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Jaragua doSul conta com

pouca verba de Brasília
SEM REPRESENTAÇÃO POLíTICA Somente um dos dez deputados federais mais

votados no município destinou emendas para a cidade. Na comparação de 2011 para 2013
foram liberados apenas R$ 2,025 milhões em emendas parl�mentares. Página 8
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Estresse
Como sempre repito, "água demais mata a plan

ta ". O trabalho é essencial, mas o excesso de
trabalho nos destrói e não traz o retorno desejado.
O dinheiro extra vem às custas da má qualidade de
vida, da queda dos vínculos, do estresse.

Quando falo sobre tal assunto, a maioria das

pessoas acha que sou um alienígena, pois esta cida
de foi construída para trabalhar, melhorar a vida
material, consumir. Trabalhamos muitas horas
em ambientes competitivos demais. E o mercado
impõe mais e mais exigências para lucrar, aumen

tando a pressão nos empregados. O corpo huma
no reage mal ao esforço excessivo, ao excesso de

cobrança e gera um estado permanente de alerta,
como se estivesse preparando para defender-se de
um ataque, como se vivêssemos os perigos da idade
das cavernas.

,Adicione a esta situação uma alimentação des

regrada, fruto da vida moderna e da gula, pressões
familiares, exigências sociais e temos a receita do

stress, a doença da tensão prolongada, que age des
trutivamente no corpo.

No início, o estado de alerta prolongado até faz

bem, por liberar substâncias estimulantes no corpo,
para defendê-lo da tensão. Fica-se mais alerta mas,
com o tempo, vem o desgaste, com alterações no

sono, no apetite, perda de minerais e vitaminas, ir

ritabilidade, fadiga, queda da imunidade e com isso
as doenças oportunistas, trazendo mais males que se

associam ao envelhecimento precoce e, se não reagir,
a pessoa entra em colapso de corpo e mente.

Tão importante quanto o trabalho é o descanso,
o lazer, a quebra da rotina. Ou o que arrecadamos
vira remédio e desprazer. Aproveitar a vida é inves
tir em si mesmo, você é seu bem mais precioso!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões

para O redacaotiõocorreiodopoio.combr

Cultura
Festival Estudantil
da Canção

O regulamento e ficha de inscrição para o

Festival Estudantil da Canção 2013, estão dis

poníveis em no site cultura.jaraguadosul.com.
br . Os interessados deverão preencher a ficha
e entregá-la na Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul (FC), até o dia 29 de maio, das 8 às 11

horas e das 13h30 às 16h30. O evento é destina
do para alunos do ensino fundamental e médio,
categorias MPB e sertaneja. Não serão aceitas
músicas repetidas. Músicas internacionais tam

bém serão descartadas.

-

--=;;:--

COMENTÁRIO

Quem tem mais?

lUIZ CARLOS PRATES

pela felicidade lá e então, isto é, em

outro lugar e em outro momento,
difícil achar essa mocinha. Mas
será mesmo que não sabemos onde
se esconde a felicidade? Claro que
sabemos. A felicidade está escondi
da dentro de nós, último lugar em

que a procuramos, nossa "ceguei
ra" não nos deixa ver isso. E como

não costumamos procurá-la dentro
de nós, perdemos tempo procuran
do-a lá fora, em algo ou alguém.

O que acabei de ler é que uma

das mais imediatas fontes de infe
licidade é a comparação. Vivermos
nos comparando aos outros nos

Um fazendeiro tinha duas va

cas e vivia feliz com o leite

que elas lhe davam todos os dias.
Um dia chegou um vizinho que ti
nha três vacas e tirava mais leite

que ele... O primeiro fazendeiro
ficou fulo. E, frustrado, deu-se
conta então de que tinha duas
saídas: roer unhas irado ou arru

mar mais vacas. É assim, vivemos
num mundo de disparidades, de

comparações, de nada adianta re

clamar e menos ainda fingir não
ver as diferenças. Melhor é vê-las
e a elas reagir. Daí que é muito
bom fazer comparações para sa

ber por onde andamos.
Vim até aqui, leitora, leitor, por

que acabei de ler mais um artigo
sobre felicidade. Não agüento mais •

ler sobre felicidade e a ávida busca
humana por ela. E o que me inco
moda é que vivemos procurando

• Verdade
Dia destes um publicitário me observou: - ''Tu notaste que

temos tudo e estamos sempre querendo mais e do mesmo"?
Deu o exemplo: todos temos carro, televisor, microondas, ge
ladeiras, roupas, calçados, computador, tudo, mas estamos

sempre querendo comprar mais e dos mesmo produtos? Por

quê? Porque comprar traz prazer, alivia angústias e a carên
cia afetiva e ainda por cima dá-nos a sensação de poder. É,
acrescentei, mas também tira o sono de quem não pode, dí
vidas corroem as tripas e matam mais cedo. E adianta dizer?

• Mentirosos
Dia destes li nos jornais que "mentirosos" oficiais gri

tavam aos cinco ventos que 24 milhões de brasileiros ha
viam deixado a pobreza extrema, sinônimo de miséria,

derruba, não há como ser feliz, sem

pre vai haver alguém mais rico, mais

bonito, mais inteligente, mais isso,
mais aquilo que nós. Então, o conse

lho é que não nos comparemos.
Vale a .intençâo mas o conselho

é péssimo. Sem comparações va

mos viver sem rumos, sem indícios,
sem referências. É claro que pre
cisamos de comparações. Imagine
um desportista sem referências de

tempos, marcas, recordes... Ima

gine um negociante que não saiba
sobre quem vende mais e sem com

parações de lucro ou produtivida
de. E assim com relação à saúde, à

beleza, às notas acadêmicas, tudo.
Se viver se comparando aos outros

é angustiante, pior sem compara
ções. Por exemplo, como é que sei

que sou pobre? Porque conheço o

Eike Batista. Mas isso não vai ficar
assim, ele não perde por esperar...

agora eram apenas pobres, não mais miseráveis ... Agora
leio que 22 milhões de brasileiros voltaram para a pobreza
extrema, para a miséria, tudo por causa de alguns "cen
tímetros" de inflação. Para os mentirosos oficiais ganhar
R$ 71 reais já os tira da miséria. Até R$ 70 não ... Safados.

• Falta dizer
Essa transformou o limão em limonada... Li na Folha

a história de uma mulher que sofria do Transtorno Ob
sessivo Compulsivo, o "moderno" TOC. Ela arrumava os

roupeiros dela várias vezes ao dia, era uma compulsão
louca. Sabes o que ela fez? Transformou-se, profissional
mente, em "personal organizer", e agora vive na casa dos
outros arrumando roupeiros e gavetas. De fato, dá para
tirar vantagem de tudo na vida, basta parar e pensar.

TR EG li T.
Os motoristas acostumados a usar a Rua Anélio Nicocelli,
em Guaramirim, para cortar o caminho até a.SC-108 (antiga
SC-413) devem evitar esse percurso. Devido às obras de

pavimentação da via, o tráfego para veículos está interditado.
A passagem é liberada apenas para moradores da região ou

funcionário de empresas localizadas nessa área.

Schroeder

Curso de cargos e salários
A Associação Empresarial de Schroeder (Acias)

está com as inscrições abertas para o curso sobre ges
tão de cargos e salários. Ele será realizado entre nos

días 11, 12 e 13 de junho, na própria entidade. Os valo
resvariamde R$170 (nucleados), R$180 (associados)
e R$ 220 (geral), As inscrições podem ser feitas pelo
telefone 3374-1455 ou pelo e-mail eventos@acias.net.

Inseri
-

çoes -

Vestibular da Udesc
Começa hoje, o período de inscrições para o Vesti

bular de Inverno 2013 da Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc). Nesta edição são oferecidas
1.345 vagas para 34 cursos gratuitos da instituição
distribuídos em 10 unidades pelo Estado. Os interes
sados devem se inscrever pelo site www.vestibular.
udesc br ��:_ ...0 ue Junho; A taxa é R$ 90.

-
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Benefícios da atividade ao ar livre
A s atividades ao ar livre, como caminhar,

1"1.correr, andar de bicicleta, frequentar
academias' ao ar livre entre outros, trazem

vários beneficios' como trabalhar a função
. cardiovascular, melhorar o condicionamen
to fisico, auxiliar na perda de peso, no forta
lecimento muscular, no controle da pressão
arterial e no nível de colesterol no sangue.
Também diminui o risco de doenças cardí

acas, osteoporose, diabetes, estresse, entre

outros. Essas atividades são indicadas para
todo tipo de idade, porém respeitando sem

pre o limite de cada um. Outra formade ati

vidade, que vem se tomando cada vez mais

popular são as academias ao ar livre, que
.

também possui muitos beneficios como di

minuição imensa do sedentarismo, melhoria
na autoestima, maior socialização, aumento

da disposição diária além dos supracitados.
Porém, não podemos esquecer que antes

de realizarmos uma atividade fisica seja ela

qual for, devemos passar por uma avalia

ção fisica, que pode ser feita por um médi-

co, fisioterapeuta ou um educador fisico. O

qual vai fazer as devidas recomendações e

orientações, sendoelas diferentes para cada

pessoa. A não realização de uma avaliação
e de um acompanhamento adequado por
um profissional poderá acarretar diversas

consequências indesejáveis, como a reali

zação de uma atividade de maneira inade

quada, que poderá desenvolver algum tipo
de lesão, agravamento de um problema já
existente, ou o surgimento de um outro,
sobrecarga de alguma estrutura não pre
parada para tal atividade.

Dentre todos os beneficios que a ati
vidade .ao ar livre proporciona a ativação
da mente, pois aciona mais suas emoções
e elabora mais sua espiritualidade. A ati
vidade fisica promoverá a interação en

tre corpo, mente, espírito e emoção, não
ficando somente no fisico pelo físico, Por
isso toma-se cada vez mais importante a

prática correta de atividades fisicas, para

poder obter-se um maior beneficio desta.

II!III

EDITORIAL

[araguá teve uma

projeção gigantesca
Jaraguá do Sul teve um saldo muito

positivo com a realização do UFC
na Arena. Quem acompanhou o evento

'pela imprensa, se impressionou com o

velume de veículos da mídia que fala
ram sobre a cidade.

Nos jornais, internet e em redes in
ternacionais de televisão, Jaraguá do Sul
teve sua imagem amplamente difundida.
E não fez feio. As tomadas da Arena lota
da captada por fotógrafos e cinegrafistas
levaram aos milhões de espectadores e

internautas que gostam desse evento es

portivo uma excelente impressão.
No momento em que se faz uma

ação de peso como esse, e há uma si

nalização dos organizadores do desejo
de voltar a realizá-lo, a leitura que se

tem é que toda a execução foi bem feita.
O UFC precisava de uma estrutura que
atendesse ao alto grau de exigência e a

• Felipe Fixer, Rodrigo Bergenthal, Ana Olívia Bortolini e Caroline Xavier, acadêmicos de de Fisioterapia

organização encontrou em Jaraguá do
Sul esse cenário ideal que buscava para
difundir essa competição internacional

para outras regiões do Brasil.

"
A mobilização é como atrair mais

promoções para essa bela estrutura.

Com a concretização desse evento, a

mobilização agora é como atrair mais

promoções desse porte para a bela es

trutura que a cidade tem. Com o uso da
-

Arena pelo UFC, agora ela recebe um

reconhecimento' à própria magnitude
dessa obra. Depois do que foi visto nes

se último sábado no município, as em

presas envolvidas com a realização de

grandes espetáculos estarão mais que
atentas à Jaraguá do Sul.

.

C':
.

-
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FAIXA IGNORADA
Flagrante feito pelo fotógrafo Lúcio Sassi, na semana passadaem
Schroeder, mostra crianças atravessando a Rua dos Imigrantes.fora
da faixa de pedestres. Os professores poderiam aproveitar a presença
dessa sinalização para a travessia. Assim,já educavam corretamente.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04763
1 º 66.497 500.000,00
2º 08.238 34.200,00
3º 20.867 33.600,00
4º 39.629 32.800,00
5º 28.062 31.940)')0

QUINA
SORTEIO Nº 3197
08 - 38 - 39 - 65 - 66

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1349
02 - 03 - 06 - 08 - 10
14-16-17-23-31
33 - 41 - 44 - 45 - 55
65 - 68 - 78 - 87 - 99

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1495
04 - 13 - 14 - 44 - 49 - .51

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1177
Primeiro Sorteio
07 - 08 - 16 - 21 - 32 - 34
Segundo Sorteio
03 - 05 - 32 - 38 - 45 - 50

* Os artigos e opiniões assinados não retratam

necessariamente o posicionamento do jornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido a partir de
.

� fontes renováveispreservando,asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro 'leitor.

"
Não existe sorte

sem treinamento.
Tenho os melhores

treinadores de

chute do mundo, e

creio que tudo que
você pratica,

você consegue.
po listador Vitpr Beífod,

após a vitória np UFC,
em Jaraguá dó S:I.d•.
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Por CarolinaVeiga*

Uma experiência
inesquecível

A adrenalina. Uma plateia explosiva
.l"\com corações a mil. Um octógono.
Dois homens e o desejo da vitória. 'Mos
trar a superioridade é o que importa e

apenas urn deles sairá de pé da 'Arena.
de Gladiadores'. Assim é O Ultimate Fi

ghting Championship (UFC). Cada sen

sação, cada sentimento, tudo é tão intenso
e contraditório. A dor nos olhos dos luta
dores ou os gemidos de fúria que poderiam
provocar o horrorextremo, trazem o êxtase
e o auge da adrenalina, como os nocautes

de Belfort em Rockhold, ou de Jacaré em

Camozzi, que deixaram o público em com

pleta e sem medida euforia.
Uma euforia não apenas pelos comba

tés, mas também pelo primor da organiza
ção. Absolutamente tudo funcionou como

o planejado 'e, o mais importante, sem atra

sos. O público não precísou esperar horas e

horas para ver o show começar. Até mes

mo os intervalos entre as lutas eram preen
chidos com trilhas sonoras que impediam

-

que qualquer urn deixasse a cadeira. O

público presente na Arena não assistiu ao -

show, mas fez parte dele. Levou força aos

brasileiros do octógono quando necessário
e soube demonstrar orgulho pelo Brasil,
por Santa Catarina e por Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul, aliás, durante urna noi

te, respirou ares de grande metrópole e se

igualou a elas ao sediar o UFC. A adrena
lina do evento ainda paira sobre a cidade
e a ressaca é geral. Como herança àqueles
que se empenharam para que tudo ocor

resse perfeitamente, ficou a satisfação do
trabalho bem-feito e urn gostinho de quero
mais. Na bagagem, a experiência bem su

cedida. Àqueles que não acreditavam que
Jaraguá do Sul estaria à altura de um even

to de proporções mundiais, ficou a prova
de que Jaraguá é sim urna cidade gigante,
enaltecida pela vontade de crescer ainda
mais. E, para arrematar, ficou o desejo do
diretor de Desenvolvimento Internacional -

da
_ organização, Marshall Zelaznik, de re-_

tomar com o'UFC a Jàraguá do Sul.

