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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
«Escritor

Cratidãoi
No último domingo, assisti urna singela reportagem no

Globo Esporte. Gilson, um dos operários da reconstru
ção doMaracanã, contou ao repórter sobre a experiência de
aprender a ler e escreverdurante os intervalos do trabalho.

A reportagem começou com as seguintes palavras: "O
Maracanã é mesmo urn lugar especial. Se já não bastassem
osmomentos históricos com craques desfilandopelo grama- ,

do, jogos épicos e títulos marcantes, as obras no estádio para
.

a Copa do Mundo ajudou amudara vida demuita gente. E
urna dessas pessoas foi Gilson, maranhense que trabalhou
na reforma para aCopa doMundopor dois anos, que apren
deu a ler e a escrever no intervalo entre urn serviço e outro".

Isso somente foi possível,por causa doprojeto Educação
em Campo, resultado de urna parceria entre oMaracanã e o

Sesi, e que ensinou 50 operários a lerem e escreverem.

As palavras de Gilson são urn belo exemplo para cada
urn de nós: "Depois de urnas noye horas de trabalho, porque
a gente costumava fazer horas extras, e quando termina o

dia você estava esgotado, cansado, tinha que tomar banho
e ir para a sala de aula ainda. Era entulho caindo por cima
demim, às vezes suado com agonia, com vontade de descer

dali, tirar aquela roupa e parar com aquilo. Mas você tem
que focar em objetivos 'e mostrar para as pessoas que você
é capaz, que tem capacidade para concluir aquele trabalho".

Além da mensagem acima, o que mais me chamou a

atenção, foi o fato de Gilson se lembrar da professora que lhe
ensinou a ler e escrever.Nurn gesto demonstrando gratidão,
Gilson escreveu na frente da professora, as seguintes pala
vras: "Professora, obrigado por tudo que você fez'pormim,
que foi o conhecimento".

E a reportagem terminou com a música de Gonzagui
nha, "Eterno aprendiz", com os lindos versos: ''Viver e não
ter a vergonha de ser feliz, / Cantar, / A beleza de ser urn

eterno aprendiz / Eu sei". Desejo que você seja sempre urn
eterno aprendiz.

Paraparticiegr destá seção envie suasfotos e sugestões
paraU redacao@ocOITeiodopovo.com.br

nibutos
Retirada de
carnês do ISSON

Os contribuintes que ainda não receberam
o carnê de lançamento do Imposto Sobre Ser

viços de Qualquer Natureza (ISSQN) do exer

cício 2013 deverão retirá-los até o dia 17 des
te mês no setor de Tributação da Prefeitura.

A unidade fica localizado na RuaWalter Mar

quadt, n? 1.111, Barra do Rio Molha; nos horários
das 7h30 às 11h15 e das 13 horas às 16h45, de
segunda a sexta-feira. Informações no telefone

D800-643321O.
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Estou até aqui de ouvir sobre

'religiosos" corruptos, pedó
filos, ordinários, safados e sem

vergonhas. Até aqui... Acabei de ler
sobre um professor que foi demiti
do de um colégio católico em Porto

Alegre porque se negava a tratar de

questões religiosas em sala de aula.
O professor cuidava' de lecionar, e'
bem, a matéria que lhe cabia, pro
selitismo religioso e "propaganda"
da cultura religiosa do colégio não
era com ele. Foi demitido, ele tinha
que tratar de mensagens religiosas,
isto é, de condicionamentos terro
ríficos como costumam ser as dou
trinas religiosas. E sobre isso sei
muito bem, como "vítima" ...

Esta: notícia me faz, mais urna

vez, voltar aomeu ponto de vista, do
qual nãome afasto umaúnica vírgu
la: a melhor religião, a única a meu

COMENTÁRIO

Chega!

QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2013

é dizer que a mulher é a geradora
da vida, a verdadeira Natureza na

natureza, precisam dizer que a mu

lher não é o resultado de urna cos

tela, que não precisa nem deve ser

submissa a urn marido-chefe, a um
mandão impotente. É isso o que "to
das" as religiões têm que pregar, se
o fizerem, pronto, estará resolvido o

problema da submissão da mulher.
Sem essa de que a: mulher é a ma

lícia e a origem do pecado. Digam
isso na minha delegacia e depois
chamem o dentista ... Safados.

