir
de hoje o estabelecimento abre de terça a

sábado, sempre a partir das 17h (amanhã
abrirá excepcionalmente às 14h). Telefo
ne para contato: 30544467.

Debalão
Tem promo com prêmio

inusitado correndo na time
line. A Proma Construções
vai dar um passeio de balão
mais vídeo da aventurapara
quem melhor responder à

pergunta "O que é liberda
de para você?". Está com a

criatividade afiada? Acesse

facebook.com/PromaCons
trucoes para conferir os de
talhes e participar.

Teatro,
concerto
e dança

E afirmando que Jara

guá é gigante, a vertente cul
tural da cidade também não'
deixa de apresentar alter
nativas. Hoje, às 20h, tem
espetáculo de dança no Sesc
e concerto na Scar ("Tribu
to ao Cinema", imperdível).
Amanhã tem dança na Scar
e teatro no Sesc, também às
20h. Domingo tem apre

sentação de gala do Grupo
de Câmara da Scar, que

,

será promovido às 20h no

Teatro do Sesc. Confiram
mais detalhes na URL bit.

IY/13iaFoj.

Beneficente
Amanhã também é dia

de feijoada, promoção do
Lions Clube em prol da 27a
Campanha da Visão Esco
lar. O evento será na AABB,
com início às 11h e término
às 14h30. No comando da
cozinha estarão Sérgio La
zaris e Tato Branco, o valor
do acesso é R$20.

r- ... :

---_...
- �-- - --

ERlCDEUMA

A equipe responsável pelo jantar em homenagem às mães do C.E.1.
Dente de Leite, promovido último dia 9, na Co'nfraria do Churrasco

ERICDELIMA

Combate
no telão

Ficou de fora da Arena? Se

gue lista com points onde pode
reunir-se com a galera pra curtir
as lutas no telão, incluindo nú
meros para contato: Praça de ali
mentação do Jaraguá do Sul Park
Shopping (dois telões de LED,
com os restaurantes em funcio
namento até às 3h do domingo),
Arriba Mexican Bar (33711160),
Bela Catarina (3371 3412), Cá- I

chaçaria Água Doce (3371 8942),
Jack American Bar (3371 2110),
Licoreria (aberta a partir das
10h, 3054 0855), Madalena Cho
pp & Cozinha (aberto a partir das
14h, 3055 3059), Mr. Beef (3275
2230), Sacramentum (3370
1727), Sam'Bar (3054 4848),
Stannis Pub (aberto a partir das
14h, 3054 4467) e Villa Restau
rante & Choperia (3275 1277).

Ruan Paoletto e Andreia

Spezia conferindo a balada no

backstage da Patuá Music

ocP 11
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VARIEDADES

AGENDA
HOJE À NOITE
• 22h - Discotecagem , Show acústico com Jubarte ,
DJ Paralelo. Local: Blackbird Bar 1 3275 2398

• 22h - Esquenta UFC , DJs Getelina, Coma e Conti.
Local: Licoreria Bar 130540855

• 22h - Música ao Vivo' Samba de bamba com Bel
Bandeira. Local: Sam'bar 1 3054 4848

• 22h - Sacra-Feira' Show com Ulysses e Thirray. Local:
Sacramentum Pub 1 8832 1524

• 23h - Esquenta UFC , Show com Fernando Lima e

Álvaro & Matheus' DJ André Heat , Elas free. Local:
The Way 19981 4762

SÁBADO 18/5
• 10h - Especial UFC' Samba Rock com Zamba. Local:
Licoreria Bar I 3054 0855

• 22h - Música ao Vivo' Show com Produto Nacional e
Convidados. Local: Sam'bar 1 3054 4848

• 22h - Ladies Free' Show com Wesley & André e Grupo
Kibeleza' DJ Diego Feller' Elas free até as Oh. Local:
London Pub 1 3055 0065

• 22h - UFC Jaraguá do Sul' Música ao Vivo com
Camaleão Robô. Local: Sacramentum Pub 188321524

• 23h - Projeto Vácuo - Vocal House Uve , Elas free até
as Oh. Local: Patuá Music 14730540800

DOMINGO 19/5
• 22h - Música ao Vivo' Pagode com Grupo Atitude.
Local: Sam'bar 147 3054 4848

ACERVO PESSOAL

Evento do ano, casam-se neste sábado os

estimados Marthin Stahelin e Camila de Lima.

Abraço demorado aos amigos. Desejamos uma

vida de muita felicidade ao casal

-------��--�lil:�.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Que pega
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sexta-feira, dia 17 de maio, Dia
Mundial das Telecomunicações.
Está a fim de curtir um começo
de fim de semana de muito la
zer? Então vamos às dicas: aque
le encontro com jantar? Junte a

família e vá para o Restaurante
Lehmann's. Você não vai errar!

Aquela última happy e descon

tração? Corra para o Madalena.
Gente bonita é a tônica. Afim de
curtir uma noite de amigos em

clima romântico? Cheers Irihs é
o certeiro para hoje! Levar um
amigo ou amiga para uma noite
descolada? Shed, em Balneário

Camboriú, será tudo de bom!
Não gostou de nenhuma? Des

culpe, cherry, fique em casa, apa
gue a luz e assista o Ratinho.

Niver
Hoje, Luiz Fernando Neves, o

DJ Fernando S., acorda com ida
de nova. Faz aniversário, claro.

Quem tem o número do celular

dele, ligue! Ele vai adorar saber

que foi lembrado.

I
I

�

I

)'
,

DESTAQUE Todo bonitona
Gislaine Argenton, da
Gi Acessórios, produziu a flor do
convite da Festa do Champanhe

FOTOS MAURICIO HERMANN

seLAS Juliana Perin
e PatriciaWelrich da Le
Bru Perfumes, borrifaram a

festa das mulheres de alegria

MUNDO DOS BRINQUEDOS

41.'"

Feijoada beneficente
Como todos os anos, o Lions Club Jaraguá do Sul Cidade Industrial realiza sua feijoada benefi- .

cente. O Lions é uma entidade que dá apoio à comunidade, com foco nos deficientes visuais. O even

to ocorre neste sábado e a organização fica a cargo dos voluntários, que nãomedem esforços para que
.

a feijoada aconteça com sucesso. Nesta edição, o encontro contará com a participação do Musical JS
banda. Uma ótima dica para o sábado.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Lidiani Atila, da Nutrilli, não
esconde a felicidade de ser

mamãe. Gravidíssima, conta
aos mais chegados a emoção
da notícia. Os amigos e o papi
do baby também estão nessa

onda. Parabéns!
.. .. ..

Meu amigo, Sandro Schuenke, é
a mais nova sensação da rádio
Studio FM. O figuraça comanda,
aos domingos, das 6 às 8 horas,
o programa DeUtche Schlager .

Toca sucesso das rádios tops da
Alemanha.
.. .. ..

Quem esteve ontem circulando
na Festa do Champanhe foi a

bela Jacy Aguiar. Aliás, mulheres
bonitas foram a tônica da noite.

• • •

Ontem trocaram alianças na mão

esquerda os jovens Jeferson
Tomaselli e Jessica Ramos.

Felicidades ao casal.

3370-3242

Três notas
Quem desfila again pelos
lugares in de nosso high é
Cristiano Siewerdt, da Epic.
Não estámais fazendo par .

. romântico com ninguém-
..

. Leonardo Raussis, Diego
Raussis e suaAmanda,
contando maravilhas
do passeio de 15 dias

que curtiram em terras

americanas!

.'

Sábado, oMadalena vai
esticar o horário de trabalho.
Ficará abertomadrugada
adentro para atender
a demanda de turistas
atraídos pelo UFC.

Desfilando
Ontem, quem tirou
da loja Kia Power

Import um lindo Kia

Sorento, zero bala,
fói o amigo Adilson
Macario Oliveira.
Está mais feliz que
ganso novo na lagoa.

EQUIPAMENTO
E INSTALAÇÃO

teMiil>i
HDTV É ISSO r4�iJi4i.'!1

(47) 3371-4643 I 3054-4643
Presidente Epitáclo Pessoa, 1645 - Sala 1

Centro I Jaraguá do Sul

Capa
Ainda ecoa pelos quatro quantos da cidade amatéria da capa da

Revista Nossa com o Dr. Humberto Pradi, muito bem escrita pela
jornalista Priscilla Pereira. Humberto se dedica integralmente à

sua carreira e comemora o sucesso da família. Ele está classificado
entre os advogados que faz, emuito bem feito!

Obrigado!
Reunir 235 mulheres lindas, descoladas, de altíssimo

astral e de energias positivas em plena quarta-feira é para
poucos. Obrigada, Derma Bond, Biodora, Gi Acessórios,
Li Arte Decorações, Le Bru Perfumes, Super Nova FM,
Miotetto, Casa Mais Decoração, Greicy Moser, Nutrilli,
Casa Gourmet e outros parceiros. Obrigado, meu Deus,
pelo sucesso da 6a Festa do Champanhe.

PRESENÇA Daniela Didzian, da Biodora,
-

uma das importante patrocinadoras da 6ª
Festa do Champanhe i '!I II ,dll.1

vácuo
Neste sábado à noite a Patuá Music vai bombar, se é que

você me entende. Lá rola a apresentação da excelente banda
Vácuo. E o que é melhor: as mulheres entram free até 11 horas.