*Carolina Veiga é repórter do'
O Correio do Povo e foi responsável
para fazei" a cobertura do UFC para

o jornal e-o portal OCP Online,

�'. 11'

I,
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Patricia Moraes ;I'

·PLENARIO
Foi por nocaute
A realização do UFC foi um orgulho para

1""\os jaraguaenses, mesmo para aqueles
que até o último sábado nunca tinham pa
rado para ver um combate. Eu sou uma

delas, confesso que até vi algumas lutas de
boxe quando era adolescente, depois dis
so, só mesmo o fato de a Arena Jaraguá ter
atraído evento de tal porte para me fazer
passar a noite de sábado grudada na tela
da TV. Pode até ser bairrismo, mas o sen

timento geral foi de euforia a cada menção
à Arena Jaraguá, considerada uma das três

E O UFC...

Foi através do Google. Isso mesmo,
os organizadores do UFC descobriram
a Arena Jaraguá pelo site de pesquisa.
Estiveram aqui no fim do ano passado
e retornaram em fevereiro, encanta

dos com o espaço.

Em 2007, quando um botijão de

gás vazou na Arena, muita gente acre

ditava que a estrutura explodiria. Até
mesmo parte da imprensa correu para
disseminar pânico. E não é que a Are
na explodiu mesmo e para o mundo
inteiro. Mas, foi de pura emoção.

Falar em números ainda é muito
difícil. Mas só coin propaganda espon
tânea, a previsão é de que Jaraguá do
Sul, que teve o nome repetido em ca-

.

nais nacionais e internacionais, tenha

alcançado valor milionário. Um anún- <'

cio de meia página em uma revista na

cional, que cobriu o evento, por exem

plo, custa mais de R$ 200 mil.

Pessimistas de plantão não falta
ram, como de regra. Uns diziam até
mesmo que a Arena não tinha licença
para sediar o UFC e que o evento seda
cancelado antes de começar. Deram
com os burros n'água. Melhor assim.

Por algum motivo, que cabe inves

tigar, a rede hoteleira do município
foi preterida. Muitas pessoas optaram
por se acomodar na vizinha, Joinville.
Outro ponto fraco foi a alimentação.
Faltou comida e o preço do cachorro

quente assustou: R$ 12. Mas, vale lem
brar que o serviço foi de responsabili
dade dos organizadores do UFC.

Pode apostar que voltaremos

para Jaraguá do Sul. A Arena
e a cidade são fantásticas. Foi

impressionante como os torcedores
vibraram desde a primeira luta.

Marshall ZeJaznik,
representante do UFC

melhores estruturas do país. Ficou a prova
de que o local tem capacidade para sediar
grandes eventos e o município receber mi
lhares de turistas. O único incentivo direto
que o UFC recebeu foi a isenção do aluguel
da Arena, que foi bancado pelo Convention
Bureau. As melhorias no entorno não de
vem entrar no cálculo, pois já eram reivin
dicadas e necessárias desde a inauguração
da obra. E muito mais está por vir. A Arena

pode e deve ser mais bem aproveitada. Os

jogos de futsal costumam ser a grande eS7

trela do complexo, porém, o espaço foi pro
jetado com ambições mais diversificadas. É
preciso aproveitar o entusiasmo para pensar
grande; pois, como diz o slogan do governo:
'Jaraguá é Gigante'. Aliás, o primeiro escalão
estava com adesivo idealizado pelo diretor
de Comunicação, Elias Raasch, colado no

peito. Ontem, secretários estiveram reuni
dos com prefeito Dieter Janssen (PP) para
fazer um balanço do evento. Sempre há o

que melhorar e aprender, mas que foi um

gol de placa no ringue, não há como negar.

N plateia-
Prefeito Dieter Janssen (PP) não perdeu um minuto do UFÇ. Da plateia, vibrou com

a conquista de Jaraguá do Sul. Antes do início das lutas, ensaiou uma disputa com o vice,
Jaime Negherbon (PMDB), no ringue. Mas foi só na brincadeira.

TERÇA-FEIRA, 21 DE MAlO DE 2013

IMÓVEIS .,.

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br
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(47)3275-0100

EM FOCO
Niúra Demarchi, ex-suplente de

senador e candidata à vice-prefeita,
foi o único nome de Jaraguá

. do Sul confirmado no diretório
nacional do PSDB.

. . ..

Prefeito de Guaramirim, Lauro
FrõhJich (PSD), pretende anunciar o

terreno que abrigará o novo parque
de Eventos do município ainda

neste mês. Três espaços
estão sendo avaliados.

.. . .

Presidente do Procon, Luis
Fernando Almeida, anunciou

ontem a nova sede da estrutura.
Ficará na Rua Leopoldo Malheiro,

Edifício Gardenêa, nº15, no Céntro.
A previsão é de que a mudança
aconteça em novembro, depois

da reforma do local.

. . ..

Vereador Eugênio Juraszek (PP)
reúne os coleqas amanhã

para falar do seu projeto de

equoterapia. Ele busca parcerias .

e já recebeu sinal verde
do Executivo ..

..
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Contra-ataque
A bancada evangélica

tentará aprovar uma emenda
eonstitucional que restringe
o casamento a heterossexu
ais e o veda a gays. Duzentos

parlamentares
.

endossaram
o texto de Ronaldo Fonse
ca (PTB-DF). É uma reação à
decisão do Conselho Nacio
nal de Justiça que obriga os

cartórios a celebrar a união
homossexual.

Jornada
abençoada

A Jornada Mundial da Ju

ventude, maior evento católi
co do globo, que ocorrerá em

julho, no Rio de Janeiro, com

a presença do Papa Francis

co, recebeu aprovação do Mi
nistério da Cultura para cap
tar R$ 10 milhões, via leis de

incentivo, para a realização
de um show musical.

Tucanos elegem Aécio
Com 97,3% dos votos, o senador Aécio Neves foi eleito presidente nacional do PSDB.

A convenção nacional da legenda aconteceu no sábado, em Brasília. Aécio obteve 521
.

dos 535 votos dos delegados eleitos para escolher o sucessor do deputado federal Sérgio
Guerra e saiu mais candidato do que nunca à Presidência. Em um discurso de 25 minutos,
o senador teceu uma série de criticas à administração petista no governo federal e avaliou
as dificuldades que a oposição irá enfrentar na tentativa de derrotar Dilma Rousseff.

"Queremos tirar o país das garras de um partido político que se esqueceu de suas origens
e da sua história. [ ... ] Não será fácil a nossa missão, mas está longe de ser impossível. Não
vamos enfrentar apenas um partido, mas um partido que se encastelou no poder", afirmou.
O mineiro ficou ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve a gestão
elogiada pelos correligionários. A corrida presidencial começa a esquentar.

Aqui os servidores públicos catarinenses
têm crédito mais fácil� para

a vida não ficar difícil..
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< PEC das Emendas
Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo

Alves (PMDB), quer colocar em votação, ainda no primeiro se

mestre, o projeto de lei que retira do Executivo a prerrogativa de
decidir sobre a data de liberação das emendas parlamentares in
dividuais. O alto escalão de Dilma Rousseffestá pisando em ovos,

pois, a contenção de emendas é, historicamente, o maior poder
de barganha do governo para doutrinar seus parlamentares.

Semana na Alesc
CQm o encerramento da primeira etapa das audiências

públicas do Orçamento Regionalizado 2013, as sessões ordi
nárias e as reuniões das comissões da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina serão retomadas na hoje. Mas a semana

dos deputados teve início ontem, com a realização de uma

audiência pública sobre a.implantação da Defensoria Pública
no Estado, que na prática ainda não funciona.

Palanque em SC
Com a confirmação de que Aécio Neves será o candidato

do PSDB à Presidência, os palanques nos Estado� .começam a

ser idealizados. Em Santa Catarina, há duas correntes. Uma, de
Paulo Bauer, aposta na candidatura própria. A outra, de Beto

Martins, quer manter a aliança com o PSD de Raimundo Co
lombo. O problema é que o governador deve apoiar a reeleição
de Dilma Rousseff (PT). O cenário deve ficarmais claro no dia 7
de julho, quando acontece à convenção estadual da sigla.
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Boatos do Bolsa
-í

;.
,
I
!
I
[.
r

Depois de boatos, que causaram

confusão em pelo menos 12 Estados,
o ministro da Justiça, José Eduardo

'Cardozo, solicitou à Polícia Federal a

abertura de inquérito para investigar
a origem da falsa informação de que
o Bolsa Família teria os pagamentos
suspensos. A notícia causou uma cor

reria de beneficiários às agências da
Caixa Econômica Federal.

Maré contra
Fernando Bezerra, ministro da In

tegração Nacional, é um dos cabeças
do motim no PSB contra a candida
tura do governador de Pernambuco,
Eduardo Campos; à Presidência da

República. Ele tem reunido integran
tes da sigla em seu gabinete para ar

ticular a derrota da tese da candida
tura própria na Executiva do partido
e a continuidade da aliança com o PT.

Balanço do BC
O presidente do Banco Cen

tral, Alexandre Tombini, participa
de audiência pública hoje: às 15h,
para falar das políticas a cargo da

instituição. Conforme determina

ção da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei 101/2000), o BC deve

apresentar ao Congresso, a cada

semestre, um relatório com a ava

liação do cumprimento dos objeti
vos e metas de suas politicas mo

netária, creditícia e cambial.

Benefícios ao

transporte público
A Comissão de Infraestrutura

(CI) do Senado deve votar amanhã
o

.

projeto de lei que cria políticas
públicas de incentivo ao transporte
coletivo. O PLS 242/2012 prevê be
nefícios a concessionários, autoriza

tários, permissionários ou arrendatá
rios de transporte de passageiros nas

modalidades ferroviária e rodoviária.
Há dois grupos de benefícios. No pri
meiro, é suspensa a exigência do IPI,
da contribuição para o PIS/Pasep e

da Cofins sobre a venda, no merca

do interno, de locomotivas, vagões,
ônibus, pneus, borracha, fluidos hi

dráulicos, lubrificantes, tintas, anti
corrosivos e óleo diesel. No segundo
grupo, fica suspensa a exigibilidade
do Imposto de Importação, em rela

ção aos bens que não possuam simi
lar nacional. De autoria 'do senador
Cícero Lucena (PSDB-PB), o projeto
tem como relator o senador Valdir

Raupp (PMDB-RO).
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Influência parlamentar no caixa
FOTOS DIVULGAÇÃO

SEU VOTO

Representatividade
no Congresso
interfere diretamente
no cofre dos

municípios

Verônica Lemus

Dentro do sistema po
lítico atual, a distri

buição dos recursos da
União é alvo de críticas,
principalmente por par
te de gestores públicos
das esferas estaduais e,

sobretudo, municipais.
Especialistas defendem
uma revisão na forma de
fatiar o bolo, sugerindo
aumento no percentual de
repasse para as Prefeitu
ras, afinal, é na porta dos

prefeitos que a população
bate pedindo por melho
rias. Hoje, o governo fede
ral fica com 60% de toda
a arrecadação, os Estados
levam 25% e os municí
pios apenas 15%.

Como forma de otimi
zar a distribuição dos re

cursos, deputados federais
e senadores têm a chance
de participar da elabora

ção do orçamento anual
da União, sugerindo onde
o dinheiro deve ser aplica
do, através das chamadas
emendas parlamentares.
Para a LOA deste ano,
cada deputado federal e

senador pode apre�entar
25 emendas que, juntas,
não ultrapassem o valor
de R$ 15 milhões.

De olho nesses recur

sos, a fim de realizar mais
investimentos em seus mu

nicípios, prefeitos, verea

dores e lideranças políti
cas municipais costumam

se articular politicamente
para eleger representan
tes federais, de maneira

que estes, no momento

de indicar suas emendas,
voltem-se às suas bases
eleitorais. Para Santa Cata

rina, a Câmara dos Depu
tados reserva 16 cadeiras,
já o número de senadores
é fixo: três por Estado.
Desde 2003, com o fim do

mandato do ex-deputado
federal Vicente Caropreso
(PSDB), Jaraguá do Sul
não possui parlamentares
da região na Câmara dos

Deputados. Com a falta
de representatividade, a

atração de emendas para
o município ficou compro
metida. Nas últimas três
leis orçamentárias anuais
(LOAs), referentes à 2011,'
2012 e 2013, apenas uma

emenda parlamentar foi
proposta por deputado
federal, especificamen
te para Jaraguá do Sul.
No valor de R$ 250 mil,
a emenda foi apresenta
da pelo deputado federal
Mauro Mariani (PMDB),
na LOA de 2012, visando
ao fomento de incubado
ras de empresas e parques
tecnológicos no município.

Já no Senado, ainda re

ferente às mesmas LOAs,
três emendas foram indi
cadas para Jaraguá do Sul.
Duas pelo senador da re

gião, Paulo Bauer (PSDB),
constantes na LOA de
2013, nos valores de R$ 1

milhão e de R$ 500 mil,
destinadas aos hospitais
Jaraguá e São José, res

pectivamente. A terceira
emenda foi apresentada
pelo ex-senador Raimun
do Colombo (DEM), na

LOA de 2011, no valor de
R$ 150 mil para promover
eventos de divulgação do
turismo interno.

