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Fiscalização
Vigilância interdita
vendas de alimentos

IJ.teratura

Motivação para
criar escritores

, Unimedll\
. .

Política

Verba paramoradia
Na próxima semàna pode ser anunciada
a liberação de R$ 10 milhões para
construção de mais de mil residências
populares em Jaraguá.
PATRICIAMORAES, PLENÁRIO,
PÁGINAS6El

medlcos.
;;:: toda a diferença. Estão abertas as inscrições para

a oficina de autores da Ciranda
Literária. O cadastro é feito no site

www.jaraguadosul.com.br.�

Entre terça-feira e ontem foram vistoriados
seis estabelecimentos em Jaraguá. Dois
mercados foram fechados por falta de

condições de higiene. PÁGINA 20

,

Há maísde 20 anos em Jaraguá do Sul
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Procon cobra de bancos
melhoria no atendimento

CONTROLE Duas agências foram multadas esta semana. Uma por falta de distribuição
das senhas aos clientes e a outra por exceder o tempo máximo de espera. Mais de

20 processos que estavam parados no órgão estão sendo revistos..Página 8

EDUARDO MONTECINO

Serragem abençoada
Ana Moretti é uma das voluntárias

envolvidas na preparação dos tapetes
coloridos que irão embelezar a

celebração de Corpus Christi.
PÁGINA 4
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COMENTÁRIO

Nossos limites
PONTO DE VISTA

'"

Eum projeto especial do Governo
ederal mas que serve para to

dos nós, todos, incondicionalmente.
Trata-se do ''Viver sem Limite", pro
grama que visa amelhorar as condi

ções de pessoas com algum tipo de
deficiência. A questão é exatamente

essa, todos estamos nesse programa,
queiramos ou não.

Quem de nós não tem unia defi

ciência, deficiência volitiva tão inca

pacitante quanto outra de qualquer
sorte e ordem física? Ninguém esca

pa. Aliás, falando nisso, um dia en

trevistei na Rádio Gaúcha, em Porto

Alegre, um cidadão cego e o apresen
tei como deficiente visual. Ele deu
um salto na cadeira, - "deficiente

visual.és tu, Prates, que usa óculos,
eu sou cego... , disse el�. Nunca mais
esqueci, ele tinha toda razão.

estamos bem aquém do que de fato

podemos na vida, por que as pessoas .

ficam onde estão e vivem se queixan
do? Pormedo, por covardia, por "in
ferioridades" de toda sorte. E acaso

não será isso uma grave deficiência?
Nós todos podemos viver bem

além dos atuais limites, e sem sair
da linha da decência. O medo nos

trava, o caráter nos condena e o

comodismo nos faz desistir e não
ousar.: Deficiências puras. Já os

atletas brasileiros da Paraolimpíada
nos constrangem com suas exube
râncias bem além dos seus limites
físicos. Eles devem sair dos jogos
pensando: deficientes são eles, os

que não ousam, não tentam e só
se desculpam. Viver sem Limites?
Perfeitamente possível dentro dos
ilimitados dos nossos limites...

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Manuscrito! LUIZ CARLOS PRATES

Voltando ao programa - Viver
sem Limite - da Secretaria dos Di
reitos Humanos da Presidência da

República, de fato o programa serve

para todos nós, todos nós temos defi
ciências. E talvez as maiores estejam
no caráter e na vontade. Vou deixar
o caráter - instânciamoral da perso
nalidade - de lado, afinal, não é bom
mexer nessa abelheira, ninguém
sairia inteiro, nínguém., Quanto à

vontade, aí está a maior das defici
ências do maior número de pessoas.
Sabendo, como sabemos, que todos

Caros leitores, penso que cada um deve estar se perguntan
do: "Que título é este"? Vou explicar, no último domingo

acabei lendo um texto, que considerei de uma sabedoria única.
Era um manuscrito que foi encontrado numa igreja na cidade
de Boston, nos Estados Unidos, por volta de 1.644. As palavras
são uma belamensagem.

Eis o texto: "Siga tranquilamente entre a inquietude e a

pressa, lembrando-se que há sempre paz no silêncio. Tan
to que possível, sem se humilhar, viva em harmonia com to

dos os que o cercam. Fale a sua verdade calmamente e ouça
a dos outros, mesmo os insensatos e ignorantes, eles também
têm sua própria história. Evite pessoas agressivas e trans

tornadas. Se você se comparar com os outros, tornar-se-á

presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior
e alguém superior a você. Viva intensamente o que já pode
realizar; mantenha-se interessado em seu trabalho, ain
da que humilde; ele é o que de real existe ao longo de todo o

tempo. Seja cauteloso nos negócios; não caia na descrença.
Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida

está cheia de heroísmos. Seja você mesmo; principalmen
te, não simule afeição nem seja descrente do amor, por
que mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão

perene como a relva. Aceite com carinho os conselhos dos
mais velhos, mas seja compreensivo com os impulsos ino
vadores da juventude; não se desespere cqm perigos ima-

.

ginários - muitos temores nascem do cansaço e da .solidão.
E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para com

vocêmesmo. Portanto, esteja em paz comDEUS,mantenha-se
em paz com sua própria consciência. Acima da falsidade, dos
desencantos e agruras, omundo ainda é bonito; seja prudente.
FAÇAmoo PARASERFEliZ".

Desejo que você busque semanter em paz com sua cons

ciência, e principalmente, busque fazer tudo para que possa
ser feliz.

está tudo bem, a quem horas vão voltar, essas coisas. E os

"coitadinhos" ficam chateados, passam vergonha diante
dos amigos. Ah, é? E sabem o que vão fazer quando en

trarem numa fria? Correr e ligar para o pai e para a mãe.

Os ordinários hoje têmvergonha dos pais zelosos,mas vão
ver" o que é bom quando a corda da vida lhes apertar no
pescoço. E aí, não vão ter nenhuma vergonha de gritar pe
los pais. Ah, e não sejam estúpidos, não desliguem o celu
lar quando estiverem fora de casa à noite!

• Izabel
A Izabel vive um dilema muito comum entre pessoas

jovens: na dificuldade de conciliar estudos com trabalho, o
que fazer? Sempre que me contam história parecida e me

pedem ajuda quanto ao que deixar de lado, digo que nada,
absolutamente nada. Faça o "impossível" mas dê um jeito
de conciliar estudos e trabalho, ainda que seja um parto
fazer isso. Desistir nunca. E depois sabes o que vai aconte
cer?A pessoa que não desistiu vai olhar para trás e dizer:
- "Pois não é que deu certo, consegui"! Faça isso, Izabel. Dê
um jeito, de língua para foramas dê um jeito!

õ·\.

• Falta dizer
Estou hoje em Foz do Iguaçu, convidado especial

da Cobrapol, Confederação Nacional dos Policiais Ci

vis, para o XIII Congresso Brasileiro da categoria. Sou
o único estranho no ninho, distínção que me faz feliz e

me eleva sobremodo a responsabilidade. O evento ocor

re noMabu Hotel Thermas & Resort. Depois eu conto.

\. Vergonha
Um bom debate na GloboNews, discutiam a vergonha

quemuitos jovens sentem dos pais.Avergonhavem de se-
.

rem chamados pelo celular enquanto estão numa festinha
com amigos ou nabalada.Amãe ou o pai ligapara saber se

LÚCIOSASSI

.....COTIDIANO Serviço público
Mudança na
entrega de mudas

As datas dos pagamentos e entregas das
mudas frutíferas de Jaraguá do Sul foram
alteradas. Os pedidos devem ser feitos na

Semag até o dia 28 de junho de 2013 pes
soalmente (na Rua Ângelo Rubini, 600 -

Barra do Rio Cerro) ou pelo telefone 2106-

8114 ou 2106-8113. Os pedidos grandes de
uma só variedade deverão ser realizados
até dia 14 de junho. O produtor deverá efe
tuar o depósito diretamente ao fornecedor
das mudas até o dia 14 de junho (para pe
didos em grandes quantidades) e até o dia
28 de junho (para poucas quantidades). A
entrega foi transferida para o dia 3 de julho
de 2013, a.partir das 9h30, no pavilhão A
do Parque Municipal de Eventos.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
. paraa redacaoidocorreiodopoio.com.br

Emprego
Oportunidade no
ramo petrolífero

A necessidade de mão de obra especializada
para atuar na área do ramo petrolífero será um
dos assuntos debatidos num evento agendado
para esse sábado, no auditório do Sesi de Jara

guá do Sul. A empresa GigaPetro vai promover
atividades, realizadas de hora em hora - das
8h até às 15h - para apresentar informações às

pessoas que desejam atuar nesse ramo. Os inte
ressados devem procurar o Sesi, na Rua Walter

Marquardt, 835, Barra do Rio Molha.

FAS:IE DA A.ILEGRI:A
A turma da Terceira Idade não perde tempo em comemorar
as atividades realizadas nos centros de convivência. Na
semana passada, uma festa no Clube dos Idosos Afonso

Piazera, no Centro de Jaraguá do Sul, lotou o salão.
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ESSA E A
FILA PRo
CAIXA ?

CHARGE EDITORIAL

5C-108precisa
de mais atenção

A rodovia SC-108 (antiga SC-413) mos
rl.tra a necessidade urgente de melho
rias na infraestrutura. A via, que serve de
eixo para a ligação doVale do Itapocu com
o Vale do Itajaí recebe um trânsito cada
vez mais intenso. Porém, as condições
dessa rota não estão bem seguras.

"
o resultado dos acontecimentos está

ligado à imprudência dos motoristas.

Na semana passada, duas pessoas
ficaram feridas no acesso ao bairro Vila

Caroline, em Guaramirim. O trevo está
com a sinalização precária. Não há visi
bilidade que indique a possibilidade de
entrada à comunidade.

Na terça-feira, outros dois acidentes

deixaram cinco pessoas gravemente feri
das. As colisões ocorreram em um trecho
de cinco quilômetros de distância, num es

paço de apenas uma hora. O resultado dos
acontecimentos está ligado à imprudência
dosmotoristas,mas não dá para negar que
as condições dessa rodovia contribuem

para aumentar aindamais os riscos .

.

O governo do Estado direcionou in
vestimentos para as melhorias no trecho
da SC-108, entre Massaranduba e Blu

menau, na região do bairro Itoupava
Açu. Há a projeção de investimentos na

recuperaçãod;trecho entre Guaramirim
e Massaranduba, pelo programa Pacto
de Santa Catarina. Porém, sem uma pre
visão concreta. Enquanto se aguarda as

ações do governo na recuperação dessa

importante estrada, os motoristas que

trafegam nessa rota têm de ter o cuidado
redobrado. Como sempre devem fazer.

SEJA SÓCIO DE EMPRESA 'DE BIOMASSA
Empresa em pleno funcionamento, de cavaco e briquetes

Busca parceiro para ampliar ainda mais e atender necessidades do mercado
sediada em Indaial, atendendo toda região norte de Santa Catarina.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Pouo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Guaramirim
Cursos de
qualificação

AAção Social de Guaramirim abre,
a partir da semana que vem, as inscri
ções para os cursos de inclusão digital,
corte e costura. As vagas são limitadas

para os períodos da manhã e tarde.
Elas são disponibilizadas apenas às

pessoas que moram no município. O
curso de inclusão é destinado aos jo
vens entre 10 e 17 anos. As vagas para
a oficina de corte e costura são para
adultos em situação de vulnerabilida
de social. Para se inscrever, os inte
ressados devem estar com documen

tos, comprovante de residência (conta
de água ou luz), uma foto 3X4. Informa
ções: 3373-0748, comWanderliseGilli.

Assistência Social
Cadastro do BolsaFamília

"
As crianças precisam de

seres humanos à sua volta

que tenham sucessos

e fracassos, pais
suficientemente bons.

.
As famílias de Jaraguá do Sul beneficiadas pelo programa

Bolsa Família que ainda não atualizaram o cadastro devem

comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social
(Cras) ou no Social da Prefeitura de Jaraguá do Sul para apre
sentar documentos e manter o beneficio. A coordenadora do

programa, Viviane Domingos, explica que o Ministério do De

senvolvimento Social cancelou temporariamente as inscrições
não atualizadas e que esse procedimento será definitivo se a

família não comparecer no Cras ou na prefeitura para atualizar
seu registro. O prazo vai até setembro deste ano.

Rede de água
Obra naMaxWilhelm

Da primeira-dama de
São Paulo, Ana Haddad,

sobre a responsabilidade
da maternidade.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO NO 3205
32 - 37 - 60 - 62 - 77

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1180
Primeiro Sorteio
04 - 06 - 11 - 21 - 40 - 46
Segundo Sorteio
08 - 15 - 31 - 44 - 45 - 46

O Samae realiza hoje a substituição da rede de água na Rua Max
Wilhehn, no Bairro Baependi. A pista, entre as ruas Ney Franco e

Fritz Bartel ficará interditada para a realização da obra. A previsão é
de iniciar os trabalhos às 6 horas e finalizar às 17horas domesmo dia.
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EDUARDO MONTEClNO
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Celebração destaca
� '.

a atençao aos Jovens
CORPUS CHRISTI Tradicional festa cristã incorpora
os símbolos da juventude. Procissão inicia às 9 horas

Natália Trentini da, são criados desenhos e

formas para enfeitar o ca

minho dos cristãos.
Mas todo o processo co

meça bem antes. É preciso
deixar o material pronto,
transportar, tingir a ser

ragem e dividir o trabalho
entre as oito comunidades
da paróquia, membros de
movimentos e pastorais.

"Preparamos com todo
o carinho porque acredi
tamos que Jesus está pas
sando. É, um momento·

forte, onde manifestamos
toda a nossa fé", destacou
Ana. A procissão começa
em frente à Igreja Matriz e

Pelas mãos dedicadas de
mais de 300 fiéis, serra

gem, tampinhas de garrafa,
flores, papéis coloridos e

outros materiais reciclados
se transformarão em um

imenso tapete para teste

munhar a fé na Eucaristia.
Há dez anos, Ana_Mo

retti, 58 anos, faz parte do.

grupo responsável pela
confecção dos tapetes da

procissão de Corpus Christi
na Paróquia São Sebastião,
no Centro de Jaraguá do
Sul. Todo ano, a tradição
se repete. Já na madruga-

percorrerá 1,5 quilômetros.
Milhares de pessoas são es

peradas para a celebração.
Este ano, a decoração

remete a juventude, tema
da Campanha da Fraterni
dade e preparação para a

JornadaMundial da Juven
tude, que reunirá milhões
de católicos do mundo no

Rio de Janeiro em julho.
"Seguimos uma temática

que foi refletiva o ano todo
dentro da Igreja", comentou
o padre Diomar Romanív,

O feriado religioso
acontece anualmente na

quinta-feira seguinte ao

domingo da Santíssima

Trindade.. 60 dias após a

Páscoa. Relembra a Quin
ta-feira Santa, a Última'
Ceia em que Jesus teria ins
tituído a Eucaristia. "Nessa
festa os fiéis manifestam
sua fé de forma artística.
É a festa que celebramos
o Corpo e Sangue do Se

nhor", explicou o padre.
Após a procissão, o gru

po Emaus promove uma

macarronada no salão da
'Matriz. Serão servidos dois

tipos de massa e quatromo
lhos diferentes (veja box).