Dignidade, decência e hones
tidade bastam. Quem for educado

por esses valores, insisto, tem ca

deira garantida no "céu", o mais é
firula de condicionamentos inde
vidos para fazer de pessoas "reba
nhos".e "contribuintes" de dinhei
ro de fins escusos...

LUIZ CARLOS PRATES

juízo, é a decência, a honestidade. E
essa "religião" tem que ser ensinada
em casapelo pai epelamãe, pornin
gném mais. Uma criança educada

para ser decente, honesta, será boa,
será confiável, será amiga leal, fun
cionária dedicada, boa cidadã, terá,
enfim, cadeira no "céu". Ando até

aqui de sepulcros caiados, religiosos
. da boca para fora mas ordinários da

cabeça aos sapatos. Religiosos que se
desmentem pelas ações, pelas inten
ções que lhes escapam no comporta
mento.Quevãomentir nos quintos...

O que as religiões precisam fazer

• Como?'
Como é que essa atrizinha que anda de namoro com

oNeymarviaja com ele para a Espanha? Ela émenor de

idade, desde quando menores saem por aí enrabicha
das com "namorados" que já têm filhos? E o tal de ECA,
esse odioso e malfeito manual de condutas e cuidados
com os menores não foi usado ou consultado? De fato,
o dinheiro faz coisas ... Ou será que ela iria atrás de um
cara sem dinheiro no bolso, só por amor, hein, garota?
Vá fazer curso de teatro, vá estudar "aprender" a sua

arte, de outro modo nem para figurante em novelas ser
virás. E os "pais" dela, o que dizem?

cedo pudesse ter um substituto tão a sua altura como

tem agora. Neymar, sucedendo a Ronaldinho, é hoje o

maior peladeiro de pátio de colégio do-mundo. E outra

coisa, se o Felipão quiser ter alguma chance nas Copas
faça uma Seleção só com jogadores que ainda não fica
ram ricos lá fora. Esses não põem a perna na bola divi

dida, são fujões do pau ... Jogam quando querem, nunca
querem. Mas para fazer uma Seleção só com "índios da

guampa torta" tem que ser macho e assumir.

• Falta dizer
São poucas as cidades catarinenses que têm festas re

gionais que valem a pena. Lages, como se diz nos galpões,
está matando a pau com a Festa do Pinhão, cada vez me
·lhor. Os secretários de turismos têm que ser mais criati

vos, criar, inovar. E o sucesso das festas pagará as contas.

• Coragem
O Brasil do futebol não tem mais craques, nenhum.

Aliás, nunca imaginei que o Ronaldinho "gaúcho" tão

DIA DO ME.IO AMBIENTE
A Unimed, a Fujama e o governo do Estado presentearam as

pessoas que passavam pela praça Ângelo Plazerá, ontem em

Jaraguá do Sul, com. árvores. Foram entregues três mil mudas.

Saúde

Ajuda para
largar o cigarro
o programa municipal de controle do ta,

bagismo, realizado pela Vigilância em Saúde
de Jaraguá do Sul, atendeu 650 pessoas des
de que foi implantado, em 2010. Conforme
levantamento da unidade, cerca de 40% dos

participantes deixaram de fumar. O atendi
mento oferece orientação médica e psicológi
ca. No primeiro mês, o paciente participa de

quatro sessões em grupo e é acompanhado
toda semana. No segundo, as reuniões OCQr

rem em duas sessões. E, a partir do terceiro

mês, o atendimento passa a ser mensal, até
completar um ano. O serviço atende no Pama
1, no Bairro Czerniewicz. As pessoas interes
sadas em participar devem ligar para 2106-

8300 ou 2106-8318 e agendar uma entrevista:

-
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CHARGE EDITORIAL

Estímulo intelectual
para a comunidade

Jaraguá do. Sul se destaca em Santa Ca
tarina por sediar um evento literário

que 'se assemelha aos dos maiores cen

tros urbanos do país. Esse ano, na sua sé
tima edição, a Feira do livro se expandiu.
Agora, vai para o núcleo cultural da Scar.

No. estacionamento, as tendas man

têm vivo o tradicional clima de feira

para abrigar os estandes das editoras
e centralizar a atenção do público. Ali,
sob a lona, está o coração do evento.

Os convidados especiais, artistas de re

nome no mercado musical e literário,
estarão no teatro da- Scar para divul

gar seus trabalhos. O mesmo espaço
também servirá de base das apresen
tações teatrais e contos de história. A
Feira do livro se fortalece junto à Scar.