EmBoco
Além das emendas es

pecíficas para municípios,
deputados federais e sena

dores também propõem
emendas genéricas, desti-.
nadas a todo o Estado-ou a

.

vários municípios ao mes

mo tempo. Nesta última
categoria, uma emenda
proposta pelo deputado
federal Mauro Mariani,
na LOA de 2012, incluiu
Jaraguá do Sul entre as

cidades beneficiadas.
Do total de R$ 1 milhão
destinado a oito hospitais
catarinenses, R$ 125 mil
foram empenhados para o

Hospital Jaraguá:

REPRESENTATlVfDADE Sem deputado federal desde 2003, Jaraguá recebe pouca atenção em Brasília

Leva 'Nem tem vaga: Jaraguá x Lages
Ao comparar Jaraguá

do Sul, com pouco mais
de 148 mil habitantes e

que não possui represen
tatividade na Câmara,
com a cidade de Lages, de
quase 175 mil habitantes,
que tem representantes, a

diferença entre os repas
sés de emendas fica clara.
Na soma de 2011 a 2013,
a maior cidade do Itapocu
ficou com R$ 2,025 mi
lhões, já Lages conseguiu
levantar R$ 7,s-milhões.

Na Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2011, duas
emendas foram apresenta
das para Lages, sendo uma

de autoria de deputado fe
deral e uma de senador. A

primeira, no valor de R$ 3
milhões, foi indicada pelo

ex-deputado federal Fer
nando Coruja (PSD), na

tural de Lages. A segunda,
.

no valor de R$ 400 mil,
é de autoria do ex-sena

dor Raimundo Colombo
(DEM), também nascido
em Lages. A emenda do

ex-deputado foi para ma

nutenção do Hospital Ge
ral e Maternidade Tereza

Ramos, e a de Colombo foi
para a promoção de even

tos para divulgação do tu

rismo interno do municí
pio, emenda que também
foi proposta para Jaraguá
do Sul, porém, no valor de

R$150 mil.
Já na LOA de 2012, La

ges foi indicada para rece

ber três emendas, todos de
autoria da deputada fede-

ral Carmen Zanotto (PPS),
natural do município. Nos
valores de R$ 800 mil, R$
600 mil e R$ 400 mil, as

emendas foram destina
das para apoio a projetos
de infraestrutura turística
e estruturação do Hospital
Nossa Senhora dos Praze
res e da Associação Bene
ficente Seara do Bem, res

pectivamente. Na mesma

LOA, Jaraguá do Sul foi
indicada para duas emen

das, em um total de R$ 375
mil, com ambas também
sendo propostas por depu
tado federal.

Para este ano, a LOA

aprovou três emendas es

pecíficas para Lages, todas

propostas pelo deputado
federal João Rodrigues

(PSD), ex-prefeito de Cha
pecó e hoje secretário de

Agricultura do Estado. A

primeira emenda destina
R$ 300 mil para promoção
e marketing do turismo no

mercado nacional, a se-_

gunda indica R$ 1 milhão
para apoio a projetos de
inclusão social e a terceira
também encaminha R$ 1

milhão, mas para obras e

ações de infraestrutura no

município. As duas únicas
emendas voltadas à Jara
giiâ do Sul, em um total de
R$ 1,5 milhão, foram apre
sentadas por senador.

*Inforrnaçães retiradas
do siie da Câmara dos De
putados e do Portal do Or

çamento, do site do Senado.

USTADOS 10' DaVrADOS FEDERAIS aaros
lNSVot DOS a'iJARÀGUÁ 00 StJ

DEPUTADOS FEDERAIS Fez emendas

para o município?
Mauro Mariani (PMOB) - 6.083 votos Sim

Décio Lima (PT) - 3.894 votos Não

Marco Tebaldi (PSOB) - 2.401 votos Não

Esperidião Amin (PP) - 2.205 votos Não

Jorginho Mello (PSOB) - 1.260 votos Não

João Pizzolatti (PP) - 975 votos Não

Rogério Mendonça (PMO�) - 882 votos Não

Pedro Uczai (PT) - 550 votos Não

Paulo Bornhausen (O EM) - 543 votos (licenciado) Não

Onofre Agostini (OEM) - 290 votos Não

Dos dez deputados federais que mais
receberam votos em Jaraguá do Sul,
apenas Mauro Mariani (PMDB) apresentou
emendas em favor do município

..
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Região premiada na dança

Bárbara Elice

A região terá seis repre
fisentantes nos palcos
do 310 Festival de Dança
de Joinville. Das coreo

grafias selecionadas, den
tre a milhares inscritas,
14 são de grupos de Jara

guá do Sul, Massarandu
ba e Schroeder. Com esse

resultado, teve início a

maratona de ensaios para
à festival que, neste ano,
acontece de 17 a 27 de ju
lho, no Centreventos Cau
Hansen.

Liss Studio de Dan

ça, Cia Dentro da Dan
'. ça, Grupo By M e Projeto

Wald Oliveira são os apro-

vados de Jaraguá do Sul.
O Grupo Skadoosh é de
Massaranduba e Casa da

Dança - Núcleo Schroe
der, de Schroeder. Corupá
e Guaramirim não tive
ram participantes.

Os seis grupos foram

garimpados entre 560
inscritos e 2.166 coreo

grafias, ao todo. Destas,'
foram selecionadas 232

coreografias para a Mos
tra Competitiva, 41 para o

Meia Ponta e 914 para os

Palcos Abertos.
Nesta edição do Festi

vil, os escolhidos repre
sentam cidades de 22 Es
tados brasileiros, Distrito
Federal e Paraguai. Para

Além da seleção para o festival de Joinville, dois gru
pos da região já comemoraram as premiações na 140 edi

ção do Festival de Dança de Timbó, que ocorreu no iní
cio deste mês. Daniela Grossl, da Casa da Dança Núcleo
Schroeder, foi eleita a melhor bailarina e Wald Oliveira,
do Projeto Wald Oliveira Dança & Cia, de Jaraguá do Sul,

ganhar a aprovação, as co

reografias passaram pelo
crivo de 13 especialistas,
além da seleção final dos
curadores Andrea Barda
wil (CE), Cecília Kerche

(Rl), Iracity Cardoso (SP)
e Sigrid Nora (RS).

Com menos de um ano

de formação, o Grupo de

Danças Urbanas Skadoosh
levará onze bailarinos e

as coreografias "Festa" e

"Despertar para Balan

çar" à programação dos
Palcos Abertos. "É muito

gratificante. Foi a primei
ra vez que nos inscreve
mos e já passamos. Mas,
sabemos o quanto isso é

difícil, porque o Festival

o coreógrafo revelação. Os dois receberam R$ 350.
Além disso, o Projeto Wild Oliveira ganhou o 10 lugar

em duo contemporâneo, com a coreografia "Divididas";
20 lugar em solo contemporâneo júnior, com "Pesadelo";
10 lugar em solo contemporâneo sênior, com "Sobre as

Águas no Céu da Primavera".

�_O_CORREIO DO POVO

tem grupos muito bons",
reconhece o coreógrafo
do grupo Sidnei Lopes.
Até 17 de julho, os baila-

. rinos têm ensaios marca

dos quase todos os dias,
inclusive aos sábados e

domingos. Nesta semana

eles ainda participam do
60 Rio do Sul em Dança.

Dos selecionados da

região, o . Projeto Wild·
Oliveira Dança & Cia teve

o maior número de core

ografias aprovadas. São
duas de conjunto, um duo
e três solos femininos - de

dança contemporânea e

jazz. Além de quatro parti
cipações nos Palcos Aber
tos, o Projeto tem duas co-

___TE_RÇA-FElRA, 21 DE MAIO DE 2013

Stela Liss, do
Liss Studio de Dança,

levará duas coreografias
de danças urbanas aos

palcos de Joinville

reografias que concorrerão
na Mostra Competitiva, na

categoriajúnior.
O Liss Studio de Dança

levará aos Palcos Abertos
duas coreografias de dan

ças urbanas, na categoria
sênior. "É uma conquista
muito grande. Vemos que
o nosso trabalho está evo

luindo, pois o Festival é
referência no Brasil e até
no mundo", afirma a co

reógrafa Stela Liss. Essa
é a primeira participação
do Studio no evento, mas

Stela vai pela oitava vez.

As coreografias selecio
nadas são o duo "Não Me

Toque" e o solo "To Pe
dindo Pra Sair".

"Em Volta", da Casa da

Dança - Núcleo Schroe

der, foi escolhida para par
ticipar dos Palcos Abertos.
As bailarinas Eduarda
Jahn da Silva e Caroline
Pires do Nascimento for
mam o duo de dança con-

. temporânea que represen
tará a cidade no Festival,

Com "Um Dia ...o

Sim", a Cia Dentro da

Dança, do núcleo Lisa

JaworskijScar, vai parti
cipar dos Palcos Abertos.
Nesse mesmo evento, o

Grupo de Dança By M

teve duas coreografias
aprovadas. As apresenta
ções dos dois grupos são
de dança contemporânea ..
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ê daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

A Morte do Demônio

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

estabelecer desde o início a relação
conflituosa entre aquelas pessoas. Sendo

assim, todos os dramas pessoais servem

à narrativa. O próprio vício da garota,
que a princípio podia ser visto apenas
como uma tentativa de adicionar um

pouco de drama à história, serve como

motivo para manter o grupo dentro da

cabana, por mais assustadora que ela

pareça ser. E mais, os próprios sintomas
da possessão da garota são inicialmente
confundidos com abstinência,
aumentando a tensão. Finalizando, a

ponte que dá acesso a estrada não está

quebrada nesse filme, apenas inundada,
o que influencia na decisão deles de
continuarem na cabana (esperando a

chuva passar) mesmo depois que o terror

já tomou conta do lugar.
Já a direção de Fede Alvares se mostra

bastante competente, revelando o

diretor uruguaio como um potencial

grande nome do cinema de terror atual.
Sem medo de usar violência e o gore
de maneira bastante exagerada (talvez
até demais para o gosto de alguns),
o cineasta faz aqui uma verdadeira

homenagem ao gênero, entregando um

filme que, além de não fazer feio em

relação ao original (várias referências são
vistas o tempo todo, como a motosserra,
a câmera passeando pela floresta e, é
claro, o estupro da árvore), também
consegue ser contemporâneo e criativo.
Pode não ser o melhor que o cinema de

terror já produziu,
,. mas convenhamos,

o original também
nãoé.

Direção: Fede
Alvarez. Elenco:
Jane Levy, Lou

Taylor Pucci, Shiloh
Fernandez

Oremake de The Evil Dead, clássico
trash de Sam Raimi, segue duas

"tradições" do gênero de terror atual.
A primeira, e mais recente, é o uso de
um diretor novato apadrinhado por
um cineasta consagrado (como foi o

caso de Tarantino e Eli Roth, em O

Albergue; e Guillermo del Toro e Andrés
Muschietti, em Mama). A segunda, e

mais comum, é a inserção de elementos
narrativos contemporâneos, entregando
um resultado que se difere bastante do
material original. A grande vantagem de
A Morte do Demônio em relação a outros
similares produzidos nos últimos anos

é que, nesse caso, essas duas tendências
funcionam muito bem.
O filme foi escrito pelos poucos
conhecidos Rodo Sayagues e Fede

Alvarez, que chamaram a atenção de
Sam Raimi com o curta Ataque de

Pânico!, que Alvarez dirigiu (o que
lhe garantiu a função aqui também).
A trama segue um grupo de amigos
quevai passar um final de semana em

.

uma cabana na floresta, como forma
de ajudar uma garota do grupo, que .

é uma viciada em recuperação. A

cabana, porém, parece esconder muitos
segredos. E quando um sinistro livro
encontrado no porão é lido, ele liberta
uma entidade maligna, que acaba
tomando o corpo da garota.
Ainda que apelem para diálogos amo

explicativos, os roteiristas buscam

animal

ADOTE Na
semana passada

t foi encontrada
numa caixa

quatro gatinhos
abandonados
na rua. Eles já
comem ração e

são bem docéis.

Agora eles

aguardam um lar.
I Contato 3370-

0781, 9925-8277
ou naiara.lenzi@

catolicasc.org.br

ESPERANDO UM LAR Filhotes com aproximadamente 8 meses estão
a espera de uma família para que possam demonstrar todo seu amor.

Ven'nifugado. Contato com Eliane, no 9905-9298, após às 14 horas

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2013

20/5
Adriana R. Use
Aldo F. Martins
Alido Uber

,

Caroline Eliza Ronchi
Claudionei Olska Maria
Cristiane Gadotti
Cristiane Klein
Daiane Cristna
Dalila L. M. de Carvalho
Deocir S. B. Lopes
Elzira Marangoni
Evaldo de Souza Carvalho
Evelyn Philadeslpho
Frank Grandberg
Gherusa Milbratz
Gilson Postai
Guilherme A. Takaesu
Inês G. Bona
loná S. Minate
íris Pomerene
Isabele A. Takaesu
Ivan Mohr
Jean Carlos Gambin
Josué da Silva
Udia Kols Weller
Luana C. dos Santos
Luana Novaes Pittow
Luzia F. Balsa.nelli
Mabel Homem
Maike A. Jung
Maria Gabrieli Cipriani
Marina Plitze
Marlene Nicocceli Leier
Oscar Bacbrnann
Pedrinho Picinini
Sérgio Emmendoerfer
Sidnei Henn
Thayse Vorpagel
Vanilton Vasconcellos
Wallison Vogt
WilliMeier

21/5
Adelia Schiochet
Adenor Franzner
Adriana Hornburg
Alessandra S. de Souza
Alfredo de Jesus Medeiros
Alido Franzner
Angela Stingher
Camile Eduarda Krassota
DO,lJglas Schünki
Elmira Gascho
Enio V. Brandt
Franklin J. Knaesel
GimarLemke
Graziele Greiner
Guilherme Emilio Giese
Gustavo H. Scholl
Isabela C. Monteiro
Jandira Fátima Müller
Jean Carlos Kreff
Jefferson A. Nogueira
João A. de Souza Pinheiro
João Vitor Preuss
Josiani Dalri
Laura D. Satler
Luana Baumann
Lucas Termes Cunha:
Luís A. G. Va,?
Marcelo G. Souza
Mário S. Rocha
Matheus R. Hermann
Mauro Petry
Michele Luíza Kreff .