FELIZ A arquiteta Graziela
Bordim solta sorriso na pista
da 6º Festa do Champanhe

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2013

TE CONTEI
• Lena Negri, Deni Fachini,
Luciana Soares, Neila
Bianchi e Matistela Rozza
estavam lindas e muito
bem vestidas na 6ª Festa
do Champanhe, na última

quarta-feira, na Epic.

• Nutrilli e Casa Gourmet
deram um shaw de
comidinhas na 6ª Festa do

Champanhe. Conhecem
tudo de gastronomía e mais
um pouco

.. Outra amiga que estava
feliz e maravilhosa na

Festa do Champanhe era

a empresária Rosangela
Tepassé Schmitz.

.. Este colunista e a

apresentadora Fabiola
Bernardes, de Joinville,
trocaram figurinhas. Breve
voltarei para a telinha.

.. Salve, salve, salve ... As
águas do Rio ltapocu vão
rolar. Cala-te "mia" boca!

.. Sábado no Bar Lico, tem
caldinho de feijão e samba
rock, com o grupo Zamba.

.. Hoje é sexta-feira,
dia de novena, viu? Dia
também de curtir um happy
hour na churrascaria e de
saborear aquele sushi. Mas
cuidado: você está sendo
filmado ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Enchendo a cara
Sábado à noite o sujeito resolve levar a mulher para tomar umas

cervejas num barzinho. Quando eles estão na segunda rodada, ela diz,
assustada:

- Amor! Você está vendo aquele cara ali naquela mesa, enchendo a

cara de uísque?
- Estou, por quê? O que tem esse babaca?
- É o meu ex-marido! Eu me separei dele há sete anos e até hoje ele

não conseguiu parar de beber!
- Não fala besteira! - discorda o marido. - Ninguém consegue

comemorar tanto tempo assim!

Cinema
Programação de 17 a 23/5

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Reino Escondido - Animação - Dublado -14h,
16h10,18h20,20h30

ARCOPLEX 2
• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional- 15h, 17h1 O
• O Último Exorcisme - Parte 2 - Terror - Legendado -

19h30,21h20
ARCOPLEX 3
• Homem de Ferro 3 - Ação - Legendado -14h,
16h30, 19h, 21 h30

JOINVILLE

.GNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 21 :50 - LEG . Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50 - DUB - Fantasia

'Giovanni Improtta - 15:00, 17:15, 19:25, 21 :30 - NAC - Comédia

'Homem de Ferro 3 - 13:20,18:40,21 :10 - DUB - Ação
, Uma Ladra Sem Limites - 16:00 LEG - Comédia
'A Morte do Demônio - 21 :20 - LEG - Terror

_' Reino Escondido - 14:15, 16:45, 19:10 - DUB - Animação
'Somos Tão Jovens - 14:30, 17:00, 19:45, 22:00 - NAC - Drama
, Homem de Ferro 3 (3D) - 16:15, 19:00,21 :40 - DUB - Ação
, Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30 - LEG - Ação

• GNC MUELLER

-Hornem de Ferro 3 (3D) - 21:10 - DUB - Ação
'Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50 - DUB - Fantasia
, Finalmente 18 - 14:20, 16:45, 19:10, 21 :30 - LEG· Comédia

'Homem de Ferro 3 - 15:20, 21 :45 - LEG - Ação
, O Último Exorcismo - Parte 2 - 17:50 - LEG· Terror

'Somos Tão Jovens - 13:15, 19:40 - NAC - Drama

Reino
Escondido
Em 'Reino

Escondido', uma
adolescente é

magicamente
transportada
para um universo
secreto e vai

precisar contar
com a ajuda dos
seres fantásticos
que o habitam
para conseguir
salvar o mundo
dos humanos e

esse novo reino

que ela descobriu
de uma força
maligna, que
ameaça destruir a
Terra.

Sudoku

19 r".�. 1
,

3 4 8

2 6 3 5

4- 1 9

Ih 5 ", "!

6
'''",

"�"o,', ,'o,

[;:"9 4
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1 7 8 5

6 7 2

8 6 1

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

Previsão de

geada hoje
Tempo seco com predomínio de
sol devido àmassa de ar frio e

seco. Temperatura baixa, negativa
em algumas cidades do Planalto
Sul, com previsão de geada nas
áreas altas do Estado.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� �
l .;� Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 12°e

MÁX: 200e
Parcialmente
Nublado

� �-
J V
� JI j "

DOMINGO
lnstável

MíN: 16°e
o.JMÁX: 25°e
Nublado

�. *
i,' Chuvoso

SEGUNDA •MíN: 15°C
MÁX: 22°C Trovoada

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

CHEIA 25/5

HORIZONTAIS
1. Porção de um todo / Polícia Técnica
2. Que ainda não atingiu a maioridade / Manifestar ale

gria de maneira natural
3. O açúcar que constitui substância alimentar de

grande valor energético
4. O Santana (1931-2006), técnico da seleção brasi

leira de futebol nas copas de 82 e 86/ Correlativo
de outras

5. Curso de água natural / (Gír.) Beber bebida alcoólica
6. A metade de XVIII / O jovem cantor Santana
7. (Loc.) Cometer um erro por distração
8. Um líquido precioso / As iniciais da atriz Giardini
9. Encargo, obrigação / Em tal quantidade
10. Meio de transporte, coletivo ou de carga, que anda

sobre trilhos / País da Indochina, com capital Vien
tiane

11. O herói gaulês das histórias em quadrinhos
12. (Esp.) Exclamação de apoio por uma jogada acer-

tada / Diz-se de ciência como a matemática 10

13. As iniciais da atriz Negrini / A mitra de três coroas
il

que o papa usa.

VERTICAIS
1. Diz-se da fita usada para medir, especialmente em 13

costura, alfaiataria, lojas de tecidos etc. / O con

junto de ocas

2. Parte da cama oposta à cabeceira / (Matem,) Reta
orientada/ O diretor e ator norte-americano Welles

(1915-1985), de "Cidadão Kane"
3. Um famoso cursinho preparatório pera vestibulares
/ Aleijado da mão

4. Bife, enrolado com toucinho, cenoura etc" e cozido
num molho / Produto da horticultura

.

5. Três vezes campeão / Um grande afluente do rio
Amazonas / A peça mais importante do xadrez

6. A capital do Mato Grosso / Objeto us.ado para polir
ou desbastar a unha

7. Nascido na capital italiana / Impor um tributo
8. Pôr os pés sobre / Quinta constelação zodiacal, si

tuada entre Câncer e Virgem / As iniciais da atriz e

apresentadora Taís
_,

9. Um terço de nove / Crustáceo de corpo alongado e

de carapaça longa e estreita; é muito consumido
por sua carne saborosa

(n .. : I.
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos (oleIÕes
de revistos

ió publicados.
São 5 revistas
em cada volume

por um preto espetiall
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Ester interrompe o assédio de Cristal a Cassiano. Ju
liano cobra de Natália o fato de ela não o ter apresentado
para Reinaldo como seu namorado. Alberto convida Cris
tal para almoçar em sua casa. Cassiano avisa para Amara

lina que Alberto deve estar armando contra ele. Guiomar
comenta com Cristal e Amparo que Cassiano foi preso no

Caribe por Dom Rafael. Alberto oferece sociedade a Cristal
no Grupo Albuquerque, se ela conseguir seduzir e conquis
tar Cassiano.

• SANGUE BOM· GLOBO· 19H
Bárbara confirma sua predileção por Amora e deixa

Malu arrasada. Perácio conhece Filipinho. Xande e Júlia

fingem ser namorados na frente de Edu e Cléo. Amora hu

milha Malu. Lara se arrepende de pedir ajuda para Tito.

Áurea convence Vitinho a ficar ao lado de Tina. Júlia ex

plica o que Filipinho deve fazer e começa a filmar. Malu

procura Maurício. Fabinho forja um encontro com Plínio e

deixa o cineasta desconfiado. Santa pergunta por Fabinho

para Verônica. Brenda provoca Rosemere, que decide se

vingar da rival. Tito pensa no fora que levou de Renata e

Lara, e resolve investir em Sheila. Plínio dá um ultimato

em Fabinho. Malu propôe transformar Bento em uma pes
soa famosa para dar uma lição em Amora.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Último capítulo não foi divulgado.

• CARROSSEL - SBl . 20H30
Na diretoria, Matilde diz a Olívia que o material que

captou é pouco. Olívia afirma que não vai filmar mais

nada, está exausta. A partida de futebol de início. Os ga
rotos da Escola Mundial fazem o primeiro gol, mas o juiz
anula. As meninas chamam o juiz de ladrão e saem cor-

Amor à Vida

Para viver vilão, Solano está estudando a história do nazismo
Tudo que compõe o universo de Félix é cinzento. Para Ma

teus Solano, que vive o personagem, essa tem sido urna gran
de empreitada. "O Félix não tem limites e, ao mesmo tempo,
tem um humor danado", conta o ator, que soma à comple
xidade do personagem o fato dele ser um homossexual não

rendo atrás dele. Matilde e Olívia decidem ir ao parque

para captar imagens da natureza. Elas encontram Renê

deitado na grama, ele fica sem graça. Matilde pergunta
se o professor está sozinho. Durante o jogo, Mário diz a

Jaime que viu Paulo conversando com o garoto do outro

time. Mário questiona Paulo e o chama de traidor. O

segundo tempo começa e Paulo faz um gol. No parque,
Helena se aproxima de Renê com algodão doce. Ao ver

Olívia e Matilde, ela fica desconcertada. Olívia pergunta
a Renê e Helena se eles estão juntos. Os dois descon

versam. Matilde decide colocar Helena para ler o roteiro

do projeto, para fazer a abertura do OVO. Olívia fica en

ciumada. Mário estranha a tristeza de Rabito e chama

um veterinário para examiná-lo. Matilde tenta gravar o

vídeo com Helena, mas Olívia não para de interromper.
As duas começam uma discussão. Renê e Helena saem

às escondidas. Está prestes a cair um temporal, Olívia e

Matilde saem do parque correndo.

