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A vida acontece aqui.'. _ .Ji/I •

Peregnnaçao eucarístíca EDUARDO MONTECINO

Católicos de Jaraguá do Sul demostram á fé na tradicional procissão de Corpus Christi, realizada ontém de manhã, no Centro da cidade. PÁGINAS 18 E 19

Reportagem especial
Trah3Jhos e cuidados
voltados aos idosos

Esporte-
Ciclista supera limitações
e sonha commedalhas
Depois de sofrer um acidente e ter um braço
amputado, Eduardo Sanches, radicado em Jaraguá
do Sul, não se desmotivou e participa de competições.

.
Sonho é estar em uma Paralimpíada. PÁGINA 21

Em Jaraguá do Sul, a prevenção, um dos -

principais meios de os idosos conquistarem a

longevidade, é parte fundarriental da rotina do
centro de referência da terceira idade. PÁGINAS 4 E 5

Há mais de ;manos em Jaraguá do Sul
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Parceria entre CDL e Sine
facilita acesso' ao emprego
OPORTUNIDADES o projeto tem o objetivo de direcionar os trabalhadores para vagas
em aberto no comércio de Jaraguá do SÚl. Por meio do programa, o interessado será

r,edirecionado às- funções cadastradas no-banco de empregos da entidade. PÁGINA 8
.
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DO LEITOR

Pânico ou
sociofobia?

Somente ao pensar em sair para ir a um lugar, onde vai
se encontrar com pessoas, vem a sensação de descon

forto, o coração dispara, a respiração fica ofegante, parece
que falta o ar, surge uma tremedeira pelo corpo, o racio
cínio fica afetado e não consegue focar em nada. Vem en

tão o desejo de não sair de casa, de não ir a determinados

lugares, explode o medo inexplicável sem saber o porquê.
Só quem passa por isto sabe o quanto é difícil superar,

principalmente se amigos e parentes ficam dando palpi
tes e perguntado a toda hora se está passando bem.

Esse distúrbio é diferente de outros tipos de ansieda
de, caracterizando-se por crises súbitas, com ou sem fa
tores desencadeantes e, frequentemente, incapacitantes.
Grande parte dos sintomas podem desaparecer se for

procurada ajuda profissional de imediato, de terapias psi
canalíticas combinadas com medicação indicada por um
médico neurologista ou psiquiatra. Os sintomas podem
desaparecer em algumas semanas, porém podem ocorrer

recaídas com menor intensidade ao longo do tratamento.
.

Importante observar que deve haver um elemento fó
bico que estimula a doença e, para isto, deve-se analisar
todo o local onde se vive, para encontrar o fator 'que dis
para a patologia e, se possível, se afastar dos elementos
estressantes.

A Fobia Social ou Transtorno Ansioso Social, também
é conhecido como Sociofobia, é caracterizada por mani
festações de alarmes com tensão nervosa, medo, dificul
dade em manter relacionamentos e interagir com outras

pessoas devido ao medo inconsciente de julgamento ou

de errar em alguma coisa, fazendo com que seja perfec
cionista e muito exigente consigo mesma�' São pessoas
determinadas e que costumam ter alto senso de respon
sabilidade, bom desempenho profissional e avidez pelos
desafios da vida social.

Um. tratamento de psicoterapia frequente, de duas a

tres vezes na semana, ajudará a obter bons resultados, de
vendo sermantido durante um longo tempo.

•Antonio Lopes, psicanalista

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

Saúde
';

ProntoAtendimento
em funcionamento

Os dois Prontos Atendimentos Médico Ambulato
riais (Pama 1 ePama 2) estarão abertos hoje. O funciona
mento será das 7 às 18 horas, com atendimento médico.
No Pama 2 (Barra do Rio Cerro) haverá também atendi
mento odontológico de urgência. As farmácias básicas,
Farmácia Popular do Brasil, os programas de saúde e as

unidades de saúde não funcionarão no ponto facultati
vo de amanhã. No sábado, o Pama 1 abre das 8 horas ao
meio-dia e o Pama 2 abre das 8 às 11 horas, ambos exclu
sivamente para a realização de curativos..O telefone do
Pama 1 é 2106-8350 e do Pama 2 é 3376-1329.

COMENTÁRIO

Poderes e mistérios
T i a história num jornal e fi
.lJ:Iuei pensando ... Não precisei
pensarmuito para reforçar o meu
credo de não acreditar em coin
cidências. Coincidências seriam
efeitos sem causa. E sabemos que
todo consequente - o fato - resul
ta de um antecedente, o que lhe
serviu de causa. Coincidência se

ria um efeito sem nada a antece

der-lhe, isso não existe. A grande
questão é saber de onde vêm os

antecedentes, quem ou o que os

dispõem em nossas vidas e por
que ...

A história a que me referi,
como disse, estava num jornal e
em resumo contava do falecimen
to de uma senhora octogenária.
Ela foi casadapor 60 anos. Segun
do os familiares, um casamento

feliz, ou pelos menos "normal",
sem sobressaltos nem grandes

lUIZ CARLOS PRATES

conflitos. A tal senhora da histó
ria do jornal - na verdade história
de uma seção de obituário - pas
sou toda a sua vida sonhando em
conhecer Paris, virar a cidade de

cabeça para baixo. Nunca o fez

enquanto casada, e não o fez por
falta de recursos, mas em razão de
ser casada e o marido não gostar
de viagens, não viajava.

Ocorre que lhemorreu omari
do e ela ficou só, com o sonho de
Paris. No primeiro momento em

que pôde, viajou a Paris, realizou
o sonho, virou a cidade de cabeça
para baixo com suas pernas anci-

ãs. Que linda. E ficou mais linda
ainda quando voltou. Voltou, des
fez a mala, contou as novidades

para a família, deitou-se para dor
mir e não mais acordou. O cora

çãoamatou ...
E agora, leitora, diga-me: você

acha que a morte dessa senhora
foi "acaso"? Pois lhe digo com a

mais absoluta segurança, não foi.
A senhora não via mais razão para
viver, perdera o marido e realizara
o sonho de ver Paris. Não lhe res

tavamais nada a viver ou sonhar. É
muito comum pessoas morrerem

na hora em que assim o desejam,
deixando a todos a ideia da coin

cidência, do acaso, do - acidental.
Temos dentro de nós um relógio, o
relógio da nossa vontade, que nos

faz ter saúde ou adoecer, viver ou
morrer. A mente humana tem po
deres emistérios dentro de nós ...

esses médicos para permanecerem no interior, por
que não o faz para os nossos?". Orá, Juliano, por
que os nossos "doutorzinhos" não querem ir para o

"mato", é duro deixar as baladas, shoppings, exibi
cionismos, imobilidade urbana, enfim ... Mas dizem é

que no interior não há condições para fazer boa me

dicina; como se eles fossem bons médicos. Falsos.

• Elas
Eu descia a escada rolante do Beira-Mar Shopping e

atrás demim um vozerio de garotas. Nada que me distraís
se, até que uma delas insistiu para que outra garotamatas
se a aula de inglês e fosse com elas não sei aonde.A garota
tentada disse que não podia, que amãe sabia que ela iapara
o curso de inglês, que ia ser dificil e coisa e tal.A "amiga" in
sistia para que elamatasse a aula. Ouvindo o que ouvi, é por
isso que hoje os pais têm que educar os filhos para que te
mam ou desconfiem dos "amigosmuitomais que dos des
conhecidos. Bah,muitomais. O perigo está entre os amigos.

• Falta dizer
Mais uma me escreve para dizer que está enlou

quecendo por dar duro no trabalho durante o dia e

estudar à noite, pensa em desistir. Não desista, se

possível ache o que fazer de madrugada ... Você é jo
vem e vai valer a pena o "sacrifício". Toque em frente
e Deus a livre de pensar em casamento. Certo?

• Pergunta
O Juliano, um leitor, manda-me uma pergunta:

"- Prates, se o governo vai proporcionar condições a

Projeto
Resultado do
Dia do Desafio

DIVULGAÇÃO '

Na Escola Municipal Francisco de Paula, todo mês, tem coleta de
material reciclável. Sempre na última segunda-feira, os alunos trazem
latinhas, papelão, jornal, vidros de conserva, frascos e garrafas de
plástico. A ação conta pontos para a Gincana da Solidariedade. "O valor
arrecadado em maio (R$ 134,70) será utilizado para comprar exemplares
para a 7ª Feira do Livro", disse a diretora Sirley Schappo.

O Dia do Desafio mobilizou
132,6 mil pessoas na região.
Jaraguá do Sul atingiu 48% da

população. Conforme levanta
mento do Sesc foram 97.334
participantes. Em Corupá fo
ram 3,7 mil pessoas envolvidas
no propósito. Guaramirim teve

a adesão de 17mil. Massarandu
ba motivou 6,2 mil moradores.
Já Schroeder registrou 6,3 mil.
Em São João do Itaperiu, 1,9 mil
pessoas integraram o projeto.
No Estado, 1,9 milhão de habi
tantes dedicou alguns minutos

para atividades físicas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.m t

-

OPlNIAO SEXTA-FEIRA, 31 DE MAlO DE 2013

CHARGE
E NO CORPUS CHRISTI•••

�1ÃvaIDO! I

I

EDITORIAL

Procon rrwstra sertiço em

benefício aos consumidores
O·Procon de Jaraguá do Sul está realizando um bom trabalho nesses primeiros
meses da nOVÇl gestão adrrrinistrativa. O ob

jetivo para assegurar 'as garantias dos direitos
do consumidor na prática exigiu uma ação
mais ostensiva da fiscalização desse órgão.

No transporte urbano, o Procon foi
atuante para que as passagens fossem re

duzidas logo que o prefeito Dieter Janssen
determinou o cancelamento do aumento

autorizado pela gestão passada.
r

Sem abrir uma caça às bruxas, foram
feitas ações orientativas nas lojas para que
fosse respeitada a exigência de colocar os

preços das mercadorias expostas nas vitri
nes. Os empresários do ramo tiveram co

nhecimento dos planos da gestão do órgão
e semostraram dispostos à contribuir para
que a relação entre comércio e mercado

siga as exigência legais e evite problemas
futuros de autuações e multas. Isso man

cha a reputação desse setor.

Agora, osbancos são os alvos da atuação
desse importante serviço à população. Nas
agências é comumhaver desrespeitos às leis
de tempo de atendimento nos períodos de
maiormovimentação de clientes - entre o dia

5 e 15 de cadamês. O Proconexigiumelhorias
a isso e também está atento àdisponibilização
de senhas. São ações pontuais, mas que pre
cisam ser fiscalizadas para oferecer um dife
rencial de qualidade ao serviço do usuário.

"
Ações pontuais para oferecer um

. diferencial dé�qualidade ao usuário.

Num País em que a população ainda
não tem noção de todos os seus direitos

para cobrar as ações que a beneficiem,
mais do que válida essamobilização desse
órgão contra as práticas que prejudiquem
os consumidores.

%
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t OBITUÁRIO
• DEOFINO INOCENCIOABREU morreu

na quarta-feira, dia 29, em Jaraguá do Sul.

Tinha 81 anos. Deixou filhos, genros, netos,
noras e bisnetos. O sepultamento foi realizado
ontem, no cemitério da Vila Lenzi.

• JOSÉALTAMIRBACHMANNmorreu na

quarta-feira, dia 29. Ele tinha48 anos. Deixou pais,
irmãos e sobrinhos. O sepultainento foi realizado no
cemitério do bairro Rio Branco, emGuaramirim.

• ODlIAKAVIKIONEmorreu na terça-feira, dia
28, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 88 anos. Deixou

enlutados filhos, genro, nora, netos e bisnetos. O

sepultamento foi realizado no cemitério central.
• PAULO KEMPCZVNSKI morreu na terça
feira, dia 28, em Jaraguá do Sul. Tinha 90 anos.

Deixou esposa, quatro filhos e quatro filhas,
noras, genros, netos e bisnetos. O sepultamento
foi realizado no cemitério do Centro da cidade.

Santa Luzia
Ponte será trocada

Na próxima segunda-feira começam as obras de

substituição da ponte de madeira localizada junto à

empresa Delmax, na comunidade de Santa Luzia.
Será erguida uma estrutura de concreto. ASecretaria
de Obras informa que será construída uma passagem
provisória no local para atender os moradores.

Cultura
Aulas de dança oriental

ASociedade CulturaArtística (Scar) de Jaraguá do
Sul abriu vagas para o curso de dança oriental. Ovalor
da matrícula é de R$ 50 e as mensalidades de R$ 98.
As aulas são ministradas pela bailarina profissional e
professora Salimi Mehanna. Desde 2001 ela se dedica
ao ensino da dança do vente, dança do véu, dança da
espada, entre outros gêneros. As aulas ocorrem sem

pre na segunda e quarta-feira, com uma hora de dura

ção. Informações pelo telefone (47) 3275-2477.

"
Quanto mais um povo
se desenvolve cultural

e economicamente
menor é o número

médio de filhos

por família.
Do psicanalista Contardo

Calligaris no artigo na Folha
de 5.Paulo, em que faz uma

análise sobre a quantidade
populacional do planeta.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3206
04 - 45 - 68 - 70 - 74

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 911
01 - 02 - 03 - 05 - 06
08-11-13-15-17'
21 - 22 - 23 - 24 - 25

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
'í.;:::f' fomesrenouãueis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a iriformação. Passe estejornolpara outro leitor.

I
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Em Jaraguá do Sul, entre os cerca de 140 mil habitantes, estão
12 mil idosos, ou seja, com mais de 60-anos de idade

VIDA DE IDOSO

ELES PRECISAM
�

MAIS DO QUE SO
COMIDA E CASA

TERCEIRA IDADE

No Brasil, existem mais de 20 milhões de pessoas com idade superior aos 60 anos

Eles representam cerca de 9% de
toda a população brasileira, ou

seja, atualmente, somam mais de
20 milhões de pessoas, Da década
de 1990 ao ano 2000, este grupo
cresceu nada menos do que 17%
e, até 2025, as estimavas indicam
outra multiplicação semelhante, fa
zendo os idosos chegarem a 32 mi
lhões de representantes no país.

Mas, apesar de tão numerosos, es
sesbrasileiros nem sempre são vistos.
Muitos vivem escondidos dentro das

próprias casas e, infelizmente, poucos

são aqueles que, como se acostumou

a afirmar, vivem de fato a 'melhor
idade'. Acometidos pelos males trazi
dos pela velhice, os idosos necessitam
de atenção especial, mesmo quando
ainda parecem fortes e dispostos.

Segundo o Ministério da Saúde,
as doenças do aparelho circulatório,
como derrame, infarto e hiperten
são arterial, podem ser categoriza
das como a principal causa de mor
te entre.quem tem mais de 60 anos.