Incorpora uma estrutura de alto gabarito
e da maior comodidade aos frequentado
res. Ou seja, o evento ganhamais evidên-

cia. Nessa sétima edição, a Feira do livro
de Jaraguá do Sul entra numa nova fase de
organização e de valorização à literatura.
Esse evento tem umamissãomuito impor-

"
o livro expande a mente. Por causa_
disso tudo, essa feira é especial.

tante dentro da sociedade. Chamar a aten

ção para o valor da educação das crianças
e jovens, E que é, através dos livros, que
todos encontram conhecimento, lazer, di
versão, estimulo à criatividade, qualifica
ção pessoal e evolução intelectual. Quem lê
sabe mais, conversa e escreve melhor, tem'
maior facilidade de comunicação e estimu
la o raciocínio. O livro expande a mente.

Por causa disso. tudo, essa feira é especial.

Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marciorêocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 9902 1380 • 91614112

DESD.E1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteim responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido a partir de
• 'í;::::? fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

As Farmácias Básicas 1 e 2 fecharão no horário de almoço. apartir do dia 17 de junho.AFarmácia

Básica 1 (Barra do RioMolha - anexa à Prefeitura) passa a atender das 7h3o. ao meio-dia e das 13 às

16h45. A Farmácia Básica 2 (Centro - fundos da Câmara de Vereadores) passa a atender das 7h3o.
às 11 horas e do meio-dia às 16h45. De acordo com a Diretoria de Atenção Básica da Saúde, o fecha
mento no horário de almoço será feito devido a uma determinação do Conselho Regional de Farmá
cia, que não. permite a ausência do. farmacêutico nesse horário. No período em que uma farmácia
estiver fechada (ex. das 12 às 13 horas), a outra estará aberta.AFarmácia Básica 1 fica na Rua Isidoro

Pedri, 120. - Barra do Rio Molha . O telefone é 2106-850.7. A Farmácia Básica 2 está localizada na

Rua Francisco DomingosMedeiros, 103 - Centro. O contato é 30.54-40.34.

Serviço'público
Farmacias básicas fecham aomeio dia ,

Geralmente, quem
critica nunca viveu seu

próprio sonho. Apenas
os vencedores são

tolerantes e generosos.

Jar

Orientações para asmulheres
o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro. Jaraguá 84 realiza hoje uma

palestra sobre saúde da mulher. A ação. acontece às 14h3o. na sede da unidade. O encontro tem

objetivo de orientar as mulheres a terem um cuidado na prevenção de doenças como câncer de
mama e de colo de útero. A palestra é gratuita e aberta a todas as famílias atendidas pelo Cras

Jaraguá 84. Mais informações pelo telefone (47) 3371-0.367.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3210
04 - 21 - 42 - 55 - 68

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1182
Primeiro Sorteio
01 - 11 - 20 - 35 - 46 - 47
Segundo Sorteio
01 - 06 - 18 - 24 - 31 - 42

! [
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"
Sonho em ver pessoas deitadas

na grama conversando, lendo.
A grande sacada é ocupar
os espaços da Scar. A Feira

chegou a outro patamar, então.
precisamos ter outro olhar.

CàrLos Henrique SChroede.r,
idealizad.o.r do evento

FEIRA DO LIVRO
A partir de hoje até o dia 16, o Centro Cultural será a vila de leitores, músicos e autores

tural da Sociedade CulturaArtística (Scar),
teve a estrutura ampliada e o foco direcio
nado para a qualidade das atrações.

No pátio' de estacionamento foram

erguidas tendas para abrigar 15 livrarias,
sala de leitura, espaço para lançamentos,
sessões de autógrafos e um pequeno palco.
Do lado de dentro do prédio, o público po
derá conferir exposições, shows, bate-pa
po com convidados e espetáculos. A Feira
é uma 'realização da Design Editora com o

apoio do Ministério da Cultura, Fundação
Cultural de Jar.aguá do Sul, SecretariaMu-

�ontações de histórias, exposições, es
\...Ipetáculcis teatrais, música ao vivo, ci
nema, Iivros e pessoas. São esses os prin
cipais elementos que dão vida ao maior
evento literário da região, a Feira do livro
de Jaraguá do Sul. Em sua sétima edição,
o evento, que acontece de 6 a 16 de junho,
ganhou casa nova e tem como essência a

. relação entre a música e a literatura.
. Aosom de harpas, a cerimônia de aber

tura da Feira acontece hoje, às 9h05, no
Grande Teatro. Após seis edições consoli
dadas, a Feira instalou-se no Centro Cul-

nicipal de Educação, Sesc e Secretaria de
Desenvolvimento Regional, e conta tam

bém com o patrocínio do jornal O Cor
reio do Povo.