• BALACOBACO - RECORD
Abigail revela que não sabe sobre o paradeiro de Nor

berto e Isabel se desespera ao pensar em Teresa. A senho

ra afirma que o vilão é o pai biológico da menina. Gabrie

la mente sobre afoto para Celina, que fica desconfiada.

Adamastor pressiona Laura, sem sucesso, e a produtora
decide tentar consertar a situação. Diva e Dóris se escon

dem, enquanto Cremifda tenta expulsar Osório. Abigail ga
rante que sua filha encontrou com Norberto por vontade

própria e afirma que os dois tiveram noites de amor. Isabel

desconta sua fúria na mãe e Eduardo decide denunciar a

sogra à polícia. Marlene se emociona com a possibilidade
de ser avó, enquanto André seduz Luiza. Lucas se prepara

para a prova de mestrado e agradece o apoio de Catarina.

Violeta/Vitor entrevista Joana e Mauro, instigando a po

pulação a ajudar na prisão de Norberto. Mirela destrata

Vicente, Celina os interrompe e pede para conversar com

o casal. A produtora afirma que a foto é uma montagem
e convence a atual esposa de seu ex-marido. Josefina se

desculpa com Plínio e pede sua ajuda para descobrir mais

sobre o corno de Santa Teresa, seu admirador.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Boatos de gravidez
deBeyoncé

Os boatos de que Beyoncé está grávida do

segundo filho continuampipocando na impren
sa internacional. Ainda mais agora que a canto

ra precisou cancelar sua apresentação na na ter
ça-feira na Bélgica, por recomendação médica.

Segundo a Associated Press, urn representante
da artista confirmou que seus médicos pediram
que ela descanse depois de apresentar urn caso

de 'desidratação e esgotamento físico'. De acor
do com o site HollywoodLife, é questão de dias

para a cantora confirmar que espera bebê.

Promotoria pede
condenação de Thor

o Ministério Público pediu a condenação
do empresárioThor Batista pelo atropelamen
to de um ciclista, em março de 2012, em Xe
rém. O MP requereu que a pena de Thor seja
convertida em prestações de serviços e que ele

pague uma multa de R$ 1 milhão para uma

instituição, de preferência hospitalar ou de re
abilitação de pessoas acidentadas no trânsito.
De acordo com o despacho da promotora Pa

tricia de Oliveira Souza, o MP entendeu que
está comprovada_a responsabilidade penal de
Thor pelo crime de homicídio culposo (quan
do não há intenção de matar) no trânsito, e
pede a sua condenação por ter atropelado e

. matadoWanderson dos Santos..

assumido. "Amaldade todomundo tem. O ator só devebuscar
conhecer isto em si. Tenho estudado bastante sobre o nazismo
e a história de como o povo alemão foi seduzido pelamaldade.
Tenho pesquisado também sobre sedução, Maquiavel, essas
coisas. Omundo do Félix é esse, maldade pelo poder".

Horóscopo

�Áries
._., 20/3 a 19/4 - Fogo

,

Tenha cuidado com gastos
desnecessários. Não é um bom dia

para abusar da sorte nas finanças.
Fuja de jogos, apostas, negócios
de risco ou especulações. Sua vida
amorosa recebe o estimulo das
estrelas. É tempo de buscar um

poucomais de diversão. Cor: roxo.

ii Touro
20/4 a 20/5 - Terra

O excesso de sensibilidade

pode alterar o seu humor, por
isso, tenha cuidado com amaneira
de tratar as pessoas com as quais
convive. O astral é dos mais felizes

para quem deseja viajar ou estrei
tar laços. A dois, seja mais espon
tânea. Cor: tons pastel.

Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar

Embora a sua força de comuni
cação esteja em alta, nem tudo vai
correr conforme planejou. Marte
pode testar a sua paciência no fim
do dia. Este é o momento de se

aventurar um pouco mais. Viagem
ou passeio poderá abrir seus hori
zontes afetivos! Cor: bege.

Câncer
21/6a 21/7-Água

o dia revela aborrecimentos
ou conflitos com as pessoas do seu
convívio por causa de dinheiro. No

trabalho, pode pintar um clima de

grande competição, por isso fique
de olho! Bom astral no amor. Sua

discrição será especialmente valo
rizada. Cor: amarelo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Tenha cuidado para não criar
um clima de competição com os

colegas, principalmente à tarde
- as pessoas vão se mostrar mais

competitivas. No campo afetivo,
as brigas podem ser passageiras e

a reconciliação deliciosa. Está só?
Aventure-se! Cor: tons claros.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Não tente forçar o seu ponto
de vista nem apressar os acon

tecimentos, do contrário poderá
atrair ressentimentos. No campo

sentimental, a sorte vai estar ao

seu lado. Sua estratégia de sedu

ção promete dar certo - não tenha
receio de errar! Cor: roxo.

Personalizesuassimpatias,
despersonalize suas antipatias.

William Ralph Inge

'I. Libra
.. 23/9a22/1O-Ar

o dia requer cautela com

acontecimentos inesperados que
possam afetar os seus recursos. À
noite, você vai se revelar mais au
toconfiante e capaz de manobrar
as coisas a seu favor. Viagem ou

encontro poderá estimular o rela
cionamento a dois. Cor: vermelho.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

Seus interesses profissionais
poderfibater de frente com as suas

necessidades afetivas. Traçar algu
mas prioridades pode ser funda
mental neste dia. O seu progresso
está em evidência e a vida amoro
sa tende a ficar em segundo plano
nestemomento. Cor: lilás.

se. Sagitário• 22/11 a21/12-Fogo
Evite fazer promessas que

não possa cumprir, pois esse não

é o momento de tentar abraçar o
mundo com as mãos. Convém ter

cuidado com acidente de trabalho
ou percurso. Na paixão, o astral é
dosmais felizes neste dia. Está só?
Vá à luta! Cor: tons pastel.

a Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Pode haver um transborda
mento de emoções e problemas
que você vinha tentando evitar,
mas queinfelizmente não serápos
sível ignorar. Fuja de promessas de
dinheiro fácil. Romance com pes
soa que faz parte do seu cotidiano
será favorecido. Cor: tons pastel.

Aquário
I 21/1 a 18/2 -Ar

Há uma certa tensão entre os

seus interesses e as necessidades
dos outros em todos os setores,
inclusive no trabalho.ALua indica

que este pode ser um dia muito es

pecial no relacionamento amoroso
e o clima de união será invejável.
Cor: tons pastel.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

O dia revela a possibilidade
de brigas no ambiente de traba
lho. Evite se indispor com pessoa
de autoridade no decorrer do dia.
Você não pode reclamar da sorte

no que diz respeito à suavidaamo
rosa. Boa fase para realizar seus
anseios afetivos. Cor: marrom.
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HotelCentral

ATENCAO
Sm. V'JOjcmtes e Passageiros.
� em� do Sol, prlj(VJte kr

�o� ••��E?�.�
�� sua diWtsIa e mdí6:� f�
� com� J'I'«:(O que �
�á«'t"�, .

Pt. DJÁmA��C4�_1 Jk�-.
'fAJl CAMA e CAfÉ�te os 26#),

v, S::� WIlftll'W, �, e%'�
da�� 4.'m dW� praft;t!L

V�a.gMcsea�
Al"�DASOPA DE MOOOT()S que

�te se etICóPtra.

'famban�� por preço!
que� 1)� ZIJ mais simples qpem
fÍQ� ter� deste afamado HOTEL
de AMARO M, DOS SANTOS.

Rua CeL Emílio Jordan. 116
Jatap da Sul - Santa Calalina.

ACERVOARQUIVO HISTÓRICO

Propaganda do Hotel Central, enaltecendo
o conforto e a gastronomia presentes no esta

belecimento. O Hotel Central, que teve suas

atividades iniciadas em 1918 porWillyVoigt, já
havia passado por diversos proprietários, entre
eles Emilio Stein, Otto Kathwinkel, Frederico
Oberbeck, Franz Hesselmann, Oscar Mathias
e, no ano de 1948, Amaro dos Santos.

A sericulturaem Jaraguá
Em março de 1938 foram realizadas expe

riências em Jaraguá para dar início a atividade
de sericultura. Os agricultores LeopoldoMichel
e Carlos Schreier, que se dispuseram a partici
par, ficaram satisfeitos com os resultados ob
tidos em suas propriedades, pois a formação
dos casulos foimais rápida que nos municípios
vizinhos. Encaminharam os resultados para a

. Indústria da Seda Nacional, com sede em Blu
menau. Vislumbrava-se a possibilidade da cul
tura do bicho da seda nomunicípio ser fonte de
lucro para os agricultores.

"Trânsito Disciplinado,'
Povo educado."

Este era o slogan da Campanha de esclareci
mento sobre o trânsito promovido pelo Rotary
Club de Jaraguá do .Sul, a partir de outubro de
1970. Aos pais era solicitado que ensinassem os

filhos a atravessar as ruas nas faixas de pedestres
e a não correr pelas calçadas. Diziam ainda: a

educação de um povo se conhece pelo trânsito.

