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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Segurança
DIC investiga
assassinato
Rapaz encontrado morto
dentro de uma casa que

pegou fogo, no último
sábado, no Rio da Luz,
teria sido vítima de
homicídio. PÁGINA 20

Politica

Verbaparaa
refrigeração
Deputado federal, Pedro
Uczai (PT), deve liberarR$
2milhões para colocação de
ar condicionado nas escolas.
PATRfCIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Movintento do UFC para
o comércio foi positivo
PESQUISA Federação do Comércio de Santa Catarina (Fecomércio) realizou um

levantamento com empresários de Jaraguá do Sul que atuam em lojas, restaurantes
e hospedagem. O resultado apontou o índice de satisfação de 81,250/0.Página 8
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Copiarpara quê?
Odeio tarefas escolares. Nos finais de semana,

odeio-as mais ainda! Poderia havermais horas de
estudo na escola, mas trazer assunto para casa quebra
a rotina da família. É a negação da vida moderna! Ta
refas serviam quando as crianças ficavam com a ma

mãezinha, escrava do lar, no outro turno. Hoje, escra
vas das fábricas, não ajudam mais nos deveres.

Semeus "filhos têm inglês e natação no "contra tur
no", se quero que leiam algo, que brinquem com seus

cachorros e nossos vizinhos, que conversem comigo e
.

durmam dez horas por dia, como vão fazer deveres?
E as tarefas domésticas? Sim, mantenho meus filhos

ocupados'(io, 9 e 6 anos): lavam louça, tiram o cocô
do Fritz do quintal e arrumam os quartos. Como nos
so relógio tem 24 horas, as tarefas escolares precisam
ser inteligentes para que valham a pena investir tem

po em vez de atividades complementares.
Não vejo aprendizagem em se praticar copismo,

seja em casa, seja na escola. É um modelo de ensino

defasado, tecnicista e sem contexto prático que ain
da se aplica nas escolas, onde a média é de 40% do

\ tempo copiando. Se eu permitir que tal disparate seja
feito em casa, estou dizendo amém para o "embur
recimento" dos meus filhos. Eles estão proibidos de

copiar. Até tolero tarefas (curtas, criativas; vez ou ou
tra)' mas cópias, não!

Vá lá: copiar nas séries iniciais, para desenvolvi
mento motor e alfabetização, faz bem. Aprendeu a

ler? Tem a própria escrita? Ensina-se a digitar rápido
e pronto. Sim, digitar. Depois, a interpretar e produ
zir seus textos, no computador. Quase ninguém mais

I

usa caneta e papel, nem usarão! As pessoas normais,
hoje em dia, digitam. Leiam, meus filhos! Aprenderão
mais! A cópia burra é ...burra!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção' envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bducação
Sesc seleciona alunos de SC
o Serviço Social do Comércio abriu as inscrições

para o processo seletivo da Escola Sesc de EnsinoMédio

(Esem).Asede fica noRio de Janeiro. São oito vagas para
SantaCatarina e os alunos que ingressarem vão iniciar os
estudos a partir do ano que vem, com bolsa integral para
os três anos do Ensino Médio. Os interessados deverão

preencher a pré-inscrição pelo site www.queroestudar
naescolasesc.com.br até dia 14 de junho. O processo ad
missional inclui prova objetiva, prova de redação e entre

vista, conforme o edital disponível em www.escolasesc.
com.br. Podem concorrer às vagas estudantes que con

cluam o ensino fundamental neste ano.

COMENTÁRIO

Quem se salva?
A manchete que tenho à minha

.1"'\:trente diz tudo, é um daqueles
"sintomas" que nos remetem de
imediato ao diagnóstico da doença.
Diz assim a tal manchete: - "Doen

çasmentais proliferam nomundo".
Dito de outro modo, e é isso o que
a notícia nos faz saber: "Doenças
mentais explodem no mundo". E
como não explodir se o mundo, as
pessoas, está cada vez mais fora da
casinha da sensatez, do equilíbrio
e das boas energias? A notícia vem
da Organização Mundial da Saúde.

Dia destes comentei aqui sobre
um livro lançado na Austrália sob
o título de - "Os cinco maiores ar

rependimentos na hora da morte".
O livro foi escrito por uma enfer
meira, BrownieWare, que dá assis
tência a pacientes sem esperança

lUIZ CARLOS PRATES

de cura e que vivem internados em
UTIs. São pessoas lúcidas e que sa

bem que vão morrer nos próximos
dias. Brownie conversa com elas
e dessas conversas surgiu o livro,
muito interessante, imagine... \

Nesse estudo da enfermeira aus

traliana, o primeiro arrependimen
to das pessoas é "Não ter vivido a

vida que eu queria mas ter vivido a

vida que os outros esperavam que
eu vivesse". Tal qual o modo como

vivemos, leitora, tal qual, sem tirar
nem pôr, Vivemos pelos olhos dos

outros, o que vão pensar, dizer, isso
e mais aquilo. Mas não é só isso,
como nãoenlouquecer nummundo
de consumismos estúpidos, onde
somos avaliados pelo saldo bancá
rio e pelas exibições materiais? An
damos vivendo como moeda falsa,
correndo de um lado para outro,
casamentos sem sal, sem graça nem

futuro, amizades superficiais ou

inexistentes, cidades inchadas, po
luídas, ruidosas, chatas, doentes ...

Preciso ter, ter e ter. Preciso

parecer, parecer e parecer. Preci
so fingir felicidade, fingir e fingir
o tempo todo, até para mim mes

mo... Claro que isso enlouquece,
é tudo moeda falsa, é tudo cor

rer atrás dos ventos da estultícia,
como diz o Eclesiastes. Quem não

. enlouquecer é 10ucQ...

cantilena de casa, comida, educação, honestidade e famí
lia. Todos são "exemplares", exemplares na falsidade, na
in-disposição para cumprir com as promessas falaciosas
depois de eleitos, salvo as exceções... Quem mesmo? Tem
razão o Joaquim Barbosa, partidos no Brasil são de "men
tirinha". Os caras querem mesmo é o poder e o que dele

resulta, salvo as exceções. Quem mesmo? Se me apresen
tarem uma dessas exceções, dou minhamão estendida... O
povo tem que deixar de serburro e começar a dar o troco.

• Falta dizer
Volta e meia ouço um idiota dizer que - "ainda sofre

mos os efeitos nefastos dos ensinamentos da disciplina de

Educação Moral e Cívica forçados aos jovens brasileiros ao

tempo do governomilitar". Desde quando ética, respeito, or
dem e progresso são nefastos, hein, idiotas da algazarra e da
baderna incendiária no Brasil? Hein, admiradores de Cuba?

• Frase
Meu ouvinte e leitor Renato Luccasmemanda uma fra-

se de um aposentado e diz-se horrorizado com ela: - "Estou
. aposentado, agora posso dormir até .mais tarde e ver tele
visão o dia todo ..." Olha, Renato, esse cidadão não vai lon

ge, vai "apitar" logo, logo. Mente vazia, corpo descansado é
morte antecipada. O que dá vida às entranhas humanas é
uma cabeça pensando, agindo, propondo, sonhando, lutan
do... Valemuito para os homens essa verdade,já as mulhe
res jamais se aposentam. Estão sempre se mexendo, aqui e
ali, elas não param. Os homens quando buscam o pijama
começam a descer a lomba da vida... Quem avisa amigo é.

• Verdade
Que circo da vergonha são esses programas de parti

dos políticos.na televisão, falta de vergonha na cara des
ses camaradas. Todos prometem por igual, todos. A velha

R1TA)UNCKES/DIVULGAÇÃO

CARRO NO MEIO 00 CAMINHO
Indignada com a postura de alguns motoristas que ignoram
a existência de calçadas, a leitora Rita Juckes fez questão de

fotografar um caso que, segundo ela, é corriqueiro no passeio
.

público da Rua Procópio Gomes, Centro de Jaraguá do Sul.

Vaga
.

Oportunidade
na Católica SC

Termina amanhã o prazo para que os
interessados em trabalhar no Serviço de
Atendimento ao Estudante na Católica
de Santa Catarina, -em Jaraguá do Sul,
possamse inscrever no processo seletivo.
As inscrições podem ser feitas no setor de
Recursos Humanos no Bloco A da insti

tuição, localizada na Rua dos Imigrantes,
500, bairro Rau, das 8h às 12 horas e das

14 às 17 horas. A ficha de inscrição e os

documentos exigidos no edital deverão
ser apresentados. O edital está disponível
no site www.catolicaSc.or.brjrh. Para se

candidatar ao cargo, o interessado deve
ter concluído ou estar cursando o ensino

superior e curso de informática.
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CHARGE

COMÉRCIO SOBE NO RANKING

EDITORIAL

Revitalização do setor
turístico de [araguá

Qsetor do comércio - principalmente
de serviços de gastronomia e hospe

dagem - destacou positivamente o retomo
apresentado pela realização do UFC em

Jaraguá do Sul, há duas semanas.
A pesquisa divulgada pela Fecomércio

com os empresários do ramo revelou um
incremento considerado significativo ao

município. Conforme o resultado, o gasto
médio por pessoa no comércio durante o

período do evento foi de R$ 124. O retomo

foi avaliado como positivo em comparação
a outros períodos.

O resultado é uma prova de que even
tos de grande porte destacam a cidade. E
isso afirma que, a partir da realização do
UFC, Jaraguá do Sul percebeu que tem

muito potencial para trabalhar esse seg
mento. Há boas estruturas - a Arena e

também o Teatro da Scar. O que tem de
ser aperfeiçoado é a forma como a cida-

de se vende para fora. É importante haver
uma união de todos os setores que costu
mam ter o principal impacto com esses

eventos para que sejam críadas novas al
ternativas para Jaraguá do Sul estar sem
pre chamando a atenção das empresas
que trabalham com o setor de turismo a

colocar a cidade na agenda.

"
Saber vender o potencial da cidade
é a missão para o mercado turístico.

Não dá mais para esperar a boa vonta
de de alguémpesquisar noGoogle para sa
ber que amaior cidade do Vale do ltapocu
tem estruturas consideradas top no País

para essas organizações. Sabervender esse
novo potencial é uma missão para os res

ponsáveis domercado turístico local.
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Fale conosco

EDUf\!'DO MONTECINO

ENCONTRO DOS MÉDICOS
Mais de 80 médicos da região Norte de Santa Catarina estiveram reunidos no Centro

Integrado de Profissionais Liberais (CPL) de Jaraguá do Sul, nó último sábado, em

evento que estimula o aprendizado desses profissionais. Promovido peloconsetho
Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM/SC), o encontro, realizado quatro
vezes ao ano, procura discutir assuntos relacionados ao trabalho e à ética, através
de palestras e debates, em que os profissionais aproveitam para tirar suas dúvidas.
A CRM tem o papel de defender a sociedade através da contínua educação dos
médicos, tanto da área privada como pública. Entre os temas abordados no final de
semana estiveram à relação entre os médicos, perícia e direção técnica.

LOTE.RIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04765
1 º 17.629 500.000,0'0
2º 93.402 34.200,00
3º 78.101 33.600,00
4º 69.393 32.800,00
5º 37.951 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3203
18 - 44 . 46 - 56 - 60

LOTOMANIA
SORTEIO Nº1351
02 ' 05 - 08 . 09 . 18
33 - 34 - 39 - 40 - 42
45 - 51 . 53 - 76 - 79
81 - 82 - 90 - 93 - 96

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1497
04 - 05 - 07 - 27 - 45 - 58

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1179
Primeiro Sorteio
20 - 22 - 26 - 41 - 44 - 48
Segundo Sorteio
1 O - 13 - 14 - 15 - 26 - 32

"
A Alemanha vai

ganhar a Copa.
Projeção do deputado
federal e ex-jogador

Romário, que também
criticou a organização

do Brasil no evento
de 2014.
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Ponte do Putanga será reerguida
OBRA Após dois
anos, a estrutura

que liga Guarami�im
a Massaranduba

será reconstruída

Natália Trentini

, .!'

A s obras de reconstrução da

I"l.ponte sobre o rio Putanga,
que liga Guaramirim e Massaran

duba, devem iniciar na próxima
semana. Desde 2011, quando a

antiga estrutura cedeu devido a

uma enxurrada, motoristas pre
cisam aumentar o percurso em

dez quilômetros para se deslocar
o

entre os municípios .

. Em janeiro deste ano, a

construtora BTN, de Joinville,
ganhou a concorrência para a

construção da ponte. As obras
não iniciaram devido a uma mu

dança no projeto. A extensão

prevista era insuficiente para
atingir as duas margens.

"Com assinatura da ordem de

serviço conseguimos enviar soli

citação de alteração no projeto.
o
A extensão aumentou em tomo

de quatro metros", destacou a

EDUARDO MONTECINO

DANOS
o

A estrutura foi danificada pela cheia de 2011 e, desde aquele período, ficou destruída. Recuperação vai custar R$ 587 mil

diretora de planejamento, Bea
triz Schier, Inicialmente, a ponte
estava projetada com 28 metros.

O engenheiro da o

empresa
AJM responsável pelo proje
to, Alberto Marcatto, afirma

que não houve erro no proje
to, já que as todas as medições
foram feitas. A erosão nas

margens do rio teriam sido

de financiamento firmado pela
Prefeitura de Guaramirim com

a Agência de Fomento do Esta
do de Santa Catarina (Badesc).
A remoção dos escombros da

antiga ponte e terraplanagem
de uma das cabeceiras ficará a

cargo de Massaranduba. O in-

o

vestimenta com a operação ain
da não foi' calculado, informou

responsáveis pela alteração
na distância. "A obra demorou
muito para sair, com a estrutu

ra antiga dentro do rio, a água
foi desviando. Ou recuperáva
mos a margem ou aumentáva
mos o vão, foi escolhida a op

ção mais em conta", disse.
A construção custará pou

co mais de R$ 587 mil, através

-

Paróquia São Sebastião
Salão Cristo Rei passa pormelhorias e é reinaugurado

O novo auditório da Igreja
Matriz São Sebastião, de Jaraguá
do Sul, chamado Salão Cristo Rei
foi modernizado e passou por
reformas. Agora conta com mais

salas, auditórios e capelas. A

inauguração foi realizada ontem.
A construção da década de

1980, de 1,8 mil metros quadra
dos, precisou ser reformada e ga-

nhou rampas, uma sala para ar

quivo paroquial, uma secretaria
mais espaçosa. Os recursos para
a obra, que durou seis meses, vie
ram do dízimo e de doações de

o

famílias e empresas, num total
de R$ 400 mil. "Agradecemos as

contribuições. Agora te�os essa

estrutura à disposição dos católi

cos", anunciou o pároco de Jara-

que os fiéis voltem para casa em

paz", explicou Romaniv.
No segundo piso, as 13 salas já

estão sendo usadas pelos grupos
de catequese, de batismo, de noi
vos. "Nossa paróquia émuito viva,

o temos-atividades todos os dias, e
a reforma do prédio também bus
ca aumentar e facilitar o envolvi
mento dos católicos", completa.

guá do Sul, Diomar Romaniv.
No andar térreo, um audi

tório para 210 lugares e outros

dois ambientes com capacida
de para 80 pessoas cada divide

espaço com as quatro salas de

atendimento, uma sala de espera
e a secretaria. "Temos também a

Capela da Reconciliação, um lo
cal de penitência e reflexão, para

< •

ESPAÇO
Auditório
do salão,
localizado

ju'nto ao

escritório .da

Paróqulade
Jaraguá do

Sul, pode ser

usado pela
comunidade

.
'.

o secretário de planejamento,
Fabiano Spézia.