Para o idealizador do evento, Carlos

Henrique Schroeder, a diversidade de atra

ções culturais transforma o conceito de
feira em "festival literário". "Sonho em ver

pessoas deitadas na grama conversando,
lendo. A grande sacada é ocupar os espaços
da Scar. A Feira chegou a outro patamar,
entãoprecisamos ter outro olhar", acredita.
A expectativa é de que 80 mil pessoas pas-:

sem pelo evento, durante os dez dias.
Schroeder afirma buscar inspira

ções em festivais internacionais, como

o Hay Festival of Literature & Arts, a

fim de transformar o evento em refe
rência para o Sul do Brasil. Para isso,
os organizadores da Feira escolheram
cuidadosamente os sete convidados

especiais. "Trouxemos autores contem

porâneos com estilos muito diferentes. É
para mostrar as yertentes da literatura,
com autores distintos em termos de for

mação e de escrita", explica Schroeder .

•:••:••:. AUTORES CONV_IDADOS
ADRIANA CALCANHOTTO • HOJE, '19H, GRANDE TEATRO

Como isso se dá subjetivamente?
Adriana. - Exatamente, é subjetivo. Existe

uma ligação entre essas artes e entre todas as ar

tes, eu acho. Me sinto muito atraída pela linha de
fronteira entre as linguagens, acredito que para os
artistas emgeral seja assim, a separação entre as

artes não é tã�nítida e nem tão importante ..

Pelaprimeira vez em Jaraguá do Sul,
a cantora e compositoraAdriana Calca
nhotto sobe aopalco hoje, às 19 horas, para
conversar com opublico. Os trabalhos Como
letrista, compositora e autora a tomaram

.

a convidadá especial daprimeira noite da
Feira do Livro.Além de oito CDs lançados,
Calcanhotto se destacapelopremiado álbum
infantil "AdrianaPartimpim"; os livros
"Saga Lusa - O Relato de Uma Viagem" e
''Algumas Letras"; e as ilustraçõesem ''Mel

chior, o mais melhor" é "O PoetaAprendiz".

O Correio do Povo - A sua participa
'ção na Feira do Livro de Jaraguá do Sul
ocorre na noite de estreia do evento. O

que pretendes apresentar?
Adriana Calcanhotto - Estou me pre

parando para uma conversa informal, para
responder às perguntas. Não faço muitos pla
nos para esse tipo de encontro, gosto que seja
espontâneo e natural. OCP - No momento você está traba

lhando em novos projetos?
Adriana - Estou em turnê, rodando omun

do com meu novo show solo, "Olhos de Onda".

-

OCP - Para você existe ligação en

tre a música, literatura e ilustração?

FÁalOYASU '1 OE JUNHO,
14H30, PEQUENOTEATRO
• Fábio Yabu é escritor, ilustrador
e roteirista. Seus desenhos
animados são exibidos em
mais de 50 países, e seus
livros publicados no Brasil e
em Portugal. Em 1998, criou
uma das primeiras histÓrias em

quadrinhos para Internet do

mundo, :'Comoo Rangers".

DANIELMUND(JJWKU-1
JUNjiO, eH. GRANOETEATRO
• Escritor indígena com 43 livros

publicados, graduado em Filosofia,
tem licenciatura em História e

Psicologia e é Doutor em Educação.
Recebeu prêmios no Brasil e Exterior
e muitos de seus livros receberam
o selo Altamente Recomendável,
pel-a F:undação Nacional do Livro
lnfantil e Juvenil (FNLIJ).

BADI A$SAO·aOE·JUNfI �.