Herton Schünemann

eutscheEcke,
e hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

Spiel ohne Grenzen
Kennen Sie eins von diesen

Spielen im Bild? Sie sind bis heu
te besonders beliebt, nicht nur
hier in Brasilien. Viele haben ihre
Wurzeln in anderen Lândern und
kennen keine Grenzenmehr.

Diese Spiele haben die Welt
erobert und haben viele Fans
weltweit.

Menschen spielen in ihrer

Freizeit, um sich zu erholen
und um zu entspannen. Spielt
man alleine, erfâhrt man Ruhe.

Spielt man zusammen mit an

deren, erlebt man Geselligkeit

und Freundschaft. Manche Spie
le haben einen Wettbewerbs
charakter: Die Spieler messen

ihre kôrperlichen oder geistigen
Fâhigkeiten.

Ein von diesen Spielen ist
Schach. Schach ist das Spiel der
Kõnige, das seit Jahrhunderten
viele schlaue Kôpfe beschãftígt
hat. Es stammt vermutlich aus

Indien. Dort wurde es lange vor
Christus gespielt und als ,,Ar
meespiel" genannt. Spâter kam
es nach Persien und breitete
sich dann über ganz Asien aus.

Zwischen dem 700 und 900 kam
das Schachspiel nach Europa.
Es wurde zuerst vom Adel und
in Kõnigshãusern gespielt, aber
nach und nach in Caféhâusern
und in Universitáten.

Schach ist ein strategisches
Spiel. Und es wurde für viele
Menschen zum Bild für das Le
ben. Viele Menschen fühlen sich
wie Schachfiguren von einer
hõheren Macht hin-und herges
choben. Eins ist aber klar: Wir
lernen durch das Spielen unsere

Welt kennen.

Was fÓ,. Spiele hastdu als Kind gespiett?
STEINSCHLEU [)ER VERSTECKEN

KREISEL

Resumo em

português:
Alguma destas
atividades lúdicas
lhe éfamiliar?Estas
brincadeiras ejogos não
conhecemfronteiras e

ganharam o mundo.
Através da3udicidade
conhecemosmelhor
nosso meio. Umjogo
antiquíssimo é o xadrez,
outrora conhecido como

'Jogomilitar"por ser
umjogo estratégico; era
jogadoprimeiramente
pelas castas elevadas e

.

realeza.

MfJ(A[)O

MURMELN

E·In isschen lemen
In der deutschen Spra

che kommen manchmal
Wõrter vor, die im ersten

Moment komisch oder
falsch geschrieben ausse

hen, weil es im Vergleich
zu anderen Sprachen oder
zu Portugiesisch anders ist.

Daher sind interessant
Wõrter wie Komposita.
Komposita sind zusam

mengesetzte Wõrter. Und
besonders sind, unter ande
ren, folgendeVokabeln, weil
sie in der deutschenSprache
drei Konsonanten hinterei
nander haben: Schifffahrt,
Rollladen, Nussschale, Fit
nessstudio.

.

Ein Lerner mag sagen,
dass es võllig falsch sei, ist
es aber nicht. Solche Kom
posita kommen nicht so

oft vor, aber sie existieren.
Und sie machen das Ler
nen der Sprache besonders
interessant.

hi

Resumo emportuguês:
Em alemão é possível escrever certos vernáculos compostos com três
consoantes iguais. Não são tão comuns, mas existem. Aspalavras
compostas, neste caso, podem ser motivo de graça ou temorpara alguns
aprendizes. Naformação de um substantivo composto, quando ocorria a

junção de três consoantes iguais, uma delas desaparecia. Segundo a nova

ortografia, devemos manter as três. Exemplo: die Schiffahrt (a. viagem de

navio), junção de das Schiff+ die Fahrt. Nestes casos, podemos usar o hífen
para evitar aquelaforma: die Schift-Fahrt.

: i.
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Missa abre processo
para a beatificação

LÚCIOSASSI

TRABPLHOS

Equipe começa hoje
a tarefa de recolher

documentos para
provar milagres
do Padre Aloísio

Natália Trentini

Oprocesso de beatifica

ção do padre Aloísio

Boeing começa oficialmen
te hoje. Uma missa, às 19

horas, na Catedral São
Francisco Xavier, em Join

ville, irá instaurar o Tribu
nal Eclesiástico Diocesano.
Ele inicia a investigação da
vida do candidato a santo.

A fase diocesana dura

aproximadamente um ano.

Um juiz, um delegado do

bispo, um promotor de

justiça e dois secretários
fazem parte da equipe que
coordena o recolhimento
de documentos e testemu

nhos. O processo é acom

panhado por um postula
dor, enviado pelo Vaticano.

A partir da abertura do

processo, Aloísio recebe o tí
tulo de Servo de Deus. Para

a beatificação é preciso a

comprovação de um mila

gre. O processo irá investigar
os casos, que passarão por
rigorosa análise. Com dois

milagres comprovados, o

padre passa a ser reconheci
do como Santo.

A ação teve origem pelo
clamor da comunidade. Fi
éis buscaram a interseção

FÉ Padre Aloísio Boeing é uma das referências de

mobilização de fiéis na região em busca de graças

do padre após sua morte

em 2006. Aos poucos, o

túmulo na comunidade.
Nereu Ramos foi tomado

por placas com mensagens
de agradecimento pelas

graças alcançadas. Em

abril, foi criado o Instituto
Padre Aloísio para arreca

dar recursos para pagar os
custos do processo de in

vestigação.

Bairro Chico de Paulo

Moradores esperammelhorias em rua

Buracos, lama e poeira
são problemas constantes

para quem 'mora em ruas

sem pavimentação. Há al

guns meses sem manuten

ção, a Rua Erico Negher
bon, no bairro Chico de

Paulo, apresenta todos es

ses problemas, dificultando
o acesso dos moradores.

Principalmente na su

bida, a água da chuva for
mou valetas na lateral e no
meio da via. Os motoristas

precisam se revezar na

passagem, já que a erosão

diminuiu significativa
mente a largura da rua.

A população pede uma

manutenção urgente. "Pas
saram na rua ao lado e aqui
não. A gente ligou várias

vezes, até agora nada", co
mentou a professora, Rosa
ne Teodoro, 51 anos.

Outro problema é omato
no terreno da frente, que está
invadindo a pista. Segundo
o pintor, Silvandro Augus
to Lopes, 50 anos, já foram
instalados tubulação, rede
de saneamento básico em

LÚCIOSASSI

RECLAMAÇAO Silvandro e Rosane mostram as valetas abertas e o mato na via

toda a extensão, mas com o

tempo as bocas-de-Iobo aca

baram obstruídas pela areia.
Um abaixo assinado

reunindo a assinatura de to
dos os moradores será no

vamente encaminhado para
a Prefeitura. O documento

pedindo a pavimentação da
rua havia sido encaminha
do no ano passado, mas não
houve resposta.

"Sabemos que o as

falto demora, enquanto
isso nós queremos, pelo

menos, as melhorias. É só
colocar um material, pas
sar uma patrola, porque
quando começar a chover,
não vamos poder sair de

casa", destacou Lopes.
Atualmente, 218 ruas

aguardam pela pavimen
tação, e a Erico Negherbon
não está entre elas. O as

sessor das Associações de
Bairros na Prefeitura, Má
rio Inácio Pappen, já havia
solicitado aos moradores a

entrega do abaixo assinado

para dar andamento ao pro
cesso. "Depois a lista é enca
minhada para o setor de in

fraestrutura, se tivermesmo
80% de adesão o projeto é

encaminhado.para empresa
concessionária dos serviços
de pavimentação", disse.

Quanto às melhorias,
Pappen repassou o pedido
para o setor responsável.
Um fiscal deverá ser desta
cado para verificar as con

dições da via e indicar os

reparos necessários.

AArdosia Concreto LTDA, sob
CNPJ 11.240.895/0002-39,co
munica o extravio das seguin
tes notas fiscais: GM110320,
GM110023, GM110013.

WEG S.A.I GRUPOWEG - COMPANHIAABERTA
CNPJ sob nO 84.429.695/0001,11

Avenida PrefeitoWaldemar Grubba, 3.300 CEP 89256,900

Jaraguá do Sul, Santa Catarina I NIRE 4 23 00012203

EXTRATO· ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA, LOCAL: 23/04/2013, 16 horas, sede social da

Companhia, á Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, CEP

89256-900, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. PRESENTES: (a)
Acionistas representando mais de 84,20% do Capital Social; (b) O Sr.
Alidor Lueders, representante do Conselho Fiscal; (c) O representante
dos Auditores Independentes, Sr" Marcos Antonio Quintanilha, da
ERNST & YOUNG TERCO -Auditores Independentes e; (d) O Diretor
Presidente Executivo da Companhia, Sr" Harry Schmelzer Júnior.
MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Dimas Tarcísio Vanin.

PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial
do Estado de Santa Catarina" nos dias 20, 21 e 22/03/2013; no

jornal "Valor Econômico" de São Paulo/SP, nos dias 20, 21 e 22 a

24/03/2013; e no jornal "Correio do Povo" de Jaraguá do Sul/SC, nos
dias 20, 21 e 22/03/2013. Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras: contendo o relatório dos Auditores Independentes e

Parecer do Conselho Fiscal, publicado no "Diário Oficial do Estado
de Santa Catarina", no jornal "Correio do Povo" de Jaraguá do Sul/
SC e no jornal "Valor Econômico" de São Paulo/SP, todos no dia
28 de fevereiro de 2013. Propostas do .. €onselho de Administração
colocadas a disposição nos sites WEG www.weg.net. CVM www.

cvm.gov.br e BM&FBovespa www.bmfbovespa.com.br. ORDEM
DO DIA: Dispensada leitura do Edital de Convocação, face sua

regular e prévia publicação. LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA:

Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em 'forma de

sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos.

acionistas, na forma dos §§ 1 ° e 2° do art. 130 da Lei n? 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas:
1'. Aprovar, com abstenção dos acionistas legalmente impedidos, o

Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos
Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e demais atos
e documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012,
enviados á CVM e BM&FBOVESPA no dia 27/02/2013 e publicados
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Correio do Povo e

Valor Econômico no dia 28/02/2013. 2. Aprovar por unanimidade
a destinação do lucro líquido do exercício colocado á disposição
da Assembleia Geral, no montante de R$ 655.979.142,64, mais:

(a) R$ 440.634,63 relativo a Reversão de Dividendos de Exercícios

Anteriores; (b) R$ 50.304,00 relativo a realização da Reserva de

Reavaliação (1989); e (c) R$ 47.820.590,66 relativo a realização da
Reserva de Reavaliação - Custo Atribuído (2010), conforme proposto
pelo Conselho de Administração, com a seguinte destinação: (a)
R$ 32.798.957,13 para Reserva Legal; (b) R$296.256.156,99 para
Financiar Reserva para Orçamento de Capital/Investimento em 2013; e
(c) R$ 375.235.557,81 para Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
já distribuídos, ficando ratificadas e homologadas as deliberações do
Conselho de Admínistração tomadas com base no art. 37 do Estatuto
Social, referentes a distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012. 3.

Aprovar por maioria a remuneração global anual dos Administradores
da Companhia, para o exercício de 2013, no montante de até R$
24.400.000,00, assim distribuída: (a) Remuneração pela WEG S/A
no montante de até R$ 4.300,000,00 sendo até R$ 2.200.000,00 de
honorários fixos e até R$ 2.100.000,00 de honorários variáveis; (b)
Remuneração pela controlada WEG 'Equipamentos Elétricos S/A no

montante de até R$ 19.000.000,00 sendo até R$ 9.700.000,00 de
honorários fixos e até R$ 9.300.000,00 de honorários variáveis; e (c)
Remuneração pela controlada WEG Tintas Ltda no montante de até
R$ 1.100.000,00 sendo até R$ 560.000,00 de honorários fixos e até
R$ 540.000,00 de honorários variáveis. A remuneração variável será
calculada de 0% até 2,5% do lucro líquido consolidado do exercício,
de acordo com o indicador de desempenho "resultado da atividade

após participação no lucro e impostos sobre o capital investido", desde
que seja, no mínimo, 10% no ano de 2013. 4. Eleger por maioria os

membros do Conselho Fiscal, a saber: Indicados pelos Controladores:
• membro efetivo: Alidor Lueders; e como seu suplente: Sr" Ilário Bruch;
• membro efetivo: Sr" Eduardo Grande Bittencourt; e como seu suplente:
Sr" Vanderlei Dominguez da Rosa. Indicados pelos minoritários: •

membro efetivo: Sr" Gilberto Lourenço da Aparecida; e como seu

suplente: Sr" Marcelo Adolfo Moser. Os membros do Conselho Fiscal
tomarão posse no prazo máxímo de 30 dias, a contar desta data,
mediante a assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho Fiscal e exercerão seus cargos até a primeira Assembleia
Geral Ordinária que se realizar após esta data, os quais declaram que
atendem os requisitos previstos em lei e que não estão impedidos para
o exercício do cargo, nos termos do artigo 162 da Lei nO 6.404/76,
cuja declaração fica arquivada na sede da Companhia. 5. Aprovar por
maioria a remuneração individual mensal para os membros efetivos
do Conselho Fiscal no valor de R$5.950,00 (cinco mil e novecentos e

cinquenta reais). 6. Aprovar por maioria que as publicações dos atos

legais da Companhia sejam feítas nos seguintes jornais: "Correio do

Povo", de Jaraguá do Sul- SC, "Valor Econômico", de São Paulo - SP,
"Diário Oficial do Estado de Santa Catarina". Nada mais havendo a

ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse
fazer uso. Como nínguém se manifestou, foi lavrada a presente ata,
que é por todos assinada. Jaraguá do Sul (SC), 23 de abril de 2013.
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de.
Atas de Assembleias Gerais n? 07, ás folhas 97 á 99, registrado na

JUCESC sob n? 07/110458-5 em 17/04/2007. Jaraguá do Sul, SC, 23
de abril de 2013. Décio da Silva - Presidente I Dimas Tarcisio Vanin -

Secretário.JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTACATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/05/2013 SOB N° 201311644tl5
Protocolo: 13/116446-5, DE 26/04/2013 Empresa: 42 3 0001220 3WEG
S.A - BLASCO BORGES BARCELLOS - SECRETÁRIO GERAL
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Gestão da saúde
Na plenária Acijs-Apevi da próxima segun

da-feira acontece a exposição sobre a situação
da saúde pública em Santa Catarina. Serão

apresentados dados macro setoriais, pontos
críticos, ações de governo e projetos para com o

município de Jaraguá do Sul e microrregião da
Arnvali. A palestra será feita pelo secretário de
Saúde do Estado, Dalmo Claro de Oliveira.

EXPOCARH
. A Exposição Catarinense de Produtos e

Serviços de Recursos Humanos (EXPOCA
RH) - maior vitrine de negócios, inovações e

.

tecnologias para a gestão de pessoas de Santa
Catarina - segue até hoje, em Florianópolis.'
O evento apresenta excelentes oportunida
des de relacionamento com fornecedores de

produtos e serviços para área de gestão de

pessoas. Pelo menos 32 patrocinadores e ex

positores diversificados, como empresas que
atuam nos subsistemas de Recursos Huma-

nos, estarão presentes f'

Tainha
Apesca da tainhaestá liberada até 30 de julho.

Esse peixe costuma fazer a alegria de pescadores
e apreciadores. Os primeiros cardumes já foram
avistados ao longo da costa catarinense.

Inadimplência
Dados da Boa VIsta Serviços, com abrangên

cia nacional, indicam que a variação mensal de
novos registros de inadimplentes foi de -0,4% em

'abril de 2013, descontados os efeitos sazonais.
'

Este é o quarto recuo mensal consecutivo do in
dicador. Na comparação dos últimos 12 meses

(mai/iz a abr/ig) com os 12 anteriores (mai/u a

abr/tz), o indicador apontou queda de 0,3%.

Lourival Karsten

MERCADO
GeraçãoYeZ
A equipe do Núcleo de Inteligência
fiDigital Integrada da CMC conta

hoje com 13 profissionais e é consi
derado o maior e mais completo de
Santa Catarina. A média de idade dos
colaboradores é de 25 anos e a maio
ria veio de grandes centros, como São

·Paulo, em busca de qualidade de vida.
"Isso comprova que a comunicação e

o marketing de qualidade pode e está
sendo produzido fora do eixo Rio São
Paulo e das capitais", explica a presi
dente da agência de Jaraguá do Sul,
Christiane Hufenüssler.

Liverpool
Amaior fabricante

nacional de baquetas de
percussão e acessórios
musicais - genuinamente
jaraguaense - está ampliando
a sua linha de produtos.
Ela se tornou distribuidora
exclusiva no Brasil dos

produtos da alemã Meinl,
lídermundial no segmento
de pratos para baterias.
A Liverpool produz 150
mil pares de baquetas -

comercializadas no Brasil e
em mais 30 países. O produto
é carro-chefe de sua linha
com mais de 300 itens.

• ENOTECA DECANTER
Essa empresa, presente em Jaraguá do Sul,
comemora hoje seis anos de atividades.

(fúMJ)
Contabilidade
Consultori:l EmprtUlial'
",*,fII1.M

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Agrishow
Esta feira de equipa

mentos e produtos para
o setor agrícola reuniu

150 mil pessoas, entre

as quais representantes .

de 67 países. Ela está se

tornando uma referên
cia mundial para o setor

e mostra os equipamen
tos mais avançados. Os

produtores brasileiros
investem em equipa
mentos avançados e,
com isto, a produtivida
de no campo cresce. In

felizmente, entre o cam

pomecanizado e o navio
. existe um grande vazio.

SEXTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2013

\N'IMrV.gumz.com.br
(47)3371-4747

Gás
Alguns países, como os EUA, encontraram no

gás uma solução para a crescente demanda por
combustíveis. No Brasil, a Petrobrás resolveu
apostar na busca de gás em terra firme, diante
das dificuldades para trazer o mesmo de poços na

região do pré-sal, muito distantes da costa.

íNDICE PERíODO
SElIC 7,50% 17.ABRIL2013
TR 0,000% 16.MAI0.2013
CUB 1.220,64 MA10.2013
BOVESPA -0,30% 16.MAI0.2013
NASDAQ -0,18% 16.MAI0.2013

AÇÕES PETR4 19,75 +0,92%
VALES 29,70 -2,43%
BVMF3 14,07 -1,12%

POUPANÇA 0,4134 17 .MAI0.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +2,84% US$104,610
OURO -0,01% US$ 1386,610

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,0270 2,0285 +0,2%
DÓLAR TUR. 1,9500 2,0900 -0,48%
EURO 2,6087 2,6098 +0,12%
LIBRA 3,0928 3,0942 +0,4%

Apevi nos bairros
Será no próximo dia 28 de

maio, no Teatro do Sesc de Jara

guá do Sul, a palestra com Daniel
Fonseca. Uma grande oportunida
de para os empresários da região
conhecerem mais sobre a Apevi.