Em seguida, aparecem os tumores

e os problemas respiratórios. Jun-

tas, todas essas doenças, associadas
também ao AVC (Acidente Vascular
Cerebral) e ao diabetes, represen
tam 72%·da mortalidade nacional e

já são consideradas crônicas .:

Por outro lado, na medida em

que se vive mais, as chances de de
senvolver este tipo de enfermidade
aumentam significativamente. Com
uma expectativamédia de 75 anos de
vida, os brasileiros devem ficar aten
tos ao controle e à prevenção, duas
palavras que ainda não fazem parte
do dia a dia de milhares de idosos.

CUIDADO QUE NEM SEMPREVEM
De acordo com a equipe do Centro de Referência, en

tre os que frequentam as atividades promovidas no local
ou nos grupos da terceira idade, o cenário familiar pode
ser considerado bom. Isso significa que filhos, netos, gen
ros e noras costumam interagir com os idosos e participar
da vida deles. Porém, este não é o panorama geral. "Existe
uma grande demanda de negligência, onde acaba sendo

preciso aplicar as leis que regem o Estatuto", afirma Fa

biane Karsten, gerente de Proteção Básica ao Idoso.

Existe uma

grande demanda

de negligência,
onde acaba sendo

preciso aplicar as
leis que regem o

Estatuto.

Fabiane Karsten,
gerente de

Proteção Básica

ao Idoso

Esperança. ESta é a palavra que dá título a um grupo
muito especial de Jaraguá do Sul. Formadoporpessoas de
'diferentes idades, ele tem como funçãomaior o apoio aos

cuidadores de idosos. Sejam acamados ou não, doentes ou
aparentemente saudáveis, os maiores de 60 anos sempre

precisam de uma ajuda extra, o que, em contrapartida,
gera inúmeras dúvidas nas pessoas responsáveis por eles.

Para sanar a maioria dessas incógnitas é que o

grupo surgiu. Os participantes se reúnem mensal
mente e recebem informações por meio de palestras
e discussões. Ao lado de filhos ou outros parentes,
estão também cuidadores profissionais contratados
dentro do regime de trabalhador doméstico, merca
do em amplo crescimento na região.
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ATENÇÃO BÁSICA
Em Jaraguá do Sul, a prevenção, urn

dos principaismeios de os idosos conquis
tarem a longevidade, é parte fundamental
da rotina do centro de referência da ter
ceira idade. Incluído no leque da atenção
básica, o local tem'diversas atividades di
recionadas àmanutenção da saúde.

Entre elas, há as oficinas de ginástica,
dança de salão, artesanato, cozinha expe
rimental, artesfbordado, práticas corpo

rais, grupo musical, artes/tapeçaria, jogos
de mesa, coral e marcenaria. Além disso,
o espaço conta também com psicólogo e

assistente social. Conforme Fabiane Kars

ten, gerente de Proteção Básica ao Idoso,
essas ações envolvem cerca de 400 pesso
as mensalmente. Já as aulas de ginástica
levadas aos bairros do município contam
com outros 450 frequentadores.

Paralelo ao trabalho desenvolvido no

Centro de Referência do Idoso, instalado
na Rua Marina Frutuoso, ainda existem
os atendimentos realizados diretamen
te nos grupos da terceira idade. A cidade
contabiliza 37 deles, somando urn núme

ro estimado de 3,5 mil participantes.
Segundo o Censo do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística), de
2010, Jaraguá do Sul tem, aproximada
mente, 12 mil idosos. No entanto, apenas
quatromil deles são atendidos pelos servi
çosmunicipais.

Prestes a entrar na tercei
ra idade, Albertina Tomazi

Medeiros, 59, é outra cuida
dora por profissão. Apaixo
nada pelo trabalho, ela levou
quase uma vida inteira para,
finalmente, dedicar-se aos

idosos. Cerca de cinco anos

atrás, uma amiga a inda

gou sobre a possibilidade de

acompanhar a sogra, acome
tida pela doença de Alzhei
mero "Atendi ao chamado em

primeira mão porque amo os

idosos", ressalta.
E esse apreço é de longa

data. Antes mesmo de traba
lhar com eles, Albertina des
tinada as tardes de domingos
para visitá-los em um asilo

COM O OLHAR NO FUTURO

Meio que ao acaso,Walmi
ra Metzner, 60, precisou re

correr à função de cuidadora
de idosos. Depois de trabalhar
em diversas fábricas, ela se

viu desempregada e, por isso,
decidiu aceitar a proposta de

ajudar umamulher,já afetada
pelos males da terceira idade,
nas tarefas do dia a dia. Foi
então que colocou em prática
os ensinamentos aprendidos
durante vários cursos de pri
meiros socorros frequentados
ao longo da vida.

Mas, a rotina não era nada
fácil. Para chegar à casa da

na cidade onde morava, Iri

neópolis, no Planalto Norte

catarinense. "Saía de lá triste,
deixava o coração com eles",
confessa. Com tanta convi

vência, a cuidadora apren
deu que, assim com exigem
carinho e atenção, também
dão amor e ensinamentos na
mesma proporção.

Na trajetória profissional,
ela cuidou de idosos acometi
dos por diferentes doenças e

situações. Mesmo assim, não
considera a função difícil ou
cansativa. Para Albertina, é,
sim, muito gratificante. O se

gredo desta relação, diz, tem
sido a paciência. "Não levo as

coisas a sério. Os idosos são

idosa, Walmira encarrava cer

ca de três horas de estrada. Na

época, elamorava em São Pau
lo e, por causa da distância,
permanecia na residência da
cliente durante urna semana

inteira e, na seguinte, folgava.
Após esta primeira experi

ência, vieram diversas outras.
Uma das mais marcantes foi
em Blumenau, quando cuidou
de um casal por longos e ines

quecíveis oito anos. "Acom

panhei parte da vida deles, os
conheci ainda bem e vi os dois

falecerem", comenta.
Neste período, enquanto

carentes, acham que estão

abandonados pela família,
ficam deprimidos. Mas, nem
sempre é exatamente isso.

Nós, os cuidadores, devemos
estar entre eles e a família,
fazendo esta ponte. Afinal,
cada um tem a sua própria
vida", ensina.

Nós, os cuidadores,
devemos estar entre eles

e a família, fazendo esta

ponte. Afinal, cada um

tem a sua própria vida.

Albertina Tomazi

Medeiros, cuidadora

trabalhava em Blurnenau e

morava em Pomerode, a cui

dadora passava somente os

fins de semana no próprio lar.
De segunda a sexta-feira, o en
dereço dela era a residência do
casal de idosos. Para garantir o
bem estar da sogra, que havia
sofrido um derrame cerebral e,
por nove anos, teve a locomo

ção atrelada a urna cadeira de

rodas,Walmira contratou tam
bém urn profissional igual a ela.

Acosttimada com o servi

ço, hoje, mesmo aposentada,
não deixa de ajudar. Tanto

que dá todo o apoio neces-

OCP4e5
www.ocponline.com.br
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"
Não sei como

será o meu

amanhã. Não

fiz esperando
retorno, ajudo
porque é duro

ficar velho e ser

jogado em um

canto, esquecido.
Walmlra Mettner.
cuidadora

Walmira Metzner

já cuidou de.
diversos idosos

profissionalmente.
Mas, hoje, dedica
se à cunhada,
de 72 anos

sário à cunhada, de 72 anos.

"Ninguém queria ficar com

ela, até sugeriram levá-la ao

asilo, mas não gosto desses

lugares e, por isso, resolvi cui
dar eu mesma", explica.

O segredo de tamanha de

dicação? Carinho, paciência e

urn olhar apontado para o futu
ro. SegundoWalmira, é se colo
cando na posição desses idosos

que ela vive cada dia. "Eu tenho

dó, não sei como será o meu

amanhã. Não fiz nada espe
rando retomo, ajudo porque é
duro ficarvelho e ser jogado em
um canto, esquecido", afirma.
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PLENARIO
'� políticamiúda tem que acabar"
"

Eno trabalho que Lauro Frõhlich (PSD) tem
encontrado força para superar a perda da

esposa Roseli, que faleceu no dia 23 de abril
em decorrência de uma parada cardiorrespi
ratória. O prefeito atendeu a possa equipe na
tarde de quarta-feira, no gabinete, e respondeu

perguntas por quaseuma hora,mostrando he
sitação apenas ao lembrar-se da companheira.
Com lágrimas nos olhos, o ex-agricultor e em
presário afirmou que a solidariedade que tem

.

recebido neste momento de dor só aumenta a

responsabilidade assumida com o eleitor. Para

. fazer um bom governo, ele diz que é preciso
mudar a forma de fazer política e atrair inves

timentos, aproveitando a oportunidade gerada
pela instalação da BMW em Araquari. Além
disso, Frõhlich não descarta mudanças no se

cretariado. Acompanhe:

SEXTA-FEIRA, 31 DE MAlO DE 2013

"
A política miúda tem que
acabãr. A picuinha não vai

resolver nossos problemas
na Saúde, na Infraestrutura
e na Educação.

Entrando no sexto mês
de trabalho, como o senhor
avalia as ações desenvolvi
das até aqui?

Conseguimos avançar, até mais
do que imaginei diante das dificul
dades encontradas nos primeiros
60 dias. Mas as portas estão se

abrindo, temos conseguido apoio
.

de deputados e das associações.
A equipe vai conseguir, porque
o prefeito é apenas o maestro.

Cada servidor, tanto éoncursado
como comissionado, tem a grande
oportunidade de contribuir para
o crescimento do município. Eu
digo e reafirmo que amudança do
comportamento político é essen

cial, e está acontecendo, mas não
com a pressa necessária. Esse pe
ríodo foi importante também para
que a gente trouxesse uma visão

empresarial, respeitando as par
ticularidades do serviço público.
A política miúda tem que acabar.

Apicuinha não vai resolver nossos
problemas na Saúde, na Infraes
trutura e na Educação.

.

Passado este momento
de adaptação, qual deve ser

o foco do governo até o fim
do ano?

Vai ser captar recursos para
investir. Já estamos com bons

projetos encaminhados: Temos a

garantia do governador Raimun
do Colombo (PSD) da liberação de
R$ 4;5 milhões para construção da
ponte sobre o rio Itapocu. Temos
diversos projetos em Brasília, que
somam mais de R$ 80 milhões,
envolvendo saneamento básico,

construção de escola, posto de
saúde e asfaltamento. Este é um

trabalho que não pode parar.Além
disso, é preciso respeito ao dinhei
ro do contribuinte, damaneira que
se possa fazermais com menos.

o senhor não decretou

ponto facultativo nesta sexta
feira. Este assunto vem ren

dendo polêmica em Jaraguá
do Sul.Asua intenção é abolir
a emenda dos feriados?

Determinamos um calendá
rio já no início do ano. Não é um

castigo para ninguém, mas é uma
decisão em função da demanda
de trabalho. Nós temos que tra

balhar para atender as necessi
dades que temos internamente e

que são enormes. Não posso au

mentar o quadro de funcionários,
então, todo mundo tem que se

.

superar. Éuma forma de a gen
te contribuir com a sociedade. Se

algum. servidor tem algum pro
blema específico e precisa folgar,
não tem problema, ele vai com
pensar de alguma maneira. Nós
somos empreendedores, quere
mos aumentar a receita para po
der aumentar os investimentos e

nesse sentido, um dia de trabalho
é precioso, faz toda diferença.

Como está o andamento
da Tomada de Contas Espe
cial?

A dívida, os números, já foram
levantados. (Segundo levantamen
to oficial, ogoverno anteriordeixou
de pagar R$ 9,5 milhões). Agora o
trabalho é detalhar os problemas,

juntar toda papelada e encaminhar
a documentação ao Tribunal de
Contas, que já está ciente de algu
mas situações. Este trabalho pode
levar mais 30 a 60 dias.

Mas há indícios de irregu
laridades?

Tem, alguns procedimentos
apresentam problemas. Mas quem
vai decidir o que fazer é a Justiça.
Nós vamos fazer a nossa parte e

pagar as dívidas em dia.

foi orçado, mas não foi atingido. A
expectativa é quemelhoreum pou
co no segundo semestre.

o projeto do vereador
de oposição Charles Longhi
(PMDB) recebeu parecer
contrário e a base governis
ta fez uma indicação para
que o Executivo apresente a

Lei da Ficha Limpa. Quando
o senhor deve encaminhar
o texto?

Não entrei no mérito jurídico
da questão, mas se omelhor enca
minhamento for mesmo este, vou
encaminhar à Câmara o projeto.

o seu partido ocupa pou
co espaço no primeiro esca

lão. Como está a pressão por
cargos?

A situação' é tranquila. Claro CommaiorianaCâmara, a
que os partidos aliados têm suas! relação com Legislativo segue
demandas, isso sempre vai acon- tranquila?
tecer. No momento temos vagas Eu tenho bom relacionamento

abertas, mas pela questão econô-
_
com todos os vereadores, dá situ

mica não será possível preencher. ação e da oposição. Entre eles lá
Tivemos esta semana uma reunião na Câmara existem alguns proble
com todos os partidos aliados e mas, mas eu quero dialogar com
está tudomuito bem. todos eles, o município só tem a

ganhar com isso.
. Pode haver .mudanças no

secretariado no segundo se

mestre?
Estou analisando algumas si

tuações sim. No geral estou satis
feito, mas pode haver mudanças
no secretariado.

Como está a saúde finan
ceira domunicípio?

A situação é complicada em to

das as Prefeituras pelo momento

econômico que opaís enfrenta, que
está estável, mas não reage. A que
da está em cerca de 9% entre o que '

Com avinda daBMWpara
Araquari, a região deve ser

beneficiada?
Existem muitas negociações.

Digo brincando que Araquari
conquistou uma princesa, que é
a BMW, mas isso vai gerar diver
sas demandas e abre um leque de

oportunidades para região. Temos
que aproveitar este momento. Das
empresas já confirmadas uma é a

Centerleine, de solda de precisão
para peças automotivas. Eles já
têm uma pequena unidade, mas

vão expandir. Estamos em nego

ciações com diversas outras em

presas, mas 'ainda em fase de con
sulta. Temos a questão logística, e
uma expectativa grande para du

plicação da BR-280. Até aqui todo
mundo teve paciência, mas agora
chega, os prazos precisam ser ob
servados.

Como a região pode apro
veitar estas oportunidades
em conjunto?

Por exemplo, a mão de obra
r

especializada está em bom núme
ro em Jaraguá, mas aqui temos
mais terrenos. Os doismunicípios
podem sair ganhando. Para isso,
temos que unificar o discurso, im
primir seriedade. Estas empresas
querem garantias da continuidade
de uma política séria, transparen
te e de -sustentabilidade por pelo
menos 20 a 30 anos. Isso muda
o perfil de fazer política. Eu quero
fazer amelhor administração pos
sível, assegurar qualidade de vida
à população e para isso é preciso
ter recursos pára investir. E para
investir, é preciso atrair .

o senhor perdeu a espo
sa há um mês, como está en
frentando estemomento?