19H, GRANDETEATRO
• Badi Assad é cantora, violonista e

compositora nascida em São Paulo,
mas premi-ada internacionalmente.
Com músicas que transpassam o

MPB, pop, jazz e sons étnicos, Assad
tornou-se uma das mais inovadoras
artistas de sua geração. Na Feira do

Livro, ela dedicará a participação a

um shaw musical na noite de sábado.
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE
• 9h - Abertura dos estendes

• 9h05 - Abertura oficial da 7a Feira do Livro
de Jaraguá do Sul - Grande Teatro

• lOh, 14h e 15h - Tá Chovendo Históriéjs
Cia Panacéia - Grande Teatro
Maratona de Contos - (São Bento do Sul)
De maneira poética e bem humorada a

Cia Panacéia usa onomatopeias, cantigas,
brinquedos, instrumentos musicais para
dar voz e vez aos contos.

• lOh e 14h40min - Mostra Nueva Mirada-
Kérity, a mansão dos contos (Iegendado)
Pequeno Teatro (Classificação: 10 anos)

• 19h - "Para você ouvir" com Adriana

Calcanhotto/Partimpim - Grande Teatro
• 21h - Encerramento das atividades

As tendas foram instaladas no

estacionamento da Scar. Local conta
com a presença de 15 livrarias

"
Preservar a história é uma

condição determinante para
entendermos nosso presente.
Norteados por este princípio,
aliado ao nosso compromisso
com a cultura da comunidade,
lançamos essa exposição com

o privilégio de sermos o

jornal diário mais antigo em

circulação do Estado.

Nelson Pereira, diretor
de O Correio do Povo

'CÉSAROBEID ·10 DE JUNHO,
.

- 14H, PEQUENOTEATRO
-. Escrjtor-, educador e contador de

.

histórias. É' autor de livros premiados
pela Fún€lação Nacional do Livro

I'nfanht e Juvenil (FNLIJ). Escreve sobre
educação para jornais, revistas e também
partidpa de programas de televisão e
rádio. É autor de "Minhas Rimas de

Cordel", "O Cachorro do Menino",
"Rimas Saborosas" e "Rimas Animais".

FOTOS EDUARDO MONTECINO

OCP4e5
www.ocponline.com.br

JORNAL CONTAIDSTÓRIA
-

DACIDADEEM EXPOSIÇAO
O Correio do Povo lança, na 7a Feira do

Livro de Jaraguá do Sul, amostra itineran
te ''Viajante do Tempo!". A exposição está
localizada na entrada da Scar. São qua
tro painéis, com anúncios publicados nos

primeiros 50 anos do jornal - entre 1919
.

e 1969. Os recortes mostram os registros
que transcendem gerações e evidenciam as

mudanças nomeio de comunicação,
O direto'r do jornal O Correio do

Povo, Nelson Pereira destaca que essa

exposição ajuda a manter viva a histó
ria da cidade, contada pelas páginas de
um jornal com 94 anos de existência.
"Preservar a história é uma condição
determinante para entendermos nosso

presente. Norteados por este princípio,
aliado ao nosso compromisso com a cul
tura da comunidade, lançamos essa ex

posição com o privilégio de sermos o jor
nal diário mais antigo em circulação do
Estado e determos um riquíssimo e vasto

acervo da história de nossa comunidade.
E nada mais oportuno do que a Feira do
Livro de Jaraguá, a qual somos apoiado
res, para lançarmos essa interessante ex

posição itinerante", destaca.
As responsáveis pela pesquisa e monta

gem da exposição são as historiadoras Sil
via Toassi Kita e Ellen Annuseck Bona. O

processo .de montagem iniciou em 2011 -

com o levantamento e seleção das ima

gens, identificação, escolha da forma
de publicação - e terminou em maio
de 2012. Silvia e Ellen olharam todas
as edições dos jornais veiculados entre

1919 e 1969, em busca, principalmente,
de anúncios interessantes. "A exposi
ção mostra a evolução do jornal em si

e, principalmente através deste resga
te, destaca fatos históricos importantes

.

para município. Em anúncios de abertura
.
de empresas, venda de produtos, ficam evi
denciados os aspectos econômicos e sociais
da comunidade", explica Kita.

As historiadoras Silvia Kita (E) e
Elien Bona foram as responsáveis
pela pesquisa da mostra "Viajante do

Tempo!", do jornal O Correio do Povo

RUBENS FIGUEIREDO
·11 DE JUNHO, 19H,
PEQUENO TEATRO
• É um dos mais respeitados e

premiados escritores brasileiros

vivos. É autor dos livros "Passageiro
do fim do dia", "Barco a seco" e

"Contos de Pedro". Figueiredo é
também tradutor do russo, e verteu

. as últimas versões dos clássicos de
Tolstói para o português.