A partir das 11 h
Valor: R$15
Local: Igreja matriz
São Sebastião

�--.

As celebrações nas principais paróquias da região
• Jaraguá do Sul: A missa na

Paróquia São Sebastião está

marcada para às 9h e depois
a procissão segue pelo
Centro da cidade.

• Guaramirim: A Paróquia Senhor

Bom Jesus realiza missa às 9h,
em seguida a procissão passa

pelo centro até o pátio
da Feliz Idade.

• Schroeder: A procissão sairá da

Igreja Nossa Senhora das Graças,
no Bairro Schroeder I, depois da

missa marcada para às 9h .

.. Massaranduba: Às 9h será
realizada missa na Igreja

Matriz, na Igreja Nossa Senhora
Auxiliadora e no Primeiro Braço.
As três comunidades realizam

procissão depois da celebração.
• Corupá: A missa na Igreja Matriz

São José está marcada para às

9h30, seguida de procissão e

almoço no salão paroquial.

--��-�����------------------------ �� __

. --'_-

OS SERVIÇOS NO fERIADO

• JARAGUÁ DO SUL

• Conselho Tutelar - Plantão

'24 horas pelo telefone
3371-0324 ou 190

• Postos de Saúde - Fecham

no feriado na sexta-feira
abre apenas Pama 1 e 2.

• Centros de Educação
Infantil - Fecham

no feriado. Funcionam
em regime de plantão
na sexta-feira.

• Biblioteca Pública Rui

Barbosa - Fecha no

feriado. Expediente
normal na sexta-feira.

• Museu Histórico Emílio
da Silva - Fecha no

feriado, Expediente
normal na sexta-feira.

• Samae - Plantão 24 horas

pelo telefone (47) 2106-
9100

• Secretaria de Obras e

Urbanismo - Plantão pelo
telefone 2106-8600 e

3376-0536

• Secretaria de Agricultura
- Plantão veterinário (47)
8896-8789 _ Plantão

Inseminação (47) 8896,
8755

• Secretaria de

Desenvolvimento Social,
Família e Habitação - O
Centro de Resgate Social
continua aberto e atende

pelo telefone (47)
3371-1534. O Abrigo
provisório para crianças
e adolescentes também

continua aberto e

atende pelo telefone
(47) 3276-0424.

• SAMAE - Plantão 24 horas

pelo telefone 2106-9100

• Defesa Civil - Plantão
24h pelo telefone 199.

• Delegacia de Polícia Civil
- Plantão pelo telefone

3371-0123

• Oelegacia Regional -
Fechada.

• Comércio -Fechado.

• Supermercados
Breithaupt - Aberto
normalmente ..

• Supermercados Angeloni -
Aberto normalmente.

• JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

• Lojas: Abertas das

14h às 20h.
Havan e Americanas

das 12h às 21h

• Hipermercado Breithaupt..
8h às 22h

• Praça de Alimentação,
farmácia e lazer:
Funcionamento normal.

• GUARAMIRIM

• Postos de Saúde -

Fecham no feriado.

'Prefeitura e secretarias -

Fecham no feriado.

• Águas de Guaramirim -

Plantão pelo telefone

0800-6433-803.

• Defesa Civil- Plantão

pelo telefone 9201-3077.

• Comércio - Fechado

no feriado.

• SCHROEDER

• Prefeitura.-postos de
saúde e secretarias _;;

Fechado no feriado. Sexta
feira em regime de plantão.

• Centros de Educação
Infantil- Em regime de

plantão no feriado e na

sexta-feira.

• Comércio - Fechado no

feriado.

• CORUPÁ
• Postos de Saúde - Fechado

n.o feriado e sexta-feira.

• Delegacia de Polícia Civil
- Fechada, com plantão .

pela delegacia de Jaraguá.
• Comércio - Fechado

no feriado.

• Coleta de lixo - Normal

• Centros de Educação,
Infantil - Fechados. Apenas
CEI Dona Nina funcionará
em regime de plantão.

• Pronto Atendimento -

Aberto 24h

• Museu do Seminário

Sagrado Coração
de Jesus - Aberto das

14h às 17h.

• MASSARANDUBA

• Postos de Saúde -

Fechado no feriado.

• Prefeitura e secretarias -

Fechado no feriado.
• Delegacia de Polícia Civil
- Funciona em regime
de plantão.

• Comércio - Fechado

no feriado.
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Faixas para ônibus em
vigor a partir de junho
ADEQUAÇÃO
Motoristas terão prazo
de duas semanas para
se acostumarem com as

alterações no trânsito
no Centro de Jaraguá

Carolina Veiga

Está previsto para a primeira
quinzena de junho a conclu

são do novo sistema de trânsito
de Jaraguá do Sul, com a implan
tação das faixas preferenciais
para transporte coletivo, das ci
clovias e a alteração da localiza

ção das vagas de estacionamento
na região central da cidade.

De acordo com o diretor de
trânsito de Jaraguá do Sul, Rogé
rio Kumhlen, para finalização do

projeto; resta apenas a colocação
de placas de sinalização e a pintura
das novas vagas de estacionamen
to. "As placas já foram solicitadas e

dependemos do bom tempo para
instalá-las. A realocação das vagas
de estacionamento está sendo re-

.

.

alizada aos poucos porque depen
demos da ampliação do número de
parquímetros", explicou.

Segundo ele, após a conclu
são das alterações, será dado aos

EDUARDO MONTECINO

PRIORIDADE As faixas exclusivas para ônibus foram pintadas e ainda são usadas por carros

motoristas um prazo para ade

quação ao novo sistema viário.
"Serão realizadas orientações e

distribuídos panfletos de cons

cientização sobre o trânsito de

Jaraguá do Sul durante duas se
manas. Depois disso, o motoris
ta que transitar pela faixa prefe-

rencial de ônibus será multado",
informou.

As vagas de estacionamento
que foram retiradas dá região
central para implantação das
ciclofaixas serão realocadas, a

princípio, nas ruas Henrique
Piazera, Francisco Fischer, João.

LÚCIOSASSl
<"
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ESFORÇO Alunos de Jaraguá tentaram mover o caminhão dos bombeiros

Marcatto, Domingos da Nova e

Clemente Barato. "Ainda es

tamos avaliando a ampliação
das vagas nas ruas Guilherme

Weege, João Picolli, Barão do
Rio Branco, Ângelo Schiochet
e Marechal Deodoro", concluiu
Kumhlen.

Massaranduba

Serviço de táxi
abre licitação

Deve ser lançada amanhã
a licitação pública para lega
lizar a prestação de serviços
de táxi em Massaranduba.
Desde março, os nove taxistas
do município foram proibidos
de exercer a função. A licença
foi suspensa para abertura de
uma nova licitação, que aca

bou sendo anulada.
A nova legislação para os

serviços foi sancionada pela
Prefeitura ontem. A Câmara
de Vereadores adicionou al

gumas normas técnicas para a

conçorrência, inclusive a pon
tuação por tempo de serviço
para possibilitar que os taxis
tas consigam voltar a função.

Pela renovação da licença,
será preciso desembolsar anu
almente R$ 6 mil para os pon
tos na área central eR$ 3mil no
interior. Massaranduba conta

com o total de nove pontos. Os
taxistas poderão exercer a fun
ção por dez anos, prorrogáveis
pelomesmo período.

.

Na manhã de ontem, os

dois veículos de táxi que ha
viam sido apreendidos por or
dem do prefeito,Mário Fernan
do Reinke, foram liberados por
ordem do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina. "A liminar
da Justiça mandou, vamos en
tregar os veículos. Mas ao invés
de deixar o carro parado aqui,
terão que deixá-los parados em
casa", comentou Reinke.

ftu:'aumaboa saúde

Dia do Desafiomovimenta a região
Os municípios de toda J;"e

gião amanheceram ontem em

movimento. O Dia do Desafio

começou ainda na madruga
da para muítas pessoas que
entraram no clima de compe
tição e praticaram pelo me

nos 15 minutos de exercícios.
O evento acontece em toda a

América para incentivar a prá
tica de atividades físicas.

.

As quadras do Serviço Na
cional do Comércio (Sesc) já
estavam abertas para um jogo
entre os funcionários às ooh.

Depois disso, o espaço ficou
liberado para a população.
Um passeio ciclístico e corrida
foram responsáveis pelamovi
mentação na mq.�ga�q., :�m

Guaramirim.
Nem mesmo as crianças

ficaram de fora. Cerca de 100

alunos de escolas centrais de

Jaraguá do Sul enfrentaram
urna tarefa inusitada: mo

vimentar urn caminhão do

corpo de Bombeiros puxando
urna corda. As 16 toneladas
foram urn desafio a mais, que
despertou interesse até mesmo
dos adolescentes. O esforço foi
tanto, que a corda arrebentou.

"Achei muíto legal a ideia
de puxar urn caminhão, ainda
mais commeus amigosjuntos.
É importante conscientizar
as pessoas sobre o exercício",
destacou o aluno Natan Cor

rea, de 13 anos.

Em Santa Catarina, 180

municípios entraram na dis

puta. A estimativa do Sesc é

que mais de 40 milhões de

pessoas em todo o Brasil tenha

praticado alguma atividade fí
sica durante o dia de ontem.

Um extenso cronograma
foi criado pela Fundação Mu

nicipal de Esportes para atingir
toda a população e superar a

meta de 48,55%, alcançada no
ano passado. "Esperamos que
as pessoas comecem alguma
atividade e levem essa prática
para todos os dias de suas vi

das", destacou o presidente da
fundação, Jean Leutprecht.
Osmunicípios devem contabi
lizar os resultados hoje.
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PLENARIO
Natália Petry é reintegrada
Nova. sindicância aberta pela Prefeitura

de Jaraguá do Sul no início deste ano

concluiu pela reintegração da vereadoraNa
tália Petry (PMDB) aos quadros do municí
pio. O decreto já foi assinado pelo prefeito
Dieter Janssen (PP). Na verdade, o resulta
do foi o mesmo da sindicância instaurada

pelo governo anterior, para apurar as faltas
da professora, que estava cedida ao Museu.

Porém, a ex-prefeita CecíliaKonell (PSD), na

NaAssistência
Social

Com o fim do impasse, a ve
readora Natália Petry deve ser in
dicada pelo PMDB para assumir
a Secretaria de Assistência Social

em.substituição a Euci Cristofoli
ni. Esse era o plano da sigla desde
o início. Se a troca for confirma

da, Vitória Lazzaris assume a ca

deira de Natália na Câmara.

Plano de
mobilidade

Representante do Ipplan
deve ir até a Câmara de Verea
dores na próxima semana para
detalhar a necessidade de con

tratação de uma consultoria da
UFSC para elaboração de um

plano dé mobilidade. O investi
mento deve ser de R$ 1,7milhão.

A guerra
das diárias

Vanderlei Sasse (PMDB) re
bate acusações do colega, José
Osnir Ronchi (PP),.de que teria
ido a Brasília apenas 'para car

regar as malas' do prefeito Má
rio Fernando Reinke (PSDB), na
semana passada. O parlamentar
diz que participou de audiências
nos.ministérios da Saúde, Cida
des e Turismo, além de se reu

nir com integrantes da bancada
catarinense no Congresso. "O
meu partido é o PMDB, partido
com grande representação, que
já trouxe muitos recursos para
Massaranduba, ao contrário do

partido do vereador Ronchi, o

PP, que não se tem notícias de'

qualquer tipo de recurso vindo

por intermédio. deste partido",
alfineta. Além disso, o verea

dor acusa o colega de ter faltado
com decoro parlamentar ao fa
zer tal afirmação.

época, decidiu pela exoneração divergindo
do relatório apresentado, que originalmente
indicou como penalidade a devolução do
salário referente a 65 horas e ainda a sus

pensão por outros 25 dias. Apesar de o caso
ter sido resolvido internamente, tramita na
Justiça uma Ação Civil Pública contra Na

tália, Ivana Cavalcanti e Jorge de Souza. Os
dois últimos podem ser responsabilizados
porpermitir que o cartão ponto fosse adulte-

rado. O fato é que embora as duas comissões
tenham chegado à mesma decisão, tanto
a primeira quanto a segunda levantam

questionamentos sobre a influência políti
ca. Natália foi exonerada pelo governo ao

qual fazia oposição e está sendo reintegra
da pelo que é inclusive líder n� Câmara. O
tira-teima ficará mesmo nas mãos da juíza
Candída Inês Brugnolli que nos próximos
dias receberá a defesa dos acusados.

FABIO MOREIRNARQUlVO ocr

.

Danos "morais
"Não estou feliz, posso dizer que estou constrangida. Depois de 35 anos de vida pública,

não imaginava ter que passar pelo que passei". Afirmação de Natália Petry sobre decisão
da sindicância que a reintegrou aos quadros do município. Ela não descarta processar a
ex-prefeita Cecília Konell por danos morais, mas diz que a decisão caberá aos advogados.

Dos EUAaUE
Comitiva comandadaf;

pelo prefeito Dieter Janssen
deixa Portland nesta sextà
feira e embarca para Suécia e

Dinamarca. Na Europa, vão
conhecer o sistema de tra-

tam,�nt;.Q,.d9.J��ljun�amente t Ill!lll í"l/l�1THm�r •
com deputados catarmenses.

Consultoria Empresarial
CIIWSC,OOI2I&'O,

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÃ CERTO.

gurnz@gumz_com_br
Desde 1978

QUINTA·FEIRA, 30 DE MAIO DE 2013

EM FOCO
Se publicamente o discurso é de
otimismo quanto à permanência
de Fernando Reinke (PSDB), no
cargo, nos bastidores os aliados já
contrataram pesquisa eleitoral para

saber quem tem mais chance
em uma possível disputa.

• • •

Presidente do DCE, Diego Soares, diz
que não tem filiação partidária, mas
não nega ter interesse em política.
"Depois que sair do diretório, posso
me inscrever na Rede", afirma.

• • •

Como a coluna adiantou ainda em

janeiro, demorou, mas Dionei Walter da
Silva assumirá a presidência do PDl
Dificilmente Ronaldo Raulino e Ruy
Lessmann terão espaço no diretório.

• • •

Relatório final da CEI de Guaramirim
deve ser protocolado nesta sexta-feira
e lido em plenário na próxima terça.
Vereador Altair Aguiar (PSD) não
adianta o conteúdo, mas diz
que cumpriu o seu papel.
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Novas caras nomovimento estudantil
Desde o mês de março, o Diretório

Central dos Estudantes da Católica de
Santa Catarina conta com novos integran
tes. Ao todo, são 12 pessoas, que têmman

dato de dois anos. Na presidência, está
Diego Soares, na vice, Francisco Christó

vão, e na diretoria de comunicação, Julia
na Rudinck, todos estudantes do curso de
Direito. A principal meta do grupo é a in

tegração dos alunos para o fortalecimento
das reivindicações internas.