Os bairros Putanga, em

Guaramirim,
o

e Guarani-Açu,
em Massaranduba são ligados
pela estrutura. A falta da pon
te prejudica principalmente
os agricultores da localidade.
A empresa terá quatro meses

para concluir a obra.

Bananalama

Inscrições
estão abertas

As inscrições para a lOa edi
ção domaior encontro de trilhei
ros do mundo, o Bananalama,
estão abertas. Os interessados
devem acessar o site www.bana
nalama.com.br e seguir os pas-

o sos descritos na página de ins

crição. O valor é de R$, 70 para

quem garantir o passe até 30
de junho. Além disso haverá o

sorteio de dez motocicletas zero

quilômetro e de três carretinhas
de transporte.

A programação já garantiu
a presença de grandes nomes,
como o campeão brasileiro
em MotoCross Freestyle Fred

Kyrillos, para apresentações
sob duas rodas. Os shows mu
sicais devem ser confirmados
nessa semana., O encontro

acontecerá em entre os dias 4 a

7 de julho, em Corupá.
,/

Esse ano o Bananalama
econquistou o registro livro Gui
ness World Rercords. No ano

passado foram 2.132 trilheiros.
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Turma da Terceira Idade
motivada pela integração
MOBILIZADOS

Jaraguá abriu a 14ª

edição dos Jogos
Integrativos, com
mais de 500 idosos

Jogos Integrativos da Ter

ceira Idade (Jiti), mobiliza
ção que começou ontem no

ParqueMunicipal de Even
tos de Jaraguá do Sul. Na

14 a edição, a atividade

organizada pelo Centro
de Referência ao Idoso
deve movimentar essa ex

penente turma até dia 27
de setembro, quando ter

minam as competições de

bocha, bolão, canastra, do
minó, general, truco, tiro e

Doppelkopf.
Para Geraldo Porath,

de 71 anos, presidente do

Grupo de Idosos do Rio

Cerro, os jogos são uma

oportunidade a mais de
fazer fortalecer as amiza
des e de conhecer novas

pessoas. "O esporte é o

nosso divertimento. Jogo
bolão há mais de 50 anos

e nunca entrei numa dis
cussão. Isso é a coisa mais
saudável que' nós temos",
afirma o idoso, que já foi

campeão da modalidade

por cinco anos.

De acordo com a coor-

tão abertas.' Para partici
par, as pessoas com mais
de 60 anos, devem procu
rar os grupos dos bairros.
As modalidades de jogos
de salão serão realizadas
no Centro de Referência
do Idoso, a bocha no Clu
be Beira Rio. O bolão será
no Salão Vieirense e, o

tiro, no Parque de Even

tos. Ao final, cada um re

ceberá uma medalha de

participação e os cmco

melhores colocados me

dalhas de premiação. -

denadora do Centro de Re
ferência do Idoso, da Secre
taria de Assistência Social,
Fabiane Juçara Karsten, os

. jogos são uma forma de pro
piciar ao idoso o convívio e

a inserção social. "Com os

jogos, trabalhamos a auto

estima de cada um deles e

incentivamos a participa
ção desta faixa-etária em

atividades sociais. É uma

forma de integrá-los em

atividades de convivência e

amizade", concluiu.
As inscrições ainda es-

Carolina Veiga

Preservar esportes tra

dicionais das culturas
da região e propiciar a in:
tegração de mais de 500
idosos de Jaraguá do Sul.
Esses são os objetivos dos

LÚCIOSASSI

GRUPO

GaribaIdí

GRUPOS Representantes dos centros de convivência dos idosos de Jaraguá, participaram ontem da abertura dosdoqos Integrativos

SEJA SÓCIO DE EMPRESA DE

Jaraguá do Sul

Parque passa
pormelhorias

O Parque de Eventos

de Jaraguá do Sul já está
recebendo as adequa
ções no sistema elétrico
e hidráulico para voltar a
receber eventos. Os pro
blemas foram apontados
durante a força-tarefa de
vistorias feitas pela Defe
sa Civil e Bombeiros, re
alizada no início do ano,
e as irregularidades co

meçaram a ser corrigidas
este mês, com a conclu
são prevista para meados
de junho.

A decoração foi reti

rada, as calhas passaram
por limpeza, foram colo
cadas novas sinalizações
de emergência e os fios ex

postos foram ajustados. A
central de gás e os hidran
tes também passaram por

manutenção e adequação.
O para-raio foi instalado,
assim como as portas de
saída de emergência. A

única pendência fica com

a compra de mais extin

tores, que deve ser feita

por licitação.
"Não havia nenhum

problema estrutural. Es
tamos trabalhando nas

melhorias e queremos
entregar o Parque em

junho, com tudo pron
to para receber eventos

como o Baile dos Co

merciantes, em agosto, o
Motogiro em setembro,
além da Schützenfest",
declarou o secretário da
Defesa Civil, Marcelo

Prochnow, que também

preside a comissão orga
nizadora da Schützenfest.
"No mês que vem vamos

fazer uma nova vistoria
com os Bombeiros para
a liberação do alvará e da

licença de funcionamen

to", completou.

IOMA
-

Empre a em leno funcionamento, de avaco e briquete
Bu ca parceiro para ampliar ainda mais atend r neces idades do mercado

ediada m Indaial, atendendo toda região norte de Santa Catarina.
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Patricia Moraes �

PLENARIO·
Secretaria de Obras deve receber reforço
""'J]mbora seja a pasta mais requisitada
Dpela população, a Secretaria de Obras
da Prefeitura de Jaraguá do Sul enfren
ta falta de recursos e de mão de obra. No
Orçamento para este ano, R$ 39 milhões
estão reservados para o setor. Porém, ti
rando os R$ 11 milhões que acabam indo
para o lixo, ou melhor, para o sistema de
recolhimento e transbordo do material até

Brusque, R$ 15 milhões que estão destina
dos para folha de pagamento, e R$ 3 mi
lhões para a compra de combustíveis, so
bram apenas R$'lO milhões para dar conta

EM FOCO
Antonio da Luz acompanha
Fernanca Klitzke (PT), em

Brasília. Além de pressionar pela
-

liberação de projetos aprovados
no PAC 2, a dupla faz cantata

em diversos ministérios.

• • •

Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul aprovou moção

defendendo a redução da
maioridade penal. Vereador João

, Fiamoncini (PT) foi o único a votar
contra o instrumento, apresentado

por Natália Petry (PMOB).
• • •

Comissão de Ética do POT,
instaurada para avaliar postura dos
'traidores' da eleição de 2012, foi
automaticamente suspensa. Isso
porque o diretório era provisório e

não foi renomeado. Os trabalhistas
estão órfãos. A decisão sobre que
ala deve comandar o partido deve

sair somente em agosto.

• • •

Vereador Jeferson Oliveira

(PSD) diz que votará contra o

repasse de R$ 1,7 milhão para o

Ipplan se o presidente, Benjamin
Fard, não for ao Legislativo detalhar

que tipo de consultoria deve
ser contratada. Mesmo assim,
os governistas garantem placar

favorável ao projeto.

• • •

Presidente do PP, Ademir
Izidoro, comanda encontro
da sigla hoje, às 17h, na
Câmara. Em discussão, os
rumos do partido na cidade.

de uma demanda que não para de crescer.

Apesar da preocupação, o secretário Hide
raldo Colle (PMDB) diz que a pasta vem

conseguindo dar conta do recado. "Não
está fácil, falta verba e pessoal, mas com o

empenho da equipe estamos conseguindo
nos superar", avalia. Para suprir a falta de
pessoal, pelo menos 25 pessoas devem ser

chamadas através do concurso público que
será lançado em junho pelo governo. Mas
o salário, que varia de R$ 950 a R$ 1.110,
vem tradicionalmente sendo um empecilho
na atração de mão de obra. Hoje, a equipe

responsável pela jardinagem de todo o mu

nicípio é composta por apenas 15 pessoas.
Na administração ninguém confirma se os

salários terão reajuste, mas nos bastidores
existe uma negociação em andamento. A

preocupação é administrativa e política,
como não poderia deixar de ser. Problema
no asfalto, tubo rompido, mato alto; tudo é
motivo para que a Secretaria de Obras, seja
acionada. Portanto, se a pasta é estratégica
no dia a dia da população, o mesmo pode se

dizer para popularidade de uma adminis

tração a curto, médio e longo prazo.

LÚCIOSASSI

pé de valsa
Jaime Negherbon não perdeu a chance emostrou gingado durante a abertura dos Jogos

da Terceira Idade. Tirou a coordenadora dos grupos, Fabiane Karsten, para uma dança.

R$ 2 milhões 'para climatização
Deputado federal, Pedro Uczai (Pl'), devevir a Jaraguá do Sul nos próximos

dias confirmar a liberação de R$ 2 milhões para colocação de ar condicionado
em todas as escolas municipais. É uma reivindicação antiga dos professores,
que sofremparamanter a atenção dos alunos no verão escaldante da região. Foi
inclusive foco de indicação da vereadora Natália Petry (PMDB), na legislatura
passada epromessa de campanha daColigaçãoNovaJaraguá. Uczai éprofessór
universitário epresidente daComissão deEducação daCâmara.Averba foiuma
reivindicação do prefeito em exercício, Jaime Negherbon (PMDB), articulada
pelo assessorMarcel Salomon. Segundo Sebastião Camargo, chefe de gabinete
de Negherbon, os R$ 2 milhões sairão do Orçamento Geral do Ministério da

Educação, e devem ser empenhados nos próximos dias.

Trabalhistas demobilizam
Se o PDT de Jaraguá do Sul está oficialmente sem comissão provisória,

em Brasília, uma ala se fortalece. Na última sexta-feira, ex-deputado Dio
nei Walter da Silva, secretário do partido no Estado, Everton Wan Dall,
Gilberto Sturmer, Agostinho Zimermann e Isezides Resende, conversaram
sobre os rumos da sigla.
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(47)3275-0100
Troca de
pedidos

Um dos primeiros compromissos'
de Jaime Negherbon (PMDB) no car
go de prefeito foi uma reunião com

presidente da Câmara, José de Ávila
(PSD). Jaime quer que o Legislativo
adiante a devolução de sobras da Câ
mara, eÁvila que o Executivo repasse
um terreno para construção da nova

sede para os vereadores.

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloelro Oficial, matricula JUCESP nO 616, devidamente
autorizado pela Credora Fiduciária Brazilian Securities Companhia de
Securitização, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9,514 de
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de
Financiamento lmoblliárlo, que institui alienação fiduciária de bem imóvel. fará
realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Junho de 2013 as 11 :00 horas. Segundo Leilão:
dia 13 de Junho de 2013 as 11 :00 horas, Local do Leilão: Avenida Fagundes
Filho, 145 - conj, 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições
de venda constarão no catálôqo que será distribuido no leilão ou pela internet.
Descrição do Imóvel: O apartamento n' 408, Bloco "B". do Condominio Floresta,
de n' 169, situado no lado impar da Rua 158 - Hermann Schulz. bairro Vila Lenzi,
nesta cidade de Jaraquá do Sul/SC. localizado no 4' pavimento ou 3° andar, com a

área-privativa de 48,17 m', área comum de 6,04 m', área total de 54,21 m'. fração
ideal do terreno de 3.125%, Matricula n' 35.378 no Oficio de Registro de Imóveis
de Jaraçuá do Sul/SC. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1° Leilão
R$127.728,59. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2' Leilão R$ 88.673,80.
A venda será realizada a vista, Se. no primeiro público leilão. o maior lance oferecido
for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data
acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que
igualou superior ao valor da divida. das despesas. dos prêmios de seguro, dos
encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados
até a data do leilão, Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas
a aquisição do imóvel no leilão. como: pagamento de comissão do Leiloeiro de
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação. que será realizado no ato da
arrematação. despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro.
taxas, alvarás, certidões. emolumentos cartorários, registrários etc, O imóvel se
encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra. não podendo o

arrematante alegar desconhecimento das condições, caracteristicas e estado de
conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador,
que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocaticios, mediante propositura da competente reintegração na

posse, na forma do artigo nO 30. da Lei n' 9.514/97.

Informações no escrttorto do l.ailoeiro (11) 4 O 8 3 - 2 5 7 5
www.biasileiloes.com.br
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Guerra pela possível eleição
Vereador de oposição, José Osnir Ronchi , vem se esforçando para fazer jus a fama de algoz do prefeitoMário

Fernando Reinke (PP). A última batalha envolve a divulgação de relatório, elaborado pela base governista, das diárias pagas
pela Câmara em 2011, quando Ronchi presidia o Legislativo. A conta ficou em R$ 85 mil, sendo R$ 7mil as despesas diretas
do pepista com viagens. Ontem, Ronchi divulgou nota em que chama a atitude do prefeito de desespero. "De quem se vê no
fim do túnel e com os dias contados na cadeira". Advogado que assinou ação pela cassação do mandato de Reinke, o vereador
afirma que nas próximas semanas deve ser divulgado resultado da auditoria feita pelo Tribunal de Contas sobre as suspeitas
de abuso e improbidade administrativa. Reinke vem dizendo desde o início que a distribuição de macadame aos agricultores
seguiu dentro dos parâmetros legais, diferente dá decisão judicial de primeira instância. O fato é que esta é mais uma batalha
entre os dois. Enquanto Reinke briga para se manter no cargo, Ronchi vê na crise política uma chance de ganhar vantagem se

a Justiça decidir pela realização de uma nova eleição nomunicípio. É o nome que se destaca na oposição.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Corte traz economia
AAssembleia Legislativa de São Paulo vai deixar de desembolsar

R$ 1,2 milhão por ano com o corte do .auxílio aluguel para deputados
que moram na região metropolitana. A mudança no sistema de pa
gamento foi feita para sanar irregularidades apontadas pela Justiça,
que autorizou o pagamento somente a parlamentares que são do in
terior do Estado e sob apresentação de recibo.

Quanto ganha Verba chega
Com as diferentes interpre- O maior convênio firmado este

tacões em torno da Lei de Aces- ano pelo governo do Estado foi
so a Informação, a Comissão de com aPrefeitura de Jaraguá do Sul.
Constituição, justiça e Cidadania . De R$ 1,2 milhão para finalização
(CCJ), do Senado, vota nesta se- das obras na Afonso Nicolluzzi. A
mana projetoque obriga os órgãos, verba chegou a ser contingenciada
e entidades públicas a divulgar a no ano passado, mas agora chega
remuneração de seus servidores. aos cofres domunicípio.

< Coleta de assinaturas
Simpatizantes da presidenciávelMarina Silva aproveita

ram o último fim de semana para recolher assinaturas pela
criação da Rede Sustentabilidade. Pelas regras, sã� neces

sárias 500mil adesões para que a sigla consiga registro jun
to ao TSE, meta que deve ser alcançada no próximo mês. O

movimento é coordenado em Jaraguá do Sul pelo empresá
rio Luiz Sérgio de Assis Pereira.

Quem fica com o gato?
o governo do Estado do Rio de Janeiro e a empresa dis

tribuidora de energia, a Light, estão em pé de guerra para
saber quem vai bancar o rombo de R$ 1 bilhão com famo
sos 'gatos'. O conselho dos contribuintes deve anunciar a
decisão em junho.