Dólar
A cotação da moeda nor

te-americana está oscilando
bastante. A tendência é cla
ramente de alta. Isto tem

impacto sobre exportações,
mas também sobre a infla

ção. Por enquanto, o gover
no não adotou nenhuma
medida para conter a alta.

Petróleo
O último leilão foi um suces

so e mostrou que existem muitas

empresas interessadas em buscar
petróleo no território brasilei
ro. Ao longo dos últimos anos, a
enxurrada de dólares investidos
- especialmente pela Petrobrás -

não livrou o país de deixar de ser

auto-suficiente em petróleo. Pe
los discursos do governo, o Brasil
deveria estar exportando volumes
crescentes.

V· · �t TU"'"
tl·�\ y

O Mvvdo �fev1o de VOcil

3370-9115

Temos várias opções de pacote:
SKI SANTIAGO. 5. noites de hospedagem' Traslados' 4 passeios de dia inteiro a Valle Nevado, POl1ilo e fi Colorado

• Assistência viagem' Entrada RS 396 + 4x 2311 ii vista R$1.320 ou US$ 617
VAllE NEVADO SUPER ECONÔMICO. 5 noites de hospedagem' Traslados' 1 tour li vinícola. 3 passeios de dia inteiro

a VaUe Nevado com meios de elevação, bastões, skís, botas e aulas coletivas - Assistê.ncia viagem\
• Entrada RS 851 + 4.x 497 I à vista RS 2,838 ou US$ 1.326

SKI2VAKES(EI Colorado, Valle Nevado)' 4 noites de hospedagem' Traslados. citytour
.4 passeios de dia inteiro a EI Colorado e Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coleti.vas

• Assistência viagem' Entrada RS 582 + RS 339 I à vista R$ 1.939 ou US$ 906
SICI EM PORTlllO. 3 noites de hospedagem' Traslados. 1 city tour> 1 almoço' 1 passeio de dia inteiro li

Portillo com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada RS 540+ 4x R$ 2631 à vista R$1.500 ou US$ 701

-�-
- - - - - - -

-
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iii io e junho é !empo de FeiI'Õe CAIXA do Coso

'Proprio. Isso quer dizer que em todos as cidades. do
8rasl1 inteiro. \IClt'.1ê compro suamsa com as melhores
taxas dQ�. E eW ano tem uma gronde
novidade: quem Itnoocior seu imóvel nesse período
tem até janeiro do ano que vem paro começnr a

pagar. ImperdNel!

• RNANOE SUA CASA COM A CAIXA NOS
MESES DE MAIO EJUNHO E SÓ COMECE
A PAGAR EMJA ElRO DE 2014"

• IMÓVEIS NOVOS, USADOS OU NA PlANTA

• ATÉ 30 ANOS PARA PAGAR

• flNANOAMtNfO DE ATÉ 100% 00
lMÓVRNOVO"

• AS MEtRORES TAXAS 00 MERCADO

,. USE SUA RENDA FAMIUAR

• USE SEU fGTS'"

• PROGRAMAMINHA CASA MlNHA VIDA

FAÇA UMA SIMUlAÇÃO NO SITE CAIXA.GOV.BR E

PROCURE UMA AGÊNClA CAIXA

•� qpti<mol P<'r<'<:onlro�{lssinodos<M J()&,�<lê 201:3.�da
primêlrapilrct>\Q ,*j_ ,ode 201a.
•• Dispo:>rIivel "'" h,,,,,'o,,,,,",""�om recorscs <lo fiG1S. '\lerI.ique "" t:oodrçõet ... "'�
... o.. ocorJo <:OrO "'" regras de . ....,.",50 &iii·idos !'<iI<> ean",ltro Curo&.. da rolS.
IA.<:AA<A 'lÕO""",,�o.,...,_!fudo{Jo """""""�_do__
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Saúde

Schroeder

perdemédicos
Desde março, a Secre

tacia de Saúde de Schroe
der passou a exigir o cum

primento regular da carga
horária e os profissionais
alegaram indisponibilidade
para trabalhar no tempo de
terminado. Por causa disso,
segundo a Prefeitura, dois
médicos da rede municipal
de saúde pediram exonera

ção da função ontem.
Em 2007, o Ministério

Público firmou um Termo

de Ajustamento de Condu
ta com o município para
regularizar as atividades de
médicos e dentistas. A con

duta passou a ser exigida
pela administração muni

cipal êm março desse ano.

Isso teria desagradado os

profissionais.
"Quando pagamos um

funcionário que não cumpre
sua carga horária estamos

usando indevidamente o

recurso público. Não dava

para manter assim", expli
cou a secretária de Saúde,
HalinaTemothio.

Os médicos eram con

tratados para exercer a fun

ção 20 horas semanais, mas
cumpriam emmédia apenas
quatro horas nesse período.
Como eram concursados,
puderam deixar a função
sem aviso prévio. A Secre
taria estuda a contratação
emergencial para preencher
as vagas nas unidades do
Centro e do Centro Norte .

Duas unidades de saúde
contam com dois médicos
diariamente.

Na primeira semana de

abril, o único médico pe
diatra da rede municipal
também deixou a função.
Ele atendia duas vezes por
semana na unidade central.
Schroeder é o município da

região que oferecia melhor
salário paramédico, mais de
R$ 10 mil. Há previsão de
uma padronização dos salá
rios dos clínicos gerais que
trabalham 40 horas sema

nais nos municípios do Vale
do Itapocu, em R$ 12mil.

Um levantamento de

vagas é preparado na Prefei
tura para elaboração de um
concurso.Ele deve ser lança
do no segundo semestre.

J.
)1
r
1
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Droga
Homem detido com

maconha e crackTrês lojas da região são
alvos da ação de ladrões

A PM prendeu um homem por
tráfico de drogas, ontem à tarde, em
Jaraguá. Ele foi abordado num hotel
com 900 gramas de maconha e 200

gramas de crack. O suspeito tem pas
sagens criminais e foi encaminhado à

Delegacia de Polícia.ACUSADOS Cinco

pessoas foram

detidas tentando

em março, no Centro de
Jaraguá do Sul, que ainda
está sendo investigada pela
Polícia Civil.

Ao abrir o comércio
de carnes, localizado na

Barra do Rio Cerro, em

Jaraguá do Sul, na ma

nhã de ontem, a proprie
tária de 23 anos percebeu
o arrombamento de uma

porta lateral. Foram rou

bados cerca de 30 quilos
de carne, R$ 500 em ci

garros, chinelos e bonés.
A porta da frente de um

estabelecimento de produ
tos naturais da Rua 28 de

agosto, no Centro de Gua

ramirim, também foi ar

rombada e cerca de R$ 150

que estavam no caixa fo
ram furtados, mas nenhum
outro produto foi levado.

Na loja da Rua Walter

Marquardt, na Barra do
Rio Molha, os ladrões te

riam entrado pelo buraco
do ar-condicionado. A víti

ma, de 38 anos, registrou
o furto de 25 relógios, dez
bonés, mochilas, carteiras,
colares e R$ 90 do caixa.

Cinco homens foram
detidos pela PM no final
da tarde de ontem, no

Centro de Jaraguá do Sul,
enquanto tentavam reven

der alguns dos produtos
furtados, como bonés e

relógios. Os acusados têm

passagem pela polícia.

OCORRÊNCIA
Em março,
o jornal O
Correio
do Povo
mostrou

a ação de
ladrões

contra 11

lojas de

Jaraguá

VigilâncIa
Vale não receberá-

vender produtos
furtados dos

estabelecimentos

A

novas cameras

A Secretaria de Segurança Pública

divulgou ontem o nome das cidades

que receberão as mil câmeras de vide
omonitoramento a serem instaladas

- este ano. Nenhum dos municípios do
Vale do Itapocu está entre as cem ci
dades contempladas com o sistema
Bem-te-vi. Os recursos, na ordem de
R$ 10 milhões, estão dentro do Pacto
da Segurança. Guaramirim, Massaran
duba e Schroeder estavam pleiteando a
ampliação do sistema, com mais treze

câmeras, mas ainda precisam resolver
o problema da manutenção dos equi
pamentos e linhas de transmissão.

Débora Remor

Pelo 'i:neilis três estabe
lecimentos comerciais

foram arrobados e furtados
na madrugada de ontem

na região. Os proprietários
amargaram prejuízos de
no mínimo R$ 150, além
do conserto de portas. Os
casos lembram a onda de
arrombamentos registrada

Investigação policial

Sequestradores de empresária são identificados
DECLARAÇÃO DE FURTO

Declaro .para os devidos fins que fora furtado no comercio lo

cai o cheque do banco do Brasil agencia 0405-7 no valor R$
420,00. Emitido por Marcia Mendes Moraes por ser expressão
da verdade faço essa declaração Oe. Boi n? 00050-2013-04846.

Marcio Mendes Moraes· Ocorrentista.

A Divisão de Investi

gação Criminal (Dlt') de
Jaraguá do Sul conseguiu
identificar os dois suspei
tos de terem raptado uma

empresária, de 59 anos, na

terça-feira no Bairro Vila

Lalau, e divulgou as ima

gens deEliziario Tertuliano
dos Santos Junior e Celio
Luiz da Silva. Eles tiveram

as prisões preventivas de
cretadas e estão foragidos.
Além do crime em Jara

guá do Sul, .a dupla teria
cometido sequestros-re
lâmpagos em outras duas
cidades da região.