Se a gestão anterior, que tinha no co

mando o atual diretor do Procon, Luís

Fernando Almeida, foi pautada por de
bates políticos de grande repercussão;
como a denúncia contra o nepotismo, o
descumprimento do contrato de conces

são do transporte coletivo e a manifesta

ção contrária ao aumento do número de

vereadores, Diego Soares diz que neste

ano o foco deve ser pautado por reivin

dicações mais específicas, citando como

exemplo umamaiorqualidade de internet
no campus e também no estacionamen
to. "Queremos cobrar, mas com intuito
de ajudar, até porque ameta da reitoria é

fazer da Católica a melhor instituição de
ensino privada do Estado até 2022", cita
o presidente. Além disso, o grupo reagiu
contra o fechamento do coral da unidade,
que existia há 17 anos. "Nesse primeiro
momento cobramos uma explicação da

reitoria", explica Juliana lamentando a

decisão. Outra mobilização deve ser pela
implantação dos centros acadêmicos,
que hoje não existem. Além disso, o novo
diretório também deve sugerirmudanças
no estatuto, hoje, em desconformidade
com as necessidades.

Fiscalização
A Comissão Nacional de

Controle Social dos Gastos Pú

blicos, criada pela OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) terá
como missão fiscalizar o efetivo

cumprimento da Lei de Acesso
à Informação. Além de ingres
sar com representações junto ao

Ministério Público e Tribunais
de Contas, a OAB pode oficiar o
gestor e orientá-lo sobre a me

lhor forma de cumprir as leis da
transparência e tem, ainda, le
gitimidade para ingressar com

ações de improbidade adminis
trativa, se for o caso.

Novos partidos
Ministro Gilmar Mendes já

liberou para julgamento o pro
cesso que pede o arquivamen
to do projeto de lei que inibe
a criação de partidos. O caso

deve ser julgado na semana.

Em decisão individual no final
de abril, Gilmar Mendes sus

pendeu o andamento do pro

jeto de lei alegando que o texto

era inconstitucional. A decisão
causou reações no Legislativo,
que acusou o Judiciário de in
terferir indevidamente no tra

balho do Congresso Nacional.

Agronegócio
A Finep (Agência de Inova

ção do governo federal) e o BN

DES lançaram ontem um pro
grama para financiar empresas
do setor agropecuário, no valor
total de R$ 3 bilhões. O primei
ro edital do Inova Agro destina
R$ 1 bilhão para projetos vol
tados ao desenvolvimento de

produtos, máquinas e equipa
mentos e à melhoria das cadeias

produtivas de insumo. O crédi
to terá subsídio público; com
juros abaixo da inflação (3,5%
ao ano). Serão até três.anos de
carência, e o prazo para pagar
pode chegar a dez anos, depen
dendo do risco tecnológico.

destinados à Saúde.

Pacote da Saúde
O Ministério da Saúde pretende anun

ciar na primeira quinzena de junho a aber
tura de 12 mil novas vagas de residência

para' a formação de médicos brasileiros.
O anúncio será feito junto com a finali

zação do programa de "importação" de

estrangeiros para trabalharem em regiões
carentes do país. Apesar de formar cerca
de 16 mil doutores por ano, o Brasil tem

1,9 médicos pormil habitantes, contra 3,2
daArgentina, 4 da Espanha e 6,3 de Cuba.

.

Lei dos delegados
Na próxima semana, a presidenteDilma

Rousseff (PT) deve sancionar projeto de lei,
aprovado pelo Congresso, que regulamenta
as atribuições e garante maior autonomia
aos delegados nos inquéritos policiais (PLC
132/2012). Pelo texto, o delegado só poderá
ser afastado da investigação se houvermoti
vo de interesse público ou descumprimento
de procedimentos previstos em regulamen
to da corporação. Além disso, a categoria
passa a ter o mesmo tratamento protocolar
dado a magistrados, integrantes da Defen
soria Pública e doMinistério Público.

POLÍTICA
QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2013

Indicações
aoCNJ

Polêmica à vista na in

dicação de novos conse

lheiros do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça). Os'
ministros do STF (Supremo
"Tribunal Federal) devem
fazer uma espécie de "con
curso" para escolher os dois

representantes do poder
Judiciário no órgão. Tribu
nais do país, além dos ma

gistrados da corte máxima,
poderão indicar candidatos.
Joaquim Barbosa, como era:

de p;axe, na condição de

presidente do STF, já tinha
apresentado nomes para os

cargos, mas, com a mudan

ça, elas passam a disputar
as vagas com dezenas de
candidatos.

Verba paraApae
o governador Raimundo Co

lombo entregou, ontem, em Ita

jaí, R$ 1,3 milhão para a Federa

ção das Apaes de Santa Catarina.
O recurso foi arrecadado pelo
Programa de Eficiênciã Ener- !

.-

gética da Celesc. O recurso será I

empregado em cursos de capa

citação, projetos de prevenção e

compra de equipamentos.

Olha o exemplo...
. o site oficial do Supremo.Tribunal Federal retirou do ar as informações referentes

aos gastos da corte com passagens aéreas. Amedida foi tomada após a descoberta, pelo
jornal O Estado de S.Paulo, de que o Supremo gastou R$ 608 mil com viagens das es

posas dos ministros do STF que acompanhavam os maridos entre 2009 e 2012. Dos

608 mil reais gastos com as mulheres dos ministros, R$ 437 mil custearam viagens de
Guiomar Feitosa Mendes, esposa do ministro Gilmar Mendes.

'I" I .. 1'. /, I , I

.PSCperde
bata1ha

O ministro do Supre
mo Tribunal Federal (STF)
Luiz Fux negou mandado
de segurança do PSC con

tra resolução do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
que obriga cartórios de todo
o Brasil a celebrar a união
estável ou o casamento ci
vil entre pessoas do mesmo

sexo. Para oministro, o CNJ
,

-

tem competência para regu-
lamentar questões internas
da Justiça de acordo. com
valores constitucionais.
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Procon fecha cerco aos bancos
JARAGUÁ DO SUL

Itaú deve pagar multa

diária de R$ 10 mil até

regularizar problemas
no fornecimento das

senhas de atendimento

Verônica lemus

DOis bancos de Jaraguá do
Sul foram autuados pelo

Procon nesta, semana por irre

gularidades no atendimento em

suas agências bancárias. O Itaú,
pela falta de fornecimento das
senhas para atendimento, deverá
pagar multa diária de R$ 10 mil

pelo período de dias que levar até
a regularização da situação. Já o

Banco do Brasil irá pagar apenas
um dia de multa, no mesmo va- .

lor, por exceder o limite máximo
de 'espera para atendimento.

De acordo com o presiden
te do Procon de Jaraguá do Sul,
Luís Fernando Almeida (PP), os
bancos já haviam sido notificados

por três vezes anteriormente, sen
do que para a primeira infração,
.receberam advertência e nas se-

EDUARDO MONTECINO

PROCON Almeida movimenta mais de 20 processos contra bancos, que estavam parados

gundas e terceiras infrações, re
ceberam multa por reincidência,
nos valores de cinco e dez salá
rios mínimos, respectivamente.
A multa diária de R$ 10 mil foi

gerada por conta da quarta infra
ção cometida pelos bancos.

"Chegoudenúncia na semana
passada (sobre o ltaú), e aí junto
com O fiscal fomos lá e consta-

tamos que havia equipamento
para a retirada das senhas, mas
ele não estava funcionando", re
latou o presidente. A autuação
ocorreu na segunda-feira passa
da. Já amulta aplicada ao Banco
do Brasil foi gerada por conta de
três processos contra o banco,
abertos há cerca de dois anos,
mas que estavam parados até

hoje. Como o banco apresentou
defesa na época alegando que a

situação já havia sido corrigida
no dia seguinte ao dia da notifi

cação; o Procon aplicou 'apenas
uma diária da multa.

Além das denúncias, as au

tuações desta semana também
foram resultado do trabalho do
Procon em dar continuidade a

MA CAlPn"Al Fernanda Klitzke recebeu informações
sobre novo pacote de obras voltadas à mobilidade

processos antigos parados no ór

gão. Segundo Almeida, mais de
20 proéessos contra bancos em

relação ao tempo de espera nas fi
las de atendimento aos caixas en
contravam-se parados. "Não é uma

perseguição, estamos apenas dan
do andamento aos processos an

tigos", diz. No embalo, o Procon

acabou fazendo um levantamento
da situação de todas as agências,
sendo que apenas o Itaú apresen
tou irregularidades. Até o fecha

.

mento desta edição, nossa equipe
não conseguiu contato com os res-

ponsáveis pelas agências.

Thmpo de espera
De acordo com a Lei Muni

cipal nO 5049/2Q08, as agên
cias bancárias devem contar com

equipe suficiente para atender os
usuários em até 40 minutos, entre
os dias 5 à 15 de cada mês, e em

até 20 minutos nos demais dias.
Para comprovar o tempo gasto
na espera, o usuário deve possuir
as senhas de atendimento, com o

horário de recebimento da senha e

o horário de atendimento impres-
sos no bilhete.

'

Recursos à vista

Visitas a Brasília traz boas expectativas
Depois de viagem a cípio. Fernanda destaca

Brasília nesta semana, a o programa nacional de
chefe de gabinete da Pre- mobilidade urbana, que
feitura de Jaraguá do Sul, no segundo semestre irá
Fernanda Klitzke (PT), abrir inscrição de projetos
disse estar satisfeita com para os municípios com

as sinalizações positivas até 150 mil habitantes. A

que recebeu de represen- ideia, segundo a chefe de
tantes do governo federal gabinete, é conseguir ver
referentes a projetos e re- bas para a construção de
cursos para o município. calçadas e os novos abri
Desde segunda-feira até gos de ônibus, recente

a tarde ontem, Fernanda, ,
'mente apresentados pelo

em companhia do respon- Ipplan.
sável pelo escritório de Na Secretaria Especial
projetos, Antônio da Luz, de Assuntos para Mu

fizeram visitas técnicas a lheres, Fernanda tratou

ministérios e gabinetes e diretamente com a coor

visitas políticas, que tam- denadora do programa
bém renderam novidades. de casas . de passagem,

Além de acompanha- que abrigam mulheres
.
rem processos já em anda- vítimas de violência, para
mento, corrio recursos do implantar o projeto no

PAC 2 para o asfaltamento município. Para bancar a

de vias estruturais, a du- estrutura, são necessários

pla recebeu informações R$ 78 mil,. sendo que R$
de programas e emendas 18 mil desse montante são

, disponíveis para o muni- de contrapartida do mu-

nicípio, para gastos com

pessoal. Ainda na Secre

taria, Fernanda e da Luz
receberam recomendação
para implantar uma coor

denadoria das mulheres
no Executivo.

Em almoço com o

ex-prefeito de Joinville,
Carlito Merrs (PT), e sua

esposa, a assessora da Se
cretaria de Direitos Hu

manos, Marinete Merss,
a dupla jaraguaense foi
informada sobre emendas

parlamentares disponí
veis para aparelhamento
dos conselhos tutelares.
O deputado federal Marco
Tebaldi (PSDB), segun
do Fernanda, foi quem se

dispôs a encaminhar uma
dessas emendas para Ja- .

raguá do Sul, que deverá
inscrever . projeto para
receber os recursos para
o "kit do .conselho tute

lar", que contém carro,

computador, bebedouros,
entre outros itens. Ainda
dentro das visitas técni
cas, Antônio da Luz esteve
no Ministério do Esporte
fazendo �s ajustes finais

para a retomada do pro
grama Segundo Tempo.

Bancada do PT
Na visita aos gabine

tes, Fernanda destacou o

apoio do deputado federal
Pedro Uczai (PT) ao pe
dido, junto ao Ministério
da Educação, para aber
tura do curso de Medicina
na Católica. Do gabinete
do deputado Décio Lima

(PT), Fernanda e da Luz
receberam a confirmação
do início da duplicação da
BR-280 no segundo. se
mestre do ano. "Ele bateu
na mesa e falou .que já é

questão de honra", relata
Fernanda.
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MERY PEITY/DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscri

ções para o curso de tea

tro de bonecos, oferecido
pela Sociedade Cultura
Artística. As aulas acon

tecem às quartas-feiras,
em horários para adultos
e crianças. A professora e

atriz Mery Petty ensina a

confeccionar e manipular
fantoches. Como pesqui
sadora, Petty já publicou
um artigo sobre a história
de Móin-Móin, a bone-

Biblioteca e

Museu abertos
ao público
Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa e

Museu Histórico Emílio
da Silva, entidades ligadas
à Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul, estarão
abertos em regimede
plantão, apesar do decreto
9369/2013, que estabelece
ponto facultativo para o dia

31demaio.
A biblioteca terá aten

dimento normal na sexta,
das 7 às 19 horas e no sá

bado, das 8 às 13 horas. O
museu atende com horário

regimental: na sexta-feira,
das 8 às 11h30 e das 13h30
às 16h30; no sábado, das 8
às 13 horas; no domingo,
das 15 às 18 horas.

queira que desenvolveu o

teatro de fantoches em Ja

raguá do Sul, nas décadas
de 50 a 70.

A turma de adultos tem
aulas das 19h às 21h e a

mensalidade custa R$ 92.
Para crianças de 5 a 9 anos,
as aulas acontecem das

17h30 às 18h30 e a mensa

lidade custa R$ 75. A ma

trícula tem valor único de

R$ 50. Mais informações
pelo telefone 3275-2477.

IOficina
de Auteres
daCiranda
Literária"

Estão abertas as ins

crições para a "I Oficina
de Autores da Ciranda Li

terária", evento que conta

com o apoio da Fundação
Cultural de Jaraguá do
Sul e da Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa.
Os interessados deve

rão preencher 'o cadastro

disponível em cultura.jara
guadosul.com.br e entregá
lo na biblioteca. A oficina
ocorre de 8 a 9 de junho,
das 14 às 18 horas, com o

dramaturgo, publicitário e

cineasta de Joinville, Jura
Arruda. Terão prioridade
os interessados que ainda
não têm livros publicados.

Os novos porta-vozes
repensar o método de seleção dos

projetos que recebem recursos do
Fundo Municipal de Cultura. "Há

mudanças que precisam ser feitas
no sistema de avaliação. Hoje, a

prioridade é a documentação. Mas
a prioridade deve ser invertida para
o conteúdo da obra", afirma.

Eleita para representar a área

musical, Bruni
_

Hübner Schwartz

quer debater sobre o espaço des
se segmento em .Jaraguá do Sul.

Segundo Schwartz, os mUSI

cos não têm abertura suficien
te para divulgar seus trabalhos.

Contudo, essa área continua em

desenvolvimento, pois tem a maior

representação _

de projetos inscri
tos no edital. "Precisarmos ampliar
o número, não restringi-lo muito.
A classe sente grande falta de espa
ço", disse. Além de repr.esentante,
Schwartz é professora de violão há 20
anos e está cursando pós-graduação
em Educação Musical.