EoMDcadê?
Roberto Freire pretende oficializar nesta semana

a fusão do PPS e do PMN na Justiça Eleitoral. O MD

ainda não existe oficialmente. Em Jaraguá do Sul, por
enquanto, não se sabe o que vai acontecer.

Em campanha
Depois de fazer coro com o PSDB e acusar o PT de pro

paganda eleitoral antecipada, o PSB começou a distribuir
ontem um adesivo com foto do governador de Pernambu

co, Eduardo Campos, e o slogan "Brasil pra frente, Eduar
do presidente". O material foi entregue durante um evento

com vereadores do partido no Mar Hotel, no Recife.

....
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Emenda táxi
Vereador Mauro Bramorski (PSD)

chama a atenção da coluna. É ele o au
tor da emenda, aprovada, que prevê
vantagem dos taxistas já em atividade
na licitação lançada pela Prefeitura de
Massaranduba. Na concorrência se
rão levados em conta o tempo de ati

vidade, o tempo de habilitação, o ano

do veículo, os acessórios de segurança
e o conforto do veículo.

Pacote político
Apesar do feriado prolongado, a

semana será movimentada na Capi
tal catarinense. O motivo é o pacote
de ajuda às Prefeituras que desem
barca na Assembleia Legislativa.·
Dos R$ 500 milhões da iniciativa,
R$ 132 milhões foram reservados

pelo governador Raimundo Colombo.
(PSD) para indicações dos 44 depu
tados. Cada: parlamentar terá direito
de escolher onde R$ 3 milhões serão
investidos. A indicação do deputado
Carlos Chiodini (PMDB) é aguardada
com agitação nos corredores das Pre
feituras da região. O dinheiro deverá
ser usado em obras de pavimentação,
drenagem, saneamento e ainda in
vestimentos em saúde e educação.

I
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Um ano e meio depois de fechar
a unidade em Jaraguá do Sul, o Gru

po Marfrig anunciou que vai encerrar
a produção de frangos na fábrica em

Caxias do Sul. Serão dispensados 540
funcionários. Outros 150 serão trans
feridos para a operação de perus, que
continuará produzindo.

Novo fechamento

Nadiretoria
Presidente do Samae,

.

Ademir Izidoro, foi eleito
para compor a Diretoria .

Nacional da Assemae. A
escolha aconteceu duran-
te Assembleia Nacional, .;...�

realizada na semana pas-
-

sada em Brasília. A enti-
dade tem onze regionais
espalhadas pelo país. E,
hoje, Izidoro comemora

os 45 anos da autarquia,
com o desafio de tirar do

papel a nova estação de
tratamento de água. Cer-
ca de R$ 35milhões serão

.

necessários.

"
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UFC revela um saldo positivo
LEVANTAMENTO Fecomércio apontou que cada turista gastou
uma média de R$ 329 em bares, restaurantes e hotéis da cidade

Carolina Veiga

QUFC teve um-balanço
positivo na visão da

Federação do Comércio de
Santa Catarina (Fecomér
cio). Durante o evento re

alizado em Jaraguá do Sul,
no dia 18 demaio, os servi
ços de hotelaria, alimenta
ção e no comércio tiveram

ganhos com o movimento
de turistas. A pesquisa re
alizada pela entidade com

32 empresários jaraguaen
ses apontou que cada um

dos visitantes que estive
ram na cidade gastou, em
média, R$ 204,77, na rede

hoteleira, e R$ 124,33 no

comércio da cidade.

Dos entrevistados,
81% consideraram muito
bom o impacto do even

to sobre o comércio local,
que obteve incremento
de 37% se comparado ao

mesmo período de 2012.

Ao mesmo tempo, na rede

hoteleira, 100% dos entre

vistados avaliaram como

positiva a movimentação
durante os três dias de UFC.
O faturamento dos hotéis
teve um incremento de

54,6% e a taxa de ocupação
dos leitos chegou a 89,9%.

Segundo o presidente
da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul

(CDL), Neivor Bussolaro, o
dinheiro deixado na cidade

trará efeitos positivos indi
retos ao comércio varejista
da região. "Quem faturou
com o UFC vai querer in

vestir, na reforma da casa

ou na aquisição de eletroe
letrônicos ou eletrodomés
ticos, por exemplo. Isso
movimentará o comércio
de rua", explicou.

"
Quem faturou com o

UFC vai querer investir.

Isso vai movimentar

o comércio local.

Nelvor Bussolaro,
presidente da CDL

o E OISSE A PESQUISA DA FECOMÉRCIO
o 59,4% dos entrevistados avaliaram o

movimento de turistas durante
o período como "muito bom".

o 5,6% avaliaram o evento como

irrelevante para seu empreendimento
• 40,6% foram o mesmo percentual
das pessoas que optaram para pagar
suas despesas à vista, com cartão de
Crédito e dinheiro.

• 81,25% dos comerciantes
entrevistados avaliaram como positivo
o impacto do UFC no setor.

• 85,8% dos grupos de viagem foram,
principalmente, formados por famílias
e amigos. As famílias eram compostas

por duas pessoas, isso mostra que o

evento foi um programa de casais. Já

" os grupos de amigos foram formados,
em média, por 3,6 pessoas, variando
de 2 a seis componentes.

• 50% dos visitantes eram da faixa
etária entre 31 e 40 anos.

o 78,6% dos entrevistados do setor
hoteleiro avaliaram que a percepção do
movimento de turistas foi muito boa.
E 21,4% dos mesmos entrevistados
avaliaram com boa.

• 3,14 dias foi a média de dias de

permanência do turista na cidade
durante a etapa do UFC.

Fonte: Fecomércio

Entidade projetamais eventos para a cidade
Para o Vale dos Encan

tos Convention & Visitar
Bureau a realização do UFC
em Jaraguá do Sul trouxe
saldos positivos. De acordo
com a diretora-executiva da
entidade, Ariane Raizer, o

UFC movimentou todos os

setores de serviços envol
vidas na receptividade dos

turistas, principalmente o

da rede hoteleira. Entretan

to, para Ariane, melhor do
que a movimentação eco

nômica proporcionada pelo
evento foi o fortalecimento

da cidade como um destino

para o turismo de negócios
e de eventos. "O turismo de
eventos movimenta a eco

nomia local sete vezes mais
do'que o de lazer e o UFC
fez com que o empresaria
do local percebesse isso",
salientou.

Segundo ela, agora Ja

raguá do Sul ganhou um

selo de qualidade para a re

alização de grandes eventos.
"Hoje quando apresentamos
Jaraguá do Sul como des
tino para algum evento, as

pessoas já olham para a ci
dade com outros olhos, com
interesse e entendimento

porque aqui foi realizado o

UFC", afirmou. Para apro
veitar a passagem do UFC,
Ariane revela que o Con
vention & Visitar Bureau
iniciou as negociações para
atrair eventos semelhantes
à cidade. "Já enviamos o

projeto para sediar a próxi
ma edição do Jungle Fight,
que acontece em agosto, e
outros eventos esportivos
semelhantes", concluiu.

1 ••

AVALIAÇÃO' Bussolaro
destaca o ganho para a

economia da cidade

Para restaurantes retorno
ficou abaixo do ésperado

O Núcleo dos Bares e

Restaurantes da Acijs, fez
uma avaliação menos po
sitiva do evento. Segundo
a organização, o incre
mento das vendas duran
te a noite de realização
do UFC não aconteceu.

Segundo o presidente do
Núcleo, Jorge Vieira, não
houve prejuízos, mas des
contentamentos. "Colo
camo-nos à disposição do
turista e nos preparamos
com estoques de comida e

bebida, porém, os turistas
não vieram", afirmou.

Para Vieira, além de
muitos turistas terem op
tado por bares e restau

rantes de outras cidades,
o que enfraqueceu o mo

vimento local foi a ven

da de alimentos dentro

da Arena e a contratação
de serviços de outras ci
dades da região. "No sá
bado o pessoal estendeu
o atendimento durante
a madrugada, mas não
teve movimento até por
que alimentos foram co

mercializados na Arena.

Aliás, faltou comida. Se o

serviço contratado fosse
de Jaraguá do Sul, poderí
amos ter revertido a situ

ação", afirmou. Segundo
ele, os empresários locais
do setor não foram leva
dos em consideração, "Te
mos ótimos restaurantes

e serviços de alimentação
que não foram explora
dos pelo UFC. Em eventos

desta envergadura, preci
samos valorizar o que é da
nossa cidade", concluiu.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro RioCerro II, no município de Jaraguá do Sul,
se.
o maior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar Q dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a SOCiedade em geral.

APOIO: o roMBODO POVO
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Só
para
menores
EM CARTAZ

Mostra itinerante

de cinema para

crianças e jovens
exibe mais quatro

.

filmes até sexta-feira

Bárbara EÚce e

Nos últimos dias em

cartaz no Teatro Sesc
de Jaraguá do Sul, a mos
tra itinerante do Festival
Internacional de Cinema
Nueva Mirada apresen
ta quatro longas-me
tragens. Serão exibidos
filmes da .Alemanha, Sri
Lanka e Dinamarca, que
estão fora dos circuitos
comerciais de cinema é
televisão ..As sessõ-es são

gratuitas e voltadas ao pú-

blico infanto-juvenil.
Promovida pela asso

ciação civil argentina Nue
vaMirada, essa é a primei
ra vez que' a mostra veio
ao Brasil. Temas como so

lidariedade, companhei
rismo e responsabilidade
compõem os curtas e os

longas da programação.
Além do evento itineran

te, a associação organiza
o Festival Internacional,
que neste ano acontecerá
de agosto a novembro, em
Buenos Aires, com o apoio
da embaixada brasileira.

Na manhã e tarde de

hoje, o filme exibido será
"Os Crocodilos", de Cris
tian Ditter. O longa, de

97 minutos, foi produzido
na Alemanha em 2009 .

Na história, Hanne e Kai

são dois meninos que se

arriscam para fazer parte
dos Crocodilos, uma gan
gue de crianças do bairro.

Contudo, Kai está numa

cadeira de rodas e precisa
provar às demais crianças
que é capaz de aceitar os

desafios. A classificação
indicativa é de 11 anos.

A mostra chegou à
Jaraguá do Sul em 23 de
maio e, até sexta-feira (31),
fará a exibição de mais
três produções. Quem não

conseguiu acompanhar
os primeiros dias, terá a

chance de assistir às dez
sessões que integram a

programação da 7a Feira
do Livro - de 6 a 16 de ju-
nho, no Centro Cultural da

. Sociedade Cultura Artísti

ca(Scar).

Temporária

Exposição noMuseu Histórico
Duas paisagens de Gua

ramirim estão expostas em
miniatura no Museu His
tórico Emílio da Silva, em
Jaraguá do Sul. As maque
tes reproduzem O espaço
urbano do município. e a

,

região do eixo ferroviário,
rio centro histórico. Os tra
bálhos de releitura foram

elaborados por acadêmicos
do curso de Arquitetura e

Urbanismo, da Uniasselvij
Fameg. De acordo com o

chefe do museu, Ademir

Pfiffer, a mostra abre espa
ço para refletir sobre os pa
trimônios edificados,

A exposição segue aber- .

ta até o final de junho, com

visitação gratuita. O Museu
Histórico Emílio da Silva
fica na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, n? �
247, Centro. O horário de
funcionamento é de terça a

sexta-feira, das Bh-às 11h30
e das 13h30 as 16h30. Aos
sábados, das çh às 12h. Aos
domingos, das 1Sh às 18h.

com a mãe, muito impulsiva. Ela tem
as melhores intenções, mas não pode

.

DNULGAÇÁO/FUNDAÇÁO CULTURAl DE )ARAGuA DO SUL
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no CUl'SO de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Velozes & Furiosos 6
Chega a ser contraditório que a

Universal insista em transformar
Velozes & Furiosos numa franquia
longínqua, ao mesmo tempo em que
produzem esse Velozes & Furiosos 6.
Juntando quase todos os personagens
vistos ao longo dos últimos filmes,
e fechando praticamente todas as

pontas soltas, o novo longa de Justin
Lin funcionamuitomelhor como um
capítulo final. Nesse sentido, frases como
"até a próxima vez", e uma cena durante
os créditos, soam como uma tentativa

exagerada de explorar aomáximo uma
história que, pelo que é visto aqui, já deu
tudo o que tinha que dar.
Escrito novamente por ChrisMorgan,
o roteiro acompanha a equipe vista em
Operação Rio vivendo tranquilamente
depois do lucro obtido no seu último

.assalto. Mas apesar das mansões
'na beira da praia e nenhum risco de
. extradição, Dominic Toretto (Diesel)
;e Brian O'Conner (Walker) ainda não
'se sentem confortáveis, uma vez que
'não podem voltar para os EUA. A

oportunidade surge quando o agente
Luke Hobbs (Johnson) propõe que Dom
e sua equipe os ajudem a capturar ifm
criminoso internacional que planeja um
golpe em Londres.
Relembrando o restante da série durante

.

toda a projeção, através de diálogos,
citações e até uma retrospectiva durante

Clique animal

ADOTE! Doam-se filhotes, três machos, uma fêmea
(preta) e a mãe com quatro anos. Vermifugados.
Contato: Vanderley Melo - 3273-6360 ou 8821-6182

os créditos iniciais, fica clara a ideia
do roteirista de criar uma história
interligada com toda a franquia.
Entretanto, essa ideia acaba funcionando
apenas na teoria, uma vez que essas

ligações parecem um tanto forçadas
- como a sequência em que Brian vai
até os EUA em busca de informações
sobre o vilão. Igualmente ineficaz é a
decisão deMorgan de apenas explicar,
através de diálogos, o que o chip que o

vilão busca é capaz de fazer. Sem uma

demonstração visual do poder daquela
arma, e do perigo que ela representa, o
tal chip acaba se tomando um elemento
narrativo fraco e ineficaz.
Ainda assim, a franquia nunca foi
conhecida por causa dos dramas

pessoais dos seus personagens ou pelas
tramas bem amarradas, mas sim pela
ação. E nesse sentido, é também um

pouco decepcionante que, depois de
um capítulo tão bem acabado quanto o

Operação Rio, o diretor Justin Lin ache
que amelhormaneira de comandar
essa continuação é aumentando tudo
(inclusive a suspensão da descrença).
Pode até ser uma parcela do pública
queira apenas ver um desfile de carros
velozes é mulheres bonitas (emuitas
explosões), mas essa não foi a impressão
passada no filme anterior me passou
era que a franquia, a partir daquele

momento, seria
mais do que isso.
Parece que me

enganei.

Direção: Justin
Lin. Elenco: Vin
Diesel,Paul Walker,
Dwayne Johnson

EM BUSCA DE UM
LAR Esse cão
foi recolhido do

abandono, porém o

atual tutor não pode
ficar com ele porque
tem outros cães. É
dócil, muito querido,
e precisa um novo

lar para ser feliz.