No domingo, em Join

ville, uma mulher foi

raptada e liberada em

Guaramirim na tarde de

segunda. Um comercian
te de São Bento do Sul
também foi sequestrado e

localizado algumas horas
em Balneário Camboriu.

A troca de informações
entre as delegacias das três
cidades ajudou a identificar
os dois homens pelo modo
como os crimes foram co

metidos. As vítimas reco-

nheceram os suspeitos, que
estão foragidos. Cada um

deles tem pelo menos oito

passagens criminais por
tráfico de drogas, roubo de
veículo, furto, e agora por
cárcere privado.

Qualquer informação
sobre os suspeitos, ligue
para a Polícia pelos núme
ros: 190 ou 181.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380·

Centro - 892S1-201- JARAGUADO SUL-Se
NovoTeIefonelFax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DZYROTES1U
Nos termos do artigo IS da Lei 9.492/97, c/c o artigo 99S do código de Normas da CG)/SC, para a de
vida ciência ao responsável, segue arelação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal FIO\M
INTIMADOS DO PROTES1U:

Apontamento: 246682/2013 Sacado: JN MAQUINAS E MANUTENCAO ITDA-ME Endereço: RUA
PAUW EGGERT 367 - Jaraguá do Sul-Se _ CEP: 89257-770 Cedente: MATALINOXAeOS E MED\lS
ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 068662001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.075,33
- Data para pagamento: 22/05/2013-Valor total a pagar R$1.l63,72 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$1.07S,33 - Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,SO - Diligência: R$ 26,04

DIVULGAÇÃO/POLICIACML

Apontamento: 246761/2013 Sacado: JUlJANA AMBROZlO DE CARVALHO Endereço: AVENIDA
PREFEITO WALDEMAR GRU8BA, 3841 - CENI'ENARlO - JARAGUA DO SUL-Se - CEF: 89256-S02
Cedente: 1RIPlAeMIDIA EXTERNA ITDAME Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 042013 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 650,00 - Data para pagamento: 22/0S/2013- Valor total a pagar R$73S,20 .

Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 650,00 - Juros: R$ 4,33 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,SO - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 246679/2013 Sacado: MARCELO eWVIS CASTRO Endereço: RUA 25 DENLHO 319
- CORUPA-Se - eEP: 89278-000 Cedente:EZEUNDO UNZMAYERME Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 21/1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$l.ooo,OO - Data para pagamento: 22/05/2013-Valor
total a pagarR$I.l3I,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - Juros: R$ 2,33 Emolumen
tos: R$ 12,2S - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
deI7/0S/2013_
Jaraguádo Sul (SQ, 17 demaio de 2013.

FORAGIDOS
Eliziario (E) e Celio têm

_

passagem pela polícia
por tráfico e furto

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 3

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lubrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade

Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem corno orientar os

familiares em partioular e a sociedade em gerai.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP21
www.ocponline.com.br

_____111 Agência Avante! Esportes. redacao@avanteesportes.com

Jaraguá definirá futuro
dos médios no UFC
CINTURÃO Dirigentes não admitem publicamente, mas vencedor da luta
principal na Arena Jaraguá deve desafiar Silva ouWeidman e.m breve

Ofuturo dos pesos médios
do UFC está em Jaraguá

do Sul. A cidade foi premiada
com a luta entre dois atletas
em excelente fase, que che

gam para serem testados.

Apesar dos dirigentes não

admitirem, o vencedor deve

ganhar uma chance de desa
fiar o cinturão do campeão
Anderson Silva ou ChrisWei
dman - que se enfrentarão
no UFC 162, no dia 6 de julho.

Nos últimos anos, esta é a

categoria que mais tem gera
do problemas ao evento, pois
os candidatos ao posto de
desafiante acabam perden-

do suas últimas lutas e sendo
descartados pelo mandatário
DanaWhite.

Esta perspectiva ocorreu

com o norte-americano Alan

Belcher, ao perder para o ja
ponês Yushin Okami, e com

o inglês Michael Bisping, ao
perder para Vitor Belfort.
Por se tratar de dois lutado
res em ótimo momento, es�a
situação será um problema a

menos para White em Santa

.
Catarina. Desta forma, Bel
fort ou Rockhold deixarão
Jaraguá do Sul com a expec
tativa de brigar pelo sonha
do título e esperam escrever

mais um capítulo da sua his
tória na organização.

Na reta final de carreira,
o desafio jaraguaense sim

boliza muito para Belfort,
que não esconde o sonho de
encerrar com o cinturão. Ao

seu favor, o brasileiro tem

um cartel invejável de ape
nas duas derrotas nos últi
mos sete anos, sendo para'os

campeões Anderson Silva e

Jon Jones.

Por outro lado, Rockhold
não fica devendo e estreia

no evento com a bagatela de
ter encerrado como campeão
dos pesos médios do extin-

to Strike Force e vir de nove

vitórias consecutivas na sua

carreira. Além disso, para os

padrões comerciais seria in

teressante a White promover
um duelo entre os campeões

. do Strike Force e UFC.

Na coletiva de ontem, na

Scar, o clima esquentou pela
primeira vez entre os luta
dores. "Acho que o Belfort
subestimou o que .eu tenho.
Acredite em mim, eu não o

Subestimo. Mas achoque ele
não sabe bem o que vou fazer,
então essa é a minha vanta

gem", disparou Rockhold. "A
minha estratégia está traçada
e isto faz parte do meu traba
lho. Tive uma preparação em
todas as áreas das artes mar

ciais", respondeu Belfort.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ENCARADA Em coletiva de imprensa realizada ontem, na Scar, Belfort e Rockhold se encararam e trocaram alfinetadas

CasoTRT

Vitor Belíort desabafa sobre críticas
Nos últimos meses, Vi

tor Belfort tem sido alvo- de

polêmica dentro do UFC e·

resolveu responder aos co

mentários na coletiva de im

prensa de ontem. Para o bra-

sileiro, o uso da substância'
TRT não interfere nas suas

vitórias e acaba sendo uma

desculpa de seus oponentes.
"A Terapia de Reposição de
Testosterona não ganha lu-

tas. Tem muita gente usando
.

e -perdendo. Meu trabalho e

meu treino é o que me fazem
vencer. Eu sigo todas as re

gras e quem me conhece sabe
o quanto eu trabalho duro.

Estou aqui, pois eú amo este

esporte e estou focado na

vitória. Estou feliz de ser o

último T - Rex nesta selva",
afirmou, em menção ao seu

histórico na organização.

Confiante na estreia !

1
j
,

Estreante no UFC, o catarinense
João Zeferino será o único represen
tante do Estado na competição e espera
contar com o apoio da torcida local para
vencer Rafael Sapo. "Não quero' um
clima de rivalidade, mas espero. contar
como apoio da minha torcida. Respeito
muito o Sapo e quero lutar para conse

guir a melhor luta da noite", frisou.

Dos Anjos confiante
Tentando quebrar a dificuldade bra

sileira na categoria dos leves, Rafael dos
Anjos chega a Jaraguá do Sul disposto a

dar a largada para o seu crescimento no

UFC. Atual décimo colocado no ranking,
o lutador está confiante. "Eu não sinto

pressão e os torcedores vão me apoiar.
Não sou muito emotivo e 'vou utilizar a
minha estratégia", afirmou.

Jacaré compara
Com o cartel de tricampeão mundial

de jiu-jitsu e ex-campeão do Strike For
ce, o capixaba Ronaldo Jacaré encara a

sua estreia como uma decisão de fute
bol. "Estou na Copa do Mundo e pronto
para o desafio. Esta é a minha nova casa

e vou procurar desempenhar o meu .es

tilo. É bom ficar esperto, pois vou lutar
para dar show", destacou.

· /

I
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·
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CSM quermanter obom
momento na Liga Futsal
DISTINTOS Atualmente na quarta colocação, jaraguaenses se preparam'
para enfrentar o Guarapuava, um dos lanternas da competição nacional

vitória. Precisamos jogar con
centrados para fazer uma boa

partida e alcançar o objetivo
final", analisou.

Antes do embarque ao

interior paranaense, a CSM

ainda realiza dois treinos com

bola, agendados para hoje e

amanhã, na SER Marisol. A

viagem a Guarapuava ocorre

na manhã de domingo. O téc
nico Sergio Lacerda não con

tará com cinco atletas: Q pivô
Hugo, o ala Guto, o fixo Lé, o
ala/fixo PC e o ala Daniel. To
dos estão' em' tratamento no

departamento médico.

'l ]ivendo um bom momento

V na Liga Futsal, a CSM (Pré
Fabricar/Mannes/FME) . volta
à quadra, somente na próxima
segunda-feira, dia 20. Fora de

casa, desafia o Guarapuava, atu
al 160 colocado na competição.
Na quarta colocação demomen
to, o time de Jaraguá do Sul viaja
atrás da quinta vitória no certa

me e da sétima partida sem co

nhecer resultados adversos..
Na avaliação da comissão

técnica, os números alcançados
até o momento são satisfató
rios. Em nove partidas, a CSM
somou quatro vitórias, três em
pates e duas derrotas. Marcou
16 gols e sofreu 13, um saldo

positivo de três gols.
.