ZECA BALEIRO • 12 DE JUNHO,
19H, GRANDE TEATRO
• Zeca Baleiro é cantor, compositor.
cronista e músico brasileiro.
É autor dos livros: "Bala na Agulha:
Reflexões de boteco, pastéis de memória
.e outras Frituras" e a "Vida é um souvenir
made in Hong Kong". Ao longo da carreira,
lançou 12 discos, seis OVO's, produziu
trabalhos de 11 músicos e participou de
sete projetos especiais.
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Patricia Moraes

Sem blindagem na Câmara
Se na legislatura passada os pedidos

de informação se transformaram em

um cabo de guerra entre as bancadas de
oposição e governista e por fim chega
ram a ser praticamente extintos por falta
de votos, o que se observa agora é uma
realidade bem diferente. Os vereadores
aliados ao governo, que formam maio-

Audiência
da Saúde

Foi confirmada -para o dia

17 de junho, às 19h na Câmara,
audiência pública para tratar

da saúde pública no município.
Serão abordados temas como

atendimento nos postos, funcio
namento e condições estruturais,
quantidade de médicos, prazos
para consultas e distribuição de
remédios pela Farmácia Básica.
A proposição é do vereador Jefer
son Oliveira (PSD).

Contas são
desaprovadas

PT, PP e PDT de Corupá tive
ram suas contas desaprovadas
pela Justiça Eleitoral. O Partido
dos Trabalhadores e o Traba
lhista receberam como pena
lidade a suspensão de repasse
financeiro por quatro meses.

Já os progressistas, além de ter
determinada a perda das cotas

por seis meses, deverão restituir
ao Tesouro Nacional a quantia
de R$ 5 mil, do Fundo Partidá
rio. Ainda cabe recurso.

Corrida
em Brasília

Secretário de Habitação, An
tonio Marcos da Silva (PMDB),
e chefe de gabinete, Sebastião

Camargo (PT), apressaram o

passo ontem, em Brasília. De

manhã, estiveram na Casa Civil
e a tarde no Ministério das Ci
dades. A previsão é de que hoje

, seja possível oficializar o repas
se de R$ 100 milhões para ha

bitação popular, como a coluna
adiantou na semana passada.
Além disso, a Prefeitura espera
conseguir a liberação de verba

para equipamentos públicos, ou
seja, para construir nas proxi
midades dos condomínios habi
tacionais posto de saúde, centro
de educação infantil e praça.

ria, estão votando favoráveis a todos os

questionamentos da oposição, não ha
vendo blindagem. A interpretação que se

, faz é de que o próprio governo tem prefe
rido assim, às claras. O último pedido de

informação aprovado, o quinto desde o

início do ano, foi de autoria do vereador
Jeferson Oliveira (PSD), que cobra deta-

lhes sobre a estrutura de fiscalização da
Prefeitura e as cópias das 78 notificações
geradas nos últimos cinco meses. Líder
de governo, Natália Petry (PMDB), ape
nas sugeriu que os dados sejam estendi
dos para os anos anteriores, para que as

sim seja possível fazer uma comparação.
Nada mais justo.

LÚCIOSASSI

.Pair éis
Hoje proibidos pela legislação municipal, os outdoors eletrônicos devem ser legalmente

liberados. É o que prevê projeto de lei de autoria do vereador João Fiamoncini (PT) que
justifica a proposta apresentando parecer da Diretoria de Trânsito confirmando não haver
registro de acidentes em função da propaganda. O texto deve ser votado nos próximos dias.

Adaptação
Entrevistado ontem pela

assessora da Assembleia, que
acompanha comitiva na Es

candinávia, o prefeito Dieter
Janssen disse acreditar que os

sistemas vistos por lá podem
ser adaptados aqui. "O caminho é
esse da reciclagem,mas também
temos que trabalharnessa ques
tão sobre a destinação daquilo
que não pode ser reciclável. Em
Santa Çatarina o processo pode
ser usado para a geração de

energia, o que também geraria
umanova fonte'de receitas".

,"

Protesto contra preços
Vereador Jocimar Lima (PSDC) usou a tribuna paradi

vulgar protesto contra o preço da gasolina em Jaraguá do Sul.
Na manifestação, marcada para o dia 29 de junho, os partici
pantes devem abastecer com R$ 1 e solicitar nota fiscal.

QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2013

EM FOCO
Com a saída de Gilda Alves

do PPS, uma ala do PDT está de
olho no sindicalista. O convite deve
acontecer depois da oficialização

do novo diretório.

.. .. ..

Com a viagem de Dieter Janssen

(PP) à Europa, caberá ao vice, Jaime
Negherbon (PMDB), participar da
solenidade de abertura da Feira do

Livro, hoje, às 9h. Pela primeira vez, o

evento acontece na Scar.

. .. ..

Se até agora já são cinco os

pedidos de informações aprovados
pela Câmara, nos mesmos seis

primeiros meses do governo
anterior, foram duas solicitações

à administração.

Pregão anulado
O resultado do pregão eletrônico

para a contratação da empresa que irá
realizar os serviços de desapropriação
ao 19n9o do trecho da BR-280, que será
duplicado, foi anulado. O motivo teria
sido a contestação de que a empresa
que havia sido vencedora não atendeu

algumas exigências técnicas solicitadas
pelo edital. O processo foi aberto pelo
Departamento Nacional de Infraestru
tura de Transporte (DNIT) em janei
ro. Não há nova 'data para a abertura
de uma nova licitação. Enquanto isso,
nada de obras na pista.

•
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Brechapara novosmunicípios
A Câmara dos Deputados aprovou

projeto de lei complementar que reabre
a possibilidade de criação de novos mu
nicípios através da simples aprovação
das Assembleias Legislativas dos Esta
dos. A facilidade para criação de novos

municípios foi interrompida erri 1996,

quando emenda constitucional exigiu
a aprovação de lei federal traçando os

novos critérios para a criação, incorpo
ração e desmembramentos de cidades.
O texto ainda será votado pelo Senado.

Pela estimativa, se a porteira for nova
mente aberta, o país poderá ganhar até

410 novos mumcipros, elevando para
quase 6 mil o número de cidades bra
sileiras. A criação de novos municípios
implica em aumento de gastos para cus
tear as estruturas de Executivo e Legis
lativo da nova cidade, o quadro de ser

vidores públicos e a divisão de repasses.

..

Contas

aprovadas
o Tribunal de Contas de Santa

Catarina recomendou por unani
midade a aprovação das contas

referentes ao ano de 2012 do go
verno do Estado. O parecer prévio
segue agora para julgamento da
Assembleia Legislativa.

Placar da
,.,

sonegaçao
Foi lançado ontem o 'So

negômetro', placar on-line

que mostra, em tempo real,
quanto o país deixa de arreca
dar por causa da sonegação. A
iniciativa é do Sindicato dos
Procuradores da Fazenda Na
cional. Em seu primeiro dia, o
'Sonegômetro' já marcou 130
bilhões de reais - valor sone

gado desde o dia 10 .de janeiro
e que corresponde a-cerca de

19% dos Q78 bilhões de reais
arrecadados pelo país neste

ano. Para o presidente do sin

dicato, Allan Titonelli Nunes,
a sonegação está diretamente
relacionada à alta carga tribu
tária do país.

Fundo adiado
Com pedido de vistas do PT,

o projeto
.

do governador Rai
mundo Colombo (PSD), que cria
o Fundo Estadual de Apoio aos

Municípios (Fundam), com re

curso de R$ 500 milhões, deve
ser votado pela Comissão de

Constituição e Justiça somente
no dia 18. Os questionamentos
envolvem a gestão do Fundo e a

distribuição às Prefeituras.

SériePelé
O Ministério da Cultura aprovou orçamento quase dobrado para o projeto

"Pelé Eterno - LongaVersão", série sobre a vida do Rei do futebol, dirigida por
AníbalMassairii, que terá aGlobo como coprodutora.Aprodução, autorizada a
captar recursos via LeiRouanet, passou de R$ 2,7milhões paraR$ 4,2milhões.