Fêmea, quatro meses,
porte pequeno,
vermifugada. Contato:
Toni (9243-0644)_ou
Alexandra (9912-2739)

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um compan,",eiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do StJl

"
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27/5
Aldo Bortolini
Allredo Herrmann
Alpido G. da Silva
Anderson C. Dias
Ari R. Schreider
Carla Adriana Junckes
Caroline B. Eckert
Cauã R. Gonçalves
Claudete Pires
Edla Baumgartel
Eliete A. Marangoni
Eliete Petry
Ernaldo Bartel
Everton L. Dias
Hanelore K. Lange
Haroldo Todt
Jackues J. Gehrkel
Jaison da Maia
Jandira Buzzarello

Jaqueline Eissmann
Jéssica Decker
Jéssica S. de Souza
Júlio César
Leandro A ..Guirini
Lilian V. da Cunha
Loni M. de Farias
Lucas Nort
Marcelo Alexander de Souza
Márcia S. Tuvarski
Maria T Fontana
Mário Rosa
Marisa S. Scherer
Marli Paupitz
Mario Souza Júnior
Marlon Klein
Mirian P. Jung
Natasha Amaral
Paulo Corrêa
Revenildo Kath
Ricardo L. Lemke

Schirlley Kreutzleld
Sérgio Jacobouski
Sílvia Bassani
Valdemar Dierschnabel
Vald.ete Terezinha Nunes
Vanessa Piazera

Wàgner de Oliveira Dalcanale

28/5
Alan Felipe Karsten
Alexandre Wosniack
Allredo Gonçalves da Silva
Anderson G. Bartel
André Vavassori
Cleide Lotito
Cleidiane Tomazini
Ersi P. Kleine
Franciele Rocha
Gabriel Barreto
Glênio Gulart

Henrique Roberto Fachi
lIário Pacher

. lIorne Kohbausch
Isemar Alllen
Isimar A. Ferreira
Ivo Hansen
Jonathan Grimm
Laércio Bruins
Luís Carlos Allen
Luís Maba
Luzia Wilbert
Maicon R. Alves
Maria E. Janssen Piermann
Mário Colaço
Mário Soares Júnior
Marisa de F. M. Foppa
Nelsa Maria Kammers
Ozilda Teresa Rau
Patrícia Azevedo
Paula Weiss Karsten

Regina Graciela Valler
Roni Alves Correia
Taís C. Oldenburg
Vilmar Martineli Valentini
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Papo beleza: base inteligente daAvon
Essa é aquele tipo de dica 'bb' - boa e

barata - e que todo mundo adora. Aliás não
sei porque demorei tanto pra comentar

aqui com vocês sobre ela, mas gente, eu
adoro! Sabe aquele tipo de base que é
incrível? Essa é uma! Uso ela há um bom

tempo e mega recomendo. Trata-se da
base inteligente daAvon..Criada para
adaptar à maioria dos tons de pele (ela vem
em três tonalidades), e com a tecnologia
Ideal Shade - um complexo inteligente
de ingredientes que entende e equilibra a

pele, hidratando ou absorvendo o excesso

de oleosidade, ela é puro babado. Sabe

aquele dia que você dormemal, e acorda
com olheiras, mas não quer se encher de
maquiagem? Ela é perfeita para ele girls.
Além de hidratar, a base proporciona
uma cobertura natural e leve e ainda vem
com o proteção solar fator 15. Depois de

. aplicada sua pele ficar-á com uma aparência
esbranquiçada, mas basta apenas espalhá-

I

la para a cor se intensificar, se ajustar ao
seu tom de pele, e de quebra corrigir as
imperfeições. E fica ótimo, viu? Com uma

aparência super saudável.

\

OCPIl
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e micamacho@monalisadebatom.com li monalisadebatom.ocponline.com.br I
[
("

Pode apostar: poà
Ele é fofo, feminino e mesmo

nem sempre à frente das estações
sai de moda. Em saias, vestidos,
sapatos, casacos, bolsas, e até
acessórios o poá é referência

quando o assunto é ficar fofa.
E o mais legal, é que diferente
do famoso preto e branco
nesta temporada ele veio bem
colorido, para alegrar e, é claro,
"fofurar"aindamais. Podem

apostar, girls! _

.

- _Ei.sp�r9 que.tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem; não é? Para mandar email com
,

pergu'ntâs, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!.

.:.
.....

'
...}�l"'-� v_ ,.4 ",U':1. .• I • � �, i

-
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Bom dial
Bom dia, urbe! Hoje é dia 28

de maio, Dia Nacional de Luta

pela Redução da Mortalidade
Materna. Essa semana é bem cur
tinha, viu!? O mês de junho está
batendo na nossa janela. Aprovei
tudo! Vamos que vamos à colu
na mais lida de toda a região de
Jaraguá do Sul, que está assim,

.

ohh ... de novidades! Antes, uma
frase bem legal 'para você refle
tir: "a prisão não são as grades, e
a liberdade não é a rua; existem
homens presos na rua e livres na

prisão. É uma questão de consci
ência" (Mahatma Gandhi).

ESPAÇO �

BuEN/\
�

EVENTOS

Estilo inverno
Na edição de junho da Revis

ta Nossa você confere o ensaio
"EstiloJnverno", produzido pelo
fotógrafo Maurício Hermann.
As modelos são Sarnira Leut

precht, .Zane Chiodini, Analu

Calazans, Malu Serafim, Gecica
Pellense, Jéssiea Rodrigues, Je- .

niffer Stephani e Giuliana San
tos. Não dá pra perder!

Niver da Lena
Quem esqueceu ainda está

em tempo de se desculpar:
Lena Negri, m:na das mais im

portantes voluntárias da AMA,.
foi a aniversariante mais ho

menageada do último sábado,
25. Parabéns, Lena! Que Deus
continue abençoando você e

sua linda e feliz família.

FOTOS CLEITON METZGER

HAPPY 'HOUIR
Rubia Antero
Daniel e Laiza

, Poluceno,
nos lugares
da moda de

Jaraguá

A maior

arma contra ,

o estresse

é nossa

habilidade de

escolher um

pensamento
ao invés de
outro.

William
James

Bill Bird BAlADA

Coletiva

Vieira, nos
corredores
da Epic

.

A linda
MarcellaA Epic Concept Club será pal

co de mais uma grande noitada.
Dia 8 de junho os promoters da
casa agitam ajuventude dos "anos
dourados" com uma super festa
anos 70 e 80. Presença da banda
Bill Bird, amelhor banda cover de
Santa Catarina, que divide o palco
com os Djs Nêne Wolf, Macarrão
eJulio Manhke. Vai peder?

'

.

Pradi

Hoje, às 8h30, o prefeito de

Schroeder, Osvaldo Jurk, recebe
a imprensa da nossa região para
divulgar a la Trator Fest, evento
que ocorrerá em Schroeder, nos
dias 8 e 9 de junho.

,-_ '-�'''--'''''-'''-''--'''-'-'''-'-''''''--_._-'''--''
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DIPIL
S.A,C. 0800 702 5152

Rua José Jesumo Correia" 1300. Krrr13
Industna! Zeferino Kukl!nsk!
Massaranduba � se - Brastt

www.dipil.com:br
� " '" �

(47) 3370-7348

. "

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Na ilha da Cancún, o casal,
Moacir e Rosangela Tepasse
Schmitz (leia-se Lecimar

Malhas), está vivendo um

romance sempre em alta,
em eterno clima de lua de mel.

Beleza, amigos,
continuem assim.

� . '"

Deja Garcia também está
preocupado com o "corpitcho".
Se você mora no centro, não
estranhe se deparar com
o amigo caminhando nas '

calçadas da urbe sorriso.
Vai é que sua, Tafa!
..'-"

o aniversariante mais festejado
de ontem.foi o abalizado

bioquímico de Jaraguá, Marlon
Souza Jr. Parabéns! O meu

desejo é que você e toda a sua

família sejam plenamente felizes. PARABÉNS Lena Negri a
grande aniversariante do
último sábado, 25

Pensando bem
"Se você quer um pedacinho

do paraiso, acredite em Deus. Mas
se você quer conquistar o mundo,
acredite em você porque Deus já
te deu tudo o que você precisa
para vencer".

_Adefig
l
Nó próximo dia 8 de junho, na

Sociedade Diana, rola a 1a Macar
ronada daAdefig. É só R$ 10.

'Paula Pereira foi
( eleita sábado

a Rainha do

Olube Atlético
. Baependi 2013.
Ela representará

a entidade
em eventos e

concorrerá à
Rainha da 25ª

Schützenfest. A
noite da escolha
foi de Baile de

Espírito Santo
. e contou com

a animação da _

excelente banda
Adlers Band, de
Jaraguá do Sul

Volnei
.

Varaschm
Amanhã, mais conhecida

como' quarta-feira, vai rolar,
no Restaurante Lhemann's, o
show do cantor, Volnei Varas
chin, um dos líderes da Banda

Expresso, grupo que fez su

cesso nacional na década de
80. Imperdível!

ALTAMIR RICARDO DE SOUZNDNULGAçAO

Folclore
Aterrissou na caixa de e

mail do colunista o convite

para a Erste Freundes Der

Weg Ball, o 10 Baile dos Ami

gos do Caminho, que irá mo-

<ver a nata das etnias da nossa

região. O evento rola no dia 10

de agosto, no Clube Atlético

Baependi. Confirmei!

jaJaguá doSUl: 47 3275-8808Av.P��� 1346 'Baependi
.

.
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'Exoneração de responsabilidade: o modelo KiaCerato recebeu a mais alta'ponttiação'nurRéliGi enrni"bs,modelQs d9:SegmelltO de veículos médios no 2m2 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.D.Power. O estudo foi baseado em mais de 6.500 respostas de prcoríetáríos qqe aVi'liarâijl 52 mopelos de veíçulôs de Il'lsseio no Blasil, Os resul1ados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Súas experiências podem Sofrer variaÇÕ€s:Vi>iie o site www.jdpowerdobrasil.romFonte:J.D.Power·andAssociates.Mais AI1a Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio, Declaração de CORsumo de CombuStível'êriitbnfOrinidade'com a'Portaria Inmetro n'ü10/2012,

,
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TE CONTEI
.. O meu amigo, a menos ao nobre 1
Laércio Bruns, o causídico. j"Leivinha", é o grande
aniversariante de hoje. 4; Enquanto isso,
Dá-lhe, cerveja! o meu compadre,

Cacá Pavanello, tá
.. Nasceu ontem o queimando um óleo 40.

pequeno Felipe, filho
de Diego Balsanelli .. Alguém pode me

Souza e Pamela dizer quem foi aquela
Albano. Com certeza que acabou o namoro

o "papí" vai distribuir só porque vai passar
charutos para os mais as festas juninas em

chegados. Seja bem- Orlando e não confia
vindo! no que o seu, agora

ex, iria aprontar por
.. O tempo também aqui sem ela?
tem sido o melhor

amigo do advogado, .. Uma ótima terça-
Altevir Fogaça Jr. feirà a todos e cuidado:
Sábado, na Garage, ao você está sendo
comentar a sua idade, filmado!

ninguém acreditou.
Todos deram 10 anos .. Com essa, fui!

Power Imports
Blumenau • Bal. (amboriú • [aragué do Sul

joinville • Florianópolis· São José
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Tirinhas

Piadas

O futebol português
Eraum jogo de futebol entre a Seleção Brasileira e a Seleção

Portuguesa. De repente o juiz marca uma falta na entrada da área, a
favor do Brasil. Roberto Carlos vai para a cobrança e a barreira formada
está toda de costas para a bola.

- Vocês vão ficar de costas para a bola? - pergunta o juiz, estranhando
a atitude.

- Mas, claro! - justifica um dos jogadores. - O senhor acha que nós
vamos perder um golaço desses?

Cinema
Programação de 24 a 28/5

JARAGUÁ DO SUL PARK,
SHOPPING

ARCOPLEX1
• Velozes e Furiosos 6 - Ação -

Legendado - Censura: 14 anos
- Diariamente: 14h, 16h30, 19h,
21h30

ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Drama -

Nacional - Censura: 14 anos

·

- Sexta-feira a quarta-feira: 15h,
17h10

• O Último Exorcismo - Parte 2 -

Terror - Legendado - Censura: 14

anos - Sexta-feira a quarta-feira:
19h30,21h20

ARCOPLEX3
• Homem de Ferro 3 - Ação -

Legendado - Censura: 12 anos -

Sexta-feira a terça-feira: 19h, 21 h30
• Reino Escondido - Animação -

Dublado - Censura: Livre - SeXta

feira a terça-feira: 15h, 17h

JOINVILLE •

.GNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 21:10 - LEG - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50 - DUB - Fantasia
• Giovanni Improtta - 17:15 - NAC - Comédia
• Homem de Ferro 3: 13:20,18:40,21 :10 - DUB - Ação
• Somos' Tão Jovens - 15:00,19:30,21 :30 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 - 19:20, 21 :50 - DUB - Ação

-

• Reino Escondido - 14:15, 16:40 - DUB - Aniniação
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 - LEG - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:10, 19:10, 22 - 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, 18:45 - DUB - Fantasia
• Finalmente 18 - 20:00 - LEG - Comédia
• Homem de Ferro 3 - 15:20, 21 :50 - LEG - Ação
• Somos Tão Jovens - 13:15, 17:50 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:15, 19:00, 21 :40 - LEG - Ação

JeffChang, um
estudante sério e

inteligente, está
prestes a comemorar

21 anos de idade,
na véspera de unta

importante prova
para entrar na escola
ele medicina. Ao invés

de descansar e se

preparar, ele decide
tornar uma cerveja
com seus dois amigos.
Mas a noite toma
rumos inesperados,
e sai completamente
do controle de Jeff. O
título original é "21 &
Ovér".

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2013

;,

PREVíSÃO DO TÉMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Chove em se
O dia começa com restrição na
visibilidade por causa da formação
de nevoeiros. No decorrer da
manhã, sol entre nuvens e a partir

'

da tarde, ocorrem pancadas de
chuva com trovoadas em todas as

regiões, devido a presença de uma
área de baixa pressão.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Regiã�
;I .d

AMANHÃ
MíN: 13°e
MÁX:,25°e

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

QUINTA
MíN: soe
MÁX: 23°e �

Nublado

�.
Chuvoso

,.
Irovoada

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA, 9/5

• CRESCENTE 18/5

., CHEIA 25/5

SEXTA
MíN: s-e
MÁX: 22°e

-
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HORIZONTAIS
1. As marcia,is são técnicas de luta, originárias da

Ásia, muitas das quais se praticam como esporte
2. (Fr.) VinhCJ vermelho-claro / (Gir.) Cabeça
3. Estado brasileiro da grande Região Norte, com

,

capital Macapá / Grande, em inglês
4. As iniciais do ensaísta sergipano Barreto (1839-

1889) / Injuriado, vítima
5. O nome da atriz Ravache I A primeira hora
6. Escritor de historietas, lendas, fatos verdadeiros

ou invenlados
7. Perseguir animais selvagens para matá-los
8. Ostentação de assiduidade nas práticas do culto
9. Em um esporte como handebol, o ponto obtido /

Em tempo anterior
10. Arranhadura causado pela lâmina dura que reco

bre a última falange dos dedos / Sigla do estado
de Itabuna

11. A letra que fica entre o gê e o i no alfabeto I Era 10

hoje até hoje
12. (Pop.) Onde está? / Tronco de madeira
13. Disposiçâo dada por superior,

VERTICAIS
13

1. Cômodo e fácil de ser usado I Planta usada como

remédio contra mordidas de cobras, escorpiões
e insetos

2. A parte mais alta do braço I Espécie de tênis com
modelo básico e original, de lona colorida e sola
de borracha

3. Permite o voo de aves / (Pop,) Que ficou só, por
não ter conseguido arranjar Cõnjuge

4. Vir surgindo novamente I As iniciais da cantôra
paraibana Ramalho

5. Dedicado à alguém ou à alguma coisa
6. As iniciais do cantor e guitarrista inglês Clapton I

Que dá pulos
7. Alimentar insuficientemente I O músico Jobim

(1927-1994), de "Águas de Março"
8. Antipatia gratuita I Pertencer por direito
9. Tristeza, pesar f Perder a afeição a.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Ester se humilha e aceita voltar a morar na casa de Al

berto para não ficar longe da filha. Veridiana deixa Candinho

viajar com Cassiano até o lugar em que ele encontrou a tur

malina da Paraíba. Mila conta para Reinaldo que Natália está

apaixonada por Juliano. Cassiano faz as pazes com Duque
e conta que de�onfia de que o local onde Candinho encon

trou a turmalina da Paraíba possa ser a mina desativada dos

Albuquerque. Reinaldo pede a Juliano que faça Natália feliz.