Norberto Wachehage
Olívio Vicente
Paulo H. Eggert
Rita de Cássia Seben
Samela S. de Matos
Tiago Schroeder
Vanildo Schmelzer
Viviane B. Dalinghaus
Willy Engel
Yonar C. Minatte
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The Black is new black
Dentre todas as cores que
vi nas ruas e nas lojas, a

que mais se destacou (e
vejam que engraçado)
foi o preto. É isso mesmo

girls, o preto é a cor do
verão 2014 (ao menos por
lá). Impressionante não
é? Por isso que comentei
antes que a moda da
Escandinávia é um pouco
diferente da nossa. Óbvio
que vi outras cores (muito
vermelho, verde bandeira e

turquesa, inclusive ele vem

com tudo viu), mas o preto
imperava e, pasmem girls,
as peças tinham super a

cara do verão. É o tal do:
não abandonar nunca!

e micamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

HelIo girls (and boys!), e eu voltei da Escandinávia, e cheia de
novidades. Vi muita coisa bacana por lá, inclusive percebi que a

moda de lá é um pouco diferente da nossa - muito minimalismo
- mas nada que não podemos acoplar ao nosso estilo e à nossa

realidade, não é? Do ponto de vista da moda (como humilde
amante dela) preciso dizer que nunca vi povo mais estiloso, é

impressionante gente, desde criancinhas até pessoas de mais
idade. Um de meus momentos prediletos (além de passear
muito) era sentar em um desses cafés eficar vendo as pessoas
passarem com todo o seu estilo. Agorafalando um pouquinho
como turista, ah que lugar incrível que é a Escandinávia. Se

forpara recomendar uma viagem para vocês, recomendo um

mega passeio pela Suécia, Finlândia e Noruega. É surpreendente
e lindo! Mas vamosfalar de moda? Então vem, trouxe uma

pitadinha do que veremos (aos nossos moldes) no verão 2014.

Jardineira,
ela voltou!
Quem não se lembra das jardineiras
hein? Pois é, ela voltou meninas,
e toda estilisada. Em Estocolmo
- que é a capital da moda na

Escandinávia - era só o que se via, e

minha paixão antiga por ela voltou.
Confesso aqui que sempre fui Ia
de uma jardineira, mas só tinha as

curtinhas (sim, ainda tenho duas no

closet), mas depois de ver tanto as

compridas pela rua (o que é bacana

pra podermos não só usar no verão
como aproveitá-la para o nosso

inverno), não resisti e comprei uma

pra mim. E gente, engana-se quem
pensa que não há muitas maneiras de

usá-la, porque eu vi tantas, uma mais
bacana que a outra, que não está no

gíbi viu? Dá para usar com camisa

jeans, com t-shirt, com tricozinho (se
estiver muito frio), com regatinhas
(para tempos quente) e até com topo
Nos pés não tem segredo, você pode
dobrar a barra pra usar com botinha
de cano curto, tênis (vou falar dele

por aqui também!), sapatilha e até
salto. Fica um arraso viu meninas!
Para apostar!
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia 21 de março, Dia
Internacional da Cachaça, e da

Língua Nacional! Começamos
um novo dia em nossas vidas,
um novo desafio. Vamos refle

tir, rever os nossos conceitos,
colocar em prática o que plane
jamos no fim de semana. A vida
é um presente! Aproveite bem!
E vamos que vamos à coluna,
que será lida por mais de 30 mil

pessoas. Antes, uma frase para
você refletir: "se a oportunidade
não bater à sua porta, construa a

porta" (Milton Berle).

Circo de Soleil
o que era boato pode se tornar

realidade. O Circo de Soleil está
há poucos passos de Jaraguá do
Sul. Viva! Os jaraguaenses mere

ceml.Volto ao assunto.

Nota dez
Nem a chuva desábado atra

palhou o UFC! Tudo estava lota
do. Gente bonita, alegre e cheia
de orgulho transitando na Arena

Jaraguá. Uma noite memorável!

Futsal
Sábado, às 19 horas, na Arena

Jaraguá, tem partidaço de futsal
entre CSMjPré-FábricarjMannes
X Concórdia. De nada!

Rua Reincido Rau, 696 . Centro - Jaraguá do Sul - SC

DIVUlGAçAO

PRESTIGIANDO
Kaliandra Johmer
Seabra e Kalinka

Johmer Mohr,
sócias da Escola

de Idiomas

Rockfeller, na Festa
do Champanhe

Balada automotiva Niver
N'o sábado, na Sociedade Diana, em Güarami

rim, rola a r" Balada Automotiva Noturna. Pre

sença do DJ César, o melhor do Brasil no segmen
to, e a MC Elaine Poderosa, do Rio de Janeiro.

Quem amanheceu no domingo colhendo mais
um ano de vida foi o super amigo, Hélio "Gaúcho",
da Arte Couro. Ao lado dos filhotes e da esposa,

.

seu celular não parou de tocar. Sua legião de ami

gos nacionais e internacionais é muito, mas muito

grande! Parabéns brother!
Sucesso

A 6a Feijoada Beneficente foi um dos eventos

mais concorrido do finde e reuniu o melhor da
nossa urbe. A festa, promovida pelo Lions Jara

guáCidade Industrial, no sábado, na ABBB, ainda
contou com a presença d_? Musical JS Band.

Final
Galera, eu não sei se vocês notaram,

mas a final do campeonato catarinense
é exatamente como os finais das nove

las da Globo, Sempre a mesma coisa.Nossa feijoada
o meu amigo, Zé Delai, programou sua tradi

cional feijoada para o dia 15 de junho. Anotem!

�.
\�.

DIPIL
f

S.A C 0800 702 51 52
Rua José Jesuíno Correia. 1300, Km13

Industrial Zetenna Kukhnskl
Massaranduba - se � Brasil

www.dipii.com.br

,
i
e

.1,' Rua Ângelo Rubini, 62 - Barra do Rio Cerro
'1

(47) 3370-7348

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Quem está desfilando nos

lugares da moda again e mais
feliz que ganso novo na lagoa

é o amigo, Rodrigo "Binski"

Freiberger.
• • •

o ensaio "Estilo Inverno",
produzido pelo fotógrafo,
Maurício Hermann, para a

Revista Nossa - edição de junho
está um show. Aguardem!

• • •

Ontem formatei mesa concorrida
na Epic Concept Club para

bebemorar e bebericar o sucesso

da 6ª Festa do Champanhe.

Sábado
Comandados por Eduardo Fo

gaça, muitos nominhos vips curti
ram mesa sábado.no Kantan.

Legall
Notícia boa de se dar: um em

presário.. e caixa alta pode estar

tendo uma espécie-de revival forte
com a ex. O rompimento nunca

foi bem resolvido, cá pra nós, e

agora parece que voltaram a "se
entender-e-ficar-numa-boa". É
isso aí amigos!

Garage
No próximo sábado, às 10

horas, rola a 32a edição de A

Garage, o maior, 'melhor e mais
comentado senadinho da região
Norte. Tô nessa!

{{j{dtm{rJt<u� e ({jX'!I?'M
3370-3242
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CLEITON METZGER

\M�
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RASANTE A empresária Deni
Fachini também conferiu a festa
mais rflln;'liflina,�� '1C?s,!iia r�giÃ(md tliIí "I

www.colegiojaragua.com.br

NA ÁREA
Joice Gorges e

Taise Silva, do
Salão t.:equipe,
também
deram rasante
na Festa do

Champanhe

�ruv'
,tláit,ut

PRESENÇA
As minhas

amigas Paula
Pereira e

Rosilene

Longui Pereira,
filha e mãe,

na 6ª Festa do
Champanhe

TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2013

A pureza da alma
é a mãe da paz.
BmhilDal Kumads

Country
Sábado à noite os cha

peludos de plantão estarão
a postos para uma noitada

regada a champanhe free e

muita música sertaneja. O
encontro do mundo coun

try será na Epic Concept
Club. Sob o comando da

dupla sertaneja, Eddy &

Gil, mais a presença dos
DJs Leonardo Silva e Die

go Alvez, a noite promete.

TE CONTEI
.. No domingo, quem
também recebeu coro de

parabéns foram os amigos,
Jean Jacomini, de Floripa,
e Anita Hintz. Os nossos

comprimentos.

'" Em breve site www.

moagoncalves.com .br,
um dos mais acessados

.

da região.Vem todinho

repaginado. Anotado?

f O meu camarada
Guilherme Leite foi um dos

grandes aniversariantes
do domingo. Parabéns!
O meu desejo é que você

, seja plenamente feliz.

.. Dia 8 de junho rola,
na Sociedade Diana,
em Guaramirim, a 1 ª

Macarronada da Adefig.
A festa tem o apoio de
O Correio do Povo e da
Revista Nossa.

• Uma ótima terça-feira a

todos e cuidado: você está
sendo filmado.

� Com essa, fui!
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Propaganda enganosa
A mulher liga para o escritório e o marido atende:
- Quem está falando? - pergunta a mulher.
- Aqui é o melhor amante do planeta!
E a mulher, sem reconhecer a voz do marido:
.: Desculpa! Liguei errado!

Antes das refeições
A professora pergunta aos alunos:
- Quem aqui reza antes das refeições?
Todos levantam a mão, menos Joãozinho.
- Joãozinho! Você não reza antes das refeições?
- Não, fessora ... Lá em casa nem precisaLA minha mãe cozinha bem!

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,17h10
• O Último Exorcismo - Parte

2 - Terror - Legendado -

19h30, 21h20

ARCOPLEX 3
• Homem de Ferro 3 - Ação

- Legendado -14h, 16h30,
19h,21h30

Finalmente
18
Jeff Chang, um

estudante sério e

inteligente, está

prestes a comemorar

21 anos de idade,
na vésperá de uma

importante prova
para entrar na escola
de medicina. Ao invés
de descansar e se

preparar, ele.decide
tomar uma cerveja
com seus dois amigos. '

Mas a noite toma

rumos inesperados,
e sai completamente
do controle de Jeff O
título original é "21 &
Over".

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

• Homem 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

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
am
c.>
=
-

O
cn

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana começa com

sol entre nuvens

O dia começa com formação de
nevoeiros e temperatura baixa
na madrugada. Pela manhã sol
e aumento de nuvens em se.
A tarde chove isoladamente no

Oeste, Meio Oeste, Planalto e

Litoral Norte.

�,
1;)

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 20°C

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

Parcialmente
Nublado

• �...
Instável

� ..

169cí

,123°C
QUARTA
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

• CHEIA 25/5

SEXTA
MíN: 13°C
MÁX: 20°C Trovoada

'" 11 i .

'

ti .. 1

HORIZONTAIS
1. Um ponto como o Leste
2. Abreviatura (em português) da' Jordânia / Língua de

terra entre dois mares

3. Fruto de casca fina, esverdeada e polpa abundante en

volvendo o caroço
4. Árvore também conhecida como azedinha e carambo

leira-amarela; é cultivada em regiões tropicais
5. Conhecida rede de hotéis, muito utilizados para via

gens de negócios / O doce tradicional de aniversários
e casam entos

6. Aquele que faz a jogada inicial de uma partida de tênis,
pingue-pongue, vôlei etc.

7. Famosa marca de produtos cosméticos
8. Comissão de Inquérito / Em física nuclear, partícula

suscetível de interações fortes
9. Conjunto do pedúnculo e das ramificações do cacho

de uvas, que suportam os bagos / Elemento de com

posição: dois
10. A capital iraniana / Borras do vinho
11. Sufixo designativo de doença inflamatória/ (La!.) Ter- 10

mo usado para indicar as composições musicais de
um autor que já tenham sido catalogadas 11

12. A centésima parte do dólar / Imposto Predial e Terri-
torial Urbano t 2

13. Um dos menores estados brasileiros.

{VERTICAIS
1. A roqueira norte-americana Joplin (1943-1970) / In

crédulo por natureza
2. Comitê Olímpico Brasileiro / Cavidade renal
3. O tipo mais comum de algarismo / A atriz Davis, de

"Thelma & Louise"
4. Fazer cortes em ! (Quím.) O tálio
5. (lng!.) Quadrante graduado nos aparelhos de rádio usa

do para localizar as emissoras I Espontânea cessão
de bens

6. Lado direito do navio, olhando da popa para a proa /
(Ing!.) Porco

7. Amedrontar, assustar / (Var.) Inflamação crônica da

pele, caracterizada por ulcerações ou manchas "

8. As iniciais do músico Melodia, de "Pérola Negra" /
As iniciais do ator norte-americano Lancaster (1913-
1994), de "A Um Passo da Eternidade" / Pessoa que
confecciona roupas

.

9. Vício de quem fuma certa droga 'Obtida do látex dos
frutos da papoula / O centro do ... fuso.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Alberto espera Cassiano e Ester deixarem a cabana.
Guiomar se assusta com o descontrole de Alberto. Samu

ca conta para Cassiano que Alberto o chamou de contra

bándista. Marizé não aceita o presente de Hélio. Chico diz

a Cassiano que Candinho já andou de disco voador. Nicole

convida Guiomar para fazer a produção de moda do desfi

le da ONG. Alberto obriga Hélio a assessorá-lo no processo
contra Ester. Hélio avisa a Ester que Alberto quer a reinte

gração de posse do imóvel onde funciona a ONG. Ester se

atrasa para buscar Laurinha na escola.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu sugere que Bento dê uma entrevista para o

Luxury. Natan discute com Maurício. Kévin grava Bárba
ra brigando com alguém pelo telefone. Fabinho fala para

Margot que vai descobrir o que Bárbara fez contra Irene.

Renata confessa a tio Lili sobre Tito. Bárbara avisa a Amo

ra que sua mãe terá que ficar com elas por alguns dias.

Verônica chama Maurício para trabalhar com ela. Damáris
e as amigas fazem o shaw no lugar das Mulheres Fruta.

Renata é carinhosa com Érico. Giane se surpreende com

o novo visual de Bento. Wilson resgata Damáris. Áurea su

gere a Madá que faça o casamento de Tina e Vitinho na

clínica. Amora se enfurece ao ver Malu e Bento no Luxury.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Não divulgado.