CONCULTURA Comunidade elege titulares e suplentes de seis áreas artísticas

Bárbara Elice

os nomes que representarão a

sociedade civil no Conselho

Municipal de Cultura (Concultura)
tornaram-se conhecidos, na noite
de terça-feira. Foram escolhidos os

titulares e suplentes que estarão à
frente de seis áreas, pelos próximos
dois anos, em Jaraguá do Sul.

Foram eleitos os representantes
de Associações Étnicas, Dança, En
tidades de Formação e Promoção

.
Cultural, Literatura, Música e Tea

.

troo Artes Visuais e Artesanato não
teve número suficiente-de candida-
tos - somente uma pessoa compa
receu. Uma nova eleição será mar
cada para este segmento.

Por outro lado, Música e Te

atro são as áreas que reuniram o

maior número de representantes.
De acordo com o registrado pelo
Concultura, 70 pessoas participa
ram do Fórum de Eleição, ao todo.

"Foi um dos maiores que consegui
mos fazer. Isso demonstra que as

pessoas estão mais interessadas em

participar", diz o ex-presidente do

Concultura, Sidnei Marcelo Lopes.
A cerimônia de posse da ges

tão 2013-2015 está agendada para
o dia 11 de junho, às çh, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal.

Responsabilidade
Autor de "Campeões para Sem

pre", "Peças Íntimas:' e participan
te do "Jaraguá em Crônicas", José
Augusto Caglioni foi eleito o titular
de -Literatura do conselho. "Pri

meiro, pretendo consultar todos os

escritores possíveis, para saber as

reivindicações, quais os anseios de
les", declara. Como primeira ação,
Caglioni pretende visitar o Ciran
da Literária, na biblioteca pública,
para ouvir os autores. Dúrante a

gestão, ele destaca a necessidade de .
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Quem manda?
�om O friozinho chegando, muitas pessoas
Vpreferem trocar a academia, caminhada
e outras atividades físicas, por um confortável
sofá e uma coberta quentinha.
ComMiro e Cleide não é diferente. O casal
traz para cima do sofá o telefone, o controle
da televisão, algum belisco e qualquer outra
coisa que possa obrigá-los a sair dali. Com
tudo preparado, os dois ficam apertadinhos,
um ao lado do outro, debaixo de um edredon
e ligam a tevê em algum programa que lhe
chame a atenção.
Naquela noite, estavam começando o

noticiário. O apresentador estava fazendo
a chamada das reportagens daquele
programa:
"No programa de hoje você vai ver: Senador
afirma que não sabe como aquela mala de
dinheiro parou em seu gabinete. Milhares
de pessoas protestam contra o fim da Bolsa
Família. Ninguém comparece na Marcha
contraCorrupção. E a pergunta que não
quer calar: Quem manda em casa? O
homem ou a mulher?"

•
- Ra-rá.
- O que foi isso, Miro?
- Isso o quê, amor?
- Essa risadinha. Qual foi a graça?
- Nada, Cleide. Achei engraçado eles fazerem

umapesquisa para saber quemmanda em
casa. Não precisa de pesquisa pra saber disso.
- Isso você tem razão. Em toda relação,
quemmanda é amulher.
- Claro, Cleide. ,

- Que sarcasmo foi esse? Por acaso você tem

a ilusão de que o homem
manda em casa? Que século
você vive?
- Deixa de ser boba, mulher.
O homem sempre tem o

poder de decisão.
- Ah, sim. Ele decide se vai
dormir no sofá ou no quarto
de hóspedes.
- Deixa de ser feminista,
Cleide. Você está se

enganando. O homem é que
organiza as contas, os cartões
de crédito, enfim, gerencia a

vida do casal.
que mando.
- Quem manda, quem manda ... Você tá é

queimando seu filme comigo.
.; Desculpe. Vamos fazer assim: Você manda
um dia e eu mando no outro, pode ser?
- Que tal se eu mandar num dia e no outro

eu mandar você pastar, hein Miro?
- Eia! Que agressividade. Não vamos mais
falar nisso.
- Viu ... Quem mandou discutir comigo?
- Ô mulher teimosa!
- Teimoso é quem teima comigo.
- Tá bom! Você finge que manda e eu finjo
que obedeço.
EMiro dormiu no sofá ...

- Sim, sim. Só se esse homem for casado com
outro homem. Senão, meu amor, a mulher
que faz tudo. Você, por exemplo, não sabe
nem que dia vence a conta da luz.
-Não preciso saber, não preciso saber.
Débito automático serve pra quê?
- Com certeza, Miro; belamaneira de
controlar as coisas.
- Essa discussão não vai levar a lugar algum.
Você nunca irá admitir.
- Eu não tenho que admitir nada. Quem
manda na casa é sempre amulher. Aliás,
quem você acha que é para me contrariar?
Você tem quarenta anos e ainda faz as coisas

�:;.

que a sua mãe manda.
- É por respeito.
- Não, é por que você é igualzinho ao seu

pai. Vocês são uns .paus mandados da dona
Miriam.
- Ela manda na casa dela, mas, na minha, eu

"
Você tem quarenta anos e ainda faz

as coisas que a sua mãe manda.

- É por respeito.

Clique animal

ADOTE! Dinho é muito brincalhão, carinhoso e inteligente. -

Tem muita energia, por isso o ideal seria que morasse num

sítio, com bastante espaço para correr, ou numa casa com

muro alto. Está vacinado, vermifugado e castrado. Contato:
Mathusa, no 9245-4419 ou e-mail: mathusa1@hotmail.com

ME LEVA! Quer
um amigo foto,
lindo e brincalhão?
Adote o Ferrugem!
Tem cerca de 10
meses de idade,
é super dócil,
castrado, vacinado
e vermifugado.
Contato: Alexandra,
através do telefone
9912-2739

Envie a foto do seu
allimalzililho para

, contato@beatrizsasse.

Banho&Tosa
4732751887
danibr,ecIit@ibest.com.br
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Aniversariantes

30/5
Ana Cláudia Oecksler
Andreza Vieira

Arlete M. G. da Rosa
Basilio Veríssimo Rosa
Bernadete Persch
Bruno G. Barbosa
Camila Inácio Rodrigues Eger
Carolina V. Bosse
Célio Fischer

Denis Wander Hohl

Diógenes Gneurech
Diogo P. da Silva

Edson B. Borges Jr.

Edson Lennert
Elmira Hanemann
Esaías Pommerening
Evânio Wylyan Prestini
Fabiano Negherbon
Fábio D. Clemente

Felipe Roberto Schiochet
Gabriel Arendt
Gian Cario Raâuenz
Gilson Daren

Haroldo Kuhl
James K. Schulle
João M. Ramos
João V. Boiko

Kety Franciele Prestini

Luciano Sabino
Lucimere C. Krueger
Margarida de Andrade
Maria de Lourdes M. dos
Santos
Marilda S. Schmitz
Marlene Bortolini

Matilde dos Santos
Nadir T. Trentini
Nilda B. Leskowicz

Patrícia Erdmann

Pedro Jacoski
Richer Zapella
Tainá Cristine Zellner

• Lyoto Machida - Atleta MMA
• Tom Morello - Guitarrista
• Vânia Abreu - Cantora

Curiosidade
30 demaío ...

... é o 1500 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 215 para acabar
o ano. Dia do Geólogo.
Dia do Decorador. Dia do

. Geógrafo. Dia de Santa
Joana D'Arc. 1431 - Em

.

Ruão, na França, Joana
d'Arc é queimada na

.

fogueira aos 19 anos por _

bruxaria. Fonte: Wikipedia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ricardo Daniel 'Ireis ou- 11
www.ocponline.com.br

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2013

Im poracaso.com econtato@poracaso.com· Q@poracaso

DIEGO JARSCHEL

Abraço demorado da coluna para o

aniversariante da semana, o fera conrado
de Aquino Machado, a.k.a DJ Conra

Restaurantes abertos
Aos leitores com receio demarcar algum programa

. para hoje informamos: saiam tranquilos, que fizemos
o levantamento e constatamos que nenhum dos points
do roteiro gastronômico da cidade estará fechado. Já

para números de contato e reservas, sugerimos uma
passada no Porácaso.com/Gastronomia.

Bares fechados
E se os restaurantes operam à toda, o mesmo não

pode dizer-se das baladas. Como as casas noturnas

preferiram a véspera da quinta-feira para as promo
ções habituais, o dia de hoje fica sem alternativa de
eventos para Jaraguá do Sul. E os barzinhos também
fecham: Blackbird, Sam'Bar, Stannis e Sacramentum
ficam hoje de portas cerradas.

ERICDELIMA

Aline Mascari no destaque do
mesanino do t.ondon Pub

U/poracaso

Namoradoâ Corupá na Lei Seca
Números levantados em Joinville pela Fecomércio

estimam que o consumidor vá gastar, em média, R$
151 nas compras no Dia dos Namorados deste ano.

Mas afinal, quanto custa uma declaração de amor?

Em até 60 dias, a lei terá sido regulamentada, e

Corupá entrará na lista das cidades da região com res

trições ao comércio e consumo de bebida alcoólica em

locais públicos. A proposta foi aprovada com unanimi
dade na Câmara de Vereadores da cidade. Galera pro
voca a baderna, agora vai ter que aprender a lidar com
a censura.

Eu sei que nunca vou conseguir fazer uma cena

como aquela entre Hulk e Loki. Não dá pra perseguir
isso. Você dificilmente vai acertar se tentar repetir
o que acertou antes. E a única razão pela qual eu
dedicarei mais três anos da minha vida a um novo Os

Vingadores é a esperança de fazer um filme melhor." -

Para os casais ,

Joss Weddon, o diretor de cinema

(agora) favorito dos fanboys

Falando no Dia dos Namorados, tem promo lança
da pela Michele no Monalisa de Batom convocando os

casais da região (leia-se ele e-ela, ele e ele ou ela e ela).
"Conte sua história de amor e nos ajude a escrever a

nossa", acessem a URL bit.lyj12fWYvX para conferir o

regulamento. O casal vencedor da promo irá estrelar o
vídeo especial do Dia dos Namorados do site!

DIVULGAÇÃO

Participantes do 1º Campeonato de Duplas do Play Bowlling de Jaraguá. O evento teve mais de 20 duplas
inscritas. Quem ficou de fora pode se programar, em outubro vai rolar outra edição

DIEGO JARSCHEL

Spyzer
retorna

Thiago Mattos
manda informar:

próximo dia 8 de

junho o Spyzer Pro
ject retorna à cidade

para mais um gran
de show no club The

Way. A casa já aceita
reservas para a noi
te. Ligue no 9981
4762 para garantir o
lugar.

Toda simpatia
do casal'
Guido e Meire

Bretzke,
em noite de

happy hour,
no Madalena

Chopp &.
Cozinha

,

�
I'
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Bomdíal
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

quinta-feira, dia 30 de maio, Dia
de Corpus Christi. E sem querer,
já querendo desanimar... Parece

que o findi prolongado será com

chuva. Assim deu na "Plim Plim"

terça-feira: à noite e a mocinha

global do tempo não costuma er

rar. "Buááá!". Com chuva, sem

chuva, vamos à coluna de hoje,
que será lida por mais de 30 mil

pessoas, fora as virtuais. Mas an

tes,uma frase bem legal para você
refletir: "a mais divina das vitórias
é o perdão" (Friedrich Schiller).

Procissão
Como em todos os feriados

de Corpus Christi, a população
jaraguaense enfeita as ruas para
receber a procissão com o San
tíssimo Sacramento. Mantendo
a tradição, o município realizará
a confecção de tapetes temáticos
de rua para ii celebração do fe
riado. A missa e a procissão se

rão realizadas hoje, a partir das
9 horas, na IgrejaMatriz São Se
bastião. A confecção dos tapetes
e quadros será realizada pelos
servos de Deus.

'·,'?t:: :' ,'",'," ':" ' •.
'" .'.'�,'

-

- _-:' :_'

.KIÂ
O poder de surpreender

Power Imports
(47) 3275-0808

Av. Prefeito "Valdemar Grubba, 1371 - Baependi

LÚCIOSASSI

GARAGE Tarde "fortíssima"

CLElTON METZGER

No Brasil, quando o feriado é .

religioso, até ateu comemora.

JôSoanes

Gi
Quem anda arrasando é Gislaine Argen

ton, da Gi Acessórios, que, além de bonita,
é pura simpatia, carisma, bom humor e in

teligência. Enfim, uma garota nota dez. Só

podia fazer sucesso!

Sabadão
Amanhã o trem de pouso de famosos da

região'aterriza noWarung para amovimen
tada noite comWarungSavagesmais Danny
Daze. Não precisa nem consultar os univer
sitários. Vai ser sucesso!

CHAMPAGNE As irmãs Joci e Fran

Aguiar, em recente festa, só para
elas, promovida pela Revista Nossa

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Com um bronze de dar inveja,
retornaram esta semana da ilha
de Cancún o casal amigo, Moacir
e Rosângela TepasseSchmitz.

• • •

Hoje quem recebe o carinho dos

amigos e familiares pela estreia
de mais um aniversário

é o amigo, Luiz Lanznaster Jr.
Tim tim pra você.
. .. ..

Márcia Alberton está novamente
de visual novo.
.. .. .

Tem namorico novo na parada,
mas eu não conto. Se contar

estou "muerto!"

Quer fazer festa?
Dá pra acreditar? O supermer

cado Brasão está comercializando
a latinha de cerveja de 350rnl An
tártica Sub Zero, por R$ 1,29. A

pizza e lasanha por R$ 4,99. É
muito barato. Vou conferir!

Bananalama
O Bananalama, maior encon

tro de trilheiros do mundo - in
clusive está no Guinnes Book -já
tem data para comemorar a déci
ma edição. Será de 4 a 7 de julho,
em Corupá. Alisson Wulff Siquei
ra, presidente do clube, está na

maior expectativa.

VARIEDADES

FOTOS DIVULGAÇÃO
PASSARELA Modelo

jaraguaense André Klitzke,
que destaca as páginas da
Revista Nossa Weekend, desfila
'nas passarelas de Milão

JURADA
A bonita

empresária da

moda, Andretise
Cunha (leia-se
Lallu), compôs
a mesa do jure
do Miss Santa

Catarina, em
Joinville

/

(41J 3055-0024
..-

(411 3022-1355

TE CONTEI sorrisão. Sua pizzaria é um

arraso, nem parece que
estamos em nossa terrinha!

.. O amigo Valdir Dos Santos
trocou de pasta. Deixou suas

funções de gerente comercial e
está se dedicando à advocacia,
profissão que formou em 2010.

.. Marisa Orth, a Demária
da novela global, Sangue
Bom, também desfila com

lindos modelitos da Elô, grife
de camisaria jaraguaense.
O caps Bruno lima, está
investido e muito. Muito bom.

FLORADA
Floricultura

florada@f1orada.conl.br
www.llorada.cofll.br

���
�
�
�
��

3275oa0393

� O empresário, Nivan Correia,
da 'Construtora Correia, uma
das importantes de Santa
Catarina, vai investir forte em

Jaraguá do Sul este ano. O

primeiro empreendimento será
no Bairro Vila Nova. Volto ao

assunto.