(O prefeito para por alguns
minutos, visivelmente emociona

do) Essa é uma questão dificil. Eu
tenho uma responsabilidademaior
ainda com Guaramirim diante da
solidariedade que recebi. Minha

esposa teve todas as honras possí
veis. Não é fácil superar a ausência,
recarrego as forças ao lembrardela,
que foi uma grande batalhadora.
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Nova sede da Prefeitura terá que esperar
A conclusão das obras da nova Prefei

tura de Corupá vai ser adiada. Por conta
da queda na arrecadação municipal e

pelo número de precatórios, o prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB) preferiu
segurar a execução das obras. Prevista

para o fim deste ano, a inauguração do
novo prédio deverá ficar para 2014.

Com aproximadamente 95% de toda

parte de construção civil já concluída,
o planejamento da Prefeitura para este

ano, segundo Tamanini, é de que em

120 dias o setor de engenharia e plane
jamento e a Secretaria de Agricultura
sejam realocados para a nova sede. No

local, já estão em funcionamento a Se

cretaria de Obras e o almoxarifado.
A colocação de forros e divisórias

e a instalação da parte elétrica e dos
ares-condicionados já estão com "boa

parte" finalizada, nas áreas destinadas
aos dois novos setores. O restante, de
acordo com o prefeito, vai depender da
arrecadação do município.

Além disso, a previsão era de que
a construção de guaritas começasse
no início de abril, porém, elas tam

bém deverão ficar para o ano que vem.
"É como na casa da gente, a gente faz
o reboco, mas se falta dinheiro, espe
ra para poder pintar", diz Tamanini.
Desde 2010, quando a obra foi inicia

da, a Prefeitura investiu cerca de R$ 1,
1 milhão na construção e R$ 1,9 milhão
na compra do terreno, localizado na_

Rua Henrique Mess.

EDUARDO MONTEClNO

BR-280, trecho urbano
Vai ficar para próxima semana o lançamento do edital de

licitação para duplicação do trecho urbano da BR-280, entre
os municípios de Guaramirim e Jaraguá do Sul. De acordo
com o secretário de Infraestrutura do Estado, Valdir Cobal
chini, o edital está concluído e aprovado, mas ainda é neces-

- sária a assinatura do governador Raimundo Colombo. "Pre
cisamos da sanção do governador para poder abrir a licitação
pelo Regime Diferenciado de Contratações, onde ganhare
mos um tempão", explica. A reunião com o governador deve
ser realizada no domingo.

As ressalvas
Ao aprovar, com ressalvas, as contas do segundo ano de

_, governoDilma Rousseff, oministro que relatou o processo no

TCU (Tribunal de Contas da União), José Jorge, fez críticas
às manobras contábeis promovidas no fim de 2012 e alertou
sobre o risco de uma "argentinização" da política fiscal. As
críticas doministro referem-se a uma série de manobras con
tábeis e uso de brechas legais, nos últimos três dias de 2012,

que permitiram cumprir a meta de superávit primário, mas
que abalaram a credibilidade fiscal do país junto ao merca

do. Na ocasião, o governo sacou R$ 12,4 bilhões do Fundo
Soberano dó Brasil, além de efetuar uma série de manobras

que permitiram que a União antecipasse R$ 7 bilhões em di
videndos da Caixa Econômica Federal e do BNDES.

www_gumz_com_br
(47)3371-4747

Consultoria Empresarial
CR&ISC, 1lII6269/IJ
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Praça em
novembro

Apesar da dificuldade finan

ceira, a reformulação da Praça
ArthurMüller, localizada naAve
nida Getúlio Vargas, deve conti
nuar. No momento, o único pro
blema com o andamento da obra
é a questão das chuvas, que, de
acordo com o prefeito Luiz Car

los Tamanini, têm atrapalhado o

serviço de terraplanagem, tubu
lação e drenagem. A previsão é
de que o espaço seja inaugurado
em novembro. Com investimen
tos de R$ 780 mil do governo do
Estado e""R$ 220 mil da Prefei

tura, a praça contará com quios
que, academia ao ar livre, mesa
de jogos, parque infantil e palco
para apresentações culturais.

BigBrother
nas fronteiras

Brasil, Bolívia e Peru vão re

forçar o esquema de segurança
nas áreas de fronteira como ten

tativa de impedir o tráfico de dro

gas na região. A Bolívia tem uma

fronteira de 1.131 quilômetros
com o Peru, pormeio dos Andes e

daAmazônia, e 3.133 quilômetros
com o Brasil, na região amazôni
ca. Além disso, o governo fede
ral pretende montar em parceria
com os Estados um esquema de

vigilância com câmeras ao longo
dos 16,8 mil quilômetros de fron
teira do Brasil. Ao menos 624 câ
meras de monitoramento devem
ser instaladas ainda neste ano,
inclusive em Santa Catarina.

Policiamento
na área central

Durante a plenária da Câmara _

dos Dirigentes Lojistas de Jara

guá do Sul, na quarta-feira, o ma
jor Andrade prestou contas sobre
o trabalho realizado pela Polícia
Militar aos comerciários da cida

de, preocupados com a onda de
assaltos a estabelecimentos da re

gião central. De acordo com ele, o
policiamento será intensificado e o

trabalho da bike patrulha retoma
do. Apesar de alertar para a falta
de efetivo policial, Andrade afir- -

mou que 14 policiais militares que
trabalham na segurança do Presí
dio Regional serão realocados em
rondas no centro da cidade.
" II J I

' I
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CDL cria banco de
•�

vagas no comercio
CO,MÉRCIO Parceria

com o Sine encaminha

beneficiários do

seguro-desemprego
para empregos

disponíveis

Carolina Veiga

A Câmara dos Dirigentes Lojis
.1"\tas (CDL), em parceria com

o SistemaNacional de Empregos
(Sine), lançou o programa CDLj
Sine Oportunidades. O proje
to tem o objetivo de direcionar
os trabalhadores que procuram
o benefício do seguro-desem
prego na agência para vagas em

aberto no comércio de Jaraguá do
Sul. Por meio do programa, o in-

.

teressado será redirecionado pelo
.

Sine até uma vaga cadastrada no
banco de empregos da CDL.

De acordo com o presiden
te da CDL, Neivor Bussolaro, o

programa pretende eliminar a

diferença na equação entre as

quase 500 vagas em aberto no

comércio da cidade e o número
de beneficiários do seguro-de
semprego. "Estamos receben
do currículos e cadastrando as

vagas em aberto. Fazemos uma

triagem com as pessoas vindas
do Sine e encaminhamos para o

empregador", explicou.

EDUARDO MONTECINO
f

FACILIDADE Atendimento no Sine também será direcionado ao cadastro da CDL

Entre os meses de janeiro e abril
de 2013, foram concedidos 3,1 mil
benefícios de seguro-desemprego,
uma média de m ao mês. Até o

momento, há 15 vagas cadastradas
na ,'CDL esperando funcionários

para ocupá-las,
Para alimentar o programa,

além do banco de dados com pes
soas interessadas em trabalhar, a
CDL também está cadastrando as

vagas em aberto nas lojas e super-
.

mercados de Jaraguá do Sul. Para

participar, o lojista deve comuni
car à CDL a demanda de profissio
nais de que necessita.

EDUARDOMONTECINO
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Presídio
Revista continua

Diferente de Joinville, onde uma portaria
publicada na semana passada determinou

que os visitantes da Penitenciária e do Pre

sídio daquela cidade não devem mais passar
por revista, em Jaraguá do Sul o procedi
mento será mantido na unidade. Segundo
a juíza de Vara de Execuções Penais, Anna
Finke Suszek, não há nenhuma alteração
prevista para o Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. "Não recebemos denúncia de abuso

por aqui e, por enquanto, a revista é a única
forma segura de garantir a vida e a integridade
:tisicá. dos agentes", declarou.

Acidente

vítimas intentadas
Permanece internada naUTI do Hospital

São José, de Jaraguá do Sul, a vítima de 27
anos socorrida pelos Bombeiros com múlti

plas fraturas. Ela conduzia uma Fiorino, com
placas de Joinville, que bateu de frente con
tra um Strada na noite de terça-feira, na SC-
108. Os outros dois feridos-desta colisão já
receberam alta. Outro paciente do Hospital
São José é o motorista do Siena, que foi ar
remessado para um barranco depois de coli
dir contra uma carreta, no segundá acidente
daquela noite, na mesma rodovia. Já a pas
sageira do veículo deixou o hospital ontem .

Roubo

Veículo recuperado
Um furgão foi levado da Rua José Pans-

�

tein, na Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul,
na noite de quarta-feira. O infrator fugia sen
tidoMassaranduba, mas perto da divisa com
Guaramirim abandonou o carro e entrou em

um matagal. A PolíciaMilitar, auxiliada pela
guarnição de policiamento de cães, conse
guiu alcançar o autor. O menor de 17 anos,
com várias passagens por furto foi apreendi
do e conduzido a Delegacia.

Guaramirim

Passagem na ponte está precária
Diariamente, cerca de 300 ramirim pedindo a restaura

pessoas utilizam a antiga pon- ção da ponte e instalação de

te, que liga os bairros Imigran- iluminação pública. Grande
tes e -Centenário, entre Gua- parte das pessoas que utili
ramirim e Jaraguá do Sul. A zam a estrutura trabalha em

situação da estrutura, conhe- empresas da região.
cida como a ponte da Zanotti,

.

Para o aposentado, Bar
preocupa os pedestres, ciclis- tolomeu Petri, 78 anos, que
tas emotociclistas que passam mora no bairro Ilha da Fi

pelo local. Aparte em madeira gueira, em Jaraguá do Sul, a
está em desnível e apresenta reforma precisa ser urgente.
algumas fragilidades., Toda semana ele escolhe esse

"Ela é muito utilizada. caminho pela segurança e

Sem esse acesso, eles preci- para encurtar as distâncias.
sariam passar pela BR-280, "Semana passada eu trou

o que se torna perigoso",. xe meu martelo para pregar
afirmou o vereador Charles

.

uns pregos que estavam para
Longhi, que apresentou in-cima, até furou um pneu, está

dicação a Prefeitura de Gua- perigoso", disse.

Segundo Longhi, a parte
mais danificada estána cabe- .

ceira de Jaraguá do Sul. O ve

reador defende uma parceria
entre as administrações para
executar os reparos. Já o se

cretário de Infraestrutura,
Diogo Junckes, afirma que
Guaramirim irá assumir a

responsabilidade da reforma.
O prazo é de 60 dias.

"Essa estrutura está a qua
se oito anos sem melhorias.

. Não temos como refazer, a

administração não tem or

çamento, mas por enquanto
vamos garantir a. segurança
da população", comentou

Junckes.
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Dois" espaços em Jaraguá do Sul participam de

projeto paulista que pretende colorir muros e paredes

,

TELA No bairro
Vila Lenzi, a
parede da casa de

Mayara Bauermann
aguarda o grafite
há dois meses,

Outro espaço que aguarda
um artista candidato está na

Rodovia Bertha Weege. Dife
rente da parede na Vila Lenzi,
o muro da casa é de frente para
a rua. Contudo, os dois locais
continuam disponíveis.

AGUARDANDO
Muro na Rodovia

Bertha Weege
também está

disponível

_'

Bárbara Elice

Numa movimentada rua do bair
ro Vila Lenzi, entre dezenas de casas,
comércios e indústria; há uma tela
de pintura gigante. Está ali há algum
tempo, na espera de alguém que quei
ra mostrar a sua arte. Contudo, ainda
não surgiram candidatos. Talvez por
que seja difícil percebê-la. Talvez por
que ela não seja exatamente uma tela
de lona e madeira, mas uma parede de
tijolos e cimento.

Essa enorme tela, que sus enta
uma casa na Rua Padre Alberto Ro
muald Jakobs, faz parte de um projeto
criado em São Paulo - e que alcançou
a América e Europa. "Color+City" (ou
Color Plus City), idealizado pelo de

signer Gabriel Pinheiro e pelo artista
Victor Garcia, é um proposta que pro

porciona o encontro entre um espaço
livre e um artista criativo.

Na prática, significa que qualquer
pessoa pode cadastrar a área externa
de um imóvel, desde que seja a pro
prietária e o espaço seja visível à via
pública. A imagem da fachada fica

disponível no site colorpluscity.com,
à espera de um grafiteiro. O projeto
ganhou apoio do Google, que viabili
zou a plataforma e aliou os cadastros
à rede social Google+.

.

Desde o lançamento do projeto,
emmarço deste ano, 123 muros foram

pintados no Brasil; e um na França.
Atualmente, 554 espaços brasileiros
estão reservados por pintores interes- .

sados. Colômbia, Estados Unidos, Ca
nadá, Portugal e Reino Unido têm um

muro reservado em cada país.
Os espaços disponíveis somam 755

muros e paredes, somente em terri
tório nacional. E dois deles estão em

Jaraguá do Sul. No bairro Vila Lenzi,
a parede da casa vizinha se estende

por quase todo o jardim de Mayara
Bauermann, de 22 anos. "Aqui vemos
muitas pichações, mas não grafites. E
como estávamos pensando em pintar
a parede, resolvi inscrever no site",
disse.

A aparência envelhecida da constru
ção revela a necessidade de uma refor

ma, que é adiada há anos. Após desco
brir o Color+City em uma reportagem
na televisão, Mayara pesquisou sobre a

iniciativa e decidiu participar. Para a jo
vem, que costuma pintar paisagens em

telas, a arte de rua surgiu como a solução .

para colorir a própria casa.

A propriedade é da sogra de Maya
ra, que aprovou a ideia. Mas, desde

.que o espaço foi inscrito no projeto,
há dois meses, não apareceu ninguém,
para pintá-�9· H H : � lli li I 1 "

,
=,
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Guerreiros chineses
Ser turista na China não é vida fácil.

Os vendedores de rua são implacáveis
em suas ameaças. Eles pedem, imploram,
barganham. Vendem imagens de
madeira de guerreiros cavaleiros, frascos
de perfume, bules de chá, camisetas
estampadas"I Love China", horríveis
naviozinhos, e colocam-os diante de nosso
rosto e gritam: "Compre estrangeiro!".
Esses mesmos vendedores às vezes

• pigarreiam, às vezes escarram, às vezes
cospem, às vezes babam enquanto
querem vender para você. Um deles

enquanto oferecia seus bonés, pigarreou
ruidosamente e escarrou no chão e,
em um reflexo de polidez, esfregou o

escarro com o sapato.
Os chineses tendem a cuspir em cestos de
lixo ou contra troncos de árvores; mas nem
mesmo uma campanha governamental
evitava que alguns cuspissem no chão, e
vi pessoas cuspirem em tapetes, sempre

se lembrando polidamente de esfregar o
cuspe com seu pé.
Xian, quase no centro do país, é uma cidade
genuinamente interessante e bonita, e antes
de tudo um lugar imponente e importante,
diferente nesse aspecto da maioria das
outras cidades chinesas, que são sujas de
fuligem, mal construídas e industriais. O

primeiro sinal da cidade é o alto e grosso
muro a sua volta, como uma fortificação
medieval, com o mesmo aspecto da Grande
Muralha da China. Xian está ligada com
o primeiro Imperador chinês, o homem
que unificou a China, queimou os livros,
construiu a Grande Muralha, padronizou

o' as leis, a moeda corrente, a língua escrita
e ordenou que fossem feitos soldados
de terracota. Isso foi feito há mais de
dois mil anos, mas os soldados só foram
encontrados há trinta e poucos anos.
Os soldados de terracota são homens
e cavalos em tamanho natural, eretos,

marchando para frente em suas armaduras
através de uma área tão grande quanto
um campo de futebol, mil deles, e cada
um tem um rosto próprio e um estilo de

penteado próprio. Ficaram enterrados
até 1974, quando um homem cavando
um poço bateu com a pá na cabeça de um
soldado e os descobriu. A rara qualidade
dos soldados de terracota é que difere de

qualquer outra coisa turística na China, eles
.

estão exatamente como eram quando foram
feitos. São a única obra histórica na China

que não foi repintada ou falsificada.