Com o pensamento no pró
ximo adversário, os atletas não

escondem a vontade de' so
marem mais três pontos, fato
que manteria a equipe entre as

quatro melhores da Liga. "Res-

peitamos todos os adversários,
mas quando entramos em qua
dra o objetivo é a vitória. Esse é
o foco do nosso elenco no mo

mento", afirmou o fixo Jonas.
Mesmo sabendo que o ad

versário não vive uma boa fase
- somou apenas oito pontos
em nove jogos - Jonas consi
dera que será um jogo difícil.
"Números não ganham parti
das. Eles buscam a recupera

ção e nós também queremos a

.HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SOB CUIDADOS Em recuperação no departamento médico, o capitão PC é desfalque certo na partida contra o Guarapuava

Futsal

Massaranduba recebe etapa do Catarinense SubI7masculino,
A cidade de Massaranduba

sedia, hoje e amanhã, o turno

da segunda fase do Campeona
to Catarinense de Futsal Sub17
masculino. Além dos donos da
casa (CME/Dipil/Zanotti/GDM

fredo Jacobowski, localizado no equipe da Capital. Fechando a

Centro EsportivoMunicipal, com rodada, às Ish, os representantes
entrada franca. Logomais, às 19h, de Massaranduba e Jaraguá do
a CME encara o Colegial. Nama- Sul se enfrentam. O returno será
nhã de sábado, às 9h30, é a vez' realizado em Jaraguá do Sul, em
dos jaraguaenses I desafiarem �?-- I I . dAt;a i4 se� definida, ,

'

; .

Conservas/Brasélio/Academia
CA2), a rodada terá a presença
dos representantes de Jaraguá do
Sul (CEJ/Mannos Restaurante/
FME) e F1orianópolis (Colegial).
Os jogos 'serão realizados no Al-

Em Fio :�ópo1is

Evangélico
defende os 100%

O futsal subtg masculino do

Colégio Evagélico Jaraguá/FME
disputa, entre hoje e amanhã, o
turno da segunda fase do Cam

peonato Catarinense. Em Floria

nópolis, desafia o Colegial (hoje,
19h3Ó), os blumenauenses da

Apama (amanhã, uh) e o Avaí

(amanhã, 19h30). Os comanda
dos de Luís Dalprá têm 100% de

aproveitamento na competição.

Em Schroeder

Abertura do
27°Municipal

A 27a edição do Campeonato
Schroedense de Futebol inicia
neste domingo, dia 19, com jo
gos em dois campos. No Estádio

Municipal, Néki e Independente
jogam às 13hlS. Mais tarde, às

ISh, União e Amigos da Vila se

enfrentam. No Estádio Virgiílio
Rabuske, da Tupy, jogam nos

mesmos horários Aliança contra
Nordeste. O Tupypega o Unidos.

EmOuro Preto

Markolf em

novo desafio
A mineira Ouro Preto sedia

amanhã o Desafio, das Cruzes,
uma disputa de mountain 'bike,
na modalidade downhill. Entté
os

.

�6 participantes está Markolf
Berchtold, 33, .de Schroeder. O
percurso tem 600 metros e foi
montado entre as igrejas de São

'

Francisco de Paula e Nossa Se

nhora do Pilar. O evento pode ser
assistido ao vivo no site www.re
dbull.com.br.

Em Joinville

Clássico vale
a liderança

As equipes de basquete SUbIS
feminino de Jaraguá do Sul e Join
ville se enfrentam amanha,apartir
das Ish, no CT Ivo Varella, na 'Ci
dade das Flores', Em jogo, a lide
rança do Campeonato Catarinense
da categoria. As comandadas de'
Júlio Patrício venceram os quatro
jogos que disputaram até aqui. As
adversárias também estão invictas,
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Preocupação
com o legado
da Rio-16

_

VULTUOSOS Talqual a Copa do Mundo de 2014, obras para
as Olimpíadas de 2016 começam a consumir valores e.levados

Agência Avante!

Em meio aos prepara
tivos para a Copa do

Mundo, o Brasil também
está na reta final de pre

paração para as Olimpía
das de 2016, no Rio de Ja
neiro. Uma das principais
preocupações nas obras
está direcionada ao legado
que a maior competição
esportiva do mundo pode
rá proporcionar ao país.

Os eventos serão rea

lizados em quatro regiões
da capital carioca. Para o

Complexo Esportivo de

Deodoro, que receberá as

provas de hipismo, o orça-

mento está alçado em R$
39 milhões. Na Marina da

Glória, a expectativa che

ga a impressionantes R$
180 milhões. O novo Veló

dromo, construído apenas

para o programa olímpico
está com o custo estimado
de R$ i34 milhões. As três
obras juntas, sem pensar

na Arena Olímpica ou nas

reformas do Engenhão, já
alcançam o custo de R$
353 milhões.

Partindo do pressupos
to de que já foram injeta"
dos R$ 1,07 bilhão no-pro
jeto do Pan-Americano de

2007 pensando no fluxo

olímpico, a conta se torna

ainda maior. No entanto,
Carlos Arthur Nuzman,
presidente do

_

Comitê '

Olímpico Brasileiro e do
Comitê Organizador Rio

2016, minimiza a situação.
No último mês, esboçou
apenas um comentário so

bre os atrasos nas obras do

Engenhão.
"Estamos trabalhando

a questão da interdição do
Estádio com a Prefeitura
do Rio de Janeiro. Não
haverá nenhum problema _

para os Jogos Olímpicos
e a princípio não temos .

nada a mencionar sobre
esta questão", despistou
o dirigente.

IN_TERDiTAOO Palco das Olimpíadas, Engenhão apresenta problemas estruturals

Taça Libertadores

Carlos Amarilla pode ser suspenso
Após _

o desempenho
ruim do arbitro paraguaio
Carlos Amarilla na partida
entre Corinthians e Boca

Juniors, a Conmebol estu
da a possibilidade de puní
lo. Na análise dos dirigen
tes da entidade, o trio de

zé Carlos
perto do Figueira
Insatisfeito, o atacante Zé Carlos

tenta a liberação junto ao Changchun,
da China. Artilheiro da última Série B,
o jogador está apalavrado com o Fi

gueirense e jámanifestou publicamen
te o desejo de vestir acamisa do Fura
cão. Anteriormente, a equipe já havia
contratado Rafael Costa, artilheiro do

_

Catarinense.

PSGsonha
com Ronaldo

A temporada européia está en

cerrando e o mercado promete ficar

agitado. Bin Hàmad AI Thani, dono
do PSG, sonha com a contratação do

português Cristiano Ronaldo e pro
mete oferecer 100 milhões de euros

a equipe espanhola 'e um contrato de

1,5 milhão de euros por mês ao joga
dor. Na moeda brasileira, o valor se
ria de R$ 260 milhões.

Negociação
cancelada

Em uma negociação milionária, os
dirigentes do Sacramento Kings viram
o seu desejo ser interrompido. Liderado
por Steve Ballmer, diretor executivo da
Microsoft, a cidade de Seattle ofereceu

US$ 525 milhÕes na aquisição da fran

quia, que é gerida pela família Maloof.

Segundo a NBA, o veto ocorreu devido
ao apelados torcedores.

Robinho
interessa ao Inter
Em baixa no Milan, o atacante Ra

binho pode estar próximo de retornar
ao Brasil. Entretanto, o interesse não
é' do Santos, mas sim do Internacio

nal que vê no jogador uma boa opção.
"Não é uma loucura, pois é umjogador
que interessa a qualquer clube", defi
niu Luis César Souto deMoura, diretor
de futebol.

Beckham anuncia
aposentadoria

Apontado como um grande atrati-
vo comercial na história do futebol, o
meia inglês David Beckham anunciou

3: sua aposentadoria. Atualmente de
fendendo as cores do milionário PSG

e com 20 anos de carreira profissio- _

nal, Beckham emitiu comunicada

que a sua carreira será encerrada ao

término desta temporada no futebol
francês.

Etiene
sllperaMolina

Desafiando o reinado imposto por
.
Fabíola Molina, a pernambucana Etie-

.

ne Medeiros conquistou um grande •

desempenho no TroféuMaria Lenk e as
sumiu a liderança da natação feminina
brasileira no nado costas. Aos 21 anos, a

, atleta vive grande fase. "Eu me espelho
muito na Fabíola, mas cadaum tem seu

momento e não é insubstituível", disse.

Prezados clientes, devido a necessidade imediata de 'realização, lnformamos
que nos próximos dias a Honda Gabivel Veículos irá reformar sua fachada em

Jaraguá, do Sul.

Informamos também que todos os serviços continuarão funcionando nor�aliTIenté
no mesmo 'Iocal, na Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2120 - Jaraguá do Sul
(47)3370.4800.

Agradecemós sua compreensão.

Honda Gabivel

arbitragem causou "fatos tida", explicou o dirigente
lamentáveis", que serão Nestor Benitez. Caso se

avaliados. "Temos uma jam diagnosticadas irregu
comissão específica para laridades, Amarilla pode

_

avaliar essas situações. Va- receber .uma suspensão e

mos conferir relatórios e não apitar mais nenhum
as imagens para constatar jogo na atual edição da
os fatos ocorridos na par- ' _

-

'J}i'a�a Líbertadores.· _ ... I
L__ __::;_ -----":.::.;:___;_ _:::_-"-'--_:__ �_ __J

Gabival
Tudo que Wcê Quer
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.Gabivel

PRO'G.RAMA

Móveis'
velhos,
colchões,
utensílios
e outros

entulhos.
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Strasbourg Javel

RENAlILT

liberté

CIDADE LI PA.
NOSSO D REITO
"NOSSO D V •

, Saiba a data
para o seu bairro.

Ligue 3373 221 O
ou acesse:

, quorornlrim.sc.qov.br
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