• CARROSSEL - S8Y . 20H30
Matilde fala a Olívia que seus amigos da África ficaram

interessados em conhecer a Escola Mundial. Matilde não
economiza elogios a Olívia, que diz que os africanos serão
recebidos em grande estilo. Marcelina desconfia que Paulo

esteja envolvido no sumiço do seu diário. Helena lê bilhete

da mãe de Marcelina. O bilhete é para Paulo e conta que ele

Sangue Bom

Brenda interna o próprio filho para não ir parar na sarjeta
Cansada de Perácio (Felipe Camargo) e sua família de

encostados, Glória (Yoná Magalhães) expulsou todo mun

do de casa. Só que Brenda (Letícia Isnard) não quer perder
a mamata de morar com a sogra. Junto com os filhos, ela
tem a ideia de fazer Xande (Felipe Lima) fingir ter uma cri-

teve dificuldade em fazer as lições da escola. Carmen tem

uma ideia para encontrar o diário de Marcelino. Mário che

ga em casa e não encontra Rabito. Mário teme que Rabito

tenha saído para passear e não volte mais. Marcelina pede
para Paulo devolver o seu diário. Paulo revela que o diário

dela está com Jorge. Maquiavélico, Paulo diz que Jorge irá

mandar fazer várias cópias do diário para entregar aos alu

nos da Escola Mundial. Marcelina fica desesperada. A meni

na vai encontrar Jorge na sorveteria. Jorge afirma a Marceli

na que não conseguiu ler o diário dela, poís a letra da menina

é horrível. Marcelina fica feliz. Mário encontra Rabito na rua.

Ele percebe que o cachorro está triste, pois a namorada dele

o deixou. Olívia decora sua sala com objetos da África para
receber os amigos de Matilde. Os convidados chegam e Olí

via começa a falar num tom alto.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa acorda para trabalhar e se espanta com a ausên

cia da Rosália. Ela liga para a filha, que mente sobre estar

trabalhando. Rosália tenta convencer Marcos a passar mais

alguns momentos com ela, antes de retornar para a esposa.
Camila e Xepa seguem para a feira. Rosália pede para tirar

férias com Marcos, que se diverte com a insistência da jo
vem. Matilda e Xepa se enfrentam durante as compras no

mercadão e disputam fregueses na feira. Rosália acorda Édi
son, que reclama do comportamento da irmã. Isabela fica

chateada por Vitor Hugo se esquecer de seu compromisso
com ela. Dorivaldo promove sua casa de shows, "Choro na

Garoa", e observa Xepa trabalhar. Meg fica enciumada ao ver

Júlio César bem arrumado para o trabalho. Irritada, Isabela

foge de Vitor Hugo. Meg comenta com os noivos sobre o jan
tar de confraternização das famílias e seu filho compreende
que é o compromisso que esqueceu. Xepa nota o carro de

fiscalização da prefeitura e fica atenta. Pérola reclama com

Feliciano e afirma que vai recuperar a empresa que foi de

seu pai das mãos de Júlio César. Rosália pede dinheiro para

Xepa, Édison se intromete e ela o alfineta desdenhado do

trabalho voluntário do rapaz. Xepa empresta o dinheiro que

guarda em casa para a filha. Isabela pede que Vitor Hugo
participe mais das decisões do casamento e ele fica espan

tado com o comportamento da noiva.

* Ô resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Luana Piovanni fecha
sua conta no 1Witter

Cansada de ver coisas que não lhe agra
davam, Luana Piovani fechou sua conta no

Twitter, na última sexta-feira (17). A atriz
disse que lhe falta maturidade para usar esse

tipo de rede social. "Não tenho maturidade

para usar. Quem fala o que quer, ouve o que
não quer. Mas, às vezes, isso beira o perigo",
contou. A conta de Luana tinha mais de 300
mil seguidores.

Michel Teló conquista
prêmio no Billboard

o único representante brasileiro no Bill
board Music Awards, Michel Teló não fez
feio e conquistou o prêmio de Top Canção
Latina com a música "Ai Se Eu Te Pego",
na noite do dia 19, em Las Vegas. O cantor

sertanejo concorreu com as canções "Bai
lando por el Mundo", de Juan Megan com

Pitbull & EI Cata; "Dutty Love", de Dom

Omar-com Natty Natasha; "Hasta Que Sal

ga El Sol", de Dom.Omar; e "Algo Me Guesta

De Ti", de Wisin & Yandel com Chris Brown

& T - Pain. A grande vencedora do Billboard
Music Awards 2013 foi Taylor Swift, com

oito prêmios,

se de apendicite. Ouvindo os gritos do jovem, dona Glória
nem se abala e saca que tudo não passa de teatro. O jeito
é levar Xande para o hospital. Chegando lá, Brenda pede
ajuda a um amigo médico para que o filho vá para o centro

cirúrgico sem exames nem nada. Pode?

Horóscopo
�-- Áriesa 20/3 a 19/4 - Fogo

.

Use e a�mse da sua força de co-

municação para conseguir o que

quer. No campo profissional, evite

ficar na dependência dos outros e

se sairá muito bem. Sua vida amo

rosa conta com boas vibrações. Há
sinal de forte união entre você e seu

par. Cor: roxo.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

As atividades que exijam con

centração contam com a ajuda das
estrelas. O trabalho e as obrigações
do cotidiano podem entrar em

choque com a sua necessidade de
descobrir novos horizontes. Vida
amorosa protegida: aproxime-se
do seu amor. Cor: preto.

Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar

Bom dia para expandir a sua

clientela. Quanto mais liberdade
de ação você tiver, maior será a sua

criatividade. No ramo de lazer e

entretenimento o seu sucesso será

marcante. Sua vida amorosa ganha
urn novo ânimo: é o momento de
serfeliz! Cor: amarelo.

Câncer
21/6a21/7 -Água

Assuntos que envolvam Um
certo mistério vão atrair o seu inte

resse, daí seu sucesso com pesquisa
e tarefas que exijam sigilo. Cuidado
com a interferência da família nas

suas relações de amizade. Evite ex

por a sua vida amorosa nesta noite!
Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Bom dia para somar forças com

as pessoas que comungam dos
mesmos interesses e afinidades.
O periodo da tarde revela alguns
aborrecimentos no trabalho, mas

saberá contorná-los. No amor, a at

mosfera é de grande envolvimento
e muita sedução. Cor: tons pastel. _

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra.

Não tenha receio de fazer algu
mas inovações no campo profis-

- sional. Quanto mais liberdade de

ação você tiver, maior será o seu

desempenho. Sua vida amorosa

ganha urna nova alavancada agora:
é hora de apostar suas fichas e ser

feliz. Cor: tons escuros.

"Quando você deixa seu coração controlar
sua cabeça, você está destinado a ter

problemas. Whitney Houston

.Libra23/9 a 22/10 - Ar

Não perca a chance de somar

forças com quem comunga dos
mesmos objetivos e interesses. No

periodo da tarde o astral revela
urna certa tensão em família. O as

tral é de ótimo entrosamento com

a pessoa amada: sua amabilidade
vai surtir efeito! Cor: azul.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Você está com urna consciên
cia mals critica acerca das coisas

que estão em sua vida, mas que
não servem mais. Este é urn bom
dia para conquistar maior liberda
de de ação na área profissional. No

campo afetivo, é hora de defender
a sua privacidade! Cor: preto.

í
)
-ISagitário

22/11 a21/12-Fogo
Hoje é urn dia positivo para

atrair o interesse e a atenção da
sua clientela. Não se envolva nos

problemas dos outros - princi
palmente quando o assunto for
dinheiro. Você estará mais sensí
vel aos desejos de quem ama. O
romance ganha ânimo. Cor: rosa.

Capricórnio
22/12a20/1- Thrra

Bom dia para quem trabalha

por conta própria. Não perca a

chance de lutar por autonomia.
Há urn conflito que envolve seus

anseios e sua carreira. Romance
com colega de trabalho ou com

quem conheceu na profissão vai
fluir facilmente. Cor: tons claros.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Ótimo dia para expressar o seu

talento. Você terá sucesso em tudo

que exija criatividade, comunica

ção, prazer e espontaneidade. Este

é o momento de confiar na sua

capacidade profissional. Sua vida
amorosa vai estar como sempre
pediu. Cor: tons claros.

j
I

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Quem trabalha em casa terá
urn dia muito mais vantajoso. Há
boas chances de descobrir urna

maneira alternativa de ganhar di
nheiro. É conveniente se afastar
dos amigos e adiar discussões. Re
solva problemas e deixe a relação
mais harmoniosa. Cor: azul-claro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Energia Elétrica
rio Rio da Luz é

inaugurada
Em 14 de maio de 1960 era inaugurada a rede

de distribuição de energia elétrica, na localidade
de Rio da Luz. Foram instalados 11 km de cabos
de distribuição. Havia oito anos que a comunida
de vinha solicitava a eletricidade de forma mais
intensiva. Somente com este benefício é que a in
dústria da região poderia se desenvolver.

O governador do Estado, Heriberto Hülse e

comitiva participaram do ato inaugural.Houve
discursos do 'governador, do Dr. Murillo Bar

reto de Azevedo, 'de Pedro Colin, presidente da
Empresul. O professor Germano dos Santos

agradeceu a Albrecht Gumz. Ele foi um bata
lhador incansávél para a instalação da-energia
elétrica na região.

Rio Itapocu recebe
alevinos de tilápia

O Clube de Caça, Tiro e Pesca Marechal
Rondon lançou no Rio !tapocu dezenas de
alevinos de tilápia visando repovoar o rio. O
Clube proIlloveu atividades vinculadas à im

plantaçã<; de novas espécies nos rios do Vale.
A diretoria aproveitou o evento para divulgar a

resolução da Diretoria de Caça e Pesca do Esta
'do que proibia a pesca, por alguns meses, entre

a ponte da Rede Ferroviária até a ponte pênsil
de Três Rios do Sul.

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gcontato@beatrizsasse.com.br.
•

Parabéns para Laysa Morais

Zapora, que no dia 15 completou
10 anos. Beijos da mãe ?irlene
Maria Morais, que te ama muito

,
��m.· ..

Opa Kopp fez aniversário dia 20 e comemorou, com muita alegria, em sua

casa. Toda a família Kopp deseja muitas felicidades, saúde e bençãos de

Deus, para ele festejar ainda muitos anos. "Opa Kopp, nós o amamos!"

Parabéns
a Giovana

Ittner; que no

dia 9 de maio
comemorou

mais um

aniversário.
Os parabéns

dos familiares
. e amigos

Parabéns para Agenor Sérgio
Nunes, que aniversaria hoje.

"Para você desejo toda a

felicidade do mundo. Continue
a ser sempre essa pessoa
maravilhosa. Te amo! Sua

esposa Simone Gaudete, e da
enteada Thays Gaudete"

Os familiares
e amigos
parabenizam
Matheus
Minatti, que
completou 15

anos, nodia
19 de maio.

Desejam
saúde e

felicidades

Eduarda Soares Pereira

completou 7 anos no dia
15 de maio. Os pais Vivian
e Mario, os irmãos Marlon

e Jaque desejam toda a

felicidade do mundo à

pequena princesa
\

Thais Agella Dias completa seus 16
anos no dia 22. Que Deus abençõe

sempre esta llndã menina. Abraços dos

pais Ezio e Eliria, e da mana Thainara

Priscila Lehnert, curtindo a ndite
com show de Alex e Willan, na Epic

Concept Club, no dia 11

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coleta para exames

Guaramirim descentraliza serviços
Moradores de dois bair

ros de Guaramirim não

precisam mais ir ao Centro

para fazer exames labora
toriais requisitados através
da rede municipal de saúde.
Os atendimentos na Caixa

d'Água e Corticeira aconte

cem agora nas próprias uni
dades de saúde, duas vezes

por semana.

São dois laboratórios
credenciados na Secretaria
de Saúde. Os profissionais
utilizam o espaço público
para fazer coletas de san-

gue, fezes e urina. Em fase
de teste, o serviço descen
tralizado não trouxe custos
adicionais para os cofres

públicos.
"Tivemos uma conversa

com os laboratórios e para
eles também é vantagem. A

fila era muito grande todos
os dias, faltavam estrutura

e atrapalhava o atendimen

to", destacou o supervisor
da Estratégia Saúde da Fa

mília (ESF), Ademir Tank.
O serviço começou a um

mês, mais de 100 pessoas

foram atendidas em cada
bairro. Além dos testes, os

resultados dos exames são
encaminhados diretamente

para as unidades agilizando
o retomo nas consultas.

Segundo Tank, a cole
ta será implantada no Rio
Branco e Avaí assim que as

novas unidades dos bairros
forem inauguradas. Por en

quanto, o serviço pode ser

feito apenas nos novos pos
tos de saúde com estrutura

padrão, que contam com

sala específica para testes.