"
Xian está ligada com o primeiro
Imperador chinês, o homem que
unificou a China, queimou os livros,
construiu a Grande Muralha ( ..•)

Clique animal JUCA Esse lindo
menino gosta de

brincar, correr e
dar carinho, pois
já sofreu muito
vivendo amarrado
e comendo apenas
restos de comida

jogados ao chão.
'

Agora espera uma

família que o ame de
verdade. Se dá bem
com outros cães e

gatos. Porte médio,
um ano de idade,
castrado, vacinado e -

vermifugado. Contato:
Clínica Amizade,
3371:'2340 ou
3275-1887

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

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
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31/5
Adir Sieverdt
Alan J. Rahn

Alana Gomes
Ana Paula Picolli

Anderson Neumann

Andrei Mello Ferreira

Andrieli Pereira

Aykson F. da Silva
Bruna E. Pereira

Cristiano Lener! Jr.

Danilo Boling
Darlene S. Pereira

Diana Silva
Dolores M. Finta
Edemir Hornburg
Elenice Wenk

Franciele Woelk

Francisco Urbanski
Gabriela Franzner

Gefersson Stinghen
Guilherme H. Neto

IIvi Fodi

Iraci Darse Schünki
írio J. Bortolini

íris Friedemann

Jair A. Backes
Jarder J. Mohr
Jean Carlos Veloso

Jeferson Luis Leithold
Jenifer Colari
Jonas Stinghen
Juan C. Veloso
Letícia Junkes Dineli

Alves da Costa
Luciane Rahn

Marcelo Caccia
Márcio Bylaardt
Maria das Graças Inácio
Mário C. Andreatta

Marli Cipriani
Micheli S. Caetano

Miguel Gustavo Balsanelli
Nilda B. Leskowicz
Noêmia Neujorks
Odenir da Rosa
Paulo Fogliatto
Roberto L. Zehnder

Rodrigo Piazera

Sabrina Woelk

Tainara Danielle Leskowicz
Vanderlei M. Pereira

Waldiro Wendoff

Yasmin Guimarães

Clint Eastwood - Atar
• Brooke Shields - Atriz
• Colin Farrell - Ator
• Marcelo Falcão - Cantor
• Marco Nanini - Ator
• Manlia Gabriela - Apresentadora
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Ricardo Daniel 'Ireis OCPII

m poracaso.com ê contato@poracaso.com

Made In Jaraguá
Atentem às prateleiras

das bancas, que a capa do

especial da revista Mun
do Estranho deste mês é
autoria de jaraguaense.
A encomenda da Editora
Abril veio há pouco mais
de um mês para o dese
nhista Alan Lourenço da
Silva (A23), que há pou
cos dias compartilhou
conosco a novidade. Re
comendamos uma visita
ao portfolio do amigo,
impossível sair de lá sem

encomendar uma peça:
flickr.comlfotoilustracao.

Ingressos
Emmerson

Nogueira
Opa, corram lá no Po

rAcaso.com que hoje lança
mos sorteio de 2 ingressos
para o show que vai rolar
com Emmerson Noguei
ra, dia 8 de junho, na Scar.

Quem quiser garantir pre
sença desde já pode proce
der com a compra, os in

gressos estão disponíveis na
bilheteria da Scar e no site
Ticketcenter.com.br. Valo
res: inteira 1° lote, R$100;
inteira 2° lote, R$140.

@poracaso d /poracaso

Para o Dia dos
Namorados

Pensando em um jantar romântico
para 12 de junho? Facilitamos para os

Romeus, segue a lista dos principais .

points de nosso roteiro gastronômico
que terão programação especial, com
destaque para quem aceitará reservas:

Arriba Mexican Bar, Bela Catarina,
Bodega do Richter, Cachaçaria Água
Doce (reservas até as 19h), Confraria
do Churrasco (reservas até as zoh), Du
Chocolat, Jack American Bar, Kantan
Sushi Lounge, Madalena Chopp & Co

zinha, Mr. Beef, Sushi de Casa (apenas
delivery) e Zabú Café. Acessando o site

PorAcaso.com, vocês podem conferir os
telefones de contato de cada point.

Agito autêntico no palco do Sam'Bar, com Heton

Tancredo, Didu Bernardes, Tinho Santos e Pé Lopes

DIEGO JARSCHEL

Café Colonial
Sábado é· dia de Café

Colonial aqui no Centro,
'a especialidade é o serviço
ali na Bela Catarina, sem
pre das lsh30 às 19h. Mesa
caprichada, o consumo

pode ser livre ou por quilo.
Liguem no 3371 3412 para
reservas e informações.

Secou
A demanda superou a

capacidade de produção,
e a equipe do Stannis Pub,
informando com, pesar,
disse que está sem cerveja,

.

e só poderá reabrir o point
no próximo dia 7. Os ra

pazes estão trabalhando à
toda para encher os barris,
mas ainda assim prometem

o sorriso de Kananda Mayer iluminando
a balada no club TheWay

compensar a "folga". Dia 8
vai rolar festa legítima no

pub, quem sobe ao palco
para show é a banda Gaitei
ros de Lume, tocando mú
sica tradicional de países
com influência celta noite
adentro.

Countdown
Marquem no calendá

rio, faltam 6 dias para a 7a
edição da Feira do Livro,
Este ano o evento acontece

no pátio da Scar, receben
do milhares de livros e de
visitantes para a verdadei
ra festa da leitura. Convi
dados especiais deste ano .

para palestras: Adriana
Calcanhoto e Zeca baleiro.
Confiram a programação
acessando feiradolivro.org.

www.ocponline.com.br
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AGENDA

HOJE À NOITE
� 22h - Jelly Shot Party.

Local: Blackbird Bar 147 3275 2398

.

� 22h - Sacra-Feira / Shaw com Ulysses e Thirray.
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

,. 22h - Música ao Vivo / Pagode com Oda & Convidados.
Local: Sam'Bar 147 3054 4848

SÁBADO.1/6
,. 21 h - Shaw de Jazz com Guitar Duo.

Local: Blackbird Bar 14732752398

•• 22h - Música ao Vivo / Shaw com Grupo Produto
Nacional. Local: Sam'Bar 147 3054 4848

+' 22h - Música ao Vivo / ShowcomMiscegenation.
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

.. 22h - London For Friends / Shaw com Wesley & André e

Levando um Lera / DJ Diego Feller / Elas free até as Oh.
Local: London Pub 14730550065

DOMINGO 2/6
.. 22h - Música",ao Vivo / Pagode com grupo Na Pegada.
Local: Sam'Bar 147 3054 4848

Gabriela Leoni e a vista privilegiada do
mesanino da Patuá Music

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocP 12e13
www.ocponline.com.hr

.-':;_" ,

Bom dial.
Bom dia, urbe sorrisol Hoje é

sexta-feira, dia 31 de maio! Dia
Mundial de Luta Contra o Ta
baco. Para quem não tem folga,
como este colunista de papel,
hip hip, urra! Mais um fim de se
mana chegou! E vamos à coluna"
mais lida de toda a nossa região.
Mas antes, uma frase para você
refletir: "O caráter pode se ma

nifestar nos grandes momentos,
mas ele é formado nos peque
nos" (Phillips Brooks).

Laluna&
Vinicius

Dia 22 de junho vai rolar,
na Patuá Music, um mega show
com a dupla sertaneja Laluna &

Vinicius, da música Tome Pega
da. Agendem!

Capa
A farmacêutica Rosângela

Lenzi é matéria destaque da Re
vista Nossa Weekend deste final
de semana. Ela fala de sua traje
tória e dos 25 anos de sucesso do
Laboratório Lenzi.

Nova cara
A revista Nossa Weekend,

que está há mais de dois anos

no mercado, em breve estará de
"

cara nova, recheio novo e muitas
novidades. Aguardem!

3370-3242

lINl!jA Vera Pasqualli na festa só ,para elas, na Epic

... MUNDO DOS BRINQUEDOS

... 47 3370.0978 Rua Reiooldo Rau ô9ê - Centro - JJaraguá do SIJI - se
�--------------------�----------�

HAP�Y Callilil� Rereil1ate, �onatljlaA Onthrnann conferindo o Madalena Cozinha

As lulus já estão agendando cabeleireiro,
roupas coloridas e acessórios. O bolinhas já
estão passando calças-paraqúedas de cores

néon. Além de providenciarem muita ener

gia positiva, claro! Toda essa arrumação é por
causa da festa dos anos 80, dia 8 de junho, na
Epic. Como a noite vai ser embalada pelaban
da Bill Bird e os DJS Nêne Wolf, Macarrão e

Julio Janhke, vai rolarmesmo um festão!
.

"

_
Moa Gónçalves

NAS RODAS
FestaAnos 80

o empresário, Flávio Vieira,
reuniu sua tribo e. formatou mesa

vip ontem, no London Pub.

• • •

Hoje o bar do Rubinho, na Barra
do Sul, vai ferver. Nem a chuva

que os céus vêm prometendo
segura o barulho.

VARIEDADES

CAFÉ
Marieli

Nocilodi
e Kety

Prestini
saboreando

-

o delicioso
café da
Doce

Pimenta
MAURICIO HERMANN• • •

o meu amigo, o DJ Xalinho, já
prepara o tempero do churrasco.

• • •

Renata Rucinski, Monize
Hanemann e RosHeia Krawulski
tomaram cafezinho da tarde

na Bela Catarina.

Sf(Y
EQUIPAMENTO
E INSTALAÇAO

.�
/ ItJjtdit.i

.,

.HDTV É ISSO M.i!ili'h.f
KA�ÓS··
"H Q T E t

(47) 3371-4643 I 3054-4643
Presidente Epitácio Pessoa 1645" Sala 1

Centro I Jaragua do Sul

,C"Devolta
A bonita, Mariana Andreatta,

que mora na cidade de Rio Cla

ro, em breve estará passando no
vas férias na terrinha. A garota
se apaixonou por Jaraguá. Seja
sempre muito bem-vinda!

Ser feliz é deixar de ser vítima

dos problemas e se tornar

um autor da própria história.

É saber falai' de si mesmo. É
não ter medo dos próprios
sentimentos.

Fernando Pessoa

Pense nisso
"Acredite no seu sonho, lute

por ele e, quando tiver a oportu
nidade, aproveite como se fosse
um momento único em sua vida,
e acredite: ele pode não ser úni

co, mas vai ser inesquecível".

CAPA A farmacêutica Rosângela
Lenzi estampa a capa da Revista
Nossa Weekend. Fala dos 25 anos

do laboratório Lenzi

TE CONTEI
• COmeça hoje e vai
até dia 8 de junho o

concorrido bazar das

grifes infanto-juvenil Lilica
Ripilica e Tigor ITigre.
É de segunda a sexta,
das 9 às 20 horas, e,
no sábado, das 9 às 15
horas. Contado.

SHaW o cantor Enéias Raasch (D), voz e violão, com participação especial
de Thiago Daniel, movimenta hoje o Cheers Irihs Pub, em Corupá

DIVULGAÇÃO

., O Restaurante Park
Aurora também está

programando um

cardápio especial para
o Dia dos Namorados.
Que saber mais? Ligue
no 3376-1084 ou 9622-
2222 .

.. Tem gente conhecida

por aí que está sendo

apelidada de Geise
Arruda. Vixi ... Só muda a

.

�

cor do vestido!

.. Você já deu uma

passadinha na Tevah, no
Jaraguá Park Shopping?
Então corra! A loja dos
descolados de plantão
está com uma coleção
de inverno de matar, se é

que você me entende.

., Tudo, menos Tiririca
candidato a Presidente
da República. Aí já é "

palhaçada! ,

., Uma ótima sexta-feira
e cuidado: você está
sendo filmado.

• Com essa, fui!
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Tirinhas

,

PREVISAO"DO TÉMPO
'

'

Piadas

Cachorro sensitivo
Dois amigos conversando:
- Eu tinha um cachorro que era uma coisa, viu! Sabia distinguir uma

pessoa boa de um mau-caráter!
- Sério? Poxa, incrível... Mas o que aconteceu com esse cachorro?
- Ah, eu tive que vender! O bicho me mordeu mais de 20 vezes!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 14h, 16h30, 19b, 21 h30
ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos - 15h, 17h, 19h,
21h

ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloco - Drama - Nacional- Censura: 14 anos - 14h40, 17h, 19h1 0,21 h20

JOINVILLE
• GNC GARTEN

• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:30,15:40, 17:50,20:00,
22:10 - 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 - DUS - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
21 :50 c DUS - Comédia

• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 - LEG Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00 - DUB - Animação
• Além da Escuridão: Star Trek - 22:00 - LEG - Ficção
• "Homem de Ferro 3 (3D) - 16:10 - DUS. - Ação
• Homem de Ferio 3 (3D) - 19:10 - LEG - Ação
• GNC MUELLER

• Além da Escuridão: Star Trek - 21:10 - LEG - Ficção
,

• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:40 - DUS - Ação
• Reiflo 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

Além da.
Escuridão:
Star Trek
Quando a equipe
da nave Enterprise
é.chamada de volta

para casa, eles
descobrem que uma

força do mal, vinda
de dentro de sua

própria Qrganízação;,
atacou o mundo
inteiro, deixando o

planeta, em estado
de crise absoluta. O

Capitão Kirk deve
reunir toda a equipe
e liderar uma grande
caça ao homem
responsável por essa
destruição em massa.