.. Davi Agacy, de oito

meses, primeiro filho dos

cirurgiões plásticos,
Rodrigo e Ana Paula

Agacy, está a coisa
mais fofa desse mundo.

Ótimo feriado e cuidado:
você está sendo filmado.

.. Juliano, o cap do

Madalena, anda no maior .. Com essa, fui!
Rua Barão do Rio Branco, 964, CenllO I Jaraguá do Sul

I
i
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Tirinhas

Piadas

Família eterna
Um homem robusto de meia idade vai ao médico para saber os
resultados de um checkup. O médico fala:
_ Você está em muito boa forma para quem tem 40 anos.

_ Não, doutor! Quem disse que eu tenho 40 anos?
_ Quantos-anos você tem? _ pergunta o médico, curioso.
_ Fiz 53 na semana passada.
_ Caramba! E quantos anos tinha o seu pai quando morreu?
_ Eu disse que meu pai tinha morrido?
_ Ah, desculpe! Quantos anos tem o seu pai?
_ Ele é forte igual um cavalo. Agora está com 74 anos ...
_ Poxa, 74? Muito bom! E o seu avô morreu com que idade?
_ Meu avô também está bem vivinho, doutor!
_. Incrível! E quantos anos ele tem?
_ Ele tem 103 e, graças a Deus, estámuito bem de saúde.
_ Fico feliz em saber. E o seu bisavô? Morreu de quê?
_ Meu bisavô não morreu, não! Ele tem 124 anos e vai se casar na
semana que vem...

_ Ah, espera aí! Meu amigo, isso já é demais! _ diz o médico _ para

que é que um homem de 124 anos ia querer se casar?
_ Na verdade, ele não queria casar, doutor. O problema é que ele

engravidou uma garota, aí.,
<

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1
• Velozes €i Furiosos 6 - Ação - Legendado -

Censura: 14 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia -

Legendado - Censura: 14 anos - 13h30, 15h30,
17h30,19h30,21h30

ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloco - Drama - Nacional -

Censura: 14 anos -14h40, 17h, 19h10, 21h20

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Se Beber, Não Case! Parte 3 ·13:30, 15:40, 17:50, 20:0Ô,
22:1 ° . LEG - Comédia

• Faroeste Caboclo - 14:30, 16:45, 19:20, 21 :30 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 -13:20,16:00, 18:40, 21 :20 - DUB Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:10, 15:20, 17:30, 19:40
21 :50 . DUB - Comédia

• Velozes e Furiosos 6 ·13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 - LEG Ação
,

• Além da Escuridão: Star Trek - 22:00 - LEG - Ficção
,
• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 19:10 - LEG - Ação
• Reino Escondido (3D) -14:00 . DUB . Fantasia

• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek . 21 :1 ° - LEG - Ficção
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:40 . DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) ·14:00,16:30 - DUB . Fantasia
• Velozes e Furiosos 6 . 13:40, 16:15, 19:00,21 :40 - LEG - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:20,15:30,17:40,19:50,
22:00 - LEG - Comédia

Se Beber,
Não Case!
Parte 3
Alan(Zach
Galifianakis)
está deprimido,
Preocupado com
o cunhado, Doug
(Justin Bartha) sugere
que ele vá até um

lugar chamado New
Horizons, que pode
torná-lo umnovo

homem. Alan apenas
aceita a sugestão após
Phil (Bradley Cooper)
e Stu (EdHelms)
concordarem em levá-
10. É o início de uma
nova viagem do trio,
que acabam indo parar
noMéxico e, mais uma

vez, em Las Vegas.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo estável
no feriado
Tempo estável com sol, ar
seco e temperatura baixa na
madrugada e amanhecer,
devido a atuação de uma
massa de ar seco e frio.
Durante o dia, temperatura
agradável.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: aoe

MÁX: 19°e Parcialmente
Nublado

� r-
�"

ió· ..I� , ,.

SÁBADO Instável

MíN: 13°e
-MÁX: 21°e �

Nublado

LUAS �-
• MINGUANTE 2 e 31/5 T--'�

J i,J.
Chuvoso

• NOVA 9/5
DOMINGO ..• CRESCENTE 18/5 MíN: 12°e

f) CHEIA 25/5 MÁX:-19°C
I

Trovoada

A RECREATIVA

PIlll

1. A zona em volta de cada pele f Interjeição de sau-
13

dação
2. Programa televisivo produzido para ser apresenta

do em poucos episódios
3. Publicar f (Krishna) Seita religiosa internacional

devotada ao culto de um deus hindu
4. Estabelecido por lei f Tribo indígena Que vive no

oeste do Mato Grosso do Sul
5. Embocadura ou foz de um rio I Aquele qu� tem

tendência a ser destemido, ousado
6. O fim do", clímax I Marinha de guerra filha oce

ânica Que se comunica com o mar por meio de
canais

7. (Gír.) Chateação, amolação I Personagem lendário

f Interjeição exortativa
,

8. Genérica afecção da pele I Taxa Referencial
9. A ação da clorofila sobre as plantas,

HORIZONTAIS
1. Brânquias
2. Posto de lado
3. Companheira I Companhia de Engenharia de Trá

fego
4. Referência a uma opinião autorizada I Tribunal em

que se administra justiça
5. Fazer absorver por aspiração f Sigla do estado de

Ponta Porã
6. Ar, em inglês e francês f O poeta brasileiro de ori

gem portuguesa Antônio Gonzaga (1744-181 ü),
de "Marília de Dirceu"

7. As iniciais das atrizes Spiller f (Pop.) Deus-nos-
-acuda

-

8. Uma grande rede de hotéis
9. Campo de cereais f Em pintura, abreviatura de

Óleo Sobre Tela
10. (Interj.) Fora! I Os extremos da., elipse
11. (Med.) Inflamação do baço
12. A letra que precede o dáblio I Chicote
13. (Pop,) Deixar esquecníe ou desprezado,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VERTICAIS 12

2 3 456 189
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Cassiano discute com Alberto, que não esboça reação.
Alberto vai para a delegacia prestar queixa contra Cassiano.

Natália comenta com Juliano que desconfia que está grávida.
Cassiano comemora a nova certidão de Samuca, com seu

nome como pai do menino. Olívia descobre que Duque é avô
de Amaralina. Duque promete para Olívia que vai contar a ver

dade para Amaralina depois que aprender a ser um bom avô.

Amaralina se emociona ao ouvir a conversa de Duque e Olívia.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Giane se enfurece com Bento. Fabinho rouba uma foto

de Plínio e Irene juntos. Amora deixa um recado no celular

de Bento. Lara acompanha todo o trabalho de Bento na flo

ricultura. Natan convida Bárbara para ser a' protagonista de
seu filme. Verônica não conta para Maurício sobre Palmira

Valente. Filipinho adoece e Rosemere se preocupa. Damáris
contrata Lucinda como seu motorista. Jonas vê Irene como

estátua viva e fica fascinado. Fabinho faz ameaças a Edu.

Renata marca um encontro com Tito. Damáris arruma uma

grande confusão no show da Mulher Mangaba. Lara atende o
telefonema de Amora para Bento. Perácio assume a paterni
dade de Filipinho e os dois se abraçam emocionados. Xande

fica impactado ao ouvir Mel elogiando o vídeo que Julia fez de
Filipinho. Amora e Maurício chegam à festa no mesmo mo

mento que Malu e Bento.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Vega e Atilio se ferem no acidente. Jonathan vê Félix pa

gar Maciel. Pilar pede para conversar com Bruno. Félix recebe

a notícia do acidente de AtOio. Valdirene é expulsa do cama

rim de Gusttavo Lima. Carlito leva Valdirene para lanchar, e os
dois se beÜam. MOia é operado. Gigi chega aflita ao hospital.
Alejandra embarca para O Brasil. Ninho pega carona na estra

da. Jacques vê a mão de Lutero tremer durante a cirurgia de
Atilio. Bruno sugere que Paloma_escolha o nome do cãozinho

Sangue Bom

Amora não curte ver Bento e Malu juntinhos em festa
Uma badalada festa está bombando, e claro que Amora

(Sophie Charlotte) e Maurício (Jayme Matarazzo) estão mar
cando presença no evento, que é puro luxo. Para surpresa de

les, Malu (Fernanda Vasconcellos) e Bento (Marco Pigossi)
também estão na festa. Amora deixa seu glamour de lado e

que deu para Paulinha. Patrícia ajuda Perséfone a arrumar

um namorado. Márcia repreende Valdirene por ter beijado
Carlito. Luciano lamenta ter que trancar a faculdade. Vega
afirma aos policiais que seu acidente foi provocado. Jacques
conta para Félix o que aconteceu na cirurgia de Atilio. Félix
afirma aos investigadores que Atilio não possui nenhum inimi·

go. Márcia sugere que Valdirene tente conquistar um lutador

de MMA. Michel vai atrás de Patrícia e fica surpreso ao ouvi-Ia

falando com Jefferson. Atilio confronta Félix.

• CARROSSEL - SBr - 20H30
Olívia afirma a Helena que não quer casaizinhos andando

de mãos dadas pelo pátio. Helena responde que seus alunos
são novos para pensar em relacionamento. Olívia afirma que
o pior seria se os professores começassem com namoricos.

Maria Joaquina conta a Alícia que todos estavam rindo dela.

A patricinha afirma que os meninos disseram que nunca a

namorariam, pois ela anda de skate, é desajeitada, uma mo

leca. Alícia fica chateada e vai conversar com Helena. Valéria

vai tirar satisfação com os meninos, diz que Alícia está ma

goada. Helena afirma a Alícia que ela não tem que mudar o

visual para ser aceita, diz para a menina não se preocupar
com o gosto dos outros. Firmino entrega um pacote do correio
a Olívia: é um CD de música gravado pela professora Matilde.

Helena chama a atenção dos alunos sobre a vingança que
fizeram com Jorge. Helena escreve bilhete para os pais de Jai
me, Mário, Koki e Paulo. Ao abrir seu armário, Alícia encontra

bilhete de admirador secreto.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália encontra as fotos de Vitor Hugo e Júlio César bri

gando no jornal e as guarda. Xepa encara o bandido e diz que
se ele está roubando por necessidade pode ajudá-lo com as

sobras da feira. O criminoso fica desnorteado, mas exige a

jóia da feirante e ameaça Camila com a arma. Rick se irrita

com Édison, que o acusa de ser irresponsável por dirigir bêba
do. Rosália chantageia Marcos e pede dinheiro para guardar
segredo sobre o caso deles. Liz encontra Júlio César desmaia

do no chão, Meg se desespera e Lady chama a ambulância.

Vitor Hugo chora ao ver o pai no hospital, mas é amparado por
sua irmã. Xepa entrega o anel ao bandido, que foge.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Atores de Se Beber,Não
Case! estão noBrasil

Bradley Cooper, Zach Galifianakis e EdHel
ms desembarcaram no aeroporto internacio

nal do Rio de Janeiro na terça-feira (28). Eles
vieram para a divulgação da comédia Se beber,
não case! Parte 3 que inclui o lançamento no

Cine Odeon, no Centro Rio e coletiva de im

prensa.Além dos três também estão presentes
Justin Bartha, Ken Jeong, Heather Graham e

o diretor, Todd Phillips. Se beber, não case!

Parte 3 estreia hoje nos cinemas.

Rubens Barrichello

raspa os cabelos
Se perdeu, tem que pagar! Nesta segun

da-feira (27), Rubens Barrichello postou
uma imagem onde -aparece com dois tipos
de cabelo. Primeiro, ao natural, como to

dos conhecem, com a franja penteada para
trás. Ao lado dela, uma atual: após perder
uma aposta, o piloto fez questão de mostrar
que já fez a sua parte, raspando os cabelos.
"Taí @tkanaan ... Paguei minha parte, agora
pode pintar o seu de loiro hahaha", escreveu
Rubinho Barrichello na legenda da imagem.

provocaMalu e Bento, questionando a presença deles na festa.
Maurício saca queAmora não curtiu o encontro e dá uma dura
nela. "Estranha essa tua reação, ainda mais com tanto jorna
lista aí. Pelo visto alguma coisa te tocou. Será que tem algum
lancemal resolvido", diz ele pondo a noiva contra a parede!

�,Áries .

W 20/3 a 19/4 - Fogo
. Bom astral para lidar com o

público! Tudo o que envolva via
gem, comunicação ou desloca
mento conta com a proteção das
estrelas. No campo afetivo, a sua

capacidade de sedução está em

alta. EXcelente astral para uma

reconciliação amorosa. Cor: bege.

... Touro

U 20/4 a 20/5 - Terra

É um bom dia para dar mais

atenção às questões profissionais.
A fase é muito promissora no tra
balho, por isso tente dar o melhor
de si.A atração fisicavai desempe
nharum papel decisivo no roman
ce. Tudo indica que terá o apoio
que sempre quis. Cor: azul.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Você estará vivendo um mo

mento muito favorável para fa
zer contato com pessoas de fora,
podendo ampliar a sua clientela.

Aproveite omovimento deste ciclo
para quebrar a rotina. Um roman

ce com pessoa distante conta com

boas vibrações. Cor: verde-escuro.

Câncer
21/6a 2117-Água

Você pode ter sucesso em pro
fissões que fayoreçam o seu ano

nimato. Quanto mais discreta for
a sua atuação profissional, maior
será o seu progresso. Há uma

forte inclinação para sucumbir às

tentações de um romance secreto:

tenha cuidado! Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Você vai sentirmais claramen
te que a união faz a força. Ótimo
dia para contar com a ajuda ou

colaboração de terceiros e fazer

parcerias profissionais. A vida
amorosa vai estar corno sempre
quis. O clima é dos mais felizes e

agradáveis com o par. Cor: lilás.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Convém mostrarmais interes
se por sua profissão. O trabalho de
rotina ganha uma nova alavanca
da agora. Não perca a chance de
contar com o favorecimento de

pessoas de prestígio. O setor afe
tivo também está em alta: realize
seus sonhos de amor. Cor: branco.

Generosidadeédarmais do que vocêpode.
KahIilGibran

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Bom dia para se dedicar a

uma atividade prazerosa. A chave
do sucesso está em se fazer o que
gosta. Tudo que envolva lazer, re
creação, justiça ou ensino será am
plamente favorecido.A fase é ideal

para promover uma reconciliação
amorosá'icOr: verde-claro.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Encare as mudanças na sua

rotina com otimismo - pois tudo
indica que elas vão acontecer a seu
favor! Negócios oportunos podem
ser surgir no decorrer do dia: fique
de olho! No campo afetivo, você
vai aprender falar menos e ouvir
mais. Cor: laranja.

e �c::t!���F090
Bom dia para trocar ideias e

contar com a colaboração de ter
ceiros em projetos de trabalho. O
astral favorece o entendimento en
tre colegas, sócios e colaboradores.
Conseguirá se expressar melhor e

a interação com pessoas queridas
vai fluir. Cor: cinza.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Tudo indica que terá uma

maior percepção do valor das coi
sas e do seu próprio valor neste
dia. Tudo o que conseguir será fru
to do seu esforço e dedicação pes
soal. Demonstre a generosidade
do seu coração. Sua dedicação não
passará despercebida. Cor: rosa.