ASUNIDADES
DECOlETA

• Unidade ESr Corticeira:
Coleta na segunda e

quarta-feira

• Unidade ESr Caixa
d' Água: Coleta na

terça e quinta-feira

AMPUAÇÃO
Tank disse que

serão instaladas
unidades de

coleta também
nos bairro Avaí e

Rio Branco

Apontamento: 246776/2013 Sacado: D PRA MAlRAS [!'DA Endereço: RJOSE
THEODORO RlBEIRO 1061· Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NR
AVIAMENIDS r:mA EPP Sacador: - Espécie: DMl - N' Titulo: 000.001.399

- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.540,85 - Data para pagamento:

EDITAL DE INI1MAÇÃO DE PRarFSIü
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação dejítulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INI1MADOS DO PRCITESTO:

Apontamento: 246534/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS r:mA ME

Endereço: R ROBERID ZIEMANN 201 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-300
Cedente: UlTRAPlSO COMERCIO E IMPORIACAO r:mA Sacador: - Espécie:
DMl- N'TItulo: n48578/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 997,24 - Data

para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$1.076,02 Descrição dosva
lares: Valor do título: R$ 997,24 - Juros: R$ 2,99 Emolumentos: R$12,25 - Publi

cação edital: R$ 23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246898/2013 Sacado: BC COMEÍl.CIO DE PISOS r:mA ME En

dereço: R ROBERID ZIEMANN 201 SLOI- Jaraguádo Sul-SC- CEP: 89255-300
Cedente: GOEDE EXPORIADORA r:mA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo:
GOE4129.1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 917,57 - Data para paga
mento: 2410512013- Valor total a pagar R$997,33 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 917,57 - Juros: R$ 3,97 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246963/2013 Sacado: BORROZ INDUSIRlA E COMERCIO
DE BORRAC Endereço: RUA RUA EDMUNDO KOCK 1200 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89265-260 Cedente: B. UJITI MOVIMENTACAO DE CARGAS
r:mA Sacador: - Espécie: DMl- N' TItulo: 0100555401- Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 119,40 - Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a

pagar R$209,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 119,40 - Juros: R$
0,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 246520/2013 Sacado: COMERCIAL PORIAL SANTISlA r:mA

Endereço: RUA PEDRO GONZAGA 345 SL OI - VIlA NOVA - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: SD\MFISHING COM ARf PESCA r:mA
Sacador. - Espécie: DMl - N'TItulo: 432 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 485,84 - Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$559,33
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 485,84 - Juros: R$ 7,93 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 248754/2013 Sacado: CONSTRUMEIAL COMERCIO DE VI
DROS r:mA ME Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 2140 - Jaraguá do
Sul-SC - CEPo 89253-600 Cedente: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MUITl
PW Sacador: METALURGlCA TS INDUSIRlA DE FSIRUTURAS Espécie:
DMl- N' TItulo: 290C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 7.433,00 - Data

para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$7.535,25 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 7.433,00 - Juros: R$ 24,77 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

DNULGAÇÃO

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

o que é um Aparelho Auditivo?
O Aparelho Aúditivo possui um ou mais miaofones que captam o som do ambiente. O sinal
acústico é transformado em sinal elébico, que é amplificado e adaptado de acordo com a perda
auditiva. O receptor reconverte o sinal elébico em sinal acústico e o direciona para dentro do
canal auditivo.
Os aparelhos auditivos melhoram a compreensão da fala em várias situações e dão suporte às
muitas funções do sistema auditivo humano como localização sonora, compreensão, dentre
outras_
O aparelho auditivo existe em diferentes tecnologias, tipos, além de diversificadas linhas de

produtos. Hoje falaremos da tecnologia
Os aparelhos auditivos digitais são programados pelo profissional de saúde auditiva através do

microcomputador ou bimer.
Dentro dos aparelhos auditivos, os sinais acústicos são transformados, em alia velocidade e com

enorme precisão, em um código binário que permite o ajuste do sinal amplificado.

A tecnologia digital dá mais flexibilidade para proporcionar soluções personalizadas à perda
auditiva e pennile adicionar reaJlSOS que dão ao aparelho maior eficácia em diversas situações
auditivas_ O aparelho é Io1aImente regulado através do computador".

CENTRO AUDITIVO JARAGUÁ

Tecnologia Digitalmente Programável
Essa tecnologia é a combinação entre processamen1o de sinal anaIógice"é progrcunação digital

do sislema auditivo pelo CQmPUIador.

Tecnologia Analógica
Os aparelhos auãdivos cóm processamento de sinal analógico são ajustados manuaImenIe

pelo profissionaJ de saúde a'-'liitiva através de bimers. Os ajustes personafJZados são mais
restritos uma vez que inovações como os supressores de ruido, gerenciadoIes de miaofónia, a

prática operação por- oontroIe remoto, dentre outros adicionais não podem ser integIadas ao

sistema.

o Centro Auditivo Jaraguá apresenta sua linha de aparelhos auãllivos_ São vários modelos

para atender a Iodos os gostos e estilos de vida. Com tecnologia da mais simples a mais
sofisticada_

S (47)3372-2364
Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 889 - CEP 89251-700 FONE :(47)3055-2364
Centro Jaraguá do Sul SC caj@caj.com.br

24/05/2013- Valortotal a pagar R$1.621,04 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$I.540,85 - Juros: R$ 3,59 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75 .

Apontaraento: 246632/2013 Sacado: ESPACO DO OCA Endereço: RUA OU-
VlO DOMINGOS BRUGNHAGO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-260
Cedente: COMERCIO DE BEBIDAS SALVADOR r:mA M Sacador: - Espécie:
DMI - N'TItulo: 7941- Motívo: falta de pagamento Valor: R$ 265,06 - Data para
pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$33I,23 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 285,06 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 246861/2013 Sacado: GOIA O AGUA oisr DE AGUA MlNER

Endereço: RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 435 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-100 Cedente: AGUA DA SERRA IND.BEBIDAS r:mA Sacador.
- Espécie: DMl - N'TItulo: 000090690 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
35,00 - Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$106,09 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 35,00 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 246852/2013 Sacado: GUilHERME DE SOUZA KAUllNG En

dereço: RUA jUUO PEDRl, N. 131, VIlA NOVA, JARA - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89259-470 Cedente: RCF INCORPORADORA r:mA Sacador. - Espécie:
DMl - N'TItulo: 0000000320 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 299,30 -

Data para pagamento: 24105/2013-Valor total a pagar R$366,25 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 299,30 - Juros: R$I,39 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 246511/2013 Sacado: GUSlAVO BORGES DE SOUZA DANCE
TER! Endereço: RUA JOAO PLANISCHEK,1371- NOVA BRASILlA - JARAGUA'
DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: NllZA BRUCH COMERCIAL Sacador.
- Espécie: DMl- N'Titulo: 0704 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.120,00
- Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$3.208,27 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 3.120,00 - Juros: R$ 12,48 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246495/2013 Sacado: IGUACU CLIMATIZE COM. l'JE EQUIP.
DE CIlMA Endereço: RUA JOSE TEODORO RlBEIRO 860 SL 02 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89265-500 Cedente: BANCO COOPERATICO SICKEDI
SA Sacador. VS INDUSIRlA E COMERCIO DE CU Espécie: DMl - N'TItulo:
0000002579 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.626,00 - Data para paga
mento: 24/05/2013-Valor total a pagar R$1.708,02 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ Í,626,00 - Juros: R$ 5,42 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,75

Apontamento: 246485/2013 Sacado: IMPACfO COMERCIO VAREJISlA DE BI

JUTERIAS Endereço: RUA DONA ANIDNIA 139SL3 - JARAGUADOSUL-SC
CEPo 89252-210 Cedente: SDKGRAFICAEEDITORA r:mA Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: 5443/5442/5 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.558,86

- Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$1.640,88 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.558,86 - Juros: R$ 6,23 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Consulte um médicQ otorrinolaringologista.

Visite-nos, teremos' prazer em atendê-lo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ES1ADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL-SC Novo Telefone/Fax: (47l3274-17oo

Apontamento: 246860/2013 Sacado: INGWALD JUNGlDN Eodereço: sr 1ZA
BEL All"O - lZABEL All"O - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: IBAMA -

INsmurO BRASILEIRO DO MElO AMEIENTE Sacador. - Espécie: COA - N'
TItulo: 2476601 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 7.051,77 - Data para
pagamento: 24/05/2013-Valor total a pagar R$7.219,1l Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 7.051,77 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 94,39

.

Apontamento: 246766/2013 Sacado: 1N0tlE E GOES COMERCIO DE PlSCI
Endereço: AV FREFEITO WALDEMAR GRUBA, 2222 SL OZA - VIlA LALAU - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEPo 89256-500 Cedente: JATOBA S/A Sacador. -e Es

pécie: DMl- N'Titulo: 51274 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$1.547,77
- Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$1.621,06 Descrição
dosvalores: Valordo título: R$ 1.547,77 - Juros: R$ 7,73 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 246575/2013 Sacado: J ZAPEll.lNl COMERCIO E SERVlCOS
r:mA Endereço: RUAADElJAFlSCHER 720-SLOI- Jaraguádo Sul-SC- CEP:
89256-400 Cedente: MOlDSfYLEACESSORIOS PARAMOlDS r:mA Sacador.
- Espécie: DMl- N'Tltulc: 879 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$I.08I,88
- Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$1.l62,71 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.081,88 - Juros: R$ 5,04 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontaraento: 246683/2013 Sacado: JEANINE ROSE WMEARDI MACHADO
Endereço: RUA JACOB GESSER 270 FUNDOS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89255-420 Cedente: MARCENARIA GllMAR r:mA Sacador: - Espécie: DMl
- N' Titulo: 03/05 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 477,00 - Data para
pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$560,36 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 477,00 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$12,25 Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 248547/2013 Sacado: LElLA C. N. WESCH Endereço: RUA
GER. R NEGREIRO 354 - jaraguã do SuI-SC - CEP: 89257-745 Cedente: SICOOB
BLUCREDI SC COOP CRED UVRE ADMlS Sacador. MARIO FILMAGENS
r:mA ME Espécie: DMl- N'TItulo: 463 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
125,60 - Data para pagamento: 24/05/2013-Valor total a pagar R$211,86 Des

crição dosvalores: Valor do título: R$ 125,60 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 246869/2013 Sacado: MARCEW CORREA Endereço: RUA
JOAO JANUARIO AYROSO, 1747 - JARAGU"A ESQU - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89253-295 Cedente: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA Sacador.
- Espécie: DMl - N' TItulo:NEGA7IFC4B - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 433,00 - Data para pagamento: 24/05/2013c Valor total a pagar R$510,81
Descrição dos valores: Valor dotítulo: R$ 433,00 - Juros: R$ 2,02 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246790/2013 Sacado: PAULO SERGIO CORDOVA PASSOS
CALCADOS Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1667 SL OI - Jaragué
do Sul-SC - CEPo 89253-100 Cedente: ESTIMULO COBRANCAS =A ME Sa
cador: SILVIO C CASTRO MEEspécie: DMI - N'TItulo: 4696-1/1- Motivo: falta
depagamentoValor. R$ 819,00 - Data para pagamento: 24/05/2013-ValortotãI

)

I
J

a pagar R$896,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 819,00 - Juros: R$
1,91 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50

- Diligência R$ 15,94

Apontamento: 246848/2013 Sacado: R SILVA EQ\JlAPAMENIDS P/ PlSC En

dereço: RUA G)ORMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: N AFOMENID MERCANTIL r:mA Sacador. GEI - GW
BALENERGY ANDTELEC. Espécie: DMl- N'Titulo: 9542/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$12.115,08 - Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total
a pagar R$12.216,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$12.115,08 - Juros:
R$ 24,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência R$ 17,63 1Apontamento: 246916/2013 Sacado: R SILVA EQ\JlAPAMENIDS P/ PISC En

dereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador. ROIA INDUSIRlA r:mA

Espécie: DMl - N' TItulo: G79854/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
8.902,20 - Data para pagamento: 24105/2013- Válor total a pagar R$9.ooo,45
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 8.902,20 - Juros: R$ 20,77 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
17,63

Apontamento: 246915/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENIDS PARA PISC

Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador: ROIA INDUSIRlA r:mA

Espécie: DMl - N'TItulo: G79874/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
10.000,01 - Data para pagamento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$IO.lOO,82
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.000,01 - Juros: R$ 23,33 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$17,63 -,

Apontamento: 246801/2013 Sacado: USOAR Endereço: RUA JOAO PLANIN
CHECK 493 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Cedente: AlJIDMATIC IND
E COM DE EQUIP. ELEIlUCOS r:mA Sacador. - Espécie: DMl - N'TItulo:
000012223 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 485,00 - Data para paga
mento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$563,05 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 485,00 - Juros: R$ 2,26 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 246802/2013 Sacado: USOAR Endereço: RUA JOAO PLANIN
CHECK 493 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Cedente: AUTOMATIC IN.
E COM. DE EQUIP. ELEIlUCOS r:mA Sacador. - Espécie: DMl - N'Titulo:
000011992 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 485,00 - Data para paga
mento: 24/05/2013- Valor total a pagar R$564,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 485,00 - Juros: R$ 4,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 21/05/2013. Jaraguá do Sul (SCJ, 21 de maio
de2013.

Manoel Gustavo Griesbaeh Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 24
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UFC
A imagem abaixo é da transmissão do UFC

nos EUA a canal da Fax também exibiu ima

gens da SCAR, Cejas, Igreja Matriz e da própria
área externa da Arena. Este é apenas um dos ga
nhos de imagem proporcionado pelo evento.

Banda larga
Dados divulgados pela Agência Nacional de

Telecomunicações (AnateI) revelam que as pres
tadoras atenderam as metas determinadas"pelo
órgão regulador, como a garantia de velocidade
média de 60% do que foi contratado pelo usuário,
prevista para o primeiro ano. As medições foram
feitas nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e

Rio de Janeiro, durante o mês de abril.

Guia de Jaraguá do Sul
Com o objetivo de potencializar ainda mais a

divulgação do município, o Vale dos Encantos Con
vention & Visitors Bureau em parceria com a Dire
toria de Turismo da Prefeitura de Jaraguádo Sul
editou nova versão do guia da cidade. a Convention
está distribuindo a partir dos próximos dias o Mapa
de Jaraguá 2013 que nesta edição, além do roteiro
estilizado com os pontos turísticos, assume O cará
ter de ser uma ferramenta para a mobilidade dos vi
sitantes que chegam à região, indicando opções de

hospedagem, de gastronomia, de entretimento e as

atrações para o bem-estar e diversão.

mu tlPrin,t
ETIQUETAS

eXCEl�NC'A EM RÓTUL.OS li: ETliQUETÁS

-

�- -

Preparar os participantes a fa
larem sobre tópicos relacionados
ao trabalho e demais assuntos,
também como em apresenta
ções formais com PowerPoint ou

Funç�o' e Cidade Prazo e Local de Inscrições em conversas menos formais é o

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS objetivo desta qualificação qua01 . Até o dia 26/05, pelo site.Jara uá do Sul acontece de 03 a 06 de junho, no
'Vagas para ambos os sexos, As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no

C E ial d J
'

dItem "Trabalhe Conosco'Tio siteWW>N_.sesisc.oro,bl? entro mpresan e aragua o

L_____"��=��������i!WI'MOOmm.f��mll'm�'f'!MJ"f'1!'l!<1�mal+1.�H··. Sul, promovido pela Apevi. .

lHHH Ífr;Wú,lif'., .: ;;� '. dJtiítltllflillllllllli

Lourival Karsten

.