1,. Uma cidade litorânea norte-americana, na Flórida
I Vermelho, em inglês

2. O número dos jogadores de uma equipe de futebol
I (üuím.) O ferro

'

3. O apêndice que recresce nas lagartixas I Dez ve-
zes dez

4. Barra de metal fundido
5. (Gir.) Puxar o ronco

6. Departamento de Obras e Instalações I Conjunto
dos óvulos de um peixe

7. Aquele que atinge o alvo fJ
ti

8. O centro de ... Caracas / Exclamação para de-
7

li'

monstrar alegria, surpresa f
9. Grande península norte-americana B i
10. Ferramenta de cepo destinada a aplainar madeira i
11. Parte da ... -Europa I Briga de galos 9 • �
12. As iniciais do romancista e dramaturgo Rodri- �

gu.es (1912-1.980) / (Fig,) Indivíduo superior aos 10 l

demais em saber, poder, beleza I----'--I---+-�i---__+-_,__--I--��--I �
13. O astro que dá luz e calor / Quéda repentina e 11 j'

violenta ao chão.
12

�

1---4--I----+---i----+--�--+-��--I1
13 �1. (Gír,) Esconderijo de marginais / Regiões nas cer- <li

camas do lugar em qu� se está
2. Sufixo formador de diminutivos femininos / Estu

dante do primeiro ano de uma faculdade
3. A quinta cor do arco-íris / Estar em declínio
4. Indica o consumo de luz, gás, água etc. / As ini

ciais da atriz Susana, da TV e do teatro
5. Cobrir de trevas
6. As iniciais do escritor Graciliano {1892-195.�} I

Sem ânimo
7. Um móvel para guardar roupas I Exame Nacional

do Ensino Médio
8. Que existe realmente / (Inform.) Aparelho usado

para conexão e distribuição de redes de compu
tadores

9. Tipo de açúcar-cristal amarelo ! Conduto que
transporta os líquidos do corpo,

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

) �- ! "

HORIZONTAIS

.2

3

4

5

VERTICAIS

I i �
I

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Témpo firme
com sol em�SC
o armais frio e seco mantém o

sol em se. Temperatura baixa na
madrugada e ao amanhecer com

formação de geada nas áreasmais
altas do Meio Oeste e Planalto Sul,
onde amínima fica próxima de
zero grau e até negativa. Durante o

dia, temperaturamais agradável.

-
Ensolarado

�-I AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

Parcialmente
Nublado

J#r
�
'n�s{áve'•

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 23°C �

Nublado

LUAS -� •• MINGUANTE 30/6
ir Chuvoso

• NOVA 8/6 SEGUNDA ..• CRESCENTE 16/6 MíN: goC
., CHEIA 23/6 MÁX: 22°C Trovoada

4 5 6 8
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A�RECREAJIVA
PASSATEMPOS INTBJGENTES
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Duque não consegue revelar a Amaralina que é seu

avô. Ester fica sabendo pela assistente social que pode per

der a ONG. Duque conversa com Hélio sobre a mina de Dio

nísio e demonstra interesse em comprá-Ia. Cassiano leva

Samuca para passear de avião e percebe uma pista clan

destina durante o vôo. Natália confirma sua gravidez para
Carol. Alberto orienta Hélio a vender a mina. O oficial de

justiça vai à casa de Cassiano e o avisa que Alberto prestou
queixa contra ele. Ester é intimada a testemunhar contra

Cassiano e a favor de Alberto.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora fica com ciúmes de ver Malu e Bento juntos e Mau

rício percebe. Mel pede para Xande apresentá-Ia a Filipinho.
Rosemere fica incomodada com a proximidáde de Perácio e

Filipinho. Verônica se surpreende ao saber que Renata é so

brinha de Rosemere. Tito despreza Sheila. Wilson e Charlene

ficam encantados um com o outro. Lara vê Bento e Amora con
versando e provoca a rival. Mel é destratada pela dona da fes

ta. Plínio questiona Emília sobre Fabinho. Fabinho se enfurece

ao ver a foto de Bento na festa de Camila. Bárbara assume seu

namoro cornNatan e Amora se surpreende. Xande fala para

Edu que Júlia o pagou para ser seu acompanhante.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Atnio perde a memória e todos se surpreendem. Maciel

sugere que Félix desligue o aparelho que mantém Atnio vivo.

Patrícia aceita sair com Jefferson para provocar Michel, e Per

séfone fica indignada. Valdirene pede para Carlito levá-Ia a

uma luta de MMA. Glauce vê Paloma sair do carro de Bruno.

Pilar reclama de a filha se envolver com um rapaz pobre. Félix
induz a mãe a convencer César a deixar o comando do hospi
tal em suas mãos. Glauce se declara para Bruno. Leila diz a

Nicole que será sua amiga. Tamara fala para Edith que des

confia de Félix. César fica encantado com a atitude de Aline.

Sangue Bom

Bárbara e Natan anunciam filme e casamento à imprensa
o lugar é bem propício: uma festa badalada, onde os fla

shes estão pipocando! O momento, idem: Amora (Sophie
Charlotte) e seu programa Luxury estão a postos para regis
trar os ricos e famosos. Prato cheio para Bárbara Ellen (Giulia
Gam), que decide falar para todo mundo que vai estrelar um

Jefferson e Michel brigam por causa de Patrícia. Luciano reve

la à família que trancará a faculdade de Medicina. Félix manda

Simone avisar a Edith que não irá acompanhá-Ia ao concerto.

Pilar afirma a César que superou o problema que tiveram no

passado. Alejandra procura Paloma no hospital. Joana entra

na UTI no momento em que Félix desliga o respirador de Atnio.

• CARROSSEL - SBY . 20H30
Graça se assusta, pois o esqueleto sumiu do laborató

rio. Ela vai até Renê, que conta que Helena estava usando o

esqueleto durante a aula de ciências. Graça vai até Helena

perguntar, a professora diz que o usou, mas Firmino o levou

de volta. Carmen e Margarida comentam com a Alícia que ela

receberá um bilhete do admirador em que ele se revelará. Gra

ça comenta com Olívia que os mortos voltaram a andar pela
escola. Sem paciência, a diretora grita com Graça, diz para ela

encontrar o esqueleto humano. Helena pergunta aos alunos

onde está o esqueleto. Misterioso, Adriano afirma que a pro
fessora não gostará de saber. Olívia vê o esqueleto passeando
pelo pátio e fica perplexa. Ela se tranca na diretoria. Adriano

conta a Helena que é provável que o esqueleto tenha revivido.

Olívia conta a Graça que viu o esqueleto passando pelo pátio.
Graça e Olívia ficam em pânico.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
No capítulo (*)·009, sexta-feira, 31 de maio - Xepa se

desculpa com Rosália, que sai de casa revoltada. Édison faz

as pazes com Yasmin e Geni os observa. Benito se surpreende
ao ver Rosália chorando e a consola. Vitor Hugo diz que não vai
voltar a trabalhar na "Sabor e Luxo", mas Júlio César implora
pelo retorno do filho. Pérola diz a Feliciano que ficará a frente

da empresa durante a crise e comenta com o marido que não

confia em François. Pérola interroga Isabela, que se irrita com

a mãe e elogia a famnia do noivo. Xepa chama a atenção dos
filhos e Rosália pede desculpas à mãe. Animado, François ga
rante a Catherine que será o responsável pela "Sabor e Luxo"

durante a ausência do chefe. Rosália pede que Yasmin descu

bra se os contratos de Catherine com as noivas passam por

alguma empresa de advocacia. Júlio César se arruma para

trabalhar, mas Meg proíbe o marido de sair.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Depp pega sem-tetos
para trabalhar de

figurantes em filme
Johnny Depp convenceu o diretor de elenco

do seu próximo filme de ficção científica, Trans
cendence, a contratar dois sem teto que vivem

nas ruas de Albuquerque, Novo México, para
integrar o elenco e contracenar com Morgan
Freeman, CillianMurphy e Rebeca Hall. Johnny
sempre gosta de ajudar as comunidades locais

onde roda seus filmes. Depp se deparou com es

tes dois, quando estava ao telefone com o diretor.

Chega ao fim o namoro

de Barbara e Pato

Depois de mais de dois anos juntos, Alexan
dre Pato e Barbara Berlusconi colocaram um

ponto final no namoro. A filha do ex-primeiro
ministro italiano, Silvio Berlusconi, foi quem
resolveu terminar o romance. O jogador do Co
rinthians ficou abalado como a separação e pre
feriu se manter recluso e sozinho. A assessoria

de imprensa do craque não desmentiu a infor

mação, mas não se pronunciou confirmando a

história. Um dos motivos que se especula para
o fim do namoro é a vinda de Pato para o Brasil,
em janeiro deste ano. Recentemente, o atleta

foi apontado como um possível affair de Patrí
cia Abravanel, filha de Silvio Santos.

filme dirigido por Natan (Bruno Garcia). "Pois vocês estão

diante do meu próximo diretor! Eu vou ser a protagonista do

longa de NatanVazquez!", anuncia a canastrona. Mas, assim
que vê a filhotaAmora à frente do "Luxury", Bárbara dá a ela
o grande furo: os dois estão namorando e vão subir ao altar!

�Áries
U 20/3 a 19/4 - Fogo

Tente não se envolver demais
com os problemas dos outros

ou poderá ficar no vermelho. O
ambiente doméstico estará mo

vimentado. Não deixe de seguir' a
sua intuição. No campo afetivo, as
brigas podem serpassageiras. Siga
as suas impressões. Cor: branco.

iM
Touro

.

20/4 a 20/5 - Terra
,

Nem sempre a razão é a me-

lhor conselheira, por isso siga tam- _

bém sua intuição. Excelente astral
para investir nos seus sonhos e

ideais de vida. Parcerias contam

com boas energias. Altos e baixos
a dois, mas tente aprofundar os
vinculos. Cor: creme.

f:jl Gêmeos:&l 21/5 a20/6-Ar
"

Não deixe que a apatia e o

pessimismo tomem conta do seu

astral. Hoje, você pode ter a sen

sação de que as coisas vão estar

mais emperradas que o normal. À
tarde, o trabalho vai estar no foco
de suas atenções. Na paixão, baixe
expectativas. Cor: vermelho.

.... Câncer -

t...t 21/6a21/7-Água
Há momentos em que certas

mudanças são necessárias: hoje é
um deles. O astral revela que pode
haver COnflitos e discussões com

pessoas que fazem parte do seu

cotidiano. Ótimo momento para
o romance. O clima de união é dos
mais invejáveis! Cor: vermelho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Tome cuidado para não ali- �

mentar um clima de competição
no trabalho. As pessoas estãomais

agressivas e podem reagir a tudo
e a todos. Ouça sua intuição neste
dia. As relações mais sólidas ou

estáveis contam com a proteção
das estrelas. Cor: laranja.

Ri 'Virgem
�.., 23/8 a 22/9 - Terra

..

Fuja de competições no traba-
lho, principalmente se você não
está preparado para enfrentar a

concorrência. A Lua deixa você
mais sensível às necessidades dos
outros. Não insista num amor des

gastado. Uma nova paixão pode
entrar em cena. Cor: tons pastel.

Duas são as raízes da humanidade:
a piedade e a obediência.

Confúcio

L"I Libra
� 23/9a22/1O-Ar

Pode haver um transborda
mento de emoções e problemas
que você vinha tentando evitar,
mas que já não será mais possí
vel ignorar. O serviço ganha Uma
nova alavancada. Nos assuntos do

coração,já éhora de aprofundaros
seus laços de afeto. Cor: creme.

pg Escorpião
lill 23/lOa21/11-Água

O astral revela um conflito en

tre os seus mais íntimos anseios
em relação aos interesses dos ou
tros. Quanto maior o seu envolvi
mento profissional, maior será o

seu sucesso. No campo sentimen

tal, as questões malresolvidas po
dem agora transbordar. Cor: rosa.

.,. Sagitário

._ 22/11 ::21/12.-Fogo
Nao queira apressar o rumo

dos acontecimentos. Hoje é um

bom dia para deixar o seu canti
nho mais bonito e aconchegante.
Apesar dos conflitos na área 'senti
mental, não perca a oportunidade
de revelar a generosidade do seu

coração esta noite. Cor: verde.

I
1a Capricórnio

22/12a20/1-Thrm

Procure controlar os seus im

pulsos consumistas ou poderá se

ver em apuros mais adiante. Você
teráhabilidade para captar o dese

jo dos outros. Bom astral no amor.
As brigas serão passageiras se você
souber se abrir a conversas since
ras. Cor: verde.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar

Há sinal de tensão em familia.
Não queira impor a sua vontade
aos outros. Confie nos seus ins
tintos ao resolver seus problemas.
Não deixe que a sua insegurança
atrapalhe a sua vida sentimental.
Valorize a sua privacidade acima
de tudo. Cor: verde.

�Peixes
,,� 19/2a19/3- Thrra

Não tente apressar o rumo

dos acontecimentos: Você verá

que nada acontece com a urgência
que deseja. A Lua ingressa em seu
signo, deixando vocêmais carente
que o normal. Trabalhos criativos
em alta.A dois, invista em uma re

conciliação. Cor: verde-escuro.

• !.-
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Pesquisamostra as

qualidades e deficiências
de Jaraguá

A pesquisa éde 1983 e foi realizada pela FURJ
- Fundação Universitária da Região de Joinville.
Tinha por objetivo avaliar os diferentes níveis de
consciênciapolítica das comunidades que sofrem
influência daquela universidade. O projeto de
nominado Ação Integrada Comunidade Escola,
foi coordenad-o pela professoraMariléia Gastaldi
Machado Lopes, que em reunião em Jaraguá do
Sul evidenciou a taxa de participação comunitá
ria. Resultados: a cidade é considerada uma das
mais ricas e sua economia industrial importante
para a região. Porém, existem problemas no sa

neamento básico, a atividade agrícola necessita
ser modernizada e na educação faltam cursos

técnicos. Mas o que chamou a atenção foi a cons
tàtação dó pouco amadurecimento' político, do
despreparo, do paternalismo e da falta fie espíri
to comunitário. Após trinta anos que resultados
nova pesquisa poderia trazer?

Um Centro Universitário

para Jaraguá
AFerj - Fundação EducacionalRegional Jara

guaense criada em 1973, teve sua sede inaugura
da em 1978. Em 31 de maio de 2000 a Fundação
foi transformada em Centro Universitário, com
a denominação de Unerj. Em outubro de 2009
realizou convênio com � Católica Santa Catarina,
passando a ser a sede desta nova entidade.

Solenidade de

inauguração
da sede da

Ferj -197ª

Herton Schünemann

eutsche 1:c1<e....
e hertons@gmaiLcom � twittencom/hertonls

-

FOTOS DIVULGAÇÃO

Heidelberg ist eine der faszi
nierendsten und romantischsten
Stâdte in Deutschland, es ist kein
Wunder, dass diese Stadt von

vielen Dichtern, Schriftstellern
und Malern bewundert wurde,
wie Goethe zum Beispiel. An deu
Ufern des Neckars ist diese schõ
ne Stadt durch sehr grünen und
schõnen Gebâude von mehr als
800 Jahren alt umgeben. Heidel
berg liegt weniger als 100 km von

Frankfurt entfernt. Und eine Be

sichtigung der Stadt für ein paar
Tage lohnt sich, um diesen schõ
nen Ort zu genieBen.

Die Stadt hat lange Geschich
te. In Heidelberg wurde die erste

rnedizinische Fakultât in Europa
gegründet. Aber die Stadt bietet
vieles mehr.