Aquário
2111 a 18/2 -Ar

Ótimo dia para dar vazão ao

seu lado criativo! Você terá a sen

sação de que o universo conspira
a seu favor. No periodo da tarde,
tudo vai fluir com facilidade, prin
cipalmente se você faz o que gosta.
A diversão e o prazer vãomarcar o
romance. Cor: rosa.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Não perca a chance de resol
ver questões do passado com uma

autoanálise. O dia pode ser muito
produtivo para quem trabalha em
casa oupor conta própria. Navida
a dois, a fase é ideal para quem
quer aumentar o nível de intimi-·
dade com quem ama. Cor: pink.
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Fotos Altamir Ricardo de Souza/Divulgação

Festa e Baile de Espírito Santo 2013 Rainha Eleita: Paula

Pereira, filha de Nelson
Luiz Pereira e Rosilene

Longui Pereira. Ela
representará o clube
em diversos eventos,

mas principalmente no

concurso da rainha da
25� Schützenfest.

No dia 25 demaio o Clube Atlético Baependi promoveu o tradicional evento de Espírito Santo. A programação
incluiu marcha da Praça Ângelo Piazera, em direção ao clube, com 200 associados. Foi oferecido um jantar pelas
Majestades do Tiro e Bolão de 2012. Houve a entrega de premiações e troca de faixas das Majestades 2012/2013
e, à noite, - escolha da Rainha do Clube Atlético Baependi 2013 e baile de Espírito Santo. A animação foi da Banda
Adlers Band de Jaraguá do Sul. Também foram arrecadados 450 quilos de alimentos.

Rei dos Reis do Tiro de 2013,
Fábio Vinicius Dematte A animação do baile ficou por conta da excelente Adlers Band, de Jaraguá do Sul

Rei e Rainha
. Neste sábado, a Associação Recreativa
e CulturalRio da Luz "Salão Barg", de
Jaraguá do Sul, promove Festa de Rei e
Rainha com Baile. As festividades terão
início às 17h30 com a concentração dos

sócios, convidados e simpatizantes na
sede social, para posterior busca, às 18h,
sob o comando do Sr. Werner Siewerdt,
das Majestades de Tiro: Sr. Celso Hille e

Sra. Darci Hille.
_.

O baile inicia às 22h, com animação
do Musical Adler's Band. Endereço da
Sociedade: Rua Eurico Duwe, 2.600,
bairro Rio da Luz I. Informações: 3376-
2184ou9117-1583·

Festa e Baile
A Associação Desportiva e Recreativa

Amizade, de Jaraguá do Sul, promove
neste sábado a tradicional Festa de
Rainha e Baile. As festividades iniciam
às 13h30 com a concentração na sede

social, das sócias e convidados e às 14h
tem a saída da marcha em busca da

Majestade, Sra. Rosane Meldola, sob
o comando do Sr. Cerilo Urbano Início
do baile, às 23h, animado pela Banda

Mil, do Paraná. Ingressos antecipados
R$ 15,00, no Posto Mime (Kohlbach),
Lanchonete Skini Haus, Flash Vídeo
Locadora e no bar da sociedade. No
local, o ingresso custará R$ 18,000. !

Endereço da Sociedade: Rua Roberto-
. Ziemann, 3.174, bairro Amizade.

__

Mais

informações ligue para o telefone

3371-3257 ou envie e-mail para.
sociedadeamizadetêyahoo.com.br,

Bufê de Sopas
-Todas as quartas-feiras, no Clube
Atlético Baependi, no Salão do

Bolão, tem Buffet de Sopas. Os
pratos são servidos a partir das
19h. Música ao vivo comMarquito
Fagundes. Preço por pessoa R$
14,00. Confira também a carta de
vinhos e sobremesas. Pagamento

No dia 9 de junho acontece no Pesque em dinheiro ou cheque. 50% dos
e Pague Marquesin, na comunidade lugares podem ser destinados a

Ribeirão Grande do Norte, em reservas antecipadas por email:
Jaraguá do Sul, a tradicional festa pasqualini@c_atolicas.org.br ou
da Costela Fogo de Chão e Leitão à 3371-0222, com Pauli. Toda semana

I i Paraguaia" PI'ViaIQI: al�hufê ,1iWf é; ,

.1 "h�p0fíÍ?ades. Endereço: Rua
, �!$I iLI8Ipl!�pt ,�bláJ I I 'I 11..1' III11 i IIII R I H IIA\Uglist8lMielke; '466, Baependf

Costela e leitão
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Brasil destina de forma
errada o lixo produzido
MAU EXEMPLO

Pesquisa revela

que 24 milhões

de toneladas

foram descartadas

irregularmente

Agência Brasil

1]m 2012, foram enviados

Üpara destinos inadequa
dos 24milhões de toneladas
de lixo (37,5%), segundo le
vantamento da Associação
Brasileira de Empresas de

Limpeza Pública e Resíduos

Especiais (Abrelpe). A pes

quisa aponta ainda que, dos
64 milhões de toneladas de
resíduos gerados ao longo
do ano passado, 6,2 milhões
não foram sequer coletados.

O percentual de coleta

apresentou, entretanto, um
aumento de 1,9% em com

paração a 2011, totalizando

55 milhões de toneladas
em 2012. "Percebemos,
nesses dez anos de estudo,
que o índice de coleta tem

crescido paulatinamente,
indicando que a universa

lização desses serviços é
um caminho possível", ava
liou o diretor executivo da

Abrelpe, Carlos Silva Filho.
O Nordeste é a região

com maior percentual
de resíduos levados para

EDUARDOMONTEClNO

SUJEIRA Em Jaraguá do Sul, lixos em terrenos baldios refletem o descaso de moradores com a cidade

destinações inadequadas,
como lixões. De acordo
com o estudo, 65% do lixo

gerado na região, um total
de 25,8 mil toneladas por
dia, não tiveram destina

ção final adequada. Apenas
77% dos resíduos produzi
dos no Nordeste são cole

tados, sendo que a região
respondepor 26% (51,6mil
toneladas diárias) do lixo

gerado no país.
A melhor cobertura

de coleta foi verificada no'
Sudeste (96,8%), a região
que melhor destina os re

síduos, com 72% do lixo

(pouco mais de 70 mil to
neladas diárias) enviados

para aterros sanitários.

Apesar disso, 51% das ci
dades da região, o equi
valente a 854 municípios,

não tratam adequadamen
te os seus resíduos.

Para o diretor daAbrel

pe, faltam os investimen
tos necessários para avan

çar na coleta e destinação
correta dos resíduos sóli
dos. "Asmudanças deman
dadas pela PNRS [Política
Nacional de Resíduos Sóli

dos]requereminvestimen
tos concretos e perenida-

de", ressaltou. O problema,
segundo Silva Filho, é que
muitas cidades não têm

condições de aportar esses
recursos. "Amaioria desses

municípios tem menos de
10mil habitantes e não dis

põe de condições técnicas e
financeiras para solucionar
a questão dos resíduos só
lidos de maneira isolada",
completou.

Saúde

Planos de saúde terão que oferecer medicamentos para combater o câncer
Á partir de janeiro de

2014, planos de saúde que
atuam no país terão que
ofertar 36 medicamentos
orais indicados em terapias
contra o câncer, usados por.
pacientes em tratamento

domiciliar. A mudança faz

parte da ampliação do rol
de procedimentos obriga
tórios a serem ofertados

pelas operadoras.
A medida foi anuncia

da hoje (28) pela Agência
Nacional de Saúde Su-

plementar (ANS) e pelo
Ministério da Saúde. De
acordo com' o diretor

presidente da ANS, André
Longo, esses serviços pas
sam a vigorar após con

sulta pública e aprovação
da resolução normativa.

Segundo o dirigente, a

consulta pública não vai al
terar a decisão de oferecer
osmedicamentos orais, po
dendo servir para ampliar a
lista divulgada hoje. "Nos
sa expectativa é de ampla

participação da sociedade.
No último rol, realizado de
dois em dois anos, a ANS

conseguiu mais de 6 mil

contribuições", informou.
O anúncio teve a participa
ção do ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.

Os remédios têm 54 in

dicações contra o câncer,
entre esses os de prósta
ta, mama, .pulmão, rim,
estômago e pele, câncer

colorretal, leucemia e lin
fama. Os medicamentos

\
\

servem de alternativa ou

de complemento a outros

tratamentos, como a qui
mioterapia tradicional e a

radioterapia.
Pelo rol atual, os planos

de saúde só são obrigados
a conceder o tratamento

oral contra o câncer em

locais de serviço de saúde

(hospitais e salas de qui
mioterapia). De acordo
com o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, a in
clusão de novas tecnolo-

gias e medicamentos no

rol de procedimentos' dos
planos de saúde não deve

provocar reajuste para o

consumidor.
"Esse não é o princi

pal fator que eleva o preço
do plano de saúde. Novos

procedimentos não são o

principal fator de elevação
de preços. Isso não pode
ser justificativa para não
darmos aos usuários direi
to ao melhor tratamento

que possam ter".

BR..;280

Lote 1 entra

na licitação
Ontem foi publica

do, 110 Diário Oficial da

União, o edital de aber
tura da licitação para
duplicação do Lote 1 da

BR-280, entre o Porto de
São Francisco do Sul e a

intersecção com. a BR-

101. Este é o edital que
restava para que todo o

projeto de ampliação da
rodovia fosse licitado e o

resultado da concorrên
cia deve ser conhecido às
ioh do dia 26 de julho,
na superintendência ré

giô'nal do Departamento
Nacional de Infraestru
tura dos Transportes
(Dnit), em Florianópolis.

O Lote 1 compreende
um trecho de 36,7 quilô
metros de extensão e a

obra está orçada em R$
300 milhões. A contra

tação da empresa ven

cedora se dará por meio
do regime Diferenciado
de Contratações (RDC),
mecanismo utilizado

para acelerar a execu

ção de obras prioritárias
para o Governo Fede

ral, como as financiadas

pelo Programa de Ace

leração do Crescimento

(PAC) ou as realizadas
em função "da. realização
da Copa do Mundo.

,

O Lote 2,1 - entre a

BR-101 e Guaramirim -

e o Lote 2.2 - contorno

rodoviário de 'Jaraguá do
Sul - já foram licitados e

o Dnit aguarda a libera

ção da Licença Ambíen
tal de Instalação (LI) por
parte do IBAMA, para
assinar as ordens de ser

viço e autorizar o início
efetivo 'das obras. A esti
mativa é a de que as má

quinas comecem a traba
lhar ainda no primeiro
semestre de 2013.

O Lote 2.1 tem 14

quilômetros de rodovia
a serem duplicados e

está orçado em R$ 134
milhões e a obra será
realizada pela, empre
sa Sulcatarinense.. Já o

Lote 2.2 foi orçado em

R$ 535 milhões e será
executado pela Cetenco

Engenharia S.A.

I
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SELlC 7,50% 17.ABRIL,2013

santa Catarina passou a contar, a máquina de microusinagem foi insta- TR 0,000% 29.MAI0.2013
CUB 1.220,64 MAIO.2013

partir deste mês, com a primeira lada no Instituto Senai de Tecnologia'soluções construtivas BOVESPA ·2,50% 29.MAI0.2013

(41) 3371-631.· (47).� máquina em operação no país. Ela é em Metalmecânica, que está sendo NASDAQ ·0,61% 29.MAI0.2013
WWW.p1'Qma.cofll,br � cOfflefdal{i),A'lroma.com.br

capaz de realizar usinagem de metais estruturado na cidade de Joinville. AÇÕES PETR4 19,85 ·1,10%

(método industrial de "esculpir" su- Segundo o coordenador do Instituto,
VALES 28,38 -1,31%
BVMF3 14,10 -2,76%

perfícies) em dimensões micrométri- Daniel de Aviz, a intenção é de, em POUPANÇA 0,4134 30.MAI0.2013
cas e em cinco eixos. Com ela, é pos- um primeiro momento, desenvolver COMMODlTIES
sível fazer cortes de até 0,0001mm de projetos de micromoldes, em parceria PETRÓLEO· BRENT ·1,56% US$102,550
espessura (valor até 100 vezes inferior com as indústrias, para que elas ad- OURO ·0,09% US$ 1392,900

ao diâmetro de um fio de cabelo) e quiram ° know how necessário para CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
produzir micromoldes, que por sua adotar a tecnologia, que hoje é uma DÓLAR COM. 2,1126 2,1136 +1,9%
vez são usados na produção de itens tendência de uso mundial. O Institu- DÓLAR TUR. 2,0600 2,1700 +2,36%

hoje importados, como minúsculos to também irá capacitar profissionais EURO 2,7289 2,7311 +2,47%

componentes de placas eletrônicas. A para atuar com os novos processos.
LIBRA 3,1902 3,1931 +2,4%

Mannes
Comemora 50 anos esta que é uma dasmais

tradicionais indústrias de móveis. A Mannes
se estabeleceu inicialmente em Jaraguá do Sul
e, posteriormente, transferiu suas instalações
para Guaramirim. Focada em produtos com

alto padrão de qualidade e busca de inovações
para atender diversos mercados. Por tudo isto, a
Mannes está comercializando produtos em todo
o Brasil e em grandes centrosmundiais.Alémda
matriz em Guaramirim, a empresa conta com
uma unidade.em Sorocaba (SP) e duas unidades
em Erechim (RS).

Ascensus Trading
Esta empresa, que compõe um grupo de cin

co unidades, tem a matriz em Joinville. Adqui
riu um imóvel no distrito de Pírabeíraba no qual
vai construir um centro de distribuição de 80
mil metros quadrados. Já existem duas grandes
multinacionais que deverão fechar contrato antes

.

mesmo da construção do setor de distribuição.

Pffi
O IBGE divulgou ontem o

Produto Interno Bruto do Brasil
do primeiro trimestre de 2013. A
economia brasileira cresceu 0,6%
na comparação com o quarto tri
mestre de 2012. O resultado posi
tivo deve-se, primordialmente, a

agropecuária - que cresceu 9,'t/o
-, seguido pela formação bruta de

capital fixo, com 4,6%, serviços
com 0,5% e, por fim, consumo das
famílias com variação positiva de
0,1%. O consumo do governo não
teve contribuições para a variação
do PIB trimestral (0,0%). E, por
fim, a indústria teve o pior desem
penho entre os setores, com queda
de 0,3%, puxadapelo setor extrati
vista mineral que caiu 2,1%.

Indumak
A Indumak está lançando a

Empacotadora Mini, com confi
guração para embalar produtos
em pequenas quantidades ou em
embalagens individuais, como

botões de maquinários e talheres
descartáveis. Uma solução com

pacta para empacotar pequenos
itens e em quantidades reduzidas.
Nas dimensões de um metro de'

largura, imza de altura e 1m78
de profundidade. A Empacotado
ra Mini tem alimentação manual
e foi desenvolvida para alcançar
maior velocidade, com capacida
de de até 70 pacotes por minuto,
considerando as condições ideais
do empacotamento. "Vimos que
existiaumaoportunidade nomer
cado de empacotamento, uma vez
que as máquinas disponíveis hoje
não eram planejadas para estas

pequenas embalagens", explica o

diretor presidente da Indumak,
Gelson R. Schmidt.