Duque se mostra interessado em comprar a mina desativada
dos Albuquerque, e Hélio lhe dá informações sobre a localiza

ção. Carol muda o visual de Lino. Cassiano invade a casa de

Alberto para falar com Samuca.

• SANGUE BOM - GLOBO -19H
Amora é obrigada a conceder a entrevista para Lara por

causa de seu programa. Giane e Bento vão à Class Mídia
confirmar se foi Fabinho quem invadiu a estufa. Renata pede
para Érico não comentar com Natan sobre o problema da

agência.-Fabinho sugere que Natan convide Bárbara para es

trelar seu filme. Áurea faz previsões para Silvia e Érico. Wilson

fala para Mel que conseguirá um emprego para ela na Class

Mídia. Filipinho descobre quem é seu pai. Malu leva Emília

para conhecer sua nova casa. Amora discute com Maurício

depois da gravação do programa. Rosemere procura Perácio
e avisa que Rlipinho sumiu. Filipinho vê seu pai e sua mãe juntos,
sem que eles o vejam. Bento fica decepcionado com Amora.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Aline prepara um sanduíche para César. Patrícia e Michel

saem juntos do hospital. Vega pede para Atnio tomar cuidado

com Félix. César se recusa a jantar com Pilar. Félix arquiteta
como vai abrir a sua própria empresa. Atnio analisa os con

tratos dos fornecedores que conversararn com Félix. Paloma

pensa em comprar um presente para Paulinha. Ordália teme
o envolvimento de Carlito com Valdirene. Patrícia acorda e es-

DonaXepa

Édison é mesmo um presentãe" , dizArthurAguiar após estreia
Arthur Aguiar foi um dos atores que compareceram à

festa do elenco de Dona Xepa, dia 21. A turma se reuniu
em uma churrascaria no Rio de Janeiro para assistir à
estreia da nova novela da Record. Depois de se ver na

tela da/TV, o ex-Rebelde comentou o primeiro capítu-

tranha que Michel esteja em sua casa. Atnio se preocupa com

o que lê nos contratos dos fornecedores. Félix tenta superfa
turar produtos. Edith conversa com a sua advogada sobre o

seu possível divórcio. Atflio decide marcar uma reunião com

um dos fornecedores do hospital. Leila discute com Thales

por causa de Nicole. Atnio descobre que Félix está roubando

o hospital. Paloma surpreende Paulinha com seu presente.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Jaime finge que morreu de susto e todos dizem que essa

foi uma brincadeira sem graça. Natália diz para sua amiga
que errou no passado, mas que hoje reconhece que é como

uma mãe para Mário e que sabe dar importância para a famí
lia. Os meninos e Valéria decidem sair da casa abandonada

para ajudar Jaime. Jorge espia tudo e decide delatar o comi

lão para Rafael. O riquinho diz para o mecânico que viu Jaime
e as outras crianças indo até a casa de Helena. Rafael fica
revoltado com a notícia e vai atrás do filho. Helena dá uma

bronca em Jaime e diz que as escolhas dele geraram muitas

consequências ruins para sua família e para a escola. Helena

diz que por mais que seja boazinha não irá deixar essa traves
sura passar em branco. Davi entra correndo e diz que Rafael

está entrando. Helena diz para o menino ter calma que todos

irão conversar. O mecânico, muito irritado, entra segurando
um cinto e diz que Jorge deu a notícia que ele estaria lá.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália pressiona Camila para descobrir o que sumiu do

quarto de sua mãe. Vitor Hugo decide ter uma nova vida e

leva Isabela para o apartamento inacabado do casal. Yasmin

diz a Xepa que Édison pegou anel e tenta ligar para o namo

rado. Ajovem garante que o estudante não roubaria a própria
mãe. Feliz pelo fracasso do jantar, Pérola segue com seu pia
no e conversa com a empresa de segurança para a instalação
de câmeras embutidas. Lis se espanta com a fúria de Júlio

César, que não aceita conversar com a filha. Rick convida Lis

para dançar e François observa de longe. Meg briga com os

amigos da filha e a jovem decide sair com eles. Graxinha tenta

convencer Matilda a não aceitar Robério como hóspede. Fran
çois segue o carro de Rick, que dirige alcoolizado e amedronta

os amigos com sua imprudência.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
BrunaMarquezine é

disputada por novelas
Em alta desde que fez sucesso no papel da

periguete Lurdinha, em "Salve Jorge", a atriz
BrunaMarquezine já é disputada por diferen
tes autores para estrelar seus próximos folhe
tins. Por um lado, Marcos Bernstein e Carlos

Gregório querem a namorada de Neymar
como a protagonista da próxima novela das

19h da Globo, que tem o título provisório de
"Além do Horizonte". Do outro lado, Manoel
Carlos quer a bela em sua próxima trama, que
deve entrar no lugar de "Amor à Vida".

Nasce Lara, filha de
Samara Felippo

No sábado (25), às 18h15, Samara Felip
po deu à luz a Lara namaternidade Perinatal,
na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Lara nasceu com 2,675kg e 44 cm e a atriz fez
cesariana com a presença do marido, o joga
dor de basquete, Leandrinho, O bebê preci
sou ficar em observação na incubadora por
duas horas, como e de costume em casos de

_ parto não natural. A atriz recebeu visita das

amigas Fernanda Souza, Gisele Itiê, Lud
mila Dayer e Priscila Fantin que chegaram
a maternidade antes mesmo de terminar o

parto. Está é a segunda filha de Samara com
o jogador de basquete. O casal já tem Alícia,
que está com 4 anos.

lo da trama: - Foi incrível, a ficha ainda não caiu. Es
tou arrepiado. Ele, que vive o filho da Dona Xepa - e,

portanto, um dos protagonistas da novela - está mui

to contente com o seu novo personagem. - O Édison é

mesmo um presentão!

Horóscopo
o que é afelicidade além da

simples harmonia entre o homem
e a vida que ele leva?Albert Camus

�Áries
-

&il20/3a19/4-F090Sua expressão verbal estámais
colorida, criativa e 'bem-humo- s .

rada, de modo que você vai estar
mais receptivo(a) do que nunca.

_Boa fase para escrever, pesquisar
e divulgar o seu trabalho. A dois, a
cumplicidade e o companheirismo
serão valorizados. Cor: cinza.

L't Libra
� 23/9a22/1O-Ar

Bom astral para viajar, seja a

trabalho ou a lazer. Contatos com

pessoas de
_

terras distantes rece

bem a ajuda especial das estre

las, podendo ampliar sua área de

atuação profissional. A dois, sua
sensualidade vai esquentar a sua

relação. Cor: laranja.

Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

Júpiter transita pela Casa da
Fortuna e coloca você em situa

ções em que possivelmente terá

vantagens financeiras e profissio
nais. Há sinal de grande sintonia
entre você e a pessoa amada. Suas

esperanças afetivas tendem a se

realizar a:gora. Cor: vinho.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

A sensação de autoconfiança
vai ajudar você a enfrentar desa
fios. Não faltará disposição para
ousar, assumir riscos e pagar o

preço de uma decisão. No campo
afetivo, o astral é dos mais repri
midos, Convém dar tempo ao tem
po evitar discussões. Cor: marrom.

Câncer
21/6a21/7-Água

As alianças e associações con
tam com boas vibrações das estre
las. Tudo indica que seu esforço
vai trazer retomo que deseja. De
algum modo, você se perceberá
mais sensível às necessidades de

quem ama e tentará satisfazer às
essas expectativas. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/B - Fogo

Este é um dia demelhorias nas

relações, podendo ter sucesso em

todo tipo de acordo ou negociação -.
Procure dar importância aos seus

amigos neste momento e ampliar
os seus contatos nesta noite. Inte
resses em comum podem fortale

.

cer o romance. Cor: branco.

Virgem
23/B a 22/9 - Terra

Agarre as chances de cresci
mento que podem surgir no de
correr deste dia. Vênus e Júpiter
estão somando forças para reali
zar suas ambições. Na paixão, o
seu sucesso não é menor. Viagem,
passeio ou encontro pode servir de
estímulo ao amor. Cor: cinza.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Bom momento para desenro
lar assuntos que podem contribuir
com o seu crescimento material.
No campo afetivo, o clima é de

grande alegria e entusiasmo. Há

grandes chances de iniciar ou con
solidar uma união mais estável

agora. Aproveite! Cor: branco.

lIe. SagitárioIr 22/11 a 21/12-Fogo
Deixe a sua individualidade de

lado e só terá a ganhar. Hoje, as
tarefas ligadas ao público ou que
possam ser feitas em grupo são as

mais favorecidas. Valorize a pes
soa que está ao seu lado. A dois,
você estará mais amigável com
quem ama. Cor: vermelho.

Capricórnio .

22/12a20n"- Terra

Fique de olho nas chances de

progresso que a vida oferece. É
o momento certo de se dedicar a
uma atividade prazerosa. A chave
do sucesso está em se fazer o que
gosta. O desejo de ficar juntinho
de quem ama vai falar mais alto
esta noite. Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a1B/2-Ar

A sorte está do seu lado, por
isso não deixe de fazer uma fezi
nha. O dia é dos mais proInissores
para tudo que envolva viagem,
diversão ou entretenimento. Nos
assuntos do coração, o astral é
de discrição e muita estabilidade
emocional. Cor: vermelho .

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

O dia vai fluir sem grandes
obstáculos. Mas, é no período da
noite que você vai estar mais con
fortável. A vida intima li conjugal
conta com ótimas vibrações.Mas,
quem está só pode contar com

uma ajuda especial: iriicie uma

nova relação! Cor: lilás.

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Taxa de analfabetismo
em Jaraguá é de 7%

Esta informação foi repassada pela supervisora
da área do Mobral, professora Jussara'Vicente, em
maio de 1983. Naquele ano, Jaraguá apresentava
uma das menores taxas de analfabetismo do Bra

sil. A Comissão Municipal do Mobral tinha novos

membros. O presidente era o Secretário de Educa

ção, Cultura e Esporte, professor Balduino Raulino.
O vice era o Inspetor Municipal de Ensino, profes
sor Julio Tecilla. Na ocasião também foi anuncia
da a implantação de três núcleos de pré-escolar no
município: Escola Alberto Bauer, Jardim de Infân
cia Irmã Anídia (Santa Luzia) e na Escola Básica
José DuarteMagalhães.

Sem telefone

Em 1983 não tínhamos celular, interaet. A co

municação era através de telefones fixos, telex, cor
reio. A Telesc informava, em maio, que não havia
mais telefones fixos para vender, bem como tele
fones públicos para serem instalados, os famosos
orelhões. Àpopulação restava reclamar e agl!$:dar.

GrupoEscolarAbdonBatista
é inaugurado em 1935

Inaugurado em maio de 1935, o Grupo Escolar
Abdon Batista teve a participação de diversas pes
soas em sua construção: os mestres pedreiros Max
Hoepfner e Lorenz Kanzler; os de carpintaria e

marcenaria da firma Hermann Purnhagen e filhos;
encanamentos e instalações sanitárias de Max Ha
bscheid; a pintura da firma de Carlos Koppmann e

o mobiliário a cargo da empresa Jorge Zipperer &

Escola Abdon Batista, em dia solene, com a

presença do interventor Nereu Ramos

a
Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para �ontato@beatrizsasse.com.br.

o médico Veterinário Leandro Magalhães
Gonzalez, em entrevista no dia 18, no programa

Hora Animal, da Rádio Jaraguá AM
FOmNlLTO

Edgar e Romilda Strelow comemoraram Bodas
de Ouro, dia 18. A família deseja felicidades!

FomUETA

No dia 25,
Amarildo

completou
47 anos.
Sua filha,

seus amigos
e seus

familiares
lhe desejam,
muito amor,

saúde e

felicidades

hoje e
-

sempre!

Andreza Vieira (Restaurante
Arweg), que amanhã completa

mais um ano de vida.
Parabéns!

Carlos Ehlert comemorou mais um ano de vida

aniversário, no dia 25. Quem deseja felicidades é a

esposa,Tania, que lhe ama muito

www.colegiojaragua.com.br

Comemoram neste dia 30, 49 anos de casados,
Theobaldo e Iwone. Seus filhos, genros, noras, netos

e a bisneta Alice desejam muitas felicidades

Thayná Hening completou 14 anos
no dia 24. Seus pais, amigos, avós
e tios lhe desejam muito amor,

saúde e alegrias

"

Parabéns ao casal Rosane e Irio Fischer pelas Bodas de
Prata, comemoradas hoje. Congratulações pelo 'exemplo
de união e que Deus os abençoe neste dia especial e
lhes proporcione longos anos de vida em comum

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Idosos

. Expectativa de vida cresceu, mas com menos qualidades
A expectativa de vida

da p.opulação brasileira
cresceu nos últimos anos,
mas os idosos estão viven
do com menor qualidade
de vida, pois convivem

por mais tempo com do

enças crônicas típicas de

sua faixa etária, como hi
pertensão arterial, diabe
tes, as doenças cardíacas,
as doenças articulares,
como reumatismo, e as

quedas. Isso é o que apon
tou uma pesquisa condu
zida pelo médico geriatra

Alessandro Gonçalves
Campolina, que faz parte
de um estudo, chamado
Sabe (Saúde, Bem-Estar

e Envelhecimento), que
vem sendo desenvolvido
na Faculdade de Saúde
Pública da Universidade

de São Paulo (FSP-USP).
Em 2011, segundo o

IBGE, . a expectativa de
vida ao nascer no Brasil
era 74 anos e 29 dias, o

que representou um in
cremento de três anos so

. bre o indicador de 2000.

Economia

Mercado financeiro reduz a expansão do PIB nacional
A projeção de insti

tuições financeiras para
o crescimento da econo

mia este ano voltou a cair.
Desta vez, as estimativas
de evolução do Produto
Interno Bruto (PIB) caí
ram de 2,98% para 2,93%,

de acordo com a pesquisa
feita pelo Banco Central

(BC). A pesquisa é feita
todas as semanas e divul

gadas às segundas-feiras.
A queda ocorreu pela se

gunda vez seguida. Para

2014, a projeção para o

crescimento do PIB segue
em 3,5%, há 11 semanas.