Am schõnsten in Heidelberg:
das Haus zum Ritter, heute ein

Hotel, es wurde 592 von einer Fa
milie eines wohlhabenden Tuch
hândler errichtet. Es liegt in der
Altstadt von Heidelberg vor der
Kirche des Heiligen Geistes.

Kirche des Heiligen Geistes ist
eines der schõnsten Gebâude und
wurde zwischen dem 14. und 15.
Jahrhundert erbaut. Die Bauzeít
dauerte 150 Jahre, bis sie fertig
war.

Alte Brücke, über dem Neckar,
wurde 1788 erbaut. Die alte Brü
cke ist eines der jüngsten Beispiele
für den Bau der klassischen Kunst
vor dem 19. Jahrhundert.

Brückentor ist das mittelal
terliche Tor, mit .zwei identischen
Türmen 28 Meter hoch, an der
Einfahrt zur alten Brücke.

Heidelberger Schloss ist eine
der schõnsten und berühmtes
ten Burgen in Deutschland und

steht hoch auf einem Berg. Milli
onen von Touristen besuchen das
Schloss jedes Jahr, und bis auf
den Berg kann man einen schõ
nen Spaziergang machen oder die
StraBenbahn zum Steigen neh
men. Die Ruine der Burg gehõrt zu
den bedeutendsten Renaissance
strukturen. Die früheste Burganla
gewurde vor 1214 erbaut.

Eine viel besuchte Attraktion
ist das grôflte Weinfass der Welt
mit einer Kapazitâtvon 221 Litern.
Kann man auch am Heidelberger
Schloss sehen.

Die mehreren Cafés und Res
taurants ergânzen den Besuch, es
sind auch Attraktionen, die auch

die Augen mit ihren SüBigkeiten,
Getrânke und Essen füllen. Diese
reizende Stadt ist bei Tag und bei
Nacht zu besuchen, so wunder
schõn und angenehm ist alles.

Resunío em porttJIDlês:
Heidelberg é Umas das cidadesmaisjascinantes
e românticas daAlemanha,por i§sé também
admiradapor]JQetaS,pintores e escritores. Fica às
margens do rioNeckar com belíssimas construções
demais de 800 anos atrás.A cidadejá éuma

atração em si,porém lugares como a casa.Haus zum
Riiier, a Igreja doEspírito Santo, cuia construção
demorou 150 anos, aAlteBriicke, um dos últimos

grandes exemplos da construção de arte clássica
antes do sécúlo 19, opórticoBriickentor e o Castelo
deHeidelb�g, um dos�telosmais lindos efamosos
'daAlemanlia, e dmaior barril de vinho domundo
com capacidade de221milliirosno anexo do castelo
deHeidelberg são os expoentespara um roteiro.

NeuesWort /Palavra nova
Schlafmütze

�"
� - ResUJito em português�

Schla.fmütze outrora significava um
toucapara dormir, afim de reduzir
o risco de compartilharpiolhos.
Hoje em dia, contudo, significa
sarcasticamente o dorminhoco, o
desatento sonhador.

Nicht nur eine Kopfbede- seit dem 18. Jàhrhundert,
ckung. Nein. verstehtman unter Schlafrnüt-

Ursprünglich bedeutet ze oder Schlafhaube einen
Schlafrnütze eine Mütze, die langsamen, unaufrnerksamen
man beim Schlafen getra- oder faulen Menschen; ein

gen hat. Sie wurde auch Na- Langschlãfer so zu sagen.
chtmütze genannt, und wurde Diese Person kommt oft zu
aus hygienischen Gründen im spãt und starrt trãumend aus

Bett getragen, um sich das Ri- dem Fenster, anstatt an etwas
siko zu verringern, Lâuse zu sich zu beteiligen, Das Wort
bekommen, '

. Schlafrnütze wird also zumeist

H�u�ut<fg€! I j;�b'eJ;!I,lI>tlFehsn; s�hef,�liia\:'gêThEaucmt. .r. ,J
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Fiesc íNDICE PERíODO

SElIC 8% 29.MAI0.2013

TR 0,000% 30.MAI0.2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA -2,50% 30.MAIO.2013

NASOAQ +0,69% 30.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 19,85 -1,10%
VALE5 29,38 -1,31%
BVMF3 14,10 -2,76%

POUPANÇA 0,4273 31.MAI0.2013

COMMODlTlES

PETRÓLEO - BRENT -0,34% US$102,200
OURO -0,04% US$1413,930

A Federação das Indústrias

(FIESC) vai realizar reunião da Câ
mara de Assuntos Tributários e Le

gislativos da entidade na próxima
segunda-feira, às 14 horas, na Asso

ciação Empresarial de Jaraguá do Sul

(ACIJS), localizada na Rua Octaviano
Lombardi, 100, bairro Czerniewi
cz. Os interessados em participar do
encontro devem confirmar presença
pelo telefone (48) 3231-4391 ou pelo
e-mail catrl@fiescnet.com.br.

Anpei
AConferência daAssociaçãoNacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Em

presas Inovadoras - Anpei - acontece de 3 a 5 de junho, emVitória (ES):Os par
ticipantes esperam o aprofundamento de algumas discussões que aconteceram no

ano passado. Uma oportunidade de encontro com o pensamento inovador do país.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1126 2,1136 +1,9%
DÓLAR TUR. 2,0600 2,1700 +2,36%
EURO 2,7518 2,7551 +0,87%
LIBRA 3,2134 3,2163 +0,71%

.'"

Indústria
Embora a aposta ao longo dos últimos anos

tenha sido sempre o consumo das famílias e

os clamores do setor industrial, tenham sido in

terpretados como choradeira, os efeitos da des

industrialização já podem ser sentidos com

muita intensidade: Enquanto o crescimento

do consumo está sendo saciado com importa
ções crescentes, a indústria não consegue rea

gir. Mais de um quarto do PIB ainda depende
da indústria, além do efeito multiplicador que
exerce sobre o resto da economia.

DIDA SAMPAlO/AE

Selic
Pibinho Contrariando a expectativa do

mercado, o Conselho de Política
Monetária decidiu, de forma unâ
nime, por um aumento de meio

ponto percentual na taxa básica
de juros. Agora ela volta aos 8%.
O mercado esperava 0,25% de au
mento. Essa decisão pode ser en

tendida de que a inflação está com
muita força.

Os números do IBGE

apenas confirmaram o que
todos já percebem. Estamos
caminhando para mais um

ano, com uma economia

decepcionante. O crescimento

no primeiro trimestre de 0,6%
até pode ser considerado uma
vitória, considerando a política
-econômica inconsistente com
que estamos convivendo. O
ministro da Economia, Guido
Mantega (foto), teve de admitir

que o crescimento de 3,5%
poderá ser de no máximo 2,2%.
Assim, o pleno emprego não vai
resistirmuito tempo.

BR-280

j
j

Exposuper
Acontece de 18 a 20 de junho,

na Expoville, em Joinville. A As

sociação ,Catarinense de Super
mercados espera 35 mil visitantes'
para o evento. Serão três dias de
intensas atividades voltadas para
os profissionais do setor.

Embora de concreto até agora muito pou
co tenha acontecido, podemos comemorar o

lançamento da licitação do lote 1 da duplica
ção desta importante rodovia. A abertura das

propostas está prevista para 26 de julho. Essa
obra atende o trecho de São Francisco do Sul
até a BR-101. A questão do canal do Linguado,
que continua na Justiça, fica paramais tarde.

�

Geração de energia
o período chuvoso da região central do país

está chegando ao fim. Os reservatórios das hi
drelétricas estão abaixo do esperado. Como não
temos gás suficiente para térmicas e está demo
rado ligar as eólicas à rede, o governo já decidiu
pelo uso do carvão para gerar energia. A ação
dos ecologistas levou a construção de hidrelétri
cas a fio de água o que as deixa paradas durante
muitosmeses do ano. Com esta ação burra somo
obrigados a utilizar a energia mais "suja" de que
podemos dispor.

• SELBEm
Completa hoje 36 anos de
atividades a Selbetti Gestão
de Documentos, que tem forte

atuação em toda a região.

Happyland
Princesas, rainhas, príncipes e super-heróis. Estes personagens povoam os

contos de fadas e histórias infantis e são figuras presentes no imaginário da

criançada. Com a nova coleção da Boca Grande, intitulada "Happyland", esse
fantástico mundo ultrapassa o limite da imaginação e chega até a passarela
da 41 a FIT. Essa feira reúne o melhor em moda infantil, juvenil e bebê da
América Latina. O desfile da marca está agendado para o dia 2 de junho,
às 15 horas. Boca Grande é uma marca da Bograntex que possui um parque
fabril de sete mil metros quadrados em Jaraguá do Sul e responde por 550
empregos diretos e indiretos. A FIT acontece no Expo Center Norte - pavilhão
branco - de 2 a 5 de junho. A Boca Grande está no standN° 11 Rua D.

+TA A
São 22 anos de atividades
desta empresa de fomento
comercial, com forte atuação
no município e região.

Temos várias opções de pacote:
SKJ SANTIAGO. i; noites de hospedagem. Traslados. 4 passeios de dia inteiro a Valle Nevado, Portilo e fI Colorado

• Assistência viagem. Entrada RS 396 + 4x 231 I à vista RS 1.320 ou US$ 617

VAllE NEVADO SUPER ECONÔMICO. S noites de hospedagem. Traslados. 1 tour a vinicola • 3 passeios de dia inteiro
a VaUe Nevado com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas' Assistência viagem

• Entrada R$ aS1 + 4x 497 I à vista RS 2.838 ou uss 1.326

SK12 VAKES (El Colorado, VaUe Newdo). 4 noites de hospedagem. Traslados s city tour
• 4 passeios de dia inteiro a fi Colorado e Valle Nevado com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivos

• Assistência viagem. Entrada R$ 582 + R$ 339 ! à vista R$ 1.939 ou US$ 906
SKI EM POR'flLl:O' 3 noites de hospedagem' Trasladas. 1 city tour » 1 almoço. 1. passeio de dia .inteiro a

Portlllo Dommeios de elevação, bastões, skis, botase aulas coletivas' Assistência viagem
• Entrada R$ 540 .. 4x RS 263 I à vista R$ l.SOO'ou US$ 701
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

RITUAL Principal símbolo desse evento religioso, a eucaristia é reverenciada pelos fiéis durante a procissão nas ruas centrais

Corpus Christi revela
urna celebração de fé
CERIMONIA Tradicional procissão atraiu, ontem,
milhares de fiéis ao Centro de Jaraguá do Sul

Verônica t.ernus corpo e do sangue de Delis, amis
sa iniciada às 9h da manhã tam
bém dedicou palavras e reflexões

para o tema daCampanha da Fra
ternidade de 2013, que volta sua

atenção ao jovem. Depois de pre
gar a importância de se manter a

juventude ao longo da vida adulta,
um grupo de cerca de 20 jovens
vestidos com a camiseta da Jor
nada Mundial da Juventude, que
neste ano será realizada no Rio de
Janeiro, foi chamado ao centro da
escadaria da Matriz para cantar e
ficar mais próximo do altar.

Já quem acompanhava a

missa na Avenida Marechal De
odoro, em frente à igreja, dividia

Osentido do Corpus Chris
ti pôde ser testemunhado

entre os milhares de fiéis que
acompanhavam na manhã ge
lada desta quinta-feira a missa
celebrada no topo da escada
ria da IgrejaMatriz São Sebas
tião, em Jaraguá do Sul. Em

pé, casais se mantinham abra
çados. Deitadas, crianças des
cansavam no colo de seus pais.
Unidas, famílias cantavam e

oravam. Juntos, católicos ma

nifestavam publicamente sua fé
em Jesus ressuscitado.

Além de celebrar a festa do

o espaço com os tradicionais
tapetes coloridos com imagens
que faziam referência à euca

ristia e à juventude. Serragens
coloridas formavam os quadros,
que eram preenchidos com flo
res, ramos, tampinhas de gar
rafa embrulhadas em papel bri
lhante, dando forma a símbolos
católicos. Mesmo quem apenas
observava curiosamente a mul
tidão de fiéis tomava o cuidado

para não estragar as imagens.
Desde as 5h30 da manhã,

voluntários,jovens e famílias das
oito comunidades da paróquia
São Sebastião trabalharam na

elaboração dos tapetes. Cada
comunidade ficou responsável

. por decorar aproximadamente
200 metros do total de 1,5 km
de percurso da procissão, que

I; .!

começou por volta das iohig,
quando os sinos da igreja come
çaram a ressoar. Nesse momen-:

to, coroados pelo sol, a mancha
branca de ministros que acom

panhava o Padre Diomar Roma
niv desceu a escadaria, dando
início ao percurso.

Carregado pelo padre, o San
tíssimo contendo o corpo de Cris
to era recebido pelos fiéis com

aplausos e comoção por todo o

caminho da procissão, que saiu
da Avenida Marechal, subiu a

Reinoldo Rau, seguiu pela Quin
tino Bocaiúva e regressou ao al
tar pela João Zapella, depois de

aproximadamente uma hora de
caminhada. Às 11hl0, o rito de
encerramento do Corpus Christi
foi concluído com o badalar de si
nos e queima de fogos de artificio., j I : .1(1 .,

Promessa

Uma anjinha no
meio da procissão

Embalando um anjo nos braços,
Luzia Kienen Padilha, de 39 anos,
assistia à missa em frente à Matriz
São Sebastião. Acompanhada pela
família, a fiel da Igreja Matriz tam

bém estava pagando uma promessa
pela saúde da filha mais nova, Lara,
de apenas nove meses. "Logo depois
que ela nasceu, ela contraiu coquelu
che e ficou muito mal. Então minha
mãe fez uma promessa, de que se ela
se curasse, ela viria vestida de anjo",
narrou Luzia. A avó materna da me

nina, Clara, de 75 anos, em cadeira de
�

rodas, também acompanhava a cele

bração religiosa.
Além de Lara, Luzia também é

mãe de Frank e Francine, de 13 e 11

anos, respectivamente. Junto com

o marido Francisco, ela contou que
a família toda vive a religião den
tro de casa e também participa dos
eventos da Igreja, sendo que todos

ajudaram na montagem dos ta

petes. Francine, que está na· cate

quese, disse que no Corpus Christi
• gosta especialmente de poder se en
volver na preparação dos tapetes, "e
ajudar a deixar mais bonito".

"
Logo depois que ela nasceu,

ela contraiu coqueluche e ficou
muito mal. Então minha mãe fez

uma promessa, de que se ela se

curasse, ela viria vestida de anjo.

lu2ia «'ienen Padilha. a mãe
de LaTa, de no�e meses

.
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JOVENS Patrícia e Matheus valorizam a participação nas missas

Casal de jovens envolvidos
nos eventos da paróquia

De pé em frente à Matriz, Ju
liane Patrícia Wackerhage e Ma
theus Henrique Paz, ambos com

15 anos, acompanhavàm a missa
de Corpus Christi, sozinhos. O es

tilo descolado dos dois destoava da
maioria dos jovens queparticipava
da celebração. "Na escola o pes
soal estranha quando ele (Ma
theus) vai lá em casa eme chama

para ir namissa", contou Juliane.
Fiéis na comunidade São José

Operário, no bairro Amizade,
os dois disseram estar sempre

presentes nos eventos da Igreja.
"Eu me sinto muito bem, mui
to feliz, acabo aprendendo cada
vez mais", afirmou .Juliane. Por
ser o ano da juventude, os dois
acham que é 'fundamental' sua

presença no dia do Corpus Chris
ti. "Precisamos ser jovens, e todo
mundo precisa continuar sendo

jovem", disse a adolescente.