I, )

FOTOS DIVUlGAÇÁO

Atuando há 7 anos no ramo imobiliário,
através da incorporação e venda de

empreendimentos residenciais próprios,
fez em maio corrente, a entrega do seu

70 empreendimento, o Terra Florae,
na Vila Lalau. E com a necessidade de

complementar as atividades, atua também
com a Splendore Imóveis, onde continua
com a incorporação e venda de seus

próprios empreendimentos, mas também
passou a atuar na venda, administração e

locação de imóveis de terceiros, estando
assim, completa p�ra atender seus clientes.

Donini naAnhanguera
A palestra com o Presidente da Marisol Giuliano Donini teve como tema "Princípio

de Marketing de Serviços", Ele apresentou a empresa em números atuais, sua missão e

visão, enfatizou anovamarca da empresa - aMineral- e revelou algumas das estratégiaspara
essa nova marca. Donini abriu a palavra ao público para questionamentos, que foram nos

mais variados temas.desde gestão de pessoas, mercado externo, clima organizacional, es

tratégias demarketing e de comunicação com seu público alvo.Cerca de 400 pessoas, entre

acadêmicos, professores e tutores, participaram da palestra, realizada no anfiteatro da
FaculdadeAnhanguera de Jaraguá do Sul.

Il' :1 :I'. ,II :II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2013 ECONOMIA
OCP19

- I

www.ocponline.com.br

PROMOÇÃO

Financiamento

Governo cria incentivos
�

para a inovação agrícola

Campanha de Natal
sorteará R$ 30 mil
JARAGUÁ DO

SUL Câmara de

Dirigentes Lojistas
fará os sorteios no

início de dezembro

Carolina Veiga
"

Natal emNatal", este é o
mote da campanha de

Natal 2013 da Câmara dos

Dirigentes Lojistas (CDL),
de Jaraguá do Sul, apresen
tada na manhã de ontem

durante plenáriamensal da
entidade. A expectativa é
de aumento de 5% nas ven

das do período em 'relação
ao ano anterior e, para aju-

dar a alcançar esta meta, a
CDL sorteará R$ 30mil em
vale-compras. A promoção
será lançada oficialmente
dia 10 de novembro.

Serão sorteados 100

vales-compras no valor de

R$ 300 e, o grande dife
rencial da campanha deste
ano é que 50 deles deverão
estar nas mãos do cliente

já no início de dezembro.
O sorteio deverá ser reali
zado na praça, a princípio,
no sábado do dia 7. Para

concorrer, os clientes que
comprarem no mínimo R$
40 nas lojas credenciadas
receberão um cupom.

Em janeiro, de acordo

com o presidente da CDL,
Neivor Bussolaro, outros

50 vale-compras do mes

mo valor serão sorteados.
"São R$ 15 mil injetados
no comércio local antes do
Natal e R$ 15 mil depois
dele paramovimentar o va

rejo em janeiro", explicou.
Segundo ele, em janeiro
também serão sorteadas
duas viagens para a cidade
de Natal, no Rio Grande do
Norte e a uma delas con

correrão apenas os lojistas
credenciados à entidade.
Os ganhadores terão direi
to a levar um acompanhan
te e receberão as passagens
aéreas, hospedagem de cin-

co dias e R$ 500 para gas
tos pessoais. Serão sorte

ados ainda UIh carro zero,
três aparelhos televisores e

três tablets.

Sábado Legal
A CDL desenvolveu

adesivos convidando os

consumidores a partici
parem do "Sábado Legal",
promovido pela entidade
e pelo comércio de rua de

Jaraguá do Sul uma vez ao '

mês. Os itens estão à dis

posição dos comerciantes
e podem ser retirados na

sede da entidade. O próxi
mo "Sábado Legal" será re
alizado dia 8 de junho.

Agência Brasil

O governo federal lançou
o edital do Programa Inova

Agro, voltado aos setores

agropecuário e agroindus
trial. Com valor inicial de R$
1 bilhão, o programa tem o

objetivo de impulsionar a

produtividade e a competi
tividade,do agronegócio bra
sileiro por meio da inovação
tecnológica. As operações
serão contratadas no perío
do de 2013 e 2014.

O dinheiro do Inova

Agro chega a R$ 3 bilhões
e sairá da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep)
e do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e

Social (BNDES). Os planos
de negócio devem ter valor
mínimo de R$ 10 milhões,
com prazo de execução de
até 60 meses. Os projetos
devem ser desenvolvidos in-

, tegralmente no Brasil.
Segundo o presidente

da Finep, Glauco Arbix, o

programa enfrenta. um dos
maiores entraves na área

tecnológica do país, a obten
ção de recursos para o de
senvolvimento de projetos.
"Esse é o principal gargalo

da economia brasileira, é o

ponto-chave para a gente
quebrar a dependência de

produtos valorizados, entrar
em áreas mais intensivas de
conhecimento e alto valor

agregado", explicouArbix.
O programa vai apoiar

empresas no desenvolvi
mento de cadeias produtivas
de insumo para a agropecu
ária, incluindo os agroquí
micos, o melhoramento ge
nético animal e vegetal e �
tecnologias associadas à saú
de animal. Entre os exem

plos, estão o melhoramento
genético de peixes, produtos
fitossanitários para controle
de pragas, doenças e plan
tas daninhas, fertilizantes,
medicamentos e vacina para
saúde animal.

Estão previstos também
o apoio ao dese�volvimento
de produtos e processos das

indústrias de alimentos e o

desenvolvimento de máqui
nas e equipamentos para
a agropecuária e processa
mento de produtos, incluin
do rastreabilidade, novas

tecnologias de armazena

mento e logística. A cultura
de cana-de-açúcar foi con
templada no Inova Energia.

LÚCIOSASSI
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MODERNIZAÇÃO Programa Inova Agro coloca no

mercado R$ 1 bilhão para impulsionar a produtividade

Mercado de trabalho

Falta de competência limita o emprego para o recém-formado
:,
-Agencia Brasil

,

: .Uma pesquisa sobre

educâção para o mercado
de .trabalho, abrangendo
nove países, indicou que
quase 40% dos emprega- ,

dores ouvidos' apontam a

falta de competência como

o principalmotivo para que
vagas destinadas a recém
formados deixem de ser

preenchidas.
A pesquisa Educação

para o Trabalho: Dese

nhando um Sistema que
Funcione, foi apresenta
da terça pela consultoria
McKinsey & .Company, Os
países avaliados na foram:

Alemanha, Arábia Saudi

ta, Brasil, Estados Unidos,
.Índia, Marrocos, México,
Reino Unido e Turquia.

Enquanto quase metade
dos empregadores avaliam

que os recém-formados não
estão bem preparados para
cargos do nível iniciante, as
instituições "de ensiná têm

percepção' mais otimista.
De'acordo com a pesquisa,
72% delas acreditam que
os recém-formados estão

prontos para trabalhar,�
tre os que terminam os es-

tudos, 45% acreditam que
estão adequadamente pre
parados.

O descompasso de per
cepções ocorre pela falta de

integração entre os envolvi

dos, diz o texto. Em debate

após a apresentação da pes
quisa, Luís Norberto Pasco

al, conselheiro da organiza
ção Todos pela Educação,
defendeu a implementação

de um diálogo entre o setor

industrial e as instituições
de ensino para formar pro
fissionais bem-preparados.
"Precisamos plantar essa

educação integrada. As in
dúsU1as acham que o pro
blema é do Estado, do indi
víduo, e não fazem um olhar

conjunto", ressaltou.
Para o diretor de Educa

ção e Tecnologia da Confe-

deração Nacional da Indús
tria (CNI), Rafael Lucchesi,
no casos dos estudantes sa

ídos do ensinomédio, a falta
qualificação para o mercado
de trabalho é evidente. "A
maioria dos jovens termina
o ensino médio e não vai

para a universidade. ,O siset
ma curricular não dá instru
mentos para o mercado pro- '

fissional", disse Lucchesi.

•
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Vigilância interdita mercados
OPERAÇÃO A

falta de higiene
foi a principal
falha encontrada

pelos órgãos de
fiscalização

Débora Remar

S'eis estabelecimentos,
de mercearias a fa

bricantes de embutidos,
foram vistoriados e dois
mercados interditados por
falta de condiçõesmínimas
de higiene. Este foi o resul
tado da operação conjunta
realizada pela Vigilância
Sanitária de Jaraguá do

Sul, Ministério Público de
Santa Catarina, Ministério
da Agricultura e Secretaria
Estadual de Saúde, ontem
enodia 28.

O objetivo das vistorias'
era fiscalizar a sanidade
dos produtos. de origem
animal, com foco na con-

EDUARDO MONTECINO

CONTROLE SANITÁRIO Ação realizada por agentes verificou irregularidades no manejo de carnes e laticínios

servação e higiene, além
de verificar as licenças de
funcionamento. "Encon
tramos carne, leite, quei
jo e iogurtes vencidos há
mais de dois anos, sem do-

EDUARDO MONTECINO

cumentos de procedência
e acondicionados de forma

irregular", explicou o Pro

motor de Justiça Rafael
Meira Luz. "Foram quase
duas toneladas de alimen-

-

tos apreendidos", O mate

rial foi descartado.
Mais de 90 quilos de

queijos, leite e iogurtes fo
rám apreendidos de uma

propriedade rural de Ja-

Estupro
Vítima é sobrinha de 9 anos

Umamenina de 9 anos
teria sido estuprada pelo
tio, de 42 anos, na noite
de terça feira, na tesi -

dência da família na Rua
José Theodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira, em
Jaraguá do Sul. O pai da
vítima ligou para a Polí
cia Militar para denun-

ciar o crime e o suspeito
foi preso em flagrante por
volta das zoh.

O acusado era foragido
da Justiça. Ele tinha a pri
são preventiva decretada

por estupro em Criciúma.
O suspeito foi encaminha
do ao Presídio Regional de
Jaraguá do Sul.

Churrasco cancelado
i

.

Homem é preso por furto

ACIDENTE EM GUARAMIRIM
A colisão de um veículo na lateral de um ônibus,
por volta das 15 de ontem, no cruzamento entre a

Rua Guilherme Tomelin e a Rodovia do Arroz, em
Guaramirim, deixou duas pessoas feridas. O motorista
do coletivo, de 38 anos, fazia a linha de Jaraguá do
Sul - Corticeira e não viu o veículo C:3, quando foi
cruzar a rodovia. Nenhum dos 20 passageiros do
ônibus ficou ferido, mas dois ocupantes do carro

foram socorridos com suspeitas de fratura nas pernas
e encaminhados ao Hospital Padre Mathias. O C3, de
Guaramirim, ficou com a frente destruída e a pista
registrou trânsito lento por meia hora.

Um homem de 43 saía
do supermercado, no Bae

pendi, com duas peças de
carne e 18 latas de cerve

ja quando foi detido por
seguranças, já no estacio-

.namento, na noite de ter

ça-feira. O cliente teria es

quecido de passar no caixa

para pagar as mercadorias
e acabou preso por furto

pela PolíciaMilitar.

raguá do Sul. O criador fa
bricava laticínios de cabra
sem autorização. Ele foi
multado pela Cidasc e teve

os equipamentos lacrados.
Nos dois mercados inter-

ditados, os estabelecimen
tos não tinham alvará para
ter o comércio de carnes,
mas o açougue funcionava
normalmente. AVigilância
Sanitária vai instaurar um
Procedimento Administra
tivo e multou os dois esta

belecimentos.
"As pessoas não vêem

as condições precanas

por trás do balcão, o que
pode ser muito prejudi-

.

cial à saúde", comentou

Meira Luz, que pretende
abrir um Inquérito Civil
Público. "Apertamos a

fiscalização depois que a

ouvidoria da Prefeitura re

cebeu diversas denúncias
de cidadãos que diziam ter

passado mal depois de in

gerir alimentos comprados
nesses locais", revelou o

promotor. "A surpresa po
sitiva foram dois grandes
supermercados, que esta
vam com a refrigeração de
carnes e queijos melhor do
que omínimo exigido."

Meio ambiente

Análise sobremorte dos

peixes vai demorar ummês
A Fundação Jaragua

ense do Meio Ambiente
ainda não sabe o que cau

sou a morte dos peixes no
Rio Cerro, no início de
maio. O exame da água
não apontou contamina

ção e a "análise dos ani
mais deve demorar mais
um mês. "O laboratório

. especializado, que fica em
São Paulo, pediu mais 40
dias para enviar o resul
tado dos exames, que são

complexos", informou o

presidente da Fujama,

Leocádio Neves. Para de
monstrar que a entidade
está atenta aos resíduos

despejados nos rios, a

Fujama tem feito visitas

periódicas às empresas
no Bairro Rio Cerro, em
Jaraguá do Sul.: Os fis
cais orientam, fiscalizam
e recolhem amostras

quando existe alguma
suspeita. Depois da mor
tandade de maio, não foi
registrado mais nenhum
caso grave no afluente do

�oJaraguá.

GtLMAR DE OLIVEIRA
Pslcôlogo

RsícoteraRía
Distúrbios de p"rendizagem

valiação 'P.sico1ógica.

"
tx:
U
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Massaranduba

Atropelamento na faixa
Um homem de 38 anos Rua 11 de Novembro; no

de idade foi atropelado Centro, por volta das 8h

por um carro da Prefei- de ontem.· A vítima teve

tura de Massaranduba escoriações pelo corpo e

quando tentava atraves- foi encaminhado ao Pron-
sar a faixa de pedestres na I, i!:.a l\ltenditliénto:.1 , II I r : .

� � __,
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Handebol pede passagem
na vizinha Guaramirim
INICIATIVA Projeto coordenado pela ex-atleta Rosangela Lazzaris, a Canhota,
coloca a cidade do Vale do Itapocu no mapa da modalidade e já colhe frutos

Nos últimos anos, o han
debol foi um dos esportes

que mais cresceu no Brasil. E no

Vale do Itapocu a situação não é
diferente. Com o objetivo de re

velar talentos para a modalidade,
a professora Rosangela Lazzaris
iniciou há um ano um trabalho de
base em Guaramirim. Conhecida

porCanhota, a ex-atleta - que ves

tiu as cores de Jaraguá do Sul no
Jasc - fez uso de sua vasta experi
ência para criar e gerir o projeto
"Handebol: Cultive essa ideia".

"Atletas são como diamantes
na natureza. Aparecem em forma
de cascalho e ainda é necessário

lapidar para ver o seu brilho. Um

bom profissional sabe a diferença
entre cascalho e diamante", defi
niu. O projeto conta com a adesão
de mais de 80 crianças, com ida
des entre 10 a 14 anos.