Casa & .construçâo
A organização da feira Santa Catarina

.1"\casa & Construção está comerciali
zando os últimos espaços para o evento

que acontecerá de 7 a 9 de junho naAre
na Jaraguá. Estarão presentes empre
sas do ramo de imóveis, decoração, mó
veis, material de construção e serviços
da região. A intenção é de que os visi
tantes encontrem em um só lugar tudo

para o lar, as novidades e tendências

do setor. Além do patrocinador Home
Center Breithaupt também estará pre
sente uma construtora com imóveis de
alto padrão na praia mais badalada do
Estado, Balneário Camboriú. Também
acontecerá o lançamento da empresa
Importatti Produtos Importados. Ela
traz ao Brasil produtos artesanais fei
tos a mão em cobre (lavabos) e Pewtter

(alumínio) originais do México.

EspaçoFiat
A rede de concessionárias Espaço Fiat, do Grupo EJC, agora é a nova

administradora da Fiat Javel. A loja, que já conta com quatro concessionárias
da Fiat em Santa Catarina, investe nes�e empreendimento que já existe há

30 anos em Jaraguá do Sul. Para o gerente de marketing, Marcelo Laurentino

(foto), as expectativas em relação a vinda da Espaço Fiat para a cidade
são as melhores e o foco do grupo é fidelizar os clientes. "Estamos muito

empolgados por conta do potencial de mercado que existe aqui. Queremos
estreitar as relações com os clientes e indexar a Javel no trabalho que as outras

concessionárias Espaço Fiatjá fazem", afirma. a convite da nova administração
é para que todos os clientes venham "reconhecer" o Espaço Fiat.

Excelpara
administração

Feiplastic 2013

Capacitar para o uso intermediário e

avançado a ferramenta Microsoft Excel

2007, com foco em questões práticas do dia
a-dia empresarial de pequenas empresas, é o

objetivo de qualificação promovida pelaApe
vi nos dias 4,11,18,25 de junho e 2 de julho,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

AAPEVI estará na Feira Inter
nacional do Plástico. A Fundação
Empreender organiza missão em

presarial para este que é o mais

importante evento do setor na

América Latina. A visita ocorrerá
no Parque Anhembi, em São Pau

lo, no dia 24 de maio, com ônibus
saindo de Joinville no dia 23.

� SESI :.
RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br
(Iink: Trabalhe Conosco)

TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC 7,50% 17.ABRIL.2013
TR 0,000% 20.MAI0,2013

CUB 1.220,64 MA10.2013
BOVESPA +0,97% 20,MAI0.2013
NASDAQ -0,07% 20,MAI0.2013

AÇÕES PETR4 20,20 +1,25%
VALE5 31,05 +3,81%
BVMF3 14,45 +2,05%

POUPANÇA 0,4134 21.MAI0.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,69% US$105,060
OURO -0,02% US$ 1394,670

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM, 2,0390 2,0405 +0,11%
DÓLAR TUR. 1,9500 2,0900 ·0,48%
EURO 2,6279 2,6303 +0,61%
LIBRA 3,1088 3,1115 +0,75%

Formigari
Informática

A Intel promove uma campanha
para America Latina, com as Re
vendas de Informática com o tema

"I Love Ultrabook". A Formigari
Informática chegouna etapa final
com uma foto valorizando a cidade
de Jaraguá do Sul e mostrando o

Ultrabook Intel. Para que a empre
sas jaraguaense seja a vencedora
da campanha, precisa contar com

o voto dos intemautas. Basta aces

sar o link http://www.promoultra
book.com/pt/votacao/ô e clicar em

"votar no vídeo/foto acima".

Neuro

linguística
Desenvolver habilidades e

competências para interagir
com clientes no processo de
vendas, utilizando-se da Pro

gramação Neuro-linguística,
gerando empatiae sensibilida
de, para compreender e aplicar
fatores de motivação que re

gem nas decisões é o objetivo .

desta qualificação qua aconte
ce de 03 a 06 de junho, no Cen
tro Empresarial dêJaraguá do
Sul, promovido pela Apevi.

Oratória
em inglês
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Fatma chega em outubro
PROMESSA Presidente

do órgão garante a

unidade regional.
Jaraguá aguarda há

anos a abertura de um

escritório na cidade

Verônica Lemus

Di anunciado para outubro
r deste ano o funcionamento de
um escritório regional da Fatma
em Jaraguá do Sul. A notícia foi
dada pelo presidente da Fundação
do Meio Ambiente de Santa Cata

rina, Gean Loureiro (PMDB), que
participou na noité de ontem da

plenária daAcijs (Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul). Con
vidado pela entidade, Loureiro veio

apresentar as ações de trabalho da
Fatma desde que assumiu o cargo
de presidente da fundação, há cer-

'

ca de três meses.

De acordo com o ex-depu
tado federal, o cronograma que
culminará com a abertura da

15a Coordenadoria Regional da

GARANTIA Gean Loureiro (D) confirmou ontem, na Acijs, a previsão de abertura da filial

Fatma já está em andamento:
Até final de junho deverá ser

concluído um levantamento
e elaboração -de histórico que
indicará quais as principais de
mandas da região na questão
dos licenciamentos ambientais,
"O objetivo dessa etapa é iden-

tificar quantos profissionais se

rão necessários e de que áreas,
através de análise da demanda

reprimida e da perspectiva do

que vai vir (de processos)",
disse o presidente.

Em seguida, inicia a etapa
de recrutamento dos servidores

e, depois, começa o treinamen
to técnico, realizado pela Fat

ma. Os funcionários farão a se

paração e análise dos processos
em andamento referentes à Ja

raguá do Sul e região e que hoje
seencontram na coordenadoria
de Joinville.

Saúde

Secretário esteve

ontem em Jaraguá
O secretário estadual de Saú

de, Dalmo de Oliveira, também

participou da plenária da Asso

ciação Empresarial de Jaraguá do
Sul (Acijs) ontem à noite. Dando
continuidade à agenda temática
da entidade nessa área, ele trou

xe informações sobre a situa

ção do setor no Estado e região.
Em sua apresentação, Oliveira

destacou a importância de aten

dimento básico, como o progra
ma Estratégia Saúde da Família

(ESF), com o objetivo de dimi
nuir a procura ainda expressiva
de serviços em hospitais, hoje so

brecarregados.
O secretário também citou

a desaceleração do crescimento
econômico-do país e a diminui

ção da arrecadação pública como

outros fatores qu� mantém hos-

pitais no Estado em déficit.
_

Além disso, o aumento de des
pesas com a folha de pagamento
também contribui para a situa

ção difícil da saúde. De 2012 para
2013 o aumento foi de 15,6% com

a folha, diminuindo o poder' de
investimento da secretaria.

f
I
1

',I
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Conseg renovado
em Massaranduba
PREVENÇÃO
Conselho de

Segurança do

município quer
mais efetivo

policial

Débora Remor

A diretoria do Conselho
l"\.comunitário de Segu
rança (Conseg) de Massa
randuba foi eleita na última

terça-feira e deve tomar

posse no próximo dia 28,
na Câmara de Vereadores.
O presidente Moacir Kas

mirski, que _ já presidiu o

Conseg na gestão passada,
acredita que a presença de
novos integrantes possa re

novar a entidade.

Entre as prioridades
para o grupo estão aumen

to do efetivo das polícias
militar e civil e aquisição
de viaturas. "Massarandu
ba tem 15 mil habitantes e,
de acordo com os cálculos
da ONU, deveríamos ter

no mínimo 30 policiais.
Estamos pedindo/que au

mente dos atuais 15 para
22 policiais militares. Não
é nada absurdo", decla
rou Kasmirski. Ele tam

bém lamenta que apenas
um policial civil trabalhe
no município. "Fazemos
denúncias das coisas que
acontecem, porém não te

mos um investigador na

cidade e o policial-que está
na delegacia muitas vezes

não dá conta do trabalho."
Os pedidos são basica-

Thntativa

Homem-leva tiros no Rio da Luz
A Polícia Civil deve in

vestigar a autoria e' os mo

tivos de urna tentativa de
homicídio na noite de sexta

feira, no Bairro Rio da Luz.
Um homem de 25 anos te

ria sido atingido na perna e

na cabeça por disparos de
arma de fogo,"quando-che
gava a casa de urn amigo,
por volta das zrh. O suspei
to teria fugido de bicicleta e

não foi localizado. A vítima
recebeu alta no sábado.

Colisão
Quatro feridos em acidente

Quatro pessoas ficaram
feridas depois que o Gol em

que estavam colidiu contra

urn poste na Rua Carlos Eg
gert, na Vila Lalau, em Jara

guá do Sul, na madrugada
de ontem. De acordo com

os Bombeiros Voluntários,
que atenderam a ocorrên-

mente os mesmos de anos

anteriores, e a não solução
dos problemas desestimu
la a participação popular.
"Quando o trabalho vo

luntário não dá resultados,
muitos desistem. Na gestão
passada tínhamos urn pes
soal muito bom, mas que
saiu frustrado"; avalia, ao

mesmo tempo que come

mora a entrada de pessoas
que não faziam parte do

Conseg. "Temos o envolvi
mento de empresários, do
sindicato dos trabalhadores
rurais, de vereadores e da
Çidasc. É muito importante ,

essa diversidade e quere
mos convidar todos a parti
cipar das reuniões e deixar

sugestões", diz Kasmirski.
Para os próximos dois

anos, o Conseg deve pro-

mover reuniões itineran
tes, para levar aos bairros

informações básicas sobre

segurança. Outro projeto
trata da orientação sobre
trânsito para crianças. "A

exemplo do que acontece

com o Proerd, um progra
ma de combate às drogas
da PM, queremos promo
ver palestras nas escolas

para diminuir a violência
nas estradas", comentou.

CONSEG DE
MASSARANDUBA
• Fundado em 2007, tem

eleições a cada dois anos.

• Reunião mensal, sempre
na última terça-feira do

mês, às 19h, na Câmara
de Vereadores

Bebida

Motorista bate contra muro

O motorista de urn Es- -

cort teria perdido o controle
do veículo e bateu contra o

muro de urna residência, na

Rua Expedicionário Olím

pio José Borges, no Bairro
Avai, em Guaramirim, na

noite de domingo. Ele não
sofreu ferimentos, mas foi
conduzido para a Delegacia
de Polícia por apresentar si
nais de embriaguez, consta

tado pelos policiais militares
que atenderam a ocorrência.

Sequestro
Um dos suspeitos é capturado

cia, os dois passageiros do Foi preso na noite de
banco traseiro ficaram pre- sexta-feira um dos acu

sas às ferragens, mas não sados de' cometer três

apresentavam ferimentos seqüestros-relâmpago em

graves. Já o motorista e o Jaraguá do Sul, Joinville

passageiro da frente foram e São Bentó do Sul, na se

encaminhados ao Hospital
.

mana passada. Celio Luiz
São José com suspeitas de da Silva foi capturado em

fraturas nas pernas.
-

Blumenau, porém o outro

suspeito, Eliziario Tertu-

BATIDA Gol atingiu um poste na Vila Lalau. Dois

ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens

liano dos Santos Junior,
, continua foragido. Os dois
homens foram

_ identifi
cados pelas vítimas, que
foram raptadas dentro
de seus estabelecimentos
comerciais, com seus veí

culos, e abandonadas em

cidades da região algumas
horas depois.

Racha

Dois con.dutores são detidos,
Motoristas de um Mon

tana, com placas de Jara

guádo Sul, e um Strada, do

Paraná,prãticavamcorrida
pela 'Rua Expedicionário
Antônio Carlos Ferreira; na,

, Vila Lenzi, na madrugada
de ontem," quando foram
flagrados pela Polícia Mili
tar. Os dois condutores, de
24,e 32 anos, foram detidos
e QS veiCuli1>ey a�reendidos. '

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
EXTRATO DE CONTRATO,060/13
Processo de licitação nO 047/13

Modalidade'Tomada de Preço, nO 004/13
CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ
sob o nO 83,102.467/0001-70, com sede Mwnicipal na Avenídá
Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - sc.í
CONTRATADA: ROCHA EMPREENDIMEr-{TOS LTOA
estabelecida na cidade de Canoinhas, estado de Santa

Catarina, na Rodovia BR-280, 4517, Bairro $o� ,Vista, CEI"
.Ó:

89460-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.? 05,279.711/0001-60.
OBJETO: Contratação de empresa especiallzada para a

construçã-o de edificação da UBS dó Bairro �eminário, incluindo
o fornecimento de materiais, mão de obra: fétramentas e

equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento,
cronograma, memorial descritivo e quanfitativb anexos,

VALOR DO CONTRATO: R$ 589,747,85(Quii:lhentos e Oitenta
e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Re�is e Oitenta e

Cinco Centavos).
Data da Assinatura: 02/05/2013 1
Data da Vigência: de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a

partir da data da Ordem de Serviço.: j -, ,;

Corupá, 02 de Maio de 2013. " --.,'�;;�
,

I:·.;��t
LUIZ CARLOS TÀfv'lANINI- I
PREFEITO MUNICIPAL �

LUIZ CARLOS TAlJIANINI
PREFEITO MUNICIPAL

. .- )
MUNICIPIO DE CORUP� -

"

ESTADO DE SANTA CATARINA ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE tORUPÁ
EXTRATO DE CONTRATO 061/13
Processo de licitação nO 048/13

,
Modalidade Tomada de Preço nO 005/1-3

CONTRATANTE:, MUNiCíPIO DE CORUPÁ: inscrito no CNPJ
sob o n? 83,102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida"
Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC, :-
CONTRATADA: ROCHA E MACHADO EMPRENDIMENTOS
LTDA-ME, estabelecida na cidade de Canóinhas, na rua Ro-'
dovia BR-280, 4517 Fundos, Bairro Boa Vista, CEP 89460-000,
inscrita no CNPJ/MF sob n,014,365.45010001-92.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a cons

trução de edificação da UBS Vila Rutzen, incluindo o forneci
menta de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos,
conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma, memo
rial descritivo e quantitativo anexos.

VAtOR DO CONTRATO: R$ 145.439,85(Cento e Quarenta e

Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Cinco
Centavos}.
Data da Assinatura: 02/05/2013
Data da Vigência: de até 120 (cento e vinte) dias, contados a

partir da data da Ordem de Serviço,
Corupá, 02 de Maio de 2013.