Na semana passada, o
presidente do BC, Alexan
dre Tombini, disse que
o novo ciclo de aumento

na taxa básica de juros,
a Selic, para conter a in-

flação, .não interferirá no

crescimento da economia
em 2013. "O que o Ban
co Central está fazendo é

compatível com a recupe
ração gradual da econo

mia. O combate à inflação
fortalece a confiança".
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EDITAL DETNTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL

ESD\DO DE SANfA CATARINA
Novo endereço: Rua CeL Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

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

EDl1l\L DE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o àrtigo 995 do código de Normas da CGJ/Sc, para a devida
ciência ao responsável, segue arelação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 247244/2013 Sacado: A3INCORPORADORADE lMOVElS IlDA Endereço:RUANELSON
NASATO 61 APTO 202 - Iaragué do Sul-SC - CEP: 89253-040 Cedente: KRUTZSCH LOCACAO DE EQUl
PAMEN Sacador: - Espécie: DMl- N' Titulo: 16 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.625,55 - Data
para pagamento: 03/06/2013- Valor total a pagar R$2.702,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.625,55 - Juros: R$ 6,12 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$10,79

Apontamento: 247392/2013 Sacado: BERNADETEBATISTA DE FRANCA Endereço: RUAJOSEVICENZI
247 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-240 Cedente: lNDITEC INDlCTEC PROC IlDA Sacador: - Espé
cie: DMl- N° Titulo: 0513016190 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 351,75 - Data para pagamento:
03/06/2013-Valor total a pagarR$453,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$351,75 - Juros: R$I,99
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 247006/2013 Sacado: COBAN IlDA ME Endereço: RUAWAlIER MARQUARDT 860 -

-Jaraguá do SUl-Se - CEP: 89259-790 Cedente: AI IMPACTOWCACOES IlDA ME Sacador: - Espécie!
DMl- N° Titulei: 03000494100 -Motívo: falta de pagamento Valor: R$ 550,00 - Data para pagamento:
03/06/2013- Valor total a pagarR$622,29Descrição dos valores: Valor do título: R$ 550,00 - Juros: R$1.65
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247489/2013 Sacado: COZINHAANAPAULAIlDAME Endereço:RPRIMAVERA 78 - JA
RAGUADO SUL - CEP: Cedente. PARATI SA Sacador: - Espécie:DMl - N° Titulo: 1890089 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$280,28 - Data para pagamento: 03106/2013- Valor total a pagarR$361,18 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 280,28 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 247571/2013 Sacado: DAlANA Kll1ZKE LOHR Endereço: RUA CORONEL BERNARDO
GRUBBA 247 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-090 Cedente: CONEXAO C R COMERCIO DE CARI:OES
TELEPONJ Sacador. - Espécie: DMl - N° Titulo: 23586EN - Motivo: falta de pagaménto Valor. R$ 403,08
- Data para pagamento: 03/06/2013-Valor total a pagarR$477,61 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 403,08 - Juros: R$ 3,89 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência:R$IO,79
'

- Juros: R$ 1.40 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

.

Apontamento: 247329/2013 Sacado: LOURDESHELENAMAZZINl BAPTISTA Endereço: RUAAUGUS
TO MlELKE 345 - BAEPENDl - JARAGUA DO SUL-SC - eEP: Cedente: CELSO RICARDO ROMAO Sa
cador: - Espécie: CH - N° Titulo: 900085 2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.750,00 - Data para
pagamento: 03/06/2013-Valor total a pagarR$2.857,87Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.750,00
- Juros: R$ 32,08 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamenro; 247584/2013 Sacado: MARINES DE FATIMA MELO Endereço. RUA JOAO JANUARlO
Af'ROSO 2609 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Cedente: CONEXAO C R COMERCIO DE CARTOES
JELEFONJ Sacador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 23585EN - Motivo: falta de pagamentoValor R$ 229,12
- Data para pagamento: 03/06/2013-Valor total a pagarR$307,12 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 229,12 - Juros: R$ 2,21 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$15,94

Apontamento: 246827/2013 Sacado: MERCADINHO PEPO S IlDA ME Endereço: R ROBERTO ZIE
MANN S 1434 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: DlSTRlBUlDORABERIDLINl-TRANS
PORTE E COMEROO DE Sacador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0011170 01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 793,88 - Data para pagamento: 03/06/2013-Valor total a pagarR$878,30 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 793,88 - Juros: R$I,85 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

.

Apontamento: 246814/2013 Sacado: MERCADlNHO PEPO S UDA ME Endereço: R ROBERTO ZIE
MANN 1434 - SAlA 1- CZERNlEWICZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-300Cedente:MlU SA Saca
dor: - Espécie:DMl- N°Titulo: 2399188/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 672,92 - Dataparapaga
mento: 03/06/2013-Valor total a pagarR$757,28Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 672,92 - Juros:
R$I,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamerito: 246870/2013 Sacado: MERCADO SCHREIDERIlDAME Endereço: RALBERTO SAJ'ITOS
DUMONT 555 .

- VL LAIAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEI': 89256-250 Cedente: NUTRISUL SAPROD
ALlMENTICIOS Sácador: - Espécie:DMl-N°'lítulo: 0043413001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$
436,74 - Data para pagamento: 03/06/2013- Valor total a pagar R$516,40 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 436,74 - Juros: R$ 2,18 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligênci�: R$17,63

Apontamento: 247588/2013 Sacado: DENTALMUNDIALCOMATACPRODSODONTOL Endereço: RUA
LEOPOLDO MAlHElRO 15 SL 09 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-490Cedente: DENTALMARPRODU
TOS ODONTOLOGICOS IlDA ::acador: - Espécie:DMl- N°TitúIo: 54 - Motivo: falta de pagamentoValor:

. R$198,10 - Data para pagamento: 03/06/2013- Valortotal a pagarR$269,13 Descrição dos valores: Valor
do título: R$198,1O - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247616/2013 Sacado: REAL DEZ COMERCIO ATACADISTA DE ARllCÓS Endereço: AV
-

MARECHAL DEODORO DA FONSECA 880 - JARAGUA DO SUb-SC - CEP: 89251-700 Cedente: ZAGO
FERRAGENS E MATERlAlS DE CONSTR IlDA Sacador. - Espécie: DMl- N° Titulo: 28310 OI - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 672,67 - Data para pagamento: 03/06/2013- Valor total a pagar R$745,32
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 672,67 - Juros: R$ 2,01 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 247524/2013 Sacado: DYNAMlK DO BRASIL IlDA Endereço: RUA MARECHAL DEO
DORO DAFONSECA,II88 - CENTRO - JARAGUADO 5_UL-SC - CEPo 89251-702 Cedente: CAMOm DO
BRASIL IlDA Sacador. - Espécie: DMl- N° Titulo: 0017165 02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
996,04 - Data para pagamento: 03/06/2013- Valor total a pagar R$1.070,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 996,04 - Juros: R$ 4,31 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247525/2013 Sacado: DYNAMlK DO BRASIL IlDA Endereço: RUA MARECHAL DEO
DORODA FONSECA,1188 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC" CEP: 89251-702 Cedente: CAMOm DO
BRASIL IlDA Sacador. - Espécie: DMI.- N° Titulo: 0017360 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.071,28 - Data para pagamento: 03/06/2013-Valortotál a pagarR$Ll46,20 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.071,28 - Juros: R$ 4,28 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 247635/2013 Sacado: GERSON MACHADO Endereço: RUA JOAO A FABIANO 100 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89253-794 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBl- N° Ti
tulo: 750117068/490319002 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.388,63 - Data para pagamento:
03/06/2013-Valortotal a pagarR$2.680,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.388,63 - Juros: R$
211,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 247499/2013 Sacado: J.FTERRAPIANAGEMUDA Endereço:AVMARECHALDEODORO
DA FONSECA ]]88 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente: POSTO DE MOLAS CUARAMIRIM
ITIiAME Sacador. - 'Espécie: DMl- N° Titulo: 4984 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 850,00 - Data

para pagamento: 03/06/2013- Valor total a pagar R$923,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$
850,00 - Juros: R$ 2,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 COndução: R$ 24,50 - Dili

gência: R$ 10,79

Apontamento: 247091/2013 Sacado: JOSE KATRUGHA Endereço: RUAClARA SCHRElNERVERBlNEN,
152 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-357 Cedente: BV FINANCEIRAS/A CFI Sacador: - Espécie: CBl- N°
Titulo: 197001083 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.774,38 - Data para pagamento: 03/06/2013-
Valor total a pagarR$2.039,58 Descrição dos valores: valor do título: R$ 1.774,38 - Juros: R$186,90Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,lO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 247628/2013 Sacado: L B DA COSTA & ClA IlDA Endereço: RJOAO JANUARlO AYROSO
740 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: GUMZ CONTABlUDADE E CONSUITORlA EMPRESA Saca
dor. - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200162926 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 384,00 - Data para
pagamento: 03/06/2013- Valor total a pagar R$461,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3B4,00

Apontamento: 247029/2013 Sacado: RONALDO DE JESUS MUNJZ ME Endereço: RUARODOLFOWIS
CHRAL NETO, N. 105 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-255 Cedente: MarORFORT COMERCIO A
A PL EPP Sacador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 021550-10/ - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 267,31
- Data para pagamento: 03/0612013-Valor total a pagarR$346,66 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 267,31 - Juros: R$ 1.87 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$17,63

Apontamento: 247613/2013 Sacado: SANTORlNJ REPRESENlACOES COMERCIAIS IlDA Endereço:AV
MAL DEODORO DA FONSECA, ]]88 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SG - CEP: 89251-702 Cedente: MAR
CATIO INDUSTRIA DE ACESSORIOS IlDA Sacador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 01856603 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.099,89 - Data para pagamento: 03/06/2013-Valor total a pagar R$Ll75,66
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.099,89 - Juros: R$ 5,13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicàção
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247344/2013 Sacado: SONETTI ALIMENTOS IlDAEPP Endereço: EEXPFlDEIlS STlN
GHEN 71 - GENTENARI- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-740 Cedente: CANTINHO DOCEMASSAS
IlDA Sacador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 2800000184 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.685,68 -

Data para pagamento: 03/06/2013-Valor total a pagar R$1.76B,79 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.685,68 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 247637/2013 Sacado:TATlANAAPAREODAJOAO Endereço: RUA lRMAO LEANDRO B58
CXl- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89252-470 Cedente: BVFlNANCEIRAS/ACFl Sacadorr- Espécie:GEl- N°
Titulo: 131040300 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.086,25 - Data para pagamento: 03/06/2013-
Valor total a pagar R$2.721,25Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.086,25 - Juros: R$ 554,94Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento:.247447/2013 Sacado:WAITER LEMONGE ENDER Endereço: RUA ERWlN DOEGE 250
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BFAC ASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO IlDA Sa
cador: L R BREDAME Espécie: DMl - N° Titulo: 1003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 83,00 - Data

para pagamento: 03/06/2013- Valor total a pagarR$165,84 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 83,00
- Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Puhlicaçâo edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
28/05/2013. JaraguádoSul (SC), 28demalo de2013.

ManoelGustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23

A FARMÁCIA .RR LTDA informa que na data de 09

de Maio de 2013 firmou Termo de Compromisso de

Ajustamento de Conduta com o Ministério Público
do Estado de Santa Catarina, comprometendo-se a

manter durante todo o horário de funcionamento
do estabelecimento, a presença .do farmacêutico

responsável, sendo que recolherá o valor da multa

estipulada, em favor do Fundo Estadual de Reconsti

tuição de Bens Lesados, a títulos de danos a direitos
difusos aos consumidores.

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 45 DIAS

Cobrança nQ 036.13.004239-6
Autor: Itaivan Imobiliária Ltda.
Réu: Tonny Eryckson Maser

Citando(a)(s): Tonny Eryckson Maser, brasilelrõfal, Solteiro, RG 3.378.971,
CPF 029.368.809-55, local incerto e não sabido.
Por intermédio do presente, aís) pessoais} acima identificada(s), atualmen
te em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para responder(em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso

do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor desta petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do cPq. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual.será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo
de O dias na forma da ·Iei.

Jaraguá do Sul (sq, 15 de maio de 2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Su1/2� Vara Cível

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

E-mail: jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

): ESTADO DE SANTA CATARINA
J�&iSlll. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2013. Processo: 002/2013-IPPLAN . SE

CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLA

NEJAMENTO. FíSICO JERRITORIAL DE JARAGUÁ DO SUL. TIPO: menor preço

por LOTE. OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de MOBILIÁRIOS,
destinados para diversas Secretarias da Administração Pública, conforme es

pecificações e quantidades descritas no Item I - Objeto do Edital.
REGIMENTO: Lei F�deral 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nQ 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:00 horas do dia 12 de junho de
2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN

CIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão às 13:30 horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Orçamentoestimado.da aquisição: R$ 113.015,79 (cento e treze mil quinze
reais e setenta e nove centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguado
sul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (sq, 20 de maio de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCípio DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2013. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN
CIA SOCIAL. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Contratação de Pessoa
Jurídica especializada na prestação de serviços para organização de eventos,
em eepecial organizar, assesorar e executar a VII Conferência Municipal da
Assistência Social e serviços correlatos que acontecerá nos dias 07 e 08 de

agosto de 2013, em conformidade com o ANEXO I - Termo de Referência e

ANEXO 111- Minuta do Contrato e ANEXO IX - Cronograma das atividades, que
são partes integrantes deste Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto M_unicipal nQ 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09hOO do
dia 12 de junho de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sito na Rua Walter Marquardt nQ 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão às 09h30 do mesmo dia, na sala de reuniões da da Gerência de licita

ções e Contratos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 28.521,00 (Vinte e

oito mil, quinhentos e vinte e um reais). OBTENÇÃO DO EDITAL� A íntegra do
Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt I'lº

1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.brINFORMAÇÕES: lnfor-:

mações e esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria da Assistência

Social, Criança e Adolescente, no endereço acima; pelo telefone (41) 2106-
8275; pelo Fax (47) 2106,8292 ou ainda pelose-majls id9677@jaraguadosul.
sc.gov.br. Jaraguá do Sul (sq, 24 de maio de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário Municipal de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GeraçãoTec
Com o intuito de capacitar jovens e adul

tos para o setor de tecnologia da informação e

comunicação (TIC), o Geração TEC, programa
do'Governo do Estado, abre processo seletivo,
para 23 turmas em seis cidades do Estado:

Itajaí; Joinville; Chapecó; Tubarão; Criciúma
e Florianópolis. Os interessados em participar
podem se inscrever pelo site www.geracaotec.
sc.gov.br, até 11 de junho, às 16h.

Aliança do pacífico
A integração das economias de México,

Colômbia, Peru e Chile nesta nova aliança
formalizada em reunião na cidade de Cali,
cria um bloco bem mais poderoso que o fali
do Mercosul. Além de melhor integrado com -

EUA e Canadá (Nafta), em função dos acordos
bilaterais que estes países jámantêm, além da

presença do México, que também fazparte do
Nafta.Trata-se de um grupo de países muito
mais estáveis que os do Mercosul e com certe

za darão um novo impulso às economias dos
mesmos. Enquanto isto, o Brasil segue isolado
sem firmaracordos com ninguém.

Palestra
Hoje, às 20h, a Faculdade Anhanguera

de Jaraguá do Sul recebe a visita do executivo
Giuliano Donini, presidente daMarisol. Elemi
nistrará uma palestra com o tema "Marketing
de Serviços". Com entrada gratuita para toda

comunidade, a apresentação é voltada para alu
nos, professores, profissionais da área e demais
interessados no assunto. Formado em arqui
tetura, Giuliano Donini fez especializações em

moda e design na Itália e umMBA emNegócios.