Destacando a importância
da' atividade, Canhota confirma

que o foco inicial é transformar
a vida dos jovens. "O handebol

pode ser visto como uma possível
profissão, mas o jovem é prepa
rado tanto para ser profissional
do esporte, como um cidadão de

sucesso", acrescentou.
Em meio aos inúmeros títu

los na carreira, Canhota mostra

simplicidade e prioriza apenas as

conquistas do trabalho como pro
fessora. "Em menos de um ano,

o projeto está se mostrando uma

surpresa para Guaramirim. Na

primeira participação oficial, con
quistamos o vice-campeonato na

Copa Santa Catarina, no infantil

masculino", destacou.

O sucesso em quadra gerou
convites para um evento da Con

federação (CBHa). Frutos do

projeto, Gabriel Ortiz e Felype
Rafael Roza participaram do

acampamento nacional, realizado
em Blumenau. Na oportunidade,
tiveram contato com o espanhol
Jordi Ribera, técnico da Seleção
BrasileiraMasculina.

Por fim, Canhota afirma que
mesmo com as dificuldades, o

retomo é gratificante. "A luta é
eterna para quem trabalha com

esporte. Não medimos esforços
para atingir os nossos objetivos,
muitas vezes trabalhando em

carga dobrada e até investindo

dinheiro do próprio bolso. A re

compensa um dia vem. E não
tem jeito, pois isso é uma pai
xão", concluiu.

Atletas são como diamantes na

natureza. Aparecem em forma de

cascalho e ainda é necessário

lapidar para ver o seu brilho.

Rosangela 'Canhota' Lazzarís,
técnica de handebol

DfVULGAÇÁO

PROMISSORA Projeto de Canhota em Guaramirim começa a ganhar projeção e já colocou dois atletas em treinamento nacional

Bem-estar

Caminhada do circuito "Caminhos do Vale" ainda com vagas
Restam poucas vagas para

a quarta caminhada do circuito
"Caminhos dó Vale", que acon

tece neste domingo (2). Desta

vez, o destino será a região das

'Três Fronteiras', na divisa entre

os municípios de Jaraguá do Sul,
Pomerode e Blumenau. O even

to é gratuito, promovido pela
PME em parceria com a Vivendo

Agência de Viagens e Turismo. As

inscrições podem ser feitas pelo
e-mail caminhosdovalejg@gmail.

, com, até o preenchimento das 105
vagas disponíveis. A inscrição é

condicionada à doação de ikg de
alimento não perecível. A saída
será da Praça Ângelo Piazera, às
8h. Outras informações no (47)
9655-5643, com Raul.
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Futsal

Sub-H com

jogos naArena
.-"

A Arena Jaraguá sedia,
entre ontem e hoje, o turno

da segunda fase do Campe
onato Catarinense de Futsal
Sub-ri Masculino. Ontem,
o CEJ/Urbano/PME entrou

em quadra às 19h30, para
encarar o Figueirense. Hoje
os jogos serão às ioh, contra
Porto União, e às l5h30, con
tra a Apama (Blumenau). A
entrada é franca.

Basquete

Sub-I5joga
no Beira Rio

J

\
r

Patrocinada por O Correio
do Povo e defendendo uma

invencibilidade de cinco jogos
na atual edição do Campeona
to Catarinense da categoria, as
meninas da equipe sub-ig de

Jaraguá do Sul jogam na tarde
de hoje, no Ginásio do Beira
Rio Clube de Campo. O adver
sário será a Asden, de Nave

gantes, na partida que inicia às

l7h, com entrada franca.

Jogosd S i

Inscrições
até dia26

;,

,

�
O Sesi recebe até o dia 26

as inscrições para a segunda
etapa de seus Jogos Regio
nais. Em disputa, as modali
dades de arvorismo, basquete,
bocha, bolão 23, duatlo, fute
bol de areia, futevôlei, futsal,
futebol sete, streetball, tiro,
voleibol e vôlei de praia. In
formações com Eron, no (47)
3372-9442 ou no e-mail eron.

,

waltrick@sesisc.org.br
.'

r
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Kickhoxing salva vida
Um atleta de competição de kickboxing, bem próximo amim, se envolveu

em uma situação nomínimo delicada nesta última semana. Vindo de São
Francisco do Sul, um carro com três indivíduos visivelmente alterados tentou
ultrapassá-lo. Devido o fato de ser numa curva e tendo um caminhão logo a
frente do veiculo desse atleta, eles (os três indivíduos) acabaram rodando na
pista. Essemeu cõnhecido - sendo um ex-bombeiro - imediatamente voltou
ao encontro deste veículo para ajudá-los de alguma forma, caso precisassem.
Eles lhe expulsaram do local com ofensas e ameaças, até mesmo demorte.
Ele então retomou ao carro e seguiu viagem com eles o perseguindo. Em
Araquari, por causa do trem eles o alcançaram. E, commuitos anéis em seus

dedos, começaram a agressão. Como ele mesmo me relatou, "se não fosse o
kickboxing aminha defesa pessoal, eu estaria bem pior". Precisou usar de
'jabs', diretos e chutes frontais - que são básicos em nossamodalidade - para
deixar os três nocauteados, enquanto era socorrido por um bombeiro que
ali passava. Parabéns ao artistamarcial, que mesmo ferido conseguiu se

desvencilhar dos agressores commuita consciência. O atleta, no entanto só

quer se recuperar logo para colocar novamente em prática suas técnicas em

prol de sua saúde mental e física, como sempre faz em seus treinos. E espera
que uma situação desta nuncamais ocorra, nem com ele nem com ninguém.

Ibope
A Rede Globo dobrou seu domínio nos pontos do ibope nas

primeiras horas deste domingo. Tudo por conta das três lutas dos
brasileiros no UFC e parou o Brasil. Na internet postaram vídeos das

comemorações das lutas como se fosse jogo da Seleção na Copa..

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Iitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.
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NOVATO Aos 23 anos, Jair Tomelim disputou pela primeira vez uma competição

Campeonato
celebra o Dia
do Enxadrista
DEMOCRÁTiCO No xadrez, adultos e crianças disputam jogos
em condições de igualdade. A diferença está no raciocínio

QDia do Enxadrista é co
memorado hoje, mas

o Clube de Xadrez Jaraguá
antecipou as comemora

ções no último sábado (25).
Na Arena Jaraguá, realizou
a segunda etapa da Copa
Jaraguá, evento que reuniu
mais de uma centena prati
cantes da modalidade, nas

mais variadas faixas etárias.
A iniciativa atraiu também
competidores de Blumenau,
Joinville e São Bento do Sul.

Entre os participantes,
veteranos dos tabuleiros
como Walter Sonnenhol

(campeão dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina pelo
município, em 1997), pro
messas como Vrnícius An
dré Both (atual campeão
sul-americano, aos 9 anos)
e iniciantes como Jair To

melim (de 23 anos:que pela
primeira vez disputou uma

competição).
Coordenador do evento

e da modalidade, o técnico
Mauricio Berti lembra que
o xadrez é passado para as

crianças a partir dos sete

anos, nas escolas. Porém,
não existem limites de
idade para se jogar, com

crianças disputando jogos
em pé de igualdade contra

adultos. "Trata-se de uma

modalidade democratica,
onde a idade não importa.
O que vale é o raciocínio",.
concluiu Berti.

Varzeano

Oito jogos confirmados para sábado
Após consultar os diri

gentes das equipes envol

vidas, a FundaçãoMunici
pal de Esportes e Turismo
confirmou' a realização- de

oito jogos do Campeonato
Varzeano no 'sábado (10).
Em campo, apenas equi
pes das Chaves E, F, G e

, H, que folgaram na última

rodada. A programação
completa dos jogos pode
ser acessada emwww.fme

jaraguadosul.com.br, na

aba 'Eventos'.

----, .....
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São Paulo goleia o Vasco
e assume a liderança
SÉRIE A Rodada teve também a Ponte Preta surpreendendo o Flamengo,
o Santos atuando pela primeira vez sem Neymar e o empate do Corinthians

venceu por 3 a 0, nos Aflitos. O

argentino Maxi Biancucchi, pri
mo de Messi, marcou dois gols.
Os três pontos foram confirma
dos com gol de EdsonMagal.

Com gol no fim,'o Corin
thians evitou a derrota para o

Goiás e ficou no empate em 1

a 1, no Serra Dourada. Os goia
nos abriram o marcador com

Ernando, mas na reta final
Guilherme decretou a igualda
de. Em Curitiba, o Atlético-PR

empatou com o Cruzeiro em 2 a

2,no Boqueirão. Em Salvador, o
Bahia ficou no empate sem gols
com o Coritiba, no Pituaçu.

completada com gols de Thiago
Carletto, Luan (contra) e Luís

Fabiano, por duas vezes. O Vas

co descontou com Dakson, em
falha de Rogério Ceni.

No primeiro jogo sem Ney
mar, o Santos não demons
trou um bom futebol e perdeu
para o Botafogo por 2 a 1, no

Raulino de Oliveira. Destaque
na equipe carioca para o meia

Fellype Gabriel, que anotou

um dos gols. O atacante Rafa-

el Marques marcou o segundo
e Montillo descontou para os

paulistas. Atuando com sabe
doria em campo, a Ponte Preta

protagonizou a maior zebra da
rodada ao vencer o Flamengo
por 2 a o, em Juiz de Fora. O
técnico Guto Ferreira realizou
umamarcação forte e os gols da
vitória da Macaca foram anota

dos porWilliam e Cicinho.
No clássico nordestino, o Vi

tória surpreendeu o Náutico e

Parte da segunda rodada do

Campeonato Brasileiro foi
realizada ontem. Destaque para
a goleada do São Paulo sobre o

Vasco por 5 a 1, no Morumbi,
que colocou o Tricolor Paulista
na liderança. O primeiro tempo
foi sofrível e as principais emo
ções foram destinadas à reta

.

final. O atacante Aloísio entrou

e incendiou a partida na segun
da etapa. Anotou um gol e deu
uma assistência. A goleada foi

ARRASADOR Ataque do São Paulo funcionou na segunda etapa, quando marcou cinco, duas delas com Luís Fabiano (E)

CAMPEONA O BRASILEIRO - SÉRIE A

Libertadores

De virada, Flu
é eliminado

De forma dramática, o Flumi
nense perdeu para o Olimpia por 2
a 1, no Defensores deI Chaco. As

sim, o Tricolor Carioca está eli
minado da Taça Libertadores. Os
brasileiros saíram em vantagem
com um gol do atacante Rhay
ner, no início da partida. Entre
tanto, os paraguaios reagiram e

buscaram a virada com dois gols
do atacante Salgueiro, ambos de
bola parada. "Eu tenho muito or
gulho desse grupo e não foi me
recida esta eliminação", definiu o

técnico Abel-Braga. "Foram cinco
minutos de bobeira e pagamos
um preço muito caro", constatou
o meia Thiago Neves. Nas semifi

nais, o Olímpia enfrentará o Santa

Fé, da Colômbia. O Atlético-MG
é o único representante brasilei
ro vivo na competição e joga hoje
contra o Tijuana, às 22h, por uma
vaga na semifinal.

Fórmula Indy
Kanaan recebe
alto valor

Vencedor das 500 Milhas de

Indianápolis, o brasileiro Tony
Kanaan embolsou uma quantia
considerável pela conquista.
Apontada como uma das provas
mais tradicionais do automobi
lismo mundial, a corrida rendeu

R$ 12,47 milhões de premiação.
Os valores levam em considera

ção a forma como a corrida foi

conquistada.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A2' RODADA (Ontem)
Atlético.PR 2x2 Cruzeiro
São Paulo 5xl Vasco

Botafogo 2x1 Santos
Flamengo 0x2 Ponte Preta
Náutico Ox3 Vitória
Bahia OXO Coritiba
Goiás 1xl Corinthians
2' RODADA (Hoje)
19h30 Internacional x Criciúma
2' RODADA (9/6/2013)
18h30 Atlético.MG x Grêmio
2" RODADA (12/6/2013)
22hOO Portuguesa x Ruminense
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3" RODADA (:116/2013)
16h20 - Botafogo x Cruzeiro
16h20· Atléticc>PR x Hamengo
16h20· Santos x Grêmio
18h30· Vitória x Vasco
18h30 • Goiás x Cori!lba
21h - Corinthians x Ponte Preta
3' RODADA (2/6/2013)
18h30 - Fluminense x Criciúma
18h30 -Internacional x Bahia
18h30 - Náutico x Portuguesa
18h30· Atléticc>MG x São Paulo

• , I20· Náutico (·2) O 2 O O 2 O 5 -5 O Classificado para Ubertadores

Rebaixados
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E, Empates; D· Derrotas; GP· Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, !®éi'E',i"$",!.I§,I'H'·

J ,I I' " I. I .... t ,1

2'RODADA
Paraná Cluba O x O São Caetano
Avaí 2 x 1 Guaratinguetá
América-RN 1 x llcasa
Sport1xOABC
Caará 1 x O Paysandu
I>SA O x 3 Palmeiras
América-MG 2 x 4 Rgueirense
Chapecoense 1 x 1 Oeste
Atlético.GO 2 x 1 Joinville

Bragantino O x 1 Boa

3'RODADA

31/5/2013
19h30· Joinville x PSP.
19h30 -Icasa x Avaí
19h30· Paysandu xAmériC&RN
21h50· Oeste x Paraná Clube
21h50· Rgueirense x Sport
21h50· ABC x Ceará

1/6/2013
16h20· Palmeiras xAmêrica·MG
16h20 - Bragantino x Guaratinguetá .

21h . Boa x Atlétic(}{;O
21h • São caetano x Chapecoense

Lanterna do campeonato
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Conheça os
,
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beneficios do Cha
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Verde
Disponível em chá, cápsulas e em pó solúvel com sabor, o chá
verde vem ganhando adeptos do seu uso em todo o mundo. O

fitoterápico extraído da planta Camel/ia sinensis traz muitos
benefícios para a saúde. Age como estimulante, energético, diurético
suave e antioxidante, eliminando assim as toxinas que o nosso

organismo acumula no dia a dia. É termogênico, ou seja, aumenta o

metabolismo do nosso organismo, permitindo que este queime
gordura.Dentre os ativos que compõem o chá verde está a cafeína, e
de acordo com estudos recentes, a cafeína contida no extrato de chá
verde é mais eficaz para promover a oxidação da gordura corporal
do que a cafeína isolada, isto devido à associação desta com os

polifenóis também presentes no chá verde.

Dicas sobre o chá verde:
- Pode ser consumido sem

contra indicações; mas nunca
em excesso, consulte sempre seu

médico ou nutricionista.
- Dois copos, de 200m I, de chá verde
solúvel por dia são suficientes.
- Estabeleça uma frequência
diária de consumo.
- Diminui as taxas de colesterol,
controla a pressão arterial, ativa
o sistema imunológico.
- Ingerido antes das atividades

físicas, o chá verde aumenta a

velocidade do gasto calórico.

Disponibilizamos o chá verde
em cápsulas e em chá solúvel
nos sabores abacaxi e limão.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

,I) ekilibrioJarmaciademanipulacao
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