MUNiCíPIO DE CORUPÃ
ESTADO DE SANTA CATARINA,

-_ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORÚPÃ .,�'

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 006/13
,

OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por
preço global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, Drenagem
Pluvial, Terraplanagem e Sinalização Viária, da Rua 55 Domingos
Salvador - Trecho II (com fornecimento de mão-de-obra, materiais'
e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão de 129,66
metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, pla
nilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Processo,

,

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 21/05/2013,-
ás 09hOOmin do dia 05/06/2013,

'

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h30 do dia 5/6/2013,
TIPO: Menor Preço,
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO L1CITATÓRIO: O Edital
de Tornada de Preços n.? 006/13 poderá ser retirado junto á Divisão .de
Administração e Compras, sito a Av, Getúlio Vargas, 443, com a seguinte
condição, cada licitante interessado deverá trazer mídia 'para-que seja
qravado o edi\al, e seus anexos. Fica estipulada a datamáxima do dia

0:l(06/2013 para que as empresas interessadas realizem �o Cadastra-.
mento Prévio junto a Prefeitura Municipal e retirem o Edital 'com todos
os seus anexos, As empresas que já se encontram cadastradas d�veMi
atualizar o Certificado de Regularidade Cadastral também atéa data já
mencionada, e também no site Hltp:ilwww.corupa.sc.goV..br. '

'

Horánio: Das 08h às 12tis e das 14h às 17hs
.

Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 21 .de Maio de 2013,

lUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL
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o Pacto pela Segurança é um programa que destina 265 milhões de reais em recursos para todas as áreas

da segurança em nosso Estado. Assim, o catármense podé ter toda á tranquilidade para trabalhar, estudar,
,

se divertir, investir e gerar empregos. É um_ p.acto qu� inve?te na sua proteção.
É um pacto por nós. Por você. Um p�cto por Santâ,Catarina. www.sc.govbrzpactoporsc

GOVERNO
DE SANTA
CATARINA

J
t

.�
i 'I.

Secretaria de Estado
da Segurança Pública
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Gols, confusões e futebol
na rodada do Varzeano
GARANTIDOS Três equipes conquistaram vaga antecipada na sequnda
fase: Santo Antônio, Supermercado Brandenburg e Tecnopan

(3XO). Já a DRM Comercial/
Fibra & Fios empatou com o

Tigre/Tifa Martins (2X2). Pela
Chave F, a Tecnopan/ABF/
Belmec também se garantiu na

segunda fase. Venceu o Barra

baxo/Farmácia Magna (3X1).
A Transportadora Niemar/
Calhas Jaraguá ficou perto da
outra vaga ao vencer o AZ (3x
o). Na Chave G, Vila Lalau e

Atlético lideram após vitórias
sobre o Vitória (4X2) e o Global

Pisos/Cifra Financeira/Sucata
Mader (lXO). Já na Chave H, o

Santo Antônio goleou a Becker
Ambientes (6x3) e o Rio Molha
bateu o Clube São Luís (lXO).

la/Sipar - que não terminou
-_e JJ Bordados/Dutra Água/
Móveis Boeing contra a Néki,
onde o árbitro foi agredido.

Na Chave A, o JJ Bordados
venceu a Néki (3X2), em jogo
tumultuado. No outro jogo,
o Guarany passou pela Ponte

Preta/Barra (4X2). Pela Chave
B, o Galácticos surpreendeu o

ZEC (3X1) e União somou o pri
meiro ponto ao empatar com o

Roma (3X3). Na Chave C, o Fla

mengo reagiu ao superar o GT

Society (2X1). O Corinthians
vencia o Operário até os 13' da
segunda etapa, quando a par
tida foi paralisada por falta de
segurança.

Pela Chave D, o KMK/Ga
ribaldi empatou com a Borra
charia Senem (1X1). No outro

jogo, Real e Nova Geração/
CSM/Elian/Mime também fi
caram no 1 a 1. Na Chave E, o

Supermercado Brandenburg/
Dutra garantiu vaga na ou

tra fase ao vencer o SN/Juriti

A terceira rodada do �a�
Il.peonato Varzeano fOI dis

putada no sábado (18), com as

redes balançando 60 vezes nos

dezesseis jogos. Destaque para
a goleada do Santo Antônio/
MC Construtora sobre a Becker
Ambientes, por 6 a 3, resultado
que valeu a classificação ante

cipada do Santo Antônio para
a segunda fase. De negativo, as

confusões nas partidas entre

Corinthians/Karlache/Chope
ria Brasil e Operário/Rotabe-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PEGADO ·Jogo entre JJ Bordados (amarelo) e Néki foi bastante disputado, mas acabou em covarde agressão ao árbitro

Liga Futsal

Em sua melhor atuação, CSM goleia Guarapuava fora de casa

Encaixando bem a marcação ontem, goleou o Deportivo por 4 derrota. Os gols foram marcados nhar a classificação", analisou o

do início ao fim, a CSM (Pré-Fa- a o. O resultado devolveu a quar- por Nenê (aos 14:06 e 39:01), Re- goleiro Djony. "Se chegarmos à
bricar/Mannes/FME} conquis- ta colocação aos jaraguaenses, natinho (19:11) e Assis (37:22). reta final com o elenco completo
tau mais uma importante vitória que agora somam 18 pontos em "Mesmo com poucas trocas, con- e todos acreditando, será difícil
na Liga Futsal, mesmo atuando dez jogos. Foi a quinta vitória dos quistamos um belo resultado. ganhar da gente. Mas antes pre
com cinco desfalques. Jogando comandados de Sérgio Lacerda Fomos inteligentes e agora temos cisamos chegar lá", acrescentou
em Guarapuava (PR) na noite de e o sétimo jogo consecutivo sem dois jogos em casa para encami- Lacerda.

OCP22
www.ocponline.com.br

Em Massaranduba

Duas equipes
classificadas

A sexta rodada do Campeona
to Massarandubense de futebol
foi realizada no sábado (18). Os
resultados classificaram 1° Bra

ço e Cruzeiro à semifinal, com

antecedência. As partidas foram
realizadas no Erich Rode, com os

seguintes resultados: Vira Copos
4X2 Comercial, Glória Ox2 Cru
zeiro e 1° Braço 2xO Speed.

EmCorupá �

Manada vence

a terceira
Confirmando a recuperação

no Campeonato Catarinense de
futebol americano, o Corupá Bu
ffalos venceu o Criciúma Slayers
no domingo (19). A partida, reali
zada no campo da Sociedade Dom

Pedro, terminou com o placar
apontando 42 a 16 para a Manada.
Os corupaenses voltam à campo
no domingo (26).

Em Schroeder

'Municipal tem
início adiado

O t-empo instável adiou o

início do Campeonato Schroe
dense de futebol, previsto para
o domingo (19). Neste ano, oito

equipes disputam a competição
promovida pela Diretoria de Es

portes e Lazer: Néki, Indepen
dente, União (atual campeão),
Amigos da Vila, Tupy, Aliança,
Nordeste e Unidos.

Em São João

Lançamento do
Dia do Desafio

O município de São João do

Itaperiú foi escolhido para sediar
o lançamento regional do 19° Dia
do Desafio. Será logo mais, a par
tir das 9h, no Centro de Integração
Turística Euclides Raul Monteiro.
O evento reunirá. representantes
dos cinco municípios do Vale do

Itapocu. O Dia do Desafio aconte
ce em 29 de maio.
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Estaduais com

estádios vazios
pelo Brasil
CASAS VAZIAS Média de público decepcionou nas principais
competições como os campeonatos Paulista e Carioca

Agência Avante!

Em ano de baixa média
de público nos cam

peonatos estaduais, as

grandes equipes voltaram
a levantar as principais ta

ças pelo Brasil.
Em Santa Catarina, o

Criciúma justificou o fato
de ser o único represen
tante na Série A e superou
a Chapecoense na deci
são. Na arquibancada, o

Tigre também mostrou a

sua força. No decorrer do

Catarinense, comparece
ram ao Estádio Heriberto
Hulse 92.271 torcedores,
uma média de 8.388 pa-

gantes por jogo.
No Rio de Janeiro, o

Botafogo levantou o cane

co, mas a frustração ficou

para a presença de públi
co. O torneio contou com

média de 2.396 pagantes,
números semelhantes ao

Campeonato Brasileiro da
Série D. O líder neste que
sito foi o Botafogo, com

6.975 torcedores por jogo.
Em São Paulo, o Corin

thians superou o Santos

em campo e nas arquiban
cadas. O alvinegro encer

rou com média de 22.645
pagantes por jogo.

No Rio Grande do Sul,
o Internacional ficou com

,

o título e o Grêmio com a

consolação de maior tor

cida. Uma média de 10.111

fanáticos compareceu aos

jogos do Imortal.
No Paraná, o Coritiba

unificou as situações: tí

tulo e maior presença nas

arquibancadas. No total, o

Coxa caminhou rumo ao

título com uma média de

9.670 torcedores.
Em Pernambuco, o es

tadual registrou a pior es

tatística dos últimos seis
anos e fechou com média
de 5.548 torcedores. Cam

peão, o Santa Cruz liderou
os números com 19.318
torcedores por jogo.

DMJLGAÇÃOICRlCIÚMA EC

TIGREMANíACOS Torcida do Criciúma liderou a média de público no Catarinense

Na Espanha

_ Jaraguaense Filipe Luís conquista a Copa
Após ser convocado'

para a Copa das Confe

derações, o jaraguaense
Filipe Luís viu o seu time
Atlético de Madrid supe
rar o rival Real Madrid e

ser campeão da Copa do
Rei, na Espanha. Esta foi a

quarta conquista de Filipe

na equipe espanhola. Ante

riormente, havia celebrado
as Supercopas da Europa,
em 2010 e 2012, e uma

Liga Europa, em 2012. "A
torcida foi espetacular e eu

fiquei muito emocionado.
Mostramos o nosso me

lhor em campo", definiu o

jaraguaense. Mesmo sem

marcar, Eilipe foi impor
tante ao longo do confron

to. Os adversários abriram
o placar com Cristiano

Ronaldo,' mas os brasilei
ros Diego Costa e Miranda
confirmaram a conquista
ao Atlético de Madrid.

Lodeiro apreensivo
o uruguaio Nicolás Lodeiro não

chegou ao Botafogo com badalação,
mas agora quer provar o seu valor. Para

isso, promete mostrar seu potencial na

Copa das Confederações. "Estou muito

apreensivo para a competição. Vai sig
nificar muito para a minha carreira",
destacou. No Botafogo, Lodero anotou

11 gols em 35 jogos.

I
-

.

Autuori pede apoio
Com quase dois meses sob o coman

do técnico' do Vasco, Paulo Autuori é

peça fundamental na renovação promo
vida pelos dirigentes cruz-maltinos. Po

rém, em meio às dificuldades, Autuori

quer o apoio da torcida. "Entendemos o

descrédito, mas o apoio da arquibanca
da será essencial. Ainda faltam ajustes e

-

estamos confiantes", comentou.

Lemos no Mundial
Principal velocista brasileira na atu

alidade, Ana Cláudia Lemos, confirmou
o bom momento na carreira e garantiu
índice nos 200m livre, em São Pau

lo. Assim, tem presença garantida em

duas provas no Mundial de Moscou

e está confiante. "O Mundial é difícil,
mas não impossível. Vou tentar o me

lhor tempo", definiu.

e.FC
UFCnoRio

Após o evento em Jaraguá do Sul, o

UFC já oficializou mais uma presença
no Brasil. No dia 3 de agosto, o Rio de
Janeiro receberá a defesa de cinturão
de José Aldo contra o norte-americano

Anthony Pettis, na categoria dos leves.
Além disso, o card contará com a luta
de Demian Maia encarando Josh Kos

check, entre os meio-médios.

.

Felipe crê em título
o péssimo retrospecto recente não

está desanimando o goleiro Felipe, do

Flamengo. Eliminado precocemente no

Carioca, o jogador acredita que o ru

bro-negro tem potencial para lutar pelo
sexto título do Brasileirão. "O Flamen

go sempre vai entrar para ser campeão.
Sabemos que tem equipes fortes, mas

nós vamos lutar", definiu.

Réver quer ficar
A boa fase do Atlético-MG faz al

guns jogadores perderem o interesse
de atuar na Europa. Esse é o caso do

zagueiro Réver, que se diz feliz também
com o 'fato de vestir a camisa da Seleção
Brasileira. "Quero renovar e permane
cer no Galo. Estou no melhor momento

da minha carreira e não penso em vol
tar para a Europa" .afirmou.

Nadalvence
Após a conquista do seu sétimo tí

tulo em Roma e o sexto na temporada,
o espanhol Rafael Nadal provou estar

recuperado da lesão no joelho e subiu
( . -

ki Auma posiçao no ran ng. gora quarto
colocado, Nadal tem o melhor desem

penho entre os tenistas no circuito. O

brasileiro Thomaz Bellucci voltou a cair

e assumiu a 40a posição.

Mineirinho lidera
Na etapa brasileira do WCT, no Rio

de Janeiro, quem levou a melhor foi
sul-africano Jordy Smith. Em segundo,
o brasileiro Adriano de Souza, o Minei

rinho, assumiu a liderança do ranking
mundial de surfe. Anteriormente, o

líder era o lendário norte-americano
Kelly Slater, que foi eliminado nas

quartas de final.
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Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba.1346 - Baependí
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Power Imports
81umenau • Sal. Camborjú • jaraguá do Sul

joinvllle • FlorianópQ!ís' São José
'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontueção numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicie Owneship Satisfation Study da
J.D.Power. O estudo foi baseado em mais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veirulos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:j.D.PoiNerandAssociales.Mais Alta Satisfação RAspe ite os II' m ites deve Iocidade.Geral do Oiente para fabricantes de veículos de passeio. Deciaração de Consumo de Combustível em confonnidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.
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PROGRAMA

Móveis'
velhos,
colchões,
utensílios
e outros

entulhos.

PREFEITURA DE

GUARAMIRIM

I A I
OS.SO DiR-1

NOSSO EV

•

•

Saiba a data

para o seu bairro.
Ligue 3373 2210
ou acesse:

guaram irim .sc.qov, br
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