OPrograma de Desenvolvimento de Futuro". São eles: Agroalimentar,
Industrial Catarinense, lançado Bens de Capital (máquinas e equipa

pela FIESC na semana passada, reúne mentos), Celulose e Papel, Cerâmica,
informações e propostas para subsi- Construção Civil, Economia do Mar,
diar ações futuras e promover, no longo Energia, Indústrias Emergentes (como
prazo, uma dinâmica de prosperidade aeronáutica, nanotecnologia e biotec
industrial. O Programa teve início em nologia), Meio Ambiente, Metalmecâ-
2012, com identificação dos 16 seg- nica e Metalurgia, Móveis e Madeira,
mentos industriais com maior poten- Produtos Químicos e Plástico, Saúde,
cial de desenvolvimento no longo pra- . Tecnologia da Informação e Comuni
zo, chamados de "Setores Portadores cação, Têxtil e Confecção, e Turismo.

Lourival Karsten

c/
Indústria

TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2013

íNDICE PER IODO
SELlC 7,50% 17,ABRIL.2013
TR 0,000% 27,MAIO,2013
CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA ·0,02% 27.MAIO,2013
NASDAQ -0,01% 27.MAIO,2013

AÇÕES PETR4 19,94 -0,55%
VALE5 30,25 +0,33%
BVMF3 14,37 +0,49%

POUPANÇA 0,4134 28,MAIO,2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT 0,0% US$101,650
OURO 0,0% US$ 1395,280

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM, 2,0557 2,0562 +0,18%
DÓLAR TUR, 2,0200 2,1200 0,0%
EURO 2,6556 2,6579 +0,13%
LIBRA ,3,1022 3,1036 -0,03%sp "/ lida

dOcnl�e
o consultorAmir Somoggi realizou um estudo para avaliar se valeu à

. pena, sob o ponto de vista financeiro, o esforço do Santos paramanter
o craque correndo o risco de ter de liberá-lo sem receber nadaapós a
Copa doMundo. Segundo omesmo, a permanência teria gerado uma
renda extra de R$ 100 milhões, o que reforça a tese de que nem sempre.
é vantajoso para um clube se render ao canto da sereia - isto é os euros
- e liberar prematuramente seus craques. A imagem do craque foi tão .

. utilizada que já chega a cansar o telespectador que o vê a todo instante
em um comercial diferente.'Agora, no Barcelona, o risco será muito .

maior, pois a comparação será diretamente comMessi, no mesmo time.

Masterplan
A partir de agora, o Programa de Desenvol

vimento da Indústria entrará em sua segunda
fase, quando serão identificadas as estratégias de
desenvolvimento para cada um desses segmen
tos (chamadas de "Rotas Estratégicas Setoriais") .:
Painéis com especialistas ajudarão a realizar os
diagnósticos, com identificação da situação atual,
objetivos a serem alcançados no futuro e o que
precisa ser superado ou potencializado.

• MALHAS
V'ILANOVA
Comemora hoje 27 '

anos de atuação esta

que já é uma das mais
antigas empresas do
setor no município,
com atuação marcante
no mercado.

Preços
Há alguns anos, rima viagem ao exterior

era penosa, pois os preços eram muito altos,
se comparados com os nossos. Hoje, a realida
de é totalmente diferente. Podemos comprar
produtos de marcas consagradas a preços
menores em comparação aos similares duvi
dosos em nosso país. Isto vale tanto para os

produtos nacionais como para os importados.
Todos estão. com preços fora da realidade.

Avenida
Pormuitos anos ela esteve instalada em

frente à estação ferroviária - atual Termi
nal Urbano - bem no coração da cidade.
Desde o distante 28 de abril de 1947, lá se

vão 66 anos, o negócio cresceu, mudou de
local e se diversificou. O que não mudou é
uma empresa reconhecida pela comunida
de e um endereço que todos conhecem.

Ipplan
As propostas divulgadas pela Fundação Instituto de Pesquisa e Pla

nejamento Físico-Territorial de Jaraguá do Sul (Ipplan) para diversos
equipamentos urbanos representam uma mudança radical no que esta
mos acostumados a ver. Muito provavelmente poderemos ver em bre
ve uma cidade com um visual diferenciado, 'utilizando tecnologias mais
modernas e desta forma criando um diferencial em relação a outras ci
dades. É importante que este ''banho de loja" tenha a participação efeti
va de empresas locais que poderão ganharmuito com isto, pois poderão,
posteriormente, oferecer os mesmos produtos e serviços para outras ci
dades, utilizando �araguá do Sul como "garoto-propaganda".

----__ E� G E� S

EXCIEIL�INICM\.IEIMlIRÕTtUJILOS IE IElrIICQtUJlET/1I..S
www.gumz.com.br

(47)3371-4747

Contabilidade
ConsuJtoria Empresarial
�1Illli2lB;1Jl

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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MEGA Empreendimentos Imobiliários,
a empresa dos grandes negócios

Há quatro anos no mercado, possui mais de 300 imóveis cadastrados e prontos para a venda

AMEGA Empreendimentos Imobiliários com

pleta quatro anos de atividades no mercado
de Jaraguá do Sul e Região com um portfólio que
oferece mais de 300 imóveis cadastrados e aptos
à venda. Em parceria com as maiores e melhores
construtoras da região, oferece aos seus clientes
as melhores opções, seja na compra do primeiro
imóvel, do terreno ideal pata construir uma em

presa ou para um investimento seguro e rentável.

Disponibiliza ainda imóveis no Litoral catarinen
se, com destaque para os balneários de Piçarras,
Camboriú e Meia Praia.

Proprietário
Leonardo Bertoldi

. Atuando na compra e venda de imóveis, a em

presa conta com equipe de corretores qualificados,
além de estrutura completa, que resultam em mais
conforto e agilidade nas negociações. Através de sua
Assessoria Jurídica, garante segurança e tranqüilída
deà sua clientela. "Com a equipe de profissionais
que temos e a estrutura que oferecemos aos nossos

clientes, nos encontramos sintonizados com o atu

al momento do mercado e preparados para as fu
turas tendências", destaca o sócio-diretor Leonardo
Bertoldi, pós-graduado em Direito Imobiliário pela
PUC/PR. "Três pilares nosmantém neste concorrido
mercado: profissionalismo no atendimento, imóveis
de qualidade e segurança na concretização do negó
cio", define o empresário.

E, depois de trazer para Iaraguá do Sul o grupo
de supermercados Fort Atacadista, a MEGA Empre
endimentos Imobiliários já está em busca de áreas

diferenciadas, visando atender outras grandes em

presas que estudam a sua vinda para Jaraguá do Sul.

FOTOS LÚCIO SASSI

}.

l

�
,

Equipe MEGA Empreendimentos Imobiliários: Marione,
Nilda, Lisete e Eduardo, Cleverson, Leonardo, André e Luka

MEGA Empreendimentos Imobíttãríos .

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 03

(Esquina com Rua Marina Frutuoso) - Centro -

Jaraguá do Sul - SC - Fone: 3372 -1616·

www.megaempreendimentos.com
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iNCêNDIO A residência de madeira foi totalmente queimada e vizinhos dizem que a vítima não tinha inimigos

Motivos do crime
ainda são mistério
F1\CA,DAS Homem foi encontrado morto com quatro facadas
nas costas e depois carbonizado dentro de casa, no Rio da Luz

Déb_ora Remor
(

Exames de DNA devem

comprovar a identidade
do homem morto a facadas
e carbonizado durante um

incêndio na madrugada de
sábado, no Bairro Rio da

Luz, em Jaraguá do Sul.
Mas a Polícia Civil e a fa
mília de Jonas Siewert têm

poucas dúvidas de que seja
ele a vítima do homicídio.
As investigações agora se
concentram em quem teria
desferido as quatro facadas
nas costas e por quê. O cor

po permanece no Instituto
Médico Legal até a conclu
são dos laudos, que não tem
prazo definido. A arma do
crime não foi encontrada.

Jonas Siewert, de 29
anos, morava sozinho na

residência de madeira da
Rua Ervin Rux e chegou
em casa por volta das 19h
de sexta-feira, dia 24. "Ele
estava desempregado, por
isso queria se mudar esse

final de semana para' a casa
dos pais. Sempre foi uma

pessoa tranquila e sem ini

migos", contou a vizinha
Terezinha Aparecida dos
Santos. Ela ouviu os esta

los da queima por volta da
meia-noite e chamou os

Bombeiros, mas a casa foi
consumida rapidamente
pelas chamas.

O delegado responsá
vel pela mc, Eric Uratani,
revela que existem duas
linhas de investigação até
o momento. A vítima teria
recebido ameaças de uma

ex-namorada, cujo relacio-

namento .terminou recen

temente. "Outra hipótese
é vingança, já que Jonas
Siewert testemunhou uma

tentativa de homicídio no

.Rio da Luz, no dia 17 de
maio, e apontou o suspeito",
declarou Uratani, Na ocor

rência, um homem foi feri
do por disparos nas pernas,
mas sobreviveu e também
acusou o mesmo suspeito.

O acusado, de 19 anos,
foi detido na manhã de

domingo, no Bairro Vila
Nova, por porte ilegal de
arma, um revólver 38, e

está no Presídio Regional
de Jaraguá do Sul. "Em

depoimento ele confessou
a tentativa de homicídio,
mas negou qualquer parti
cipação na morte de Jonas
Siewert", disse Uratani.
"Ainda não descartamos
nenhuma possibilidade
para a autoria e motivação
deste crime."

GILMAR DE OLIV I
P icólo

Violência sexual

Menina diz ter sido

dopada e estuprada
Cinco rapazes serão

investigados por tentati
va de estupro de uma me
nina de 12 anos, no final
de semana, em Massa
randuba. A vítima saiu de
casa na noite de sexta-fei
ra e teria ficado na praça,
bebendo com amigos. Ela
conta que foi dopada e

acordou semi-nua e com

dores na genitália, na tar
de de sábado, na casa de
um homem de 26 anos.

A menina foi levada
para o Pronto Atendimen
to do Hospital de Mas
saranduba para fazer o

exame de corpo de delito.
Os resultados podem com

provar se houve estupro e

quem foram os responsá
veis. A Polícia Civil ainda
não recebeu a denúncia,
feita diretamente para a

Polícia Militar, mas deve
ouvir o depoimento da ví
tima e dos rapazes apon
tados por ela. Existe a

suspeita de que a menina
tenha sido dopada com a

droga conhecida por ''boa
noite cinderela". Até o mo

mento, ninguém foi preso.
De acordo com o Con

selho Tutelar de Massa-

randuba, este ano já foram

régistrados cinco casos de

estupro contra crianças e

adolescentes. Na maioria
das vezes, o agressor é al

guém de confiança da víti

ma, atémesma da família. O
estupro é considerado crime

hediondo, e quando a vítima
tem menos de 12 anos de
idade a pena pode ultrapas
sar os 15 anos de prisão.

Em Jaragná
do Sul

No mesmo dia, em Ja

raguá do Sul, a Polícia re

gistrou outro caso de ten

tativa de estupro contra
uma jovem de 12 anos. A
menina estava dormindo

quando um homem, de

27 anos, teria entrado na

casa pela porta dos fun
dos e deitado na cama da
vítima. A criança gritou
quando percebeu o suspei
to, que era amigo da famí
lia e fugiu correndo. O pai
da vítima acionou a Polícia
Militar, por volta das 3h de
sábado, e identificou o ho
mem, que foi detido pouco
tempo depois, no Bairro
Vila Nova.

i.

As duas mulheres e um jovem vendiam a

droga na Avenida Waldemar Grubba, na Vila Lalau

D1'Og8$
,
A �

.

,

'Ires sao presos por tráfico
Três pessoas foram de

tidas acusadas de envolvi
mento no tráfico de drogas
na madrugada de domin
go, na Avenida Waldemar .

Grubba, na VIla Lalau, em
Jaraguá do Sul. O primei
ro suspeito, de 18 anos, foi
abordado com cinco pedras

• i i��, jcrflc).< e reye19,u que a
--------------------------------------�

venda da droga era coman

dada por duas mulheres. As
acusadas, de 24 e 43 anos,
eram mãe e filha e também
confessaram o crime. Na
casa delas, no Bairro Cor
ticeira, em Guaramirim, a

Polícia Militar encontrou
outras 45 pedras de crack e

R$ 300 em dinheiro.
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BOLA NA REDE Ala Dian abriu o caminho para a terceira vitória consecutiva da CSM, que já soma sete jogos de invencibilidade na competição

CSM vence o Atlântico e

sobe para terceiro na Liga
2 A 1 Dian e Hugo marcaram para a equipe jaraguaense, enquanto Zico descontou para o time gaúcho

TIm mais um jogo equilibrado
·..ema liga Futsal, a CSM (Pré
-Fabricar/Mannes/Ffvlli) ven

ceu oAtlântico por 2 a 1, na noite
de ontem, na Arena Jàraguá.
Esta foi a terceira vitória conse

cutiva da equipe jaraguaense e a

nona partida,'de invencibilidade
na competição nacional.

Dentro de quadra, os coman
dados de Sergio Lacerda foram

empurrados por 2.518 torcedo

res, que incentivaram do início
ao fim, se transformandó em

.

peça fundamental para o resulta
do. Depois demuito insistir, nos
últimos segundos do primeiro
tempo o ala Dian pegou rebote
e abriu o placar. No início da se

gunda etapa, o pivô Hugo pegou
uma sobra, encheu o pé e fina
lizou no ângulo para marcar o

segundo. Restando dois minutos
para o apito final, Zico diminuiu.
Entretanto; era tarde demais

para uma reação.
"Encontramos dificulda-

des, -pois eles utilizaram muito
a velocidade. Erramos coisas e

sabemos que ainda temos que
evoluir. Mas felizmente confir-

"
O grupo está se

dedicando ao máximo

no dia-a-dia. Os

jogos são difíceis,
mas hoje novamente

conseguimos nos
superar e vencer.

Hugo, pivô

LIGA FUTSAl 2013
CLASSIFICAÇÃO· PRIMEIRA FASE ÚLTIMOS RESULTADOS

Coi. Times Ontem

Suzano 3x4 Corinthlans

2· Joinville 29 80.56% Casca",,1 5x5 O,lãndla
Umuarama 2x1São Bernardo

3· CSM/Jaraguá 24 66.67% CSM/Jaragué 2x1Atlãntico
4· Orlãndia 21 58.33% Joinvllle 5x2 Concórdia

5· Assoeva 19 57.58% São José 5x2 são caetano
6· Concórdia 18 13'4 6 46.15% Guarapuava 2x4 Assoeva

7· Minas 17 12 5,2 17 47.22% PRÓXIMOS JOGOS

8· Umuarama 17 12'5' 2 26 47.22%
9· Cascavel 16 12 4 4 4 29'30 ·1 28 44.44% 29/05

10· Carlos Barbosa15 11 4 3 4 29 26 3 19 45.45%
20h florianópolis x Atlântico
31/05

11· Marlngá 15 134 3 6 24 31 ·7 23 38.46% 20h Mal. Rondom x Ma,jngá
12· Erechlm 14 12 3 5 4 25 29 ·4 24 4 38.89% 03/06

13· Guarapuava 14 13 3 5 .5 30: 42 : ·1� 30 5 35.9%
19h15 O,lãndla x canos
Barbosa

14· Mal. Rondom 13 11 3 4 4 26 23 3 16 3 39.39% 05/06
15· Florianópolis 12 11 3 3 5 28 34 ·6 23 2 ; 36.36% 19h30 São caetano x,

16· São José 12 12 2 6 4 18 23 ·5 20 3 133.33% Umuarama
20h15 São Bernardo x Carlos

17· Suzano 10 ·12 2 4 6 26 30 -4 31 1 27.78% Barbosa

18· São Bernardo 7 '11 2 1 8 13 34 ·2113 1 21.21% 07/06
19· São Caetano 3 13 O 3 10 25 47 -2228 7 7.69% 19h São Bernardo x Jolnville

20h Corinthlans x umuerame.
P - Pontos; J � Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O - Derrotas; GP - Gols Pró; GC- 20h15 Ma,jngá xCSM/Ja,aguá
GOlS Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

mamos OS pontos", definiu o ala
Renatinho. "A equipe está jogan
do bem e a invencibilidade está
aumentando. Não existe jogo fá
cil e esse foi mais uma prova dis
so. Mostramos que temos elenco
e estamos focados do início ao

fim dos jogos", constatou o golei
roDjony.