PRESENÇA MarinelY,costuma se envolver nas ações da Igreja

Alegria em ajudar
nas ações católicas

Para a fiel da IgrejaMatriz São

Sebastião,MarinelyCorrea Pache
co, de 50 anos, o dia de ontem foi
a consagração da Igreja. "A gente
comemora o Corpus Christi, que
é o alimento que Jesus deixou

para nós. Isso simboliza, para os

católicos, a nossa fé", relatouMa
rinely. Para ela, a crença é acredi
tar que Jesus está na eucaristia e

aceitar esse alimento mesmo sem

vê-Lo. "É isso o que me move, o

alimento que Ele nos deixou, para
'vir emultiplicar"', disse.

Neste ano, Marinely está es

pecialmente satisfeita. A filha
mais nova começou a catequese
e seu filho participou do Encon

tro de Jovens Unidos. Para a fa

mília, a vivência religiosa é uma
-

constante. Marinely faz parte do

Grupo das Ovelhinhas, compos
to por mulheres que intercedem,
através de orações, por quem

precisa. E junto com o marido,
ela participa do grupo de casais,
que todo ano ajuda na confecção
dos tapetes do Corpus Christi,

ESPECIAL
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o Corpus Christi
O feriado religioso acontece anualmente na

quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima

Trindade, 60 dias após a Páscoa. É uma alusão
à Quinta-feira Santa, a Última Ceia em que Je

sus teria instituído a Eucaristia. A Bíblia diz que
durante a ceia de Jesus com seus apóstolos, ele
teria mandado que celebrassem sua lembrança
comendo o pão e bebendo o vinho, que se trans

formariam em s_eu corpo e em seu sangue. Atra

vés da Santissima Eucaristia, Jesus se mostraria

presente entre os fiéis e se faria alimento, que lhes
daria a força para continuar.

Atémeados do século 13, a Igreja não realizava

festas em celebração ao Corpus Christi. Tudo mu
dou quando a freira Juliana de Comion, na cidade
de Liêge, na Bélgica, teve visões de Jesus Cristo
chamando atenção para a falta de um rito de ce

lebração desse sacramento. Com a luta da freira

pelo reconhecimento da data, o papa Urbano 40
instituiu a festa, em 1264.

A celebração do Corpus Christi é composta
pela missa e a procissão e adoração ao Santíssimo
Sacramento. A procissão remete à caminhada do

povo de Deus em busca da Terra.Prometida. Já a

tradição da confecção dos tapetes chegou ao Brasil
com os colonizadores portugueses. I

l

f

IMAGENS Tapetes coloridos, que enfeitaram 1,5 quilômetros das ruas e os fiéis na celebração
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Feirão da Caixa oferece
facilidades para compras

DIVULGAÇAO
VENDAS Evento

acontece em Joinville
com mais de seis mil

imóveis à venda e

crédito para pagar
a partir de janeiro

Da Redação

Começa hoje e vai até domin

go, o 90 Feirão Caixa da Casa

Própria em Joinville. O evento vai
oferecer mais de seis mil imóveis
na região - incluindo Jaraguá do
Sul- e apresentar novidades para
os interessados em comprar um
bem. Quem adquirir o financia
mento imobiliário no período do
Feirão, poderá começar a pagar
a primeira prestação em janeiro
de 2014. A condição é válida para
financiamentos com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS).e do Sistema Bra
sileiro de Poupança e Emprésti
mo (SBPE), que forem concedi
dos durante o Feirão ou em uma

das agências do banco. A Caixa

disponibiliza também, linhas de
financiamento para reforma e

para aquisição de bens.
As linhas de financiamento

para a casa própria atendem a

todas as faixas de renda fami
liar, com prazo de pagamento de
até 35 anos. As taxas de juros são
a partir de 4,5% ao ano.

A expectativa para o Feirão

2013 é da presença de um públi-

OPORTUNIDADES Evento abre hoje em Joinville e vai até domingo com ofertas da região

co estimado em 30 mil pessoas
e que sejam gerados negócios
perfazendo aproximadamente
R$ 8s,milhões.

Em 2012, mais de 27 mil

pessoas visitaram o Feirão em

Joinville, onde foram assinados
e encaminhados o equivalente
amais de R$ 77milhões em ne

gócios. Este ano, o evento con

tará com 41 expositores, entre
imobiliárias, construtoras, lojas
de materiais de construção e

correspondentes CaixaAqui.
No primeiro trimestre

de 2013, no Estado, a Cai
xa assinou 19.382 contratos

habitacionais, no total de

R$ 1,4 bilhão em financia
mentos. Com recursos prove
nientes do FGTS, foram 6.048
contratos, referentes a R$ 671
milhões. Já com recursos do
SBPE, foram assinados 3.112
contratos, que somam R$ 572
milhões.

No mesmo período, em

Joinville, foram assinados

2.385 contratos habitacionais,
gerando financiamentos num

total de R$ 145 milhões. Com a

utilização de recursos do FGTS,
foram assinados 485 contratos,
somando R$ 38 mihões. Com

recursos do SBPE, os 1.980
.

contratos assinados, somaram
a utilização de recursos da or

dem de R$ 107 milhões.

SERViÇO:
• 9° Feirão CAIXA da Casa

Própria de Joinville
• Local: Expocentro Edmundo

Doubrawa, na Avenida
José Vieira, 315.
• �bertura oficial; hoje às 15h30
• Horário de Atendimento:
- Hoje: das 16h às 22h
- Dias 1 e 2/6 (sábado e

domingo): 10h às 21h

Energia elétrica
Aneel autoriza
desconto na luz

AAgênciaNacional deEner
gia Elétrica (Aneel) autorizou a

Eletrobras a repassar recursos
às distribuidoras de energia
para garantir os descontos na

conta de luz dos brasileiros.
A ação foi adotada pelo gover
no porque a Medida Provisória

(MP) 605, que permite o uso

de recursos da Conta de De
senvolvimento Energético para.
compensar os descontos con

cedidos pelo governo no custo

da energia elétrica, não será

aprovada em tempo hábil pelo
Senado. O governo vai incluir a

proposta em outra MP mas, até

que ela seja aprovada, o decre
to garantirá que os recursos se

jam antecipados para garantir
os descontos.

Investimentos

Poupança rende
mais que fundos

A elevação da taxa Selic Ou
ros básicos da economia) para
8% ao ano beneficiou quem
guarda dinheiro na poupança.
Por causa da fórmula em vigor
desde o ano passado, que atre

lou a remuneração da cader
neta aos juros básicos, o ren

dimento da aplicação subiu de

5,25% para 5,6% ao ano.

De acordo a Associação Na
cional dos Executivos de Finan

ças, Administração e Conta
bilidade (Anefac), a mudança
na taxa Selic deixa a poupança
mais rentável que a maioria dos
fundos de investimento.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUGAFEDEMITVADO BRASIL

ES1l\DO DE SANTACAThRINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

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

Apontamento: 247575/2013 Sacado: EVANIR MU!LER Endereço: RUA LUIS BORIDUNI 643 - JARAGUA
DO SUL - CEPo Cedente: LWN OFICINAMECANlCA ITDA ME Sacador. - Espécie: DM! - N' TItulo: OS-
4355 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 368,48 - Data para pagamento: 05/06/2013-Valor total a pagar

.

R$446,94 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 368,48 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 247993/2013 Sacado: MARIA LEDIANE DO NASCIMENTO Endereço: RUA NELSON NA
ZATO ·304 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-040 Cedente: BREITIlAUPT CONSTRUCOES
SA Sacador. - Espécie: DM! - N" TItulo: 121-8 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.528,50 - Data para
pagamento: 05/0612013-Valor total a pagar R$1.608,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.528,50-
Juros: R$ 9,68Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJlSC, para a devida ciên
cia ao responsável, seguea relação de títulos apresentados aprotesto nesteCart6rio, para pagamento no pra
zo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e

ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PRarESTO:

Apontamento: 247579/2013 Sacado: EVANIR MU!LER Endereço: RUA LUIS BORIDUNI 643 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: LWN OFICINAMECANlGA LTDA ME Sacador: - Espécie: DM! - N' TItulo: OS-
4277 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 321,94 - Data para pagamento: 05/06/2013- Valor·total a pagar
R$400,17Descrição dos valores: Valor do titulo: R$321,94 - Juros: R$ 0,75Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 247908/2013 Sacado: MARIY DE FATIMA BULLA PIROVANO Endereço: RUA HENRIQUE
PIAZERA 230 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Cedente:MARCOS ESTANlSLAU CIZESKI Sacador. - Espécie:
CH - N' TItulo: 8500681 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 600,00 - Data para pagamento: 05/06/2013-
Valor total a pagarR$704,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 33,80 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 2477.97/2013 Sacado: BELA CATARINA CONFEITARIA ITDA Endereço: R OliVO DOMIN
GOSBRUGNAGO 500 - JARAGUÃDOSUL-SC - CEP: 89259-260Cedente: BANCOSAFRAS/A Sacador. MAR
COMARCOMERCIODEALIMENTOS ITDAEspécie:DM! - N'Título: 397480547 - Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 478,50 - Data para pagamento: 05/06/2013- Valor total a pagar R$551,37 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 478,50 - Juros: R$ 2,23 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 24758112013 Sacado: EVANIR MULLER Endereço: RUA LUIS BORTOUNI 643 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: LWN OFICINA MECANlGA ITDA ME Sacador. - Espécie: DM! - N' Tituio.Oê-
4172 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 302,33 - Data para pagamento: 05/06/2013- Valor total a pagar
R$380,61 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 302,33 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 247909/2013 Sacado: MARLY DE FATIMA BULLA PIROVANO Endereço: RUA HENRIQUE
P1AZERA230 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Cedente: MARCOS ESTANISLAU CIZESKI Sacador: - Espécie:
CH - N'Titulo: 000078 7 - Motivo: falta depagamentoValor: R$3.ooo,00 - Datapara pagamento: 05/06/2013-
Valor total a pagar R$3.224,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.000,00 - Juros: R$ 154,00 Emolu
mentos: Il,$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 247609/2013 Sacado: COMERCIO DEVIDROS GILBERID ITDAME Endereço: RUAANTO
NIO BERNARDO SCHMIDT 1257 - Iaraguã do Sul-SC - CEPo 89258-800 Cedente: MAURIGLASS IND E COM
DEVIDROS ITDA Sacador. - Espécie:DM! - N'Titulo: 48893-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 242,60
- Data para pagamento: 05/06/2013- Valor total a pagar R$319,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$
242,60 - Juros: R$ O,72Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência:
R$16,75

Apontamento: 248003/2013 Sacado: FLAVIANAUMA DA SILVA PASTOR Endereço: RUAPEDOR GONZA
GA 178 - VILANOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: BREITHAUPTCONSTRUCOES SA
Sacador: - Espécie: DM! - N'Titulo: 233/234/23 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.837,74 - Data para
pagamento: 05/06/2013- Valor total a pagar R$5.945,35 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.837,74
- Juros: R$ 36,97 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
10,79

Apontamento: 247609/2013 Sacado: 0.5. ADMINISTRADORA DE BENS Endereço: RUA 25 DE JUIJIO
360APTO 103302404 601- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Cedente: CONDOMINIO RESIDEN
CIAL SAINT MORITZ Sacador: - Espécie: DM! - N' TItulo: 00000170431 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 192,14 - Data para pagamento: 05/06/2013- Valor total a pagar R$258,40 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 192,14 - Juros: R$ 0,70 Bmolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 247935/2013 Sacado: CUBICO INo. MAQUINAS ITDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 1890 - jaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: OXIMIXCOMERCIO DEGASES ITDAME Sa
cadon- Espécie:DM! - N'TItulo: 028882 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$140,00 - Dataparapagamen
to: 05/06/2013-Valor total a pagarR$216,16Descrição dos valores: Valor do título: R$14O,00 - Juros: R$ 0,37
Emolumentos; R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 247858/2013 Sacado: FUNDAGAO CUIT DE jARAGUA SUL Endereço: RUAVINTE E CIN
CO DE JUIJIO, 405 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-000 Cedente: COOPERLOG COOP DE
TRANSP EWG Sacador: - Espécie: DM! - N'Titulo: 34044 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ ],]16,80
- Data para pagamento: 05/06/2013- Valor total a pagar R$I.340,20 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ ],]16,80 - Juros: R$ 157,84 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$5,7I

Apontamento: 24761112013 Sacado: os,ADMINISTRADORA DE BENS Endereço:RllA 25 DE JUIJIO 360
APTO 103 302 404 601 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-000 Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL
SAINT MORITZ Sacador: - Espécie: DM! - N' TItulo: 00000170436 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$184,93 - Data para pagamento: 05/06/2013- Valor total a pagar R$251,16 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 184,93 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 247832/2013 Sacado: LUClONEI SCHIMITZ Endereço: RUAEURICO DUWE 125 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89264-000 Cedente: BFAC ASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO ITDA Sacador. L R
BREDAME Espécie: DM! - N' TItulo: 1009 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$119,OO - Data para paga
mento: 05/06/2013-Valor total a pagarR$201,96 Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$1l9,OO - Juros: R$
0,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
31/05/2013.

Iaraguá do Sul (sq, 31 demalo de2013.
APontamento: 247562/2013 Sacado:EVANlRMU!LER Endereço:RUALillS BORIDUNI 643 - JARAGUADO
SUL - CEP: Cedente: LWN OFICINA MECANlGA ITDAME Sacador. - Espécie:DM! - N' TItulo: OS-4357 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 483,67 - Data parapagamento: 05/06/2013-Valor total apagarR$562,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 483,67 - Juros: R$ 1,28 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15
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Limitação
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que nao e

obstáculo
GUERREIRO Eduardo �anches; de Jaraguá do
Sul, disputa provas de ciclismo sem um braço

TI nquanto muita gente apro
�eitou o feriado para des

cansar, o Ciclista de estrada Edu
ardo Franco Sanches percorreu
110km em cima de sua bicicleta,
em mais um dia de treino puxa-·
do. Natural de Pontes e Lacerda

(MT), mas radicado em Jaraguá
do Sul, o garoto de 19 anos leva

uma vida normal, dividindo seu

tempo entre o trabalho no almo
xarifado daWeg e os treinos.

A única diferença é que Edu
ardo perdeu o braço esquerdo
aos 11 anos, após um acidente;
quando foi atropelado pelo tio.
Ao contrário de muita gente,
que desanima ao adquirir uma
limitação física, Eduardo nunca

se deixou abater. "Uma semana
depois que eu saí do hospital co
mecei a tentar andar de bicicleta.
Me acostumei bem,mesmo com

um só braço. Um dia, teve uma

corrida na cidade onde eu mora
va (Rio Negrinho). Arrumei uma
bicicleta, comecei a treinar e es

tou praticando até hoje", lembra.
Por não existir uma equipe

da modalidade em Jaraguá do

Sul, o ciclista paralímpico com

pete por Itajaí. No últiino fim

de semana Eduardo conquis
tou o terceiro lugar na primeira
etapa da Copa Brasil. "Foi emo
cionante dividir o pódio com o

bicampeão do mundo Soelito
Gohr. Ele atacou bastante du
rante a prova. O final selecionou,
mas ele é superior", reconheceu.
A competição conta com cinco

etapas e caso Eduardo perma

neça entre os três melhores do

país, terá direito a Bolsa Atleta

Nacional, que segundo ele se

ria importante para investir em

equipamentos.
Porém, o mais importante é

que a colocação o credencia àSele-
.
ção Brasileira damodalidade, fato
que o deixaria perto de seu maior
sonho:' disputar a Paraolimpíada
do Rio de Janeiro, em 2016. "Foi
isso o que me deu mais vontade
de trabalhar com ele. Quando
perguntei o que ele queria no ci

clismo, o Eduardo respondeu de

pronto que queria estar na Para

limpíada", lembrou o orgulhoso
técnico RogérioMuller.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
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PROVAS Como Jaraguá do Sul não tem equipe de ciclismo, Eduardo (O) compete por Itajaí

Paratleta

Sonho é conquistar umamedalha

I
{
t

"Apesar do Soelito (Gohr)
ser bicampeão mundial, o Brasil
nunca conquistou umamedalha
paralímpica no ciclismo. E eu

quero tentar trazer essa meda

lha, já que o Soelito está com 38
anos e não sei se estará na pró
xima Paralimpíada", afirmou o

atleta, que realiza treinos exa

tamente iguais ao de qualquer
atleta, como informou Muller.

"Até as Broncas são iguais",
brincou o treinador.

"O que me deixa fascinado
em trabalhar com o Eduardo é

perceber que os deficientes so

mos nós. Ele faz, sem um braço
o que a gente não faz com dois.
Ele não é deficiente. Ele tem

uma limitação, mas a vontade

que possui supera isso", comen
touMuller.

Por fim, Eduardo deixa
umamensagem para as pesso
as que têm algum tipo de de
ficiência - nata ou adquirida
- e se limitam por isso. "Sem

pre tentem se motivar. Nunca
achem que por ter uma defi
ciência você não é uma pes
soa como outra qualquer",
conclui a promessa do esporte,
visivelmente emocionado.

PARCERIA
Eduardo (E), com o

treinador Rog�rio
Muller, que elogia a

força de vontade do

competidor

o Brasil nunca conquistou
uma medalha paraolímpica
no clcllsmo. E eu quero
tentar conquistar
essa medalha.

Ele (Eduardo) faz sem um

braço o que a gente não

faz com dois. Ele tem uma

limitação, mas a vontade

que possui supera isso.

Eduardo Sanches, ciclista Rogério Muller, treinador
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Corinthians consolida
'vitória no Varzeano

A retomada da partida
aconteceu no campo do Bo

tafogo, com arbitragem de
Rhaoni Garcia. E logo no ter

ceiro minuto, o Corinthians

ampliou o placar, novamen
te com Dirceu, Com o resul

tado, o alvinegro chegou a

cinco pontos e ficou muito

próximo da segunda vaga da
Chave C, onde o Vila Nova já
está classificado.

Após 48 jogos, a competi-

ção apresenta uma média de
3,15 gols por partida, com a

rede balançando 151 vezes. O
artilheiro é Rodrigo Fagun
des, do ZEC, com seis gols. A
competição prossegue ama

nhã, com partidas envolven
do apenas equipes das Cha
ves E, F, G e H.

De momento, estão ga
rantidos na segunda fase as

equipes Kiferro, Galácticos,
Vila Nova, Supermercado
Brandenburg/Dutra Água,
Tecnopan/ABF/Belmec e

Santo Antônio/MC Cons
trutora.

RETOMADA Partida paralisada no último dia 18 foi retomada ontem,
quando o alvinegro ampliou a vantagem e bateu o Operário por -2 a O

A proveitando o feriado, a

.fiFundação Municipal de

Esportes eTUrismo realizou na
tarde de ontem o complemen
to da partida entre Operário/
Rotabela/Sipar e Corinthians/
Karlache/Choperia Brasil, vá
lido pela terceira rodada do

Campeonato Varzeano.
Inicialmente a partida foi

realizada no campo do Rio

Molha, no dia 18, sendo pa
ralisada aos 13' da segunda

etapa, por falta de segurança.
Na ocasião, o alvinegro ven

cia o Operário por 1 a o (gol
de Dirceu, aos 11' do segun
do tempo), quando o árbitro
Alexandre Augustinho ten

tou expulsar o zagueiro do

Operário, fato que desenca
deou uma grande confusão.
Ele aguardou o policiamento
por 45 minutos. Como ne-'
nhuma viatura apareceu, en
cerrou o confronto.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

QUASE LÁ Com a ratificação dos três pontos sobre o Operário, Corinthians (branco) ficou perto da vaga na segunc;la fase

Automobilismo

Rally Transcatarina fará um circuito indoor em Guaramirim
Entre os dias 17 e 20 de julho,

será realizado o Rally Transcata
rina. No total, os pilotos percor
rerão cerca de 800km em três

dias, na maior competição de

regularidade do Brasil. Perto de

completar cinco anos, o evento

trará novidades no percurso, com
a inclusão das cidades de Timbó

Grande, Canoinhas, Mafra, Rio

Negrinho e Guaramirim no per
curso. A largada será em Frai-

burgo e a chegada em Balneário catarina será uma ótima oportu
Camboriú. Guaramirim será pal- nidadedetrazerumaprovamaior
co da penúltima etapa da compe- para a população deGuaramirim,
tição, no dia 20 de julho, quando que curte o off-road", comentou
serámontado um circuito indoor. o secretário de esportes Romeu
"Sediar uma das etapas dR�J;'�- I ,

. �pttl���tl.,únior'. , I I "

Basquete

Invencibilidade
aumenta

O basquete sub-ig femini
no aumentou para seis jogos sua

invencibilidade no Campeonato
Catarinense da categoria. Jogan
do na tarde de ontem, no Ginásio
do Beira Rio Clube de Campo, as
comandadas de Julio Patricio su

peraram Navegantes por 60 a 35.
Com o resultado, seguem na lide

rança do Estadual. A equipe é pa
trocinada por O Correio do Povo.

Futsal

Sub-H perde
duas naArena

Com a desistência de Porto

União, apenas três equipes com
pareceram ao turno da segunda
fase do Campeonato Catarinen
se de futsal sub-11 masculino,
realizado entre quarta e ontem,
na Arena Jaraguá. E a equipe
CEJ/Urbano/FME não foi bem,
acumulando derrotas para o Fi

gueirense (7 a o) e Apama/Blu
menau (4 a 3)·

Football

Duas novidades
no Breakers

o Jaraguá Breakers apresen
tou duas novidades no decorrer
da semana. A primeira foi um
novo patrocinador, o Madale
na Chopp e Cozinha. Outra foi
o atleta canadense David Whi
tehead, que chega para a disputa
do Campeonato Brasileiro' (Tor
neio Touchdown), onde a estreia
dos jaraguaenses está marcada

para o próximo dia 8.

CSM

Estreiano
Catarinense

Em situação confortável na

Liga Futsal, aCSM (Pré-Fabricar/
Mannes/FME) foca suas aten

ções no Campeonato Catarinen- .

se da Divisão Especial. Amanhã,
a equipe joga em Rio do Sul pela
primeira rodada da competição.
Sofrendo com lesões no certame
nacional, o técnico Sérgio Lacer
da deve usar no Estadual atletas

que pouco atuaram até aqui.
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Palmeiras já
abre vantagem
na Série B
TERCEIRA RODADA Considerado um dos favoritos ao acesso,
Verdão entra na rodada liderando a pontuação, com 9 pontos

Agência Avante!

A pontado como favorito
r\ao título, o Palmeiras
iniciou em ritmo intenso
a Série B e com duas roda
das disputadas já lidera a

competição, com quatro
gols marcados e nenhum
sofrido. Neste sábado, a

equipe paulista retoma aos

gramados para enfrentar o

América-MG, às 16h20, no
NovelliJúnior.

Embalado e contando
com o oportunismo do ar

tilheiro Rafael Costa, o Fi

gueirense tenta manter os

100% de aproveitamento
no duelo contra o Sport,

hoje, às aihso, no Orlan
do Scarpelli. Um pouco
antes, o Joinville tenta

se recuperar de derrota e

busca apoio na sua torcida
superar o Asa, às 19h30,
na Arena.

No mesmo horário, o

Avaí vai encarar o Icasa, no
Romeirão. Com a perspecti
va de surpreender, a Chape
coense viaja até o ABC Pau

lista para enfrentar o São

Caetano, sábado, às 21h, no
Anacleto Campanella.

Hoje, outros três jogos
completam a' rodada. No

clássico nordestino, o ABC

enfrentá o Ceará, às 2lhSO,
no Frasqueirão. Debutante

na Série B, o Oeste enca

ra o Paraná, às zthgo, nos
Amaros. Por fim, o Paysan
du recebe oAmérica-RN, às
19h30, naArenaVerde.

Amanhã, mais dois jo
gos movimentam a terceira
rodada. Em Bragança Pau

lista, o Bragantino tenta
somar os primeiros pontos
contra o Guaratinguetá, às

16h20, no Nabi Abi Chedid,
EmMinas Gerais, o Boa Es
porte duela contra o Atléti

co-GO, às 16h20, noMelão.
Entre os primeiros colo

cados, Santa Catarina é re

presentado por Figueirense
.

em segundo lugar e Chape- .

coense em terceiro.

ASCENSÃO Co-líder, Figueirense quer vencer o Sport e alcançar os nove pontos

Copa das Confederações
Ingressos esgotados para jogo do Brasil

Em reta final de pre

paração para a Copa das

Confederações, o técnico
Luiz Felipe Scolari terá
mais uma oportunidade
de buscar o aprimoramen
to tático no amistoso con

tra a Inglaterra, domingo,
às 16h. O confronto será

realizado no Maracanã e

marca a reinauguração
do estádio. Assim, os 70
mil ingressos disponibi
lizados para a comerciali

zação foram esgotados em
pouco tempo.

Antes de encarar os

canarinhos, os ingleses
amargaram empate com a

Irlanda em 1 a 1, emWem-'

bley. Destaque da equipe,
o atacant-e- Sturridge lesio
nou o tornozelo no amisto
so e foi cortado da viagem
a América do Sul. No Bra

sil, nove jogadores realiza
rão a primeira partida no

Maracanã. O destaque fica
para o meia Bernard, que
'pode lesÜe'ár na SMeção.

'

,

Fluminense

Torcedores
protestam

Após a eliminação nas quartas de
final da Libertadores para o Olimpia,
o Fluminense deu início a mais uma

crise nas Laranjeiras. Enfurecidos, os
torcedores picharam os muros da sede
do clube com inúmeras frases. O alvo

principal escolhido para os protestos
foi o técnico Abel Braga, mas os joga
dores não foram poupados.

Náutico

Silas 'vaimexer
na escalação

Semmarcar gols e amargar a lanterna '

da Série A, o técnico Silas promete mu

danças no Náutico para os próximos jo
gos. Pressionado pela torcida, o coman

dante assumiu a responsabilidade. "É o

momento de quem está acostumado com
isso dar a cara para bater. Tenho minha

parcela de culpa e vou tentar ajustar tati
camente o time", definiu.

UFC

Silva teme
luta no chão

Dono do cinturão dos médios no

UFC, o brasileiro Anderson Silva prega
respeito ao norte-americano ChrisWei

dman, o seu próximo desafiante. Para

Silva, a tática do oponente será levar a
luta para o chão; "Ele provou quemere
ce estar aqui. Ele é dez anos mais novo
e vai chegar .com força para tentar me

levar para o chão", afirmou.

Basquete
Brasil renova

elenco
Em processo de renovação, o técnico

Luiz Augusto Zanon convocou 15 atletas

para o Sul-Americano de Basquete Fe

minino, na Argentina. Entre as jogado
res que participaram das Olímpiadas de

Londres, foram relacionadas Damaris,
Clarrisa, Franciele e Joice. ''Vamos em

busca do título, mas sabemos das dificul
dades", definiu.

Vitória

- Biancucchi
se destaca 1

Com apenas duas rodadas realiza

das, o Brasileirão já conhece o seu pri
meiro postulante a craque da tempora
da. Destaque doVitória, o atacanteMaxi
Biancucchi balançou a rede três vezes

e lidera a equipe baiana. "Estou traba
lhando forte todos os dias para propor
cionar alegrias àtorcida rubro-negra",
afirmou o primo de Messi.

Cruzeiro

Argentino pode
ser novidade

Após sofrer um' edema ósseo nas

duas tíbias, o atacante argentinoMarti
nuccio está recuperado e foi relaciona
do pelo técnico Marcelo Oliveira para
o confronto do Cruzeiro diante do Bo

tafogo, sábado, no Rio de Janeiro. No

entanto, Oliveira ainda faz mistério. "Se
vai iniciar ou ficar no banco, ainda está

,

indefinido", destacou.

)
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Tênis

André Sá
avança

Desbancando o favoritismo da dupla
britânica Colling Fleming e Jonathan

Marray, cabeça de chave número 10 de
Roland Garros, o brasileiroAndré Sá e o

espanhol Feliciano López confirmaram
a classificação no Grand Slan. Na segun
da fase, Sá vai encarar o alemão Philipp
Marx e o romeno Florin Mergea. Aos 36
anos, Sá reside em Blumenau.

Novo Basquete Brasil

Recorde de público
nas finais

I

/.

�
\'

O NBB (Novo Basquete Brasil) se

consolidou no esporte nacional e terá
recorde de público na final deste ano.

No duelo envolvendo Uberlândia e fla

mengo, foram comercializados 17 mil

ingressos para a HSBC Arena, no Rio de
Janeiro. Anteriormente, omaior'número
havia sido registrado no confronto entre
Brasília e Flamengo, em 2009.

r-

::;:;;;pc, _ OP= - •Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP24
PUBliCIDADE SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2013www.ocponline.com.br

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada em 14 de setembro de 1998, com sua
Comunidade Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora, bairro
Rio Cerro II, nomunicipio de Jaraguá do Sul, SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitare ressocializaro dependente de álcool e outras drogas, bem
como orientar os familiares em particular e a sociedade em geral.

o CORREIO DO POVO
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