"O grupo está se dedicando
ao máximo no dia-a-dia. Os jo
gos são difíceis, mas hoje nova-

__ mente conseguimos nos superar
e vencer", destacou o pivô Hugo.
"Ninguém é terceiro lugar sem'
mérito. E vamos melhorar ainda
mais com o retomo dos lesiona
dos. Está havendo uma deter

minação fora do comum dentro
de quadra e o resultado está na

classificação", concluiu o técnico

Sérgio Lacerda.

OCP21
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"
Ninguém é terceiro

lugar sem mérito. E

vamos melhorar ainda

mais com o retorno

dos lesionados.

Sérgio Lacerda, técnico

ficha Técnica:
CSM 2xl Atlântico

• (o�al: Arena Jaraguá, em
Jaraguá do Sul (SC)

• Data: 27/05/13 (segunda)
• Horário: 20h15 (de Brasília)
• Arbitragem: Gean Coelho

Telles e Fabiano dos Santos

• Público: 2.518

• Cartão amarelo: Hugo
(9:47, CSM); Rafael (9:47,
ATL); Léo (39:04, CSM);
Grillo (39:56, ATL) e Zico
(40:00, ATL)

• Cartão vermelho: Nenhum

• Gols: Dian (19: 18, CSM);
Hugo (22:23, CSM) e Zico
(37:38, ATL).

A equipe está jogando
bem e a invencibilidade

está aumentando. Não

existe jogo fácil e esse
foi mais uma prova.

Djony, goleiro

j
)

I
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Massaranduba

Semifinais foramdefinidas
Cruzeiro versus Spe

ed Pneus. 10 Braço contra
Vira Copos. Essas serão as

semifinais do Campeonato
Massarandubense de Fu
tebol. A última rodada da
fase classificatória foi rea
lizada no sábado (25), no

Estádio Erich Rode, com

os seguintes resultados:
10 Braço 3X2 Glória, Spe
ed Pneus 2x1 Morangos,
Cruzeiro 3X2 Vira Copos e

Real Paulista lXO Comer
cial. As semifinais aconte

cem no dia 8 de junho.

Schroeder

Municipal abre comgoleadas
A bola rolou na tarde

de domingo (26) pela pri
meira rodada do 270 Cam
peonato Schroedense de
Futebol. Em quatro jogos,
foram marcados 18 gols,
uma excelente média de

4,5 por partida. Dois jogos
EMBOLADO Vitória do Real (E) sobre a Borracharia Senem embolou a Chave D, onde quatro ainda tem chances

foram realizados no Es
tádio Claudio Tomaselli:
Néki IX1 Independente e

União 2X2 Amigos da Vila.
Outros dois jogos aconte

ceram no Estádio Virgilio
Rabuske: Aliança 8xo Nor
deste e Tupy 4XO Unidos.

Campeonato Catarinense
. Molequinhos não vencemMais três avançam

de fase no Varzeano
,;

ao empatar com o Corin

thians/Karlache/Choperia
Brasil, por 2 -a 2, no João
Pessoa. Nesta chave existe

perto da segunda vaga. uma partida por ser con-
Pela Chave B, o ZEC cluída, envolvendo Corin

recuperou os três pontos thians e Operário. O resul
perdidos no tribunal ao tado é fundamental para a

golear o Unidos FC/JP Pi- definição do grupo.
zza Quadrada por 4 a o, na Outra chave equili
Vila Lalau. Assim, segue na brada é a D. A vitória do

briga pela segunda vaga do Real sobre a Borracharia
grupo. A primeira já é do Senem, por 2 a 1, no João
Galácticos, que se garantiu Pessoa, embolou o grupo.
ao empatar com o União, Ainda mais depois do em

por 2 a 2, no Garibaldi. pate sem gols entre Bazar
Na Chave C, o Vila do Rau/Santer Empreen

Nova avançou ao vencer o dimentos Imobiliários e

Operário/Rotabela/Sipar - KMK/Garibaldi, no Gari

por 2 a o, no Garibaldi. O baldio Das cinco equipes,
GT Society entrou na briga quatro têm chances.

GARANTIDOS Klferro, Galácticos e Vila Nova se juntam ao

Supermercado Brandenburg, Tecnopan e Santo Antônio

Agência Avante!

A rodada de sábado (25)
�o 310 Campeonato
Varzeano de Jaraguá do
Sul assegurou a presen
ça de mais três equipes
na segunda fase. Kiferro,
Galácticos e Vila Nova se

juntam ao Supermerca
do Brandenburg/Dutra
Água, Tecnopan/ABF/
Belmec e Santo Antônio/
MC Construtora, que ha
viam se classificado na ro

dada anterior. A bola rolou
com tranquilidade depois

dos onze julgamentos da
última quinta-feira (23).
Nenhum incidente foi re

gistrado nas oito partidas
disputadas. Em campo,
apenas equipes das chaves
A, B, C e D, que contam

com cinco times.
Na Chave A, a Kiferro

garantiu vaga antecipada
na segunda fase ao bater o
JJ Bordados/Dutra Águas/
Móveis Boeing por 2 a o, na

.

Vila Lalau. No outro jogo
do grupo, a Ponte Preta/
Barra goleou aNéki por 5 a

2, em Santa Luzia, ficando

Rúgbi
Amistoso naArsepum àtraiu a atenção de curiosos "

Uma movimentação
diferente atraiu muitos
curiosos ao campo da Ar

sepum no sábado (25).
Foi lá que o Rugby Clube

Jaraguá do Sul recebeu os

florianopolitanos do Jo
aca Rugby Club para um

amistoso da modalidade,
na variação 15 (com quin
ze atletas de cada lado).
Como a modalidade ainda
está dando os primeiros
passos no município, o

plantel da equipe jaragua
ense foi reforçados por

atletas da vizinha Joinvil
le. E depois de um primei
ro tempo equilibrado, na
segunda etapa o preparo
físico do Joaca falou mais
alto e os visitantes abriram
uma grande diferença, fe
chando em 93 a 14. "Foi

possível ver como temos

um caminho longo a per
correr. O mais importante
foi a prática e a dissemi

nação do esporte, que ain
da é pouco conhecido por
aqui", disse o atleta Daniel
Maidana Messerschmidt,

As equipes de base do
Juventus estrearam no sá
bado (25) no Campeonato
Catarinense da Divisão
Principal. O adversário foi
o Metropolitano, de Blu
menau, nas partidas dis
putadas no Estádio João

Marcatto. Na categoria
Juvenil, que tem Eduardo

Rodrigues como técnico,
os Molequinhos foram su

perados por 1 a o. Nos Ju

niores, que são comanda
dos por Mareio Ventura,
empate por 1 a 1.

Automobilismo

Maba é segundo'em Lontras
Os pilotos da região es

tiveram em Lontras no fim
de semana, onde foram
realizadas duas etapas do

Campeonato Catarinen
se. Destaque para Paulo
Maba (Box Car, Casa das
Tintas Maba, Baependi

Seguros, Impressione Vi

sual, Parabrisas Jaraguá
e O Correio do Povo), que
conquistou a segunda co

locação na categoria 'Es
treantes'. Seu Pai, César
Maba, foi terceiro na cate

goria 'Marcas B'.

Paulo (E) comemorou ao lado da filha, Alícia
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Filipe Luis sofre choque,
mas não desfalca o Brasil
OUTRO SUSTO Jaraguaense sofreu uma joelhada na face, mas
garante que se apresenta hoje para a Copa das Confederações

Agência Avante!

Um dos convocados por
Scolari para a Copa

das Confederações, o late

ral-esquerdo jaraguaense
Filipe Luis por pouco não
teve que modificar os seus

planos. Em partida válida

pelo Campeonato Espa
nhol no domingo, o jogador
sofreu um choque violento
com o lateral-direito esco

cês Hutton, do Mallorca.
Na dividida, o adversário
acertou uma joelhada vo

adora, que levou Filipe ao

nocaute imediato.
As imagens repercu

tiram mundialmente e

chegou-se a temer por algo
mais grave com o atleta.

Roland Garros
Com a lesão de Thomaz

Bellucci, Rogerinho era a. única

esperança brasileira individual
em RolandGarros, mas não obte
ve êxito. Em duelo contra o letão
Ernests Gulbis, o canarinho per
deu por 3 sets a o. Assim, o Bra

sil será representado apenas por
Marcelo Melo e Bruno Soares,
ambos na chave de duplas. Soa
res é favorito ao título.

Indianápolis
Ídolo nos Estados Unidos,

o brasileiro Tony Kanaan con

quistou um feito inédito na sua

carreira ao vencer as sooMilhas
de Indianapólis, na Fórmula

Indy. "A última volta foi a mais

longa da minha vida", destacou.
Com o resultado, o brasileiro
assumiu a sétima posição na

classificação. O líder é o norte

americano Marco Andretti.

A preocupação aumen

tou após a divulgação do
laudo médico do Atlético
de Madrid e a constata

ção de um traumatismo

crânioencefálico, com fe
rimentos internos no lado

esquerdo do rosto, con

cretamente na pálpebra,
na sobrancelha e no nariz.
"Os ferimentos foram su

turados e curados. Ele está

bem, consciente, orienta
do e sem dores, mas ficará
em observação", divulgou
a nota oficial.

Nas redes sociais, Fili
pe tratou de tranquilizar
os tas. "Estou muito bem!

Obrigado a todos pelas
mensagens", publicou. Em
contato com Filipe, ele ga-

rantiu a presença na Copa
das Confederações. "Fe

lizmente, foi apenas um

susto. Hoje, me apresento a

seleção", afirmou.
Esta não foi a primei

ra lesão grave do jogador.
Defendendo as cores do La
Corufia em 2010, sofreu
um choque com o golei
ro Iraizoz, do Athletic de

Bilbao, fraturou a fíbula e

rompeu os ligamentos do
tornozelo. Na oportunida
de, Filipe era cotado para
a Copa do Mundo, mas

acabou prejudicado. Em

grande fase no Atlético de

Madrid, Felipão deve con
tar com o potencial do ja
raguaense para a Copa das

Confederações. MMA? O jaraguaense levou uma joelhada no rosto

U.L;T.__aTE__"'�Iíi
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WorldMaster Junior Cigano
No World Masters, a bra

sileira Mayra Aguiar voltou a

mostrar o seu potencial e fi
cou com a medalha de ouro na

categoria até 78 kg. Esta foi a
única medalha de ouro do país
na competição. No total, o Bra
sil conquistou uma medalha de

ouro, três de prata e duas de
bronze. Acima dos 100 kg, Rafa
el Silva brilhou e levou a prata.

No retorno aQS octógonos,
após perder o cinturão para o

norte-americano Cain Velas

quez, Junior Cigano realizou
uma grande atuação e nocauteou

o neozelandês Mark Hunt com
um chute rodado. "Eu quero a

minha chance de conquistar o tí
tulo. É o que eu mais quero, pois
eu acredito que posso vencer o

campeão", definiu o brasileiro,

ETRAUMATOLOGIA se
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SérieB

Paramanter

o bom iníció
Após um excelente início

de Série B, os clubes cata

rinenses retornam aos gra
mados hoje. Líder da com

petição, a Chapecoense quer
manter à boa fase e enfrenta
do Oeste, às 2lhSO, no Colos
so da Lagoa. Em Florianópo
lis, o Avaí quer se recuperar
após o empate na estreia e

recebe o Guaratinguetá, às

19h30, na Ressacada. Fora de
.

casa, o Figueirense encara

ra o América-MG, às 21hSO,
no Independência. Em duelo'

difícil, o Joinville enfrenta
o Atlético-GO, às 21hSO, no
Serra Dourada. Participante
ilustre do torneio, o Palmei
ras inicia a turnê pelo país e

vai encarar o Asa, às aihso,
em Arapiraca.

Fim de novela
Neymar teve o seu sonho

concretizado e vai se transferir

para o Barcelona. Para sedu
zir o Santos, o Barça ofereceu
a quantia de R$ 143,S milhões,
segundo a imprensa espanhola.
De quebra, Santos e Barcelona
marcaram dois amistosos. O
vínculo contratual foi firmado

para cinco temporadas. Ele se

apresenta após servir a Seleção.

'.leg€ÂMA,RA D,R
VEREA,DOR'ES,
Df HUGuA DO SUL

CÂMAR� "

.coM\Ygte
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DESTAQUE Empresário
jaraguaense foi valorizado
pela Fiesc pela dedicação
ao empreendedorismo

Presidente do Conselho da Marisol
e vice-presidente da Associação

Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs),
o. empresário jaraguaense Vicente
Donini foi agraciado pela Federa

ção das Indústrias de Santa Catarina

(Fiesc) com a outorga Ordem do Mé
rito Industrial de Santa Catarina.

A solenidade foi realizada na sede
da Federação, em Florianópolis, na úl
tima sexta-feira, em ato que encerrou a

Jornada Inovação e Competitividade da
Indústria Catarinense e marcou o Dia
da Indústria e o aniversário de 63 anos

de fundação da Fiesc (25 demaio). Aco
menda é omais alto reconhecimento da
indústria catarinense.

"A coragem com que iniciaram, ex
pandiram e mantém os seus empreen
dimentos é bem a marca do industrial

. catarinense, que não se curva diante
das crises e das dificuldades. São verda
deiros apóstolos da esperança. O atraso

PUE:i ( 'Li.C,·"I/D:j À·Di:E:"(. .
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na duplicação emelhoramento de rodo

vias, a ausência absoluta e inaceitável
de urn sistema de transporte ferrovi

ário, as limitações no abastecimento
de energia elétrica e as restrições na

ampliação do fornecimento de gás
natural prejudicam a operação das
indústrias e retardam os investimen

tos", afirmou o presidente do Sistema

Fiesc, Glauco José Côrte, na cerimônia
de entrega da Ordem do Mérito Indus
trial de Santa Catarina.

O empresárioVicente Donini é o atual
presidente do Conselho Administrativo
da Marisol. A empresa é urna das prin
cipais indústrias têxteis do País. Possui
unidades em Jaraguá do Sul, Ceará e

Rio Grande do Sul. Conta com quatro
mil funcionários e, esse ano, projeta urn
crescimento de 19% nomercado.:

Além de Vicente Donini, a Ordem
do Mérito Industrial de Santa Catari
na foi entregue aos empresários Carlos
Alberto Biezus (da Seta Engenharia, de
Concórdia), Carlos Kracik Rosa (Minu
sa Tratorpeças, deLages), Cide Damiani
(Damyller, de Nova Veneza), e Manoel
Arlindo Zaroni Torres (Tractebel Ener
gia, de Florianópolis).

. RECONHECIMENTO Donini recebe a Ordem do Mérito do senador Paulo Bauer

"

Vicente Donini recebe a Ordem doMérito' Industrial

o jornal O Correio do Povo parabeniza
o empresário Vicente Donini pela história
de sucesso e o parabeniza pela Ordem
do Mérito Industrial de Santa Catarina.
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