" Quando não tem lel, o JUd;c;á';o
,

não pode deixar de resolver

problemas da vida, porque as

pessoas dependem disso. É aí

que o Judiciário se expande. A
maior ou menor judicialização
está nas mãos do Congresso,
luís Roberto. BaliT'Oso,
indicador peta presidente DUma
ROUisseft para assumir uma
vaga no STF, ontem, durante
sabatina dos senadores
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• Descontos de até 16%. Consulte político vigente poro cada modelo,
Veículos sujeito a disponibilidade de estoque. Stra�bourg

Campanha na internet
o grupo de trabalho montado na Câmara dos De

putados para debater a reforma eleitoral aprovou nes
ta semana texto que libera a campanha na internet a

qualquer tempo, mas continua não sendo permitida
a propaganda paga, O texto, que propõe outras alte

rações à lei, eleitoral, será apresentado ao colégio. de
líderes, que decidirá se pede urgência para que seja
votado 'diretamente no plenário da Câmara, ou pas
sará antes pelas comissões. Pelo entendimento atual
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), políticos não

podem pedir votos ou anunciar candidaturas na web,
nem mesmo em redes sociais.

Outrasmudanças
A proposta aprovada pelo grupo.de trabalho tam

bém prevê que,políticos possam se candidatar mesmo
se tiverem a prestação de contas de campanhas pas
sadas rejeitadas. Além disso, também está em debate
o enfraquecimento da Lei da Ficha Limpa. Pelo texto,
a rejeição das contas de governo de um político pelo
Tribunal de Contas só poderá provocar inelegibilida
de se o Legislativo ratificar a decisão.
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Desbloqueio
Absolvido no julgamento do

mensalão, o publicitário Duda

Mendonça deve conseguir liberar
seus bens, que estão bloqueados
desde 2006. O procurador-geral
da. República, Roberto Gurgel,
encaminhou parecer ao Supremo
Tribunal Federal (STF) defen
dendo o desbloqueio dos bens do

publicitário responsável pela cam
panha eleitoral de 2002 do ex-pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

• Orçamento
Impositivo

Presidente da Comissão de

'Finanças da Assembleia Legis
lativa, Gilmar Knaesel (PSDB),

. pretende resgatar a Proposta de
Emendá' Constitucional (PEC)
que torna impositiva a execução
do orçamento estadual. Atual

mente, as peças orçamentárias
enviadas pelo governo trazem
somente uma expectativa de exe

cução. A proposta inicial, PEC

1/2007, pretendia tornar obri

gatórias todas estas ações, algo
inconstitucional por se tratar de
vinculação de receita. Já o novo

texto pode ter mais chances de ser
'

aprovado, pois toma impositiva
apenas a execução das prioridades
levantadas durante o Orçamento
Regionalizado e limitadas a um

percentual pré-fixado.

PMDBem
crise no PR

O diretório estadual do PMDB
do Paraná anunciou a dissolução
de 72 diretórios municipais em

função do fraco desempenho nas

últimas eleições, incluindo o de
Curitiba (PR) - presidido pelo se

nador Roberto Requião, onde não
conseguiu eleger prefeito, vice

prefeito ou 10% de vagas para a

CâmaraMunicipal.

www.strasbourg.com.br O peugeot.strasbourg

�BOXER PASSAGEIRO I FURGÃO �HOGG_
,. Com espaço para 15 passageiros + motorista

Blumenau (47) 3331-4500· Itajaí (47) 3344-7000· Brusque (47) 3355-4500. Jaraguá (47) 3274-1900
Ria do Sul (47) 3522-0686 • Caçador (49) 3561-3400. Chapecó (49) 3361-1500
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Vereador nega favorecer
a entidade que fundou

Comen'

Diretoria
empossada
o Conselho Municipal

de Políticas sobre Drogas
(Comen) conta com no

vos integrantes. Ontem
foi empossada a nova -di
retoria. O representante
da Polícia Civil, Fábio de
Lima Rocha, sendo recon
duzido, por aclamação, à

presidência do Comen.
A vice-presidência -

que foi disputada por três
conselheiros - é ocupa
da pela representante da

Associação Assistencial
dos Deficientes Auditivos
e Visuais, Luciana Rosa,
que recebeu nove votos.

Arsanjo Paul Calaço, da

Associação Beneficen
te Vida Nova e Manoel
Inácio Camilo Carreira,
do Grupo de Apoio Mãos

Amigas, foram QS outros

dois candidatos e obti
veram seis _e cinco votos,
respectivamente. Para
secretária da mesa dire
tora, o presidente reeleito
indicou Tamara de Cassia

Petry Rodrigues, que re

presenta o Hospital e Ma
ternidade São José.

LÚCIOSASSI

unUDADE PÚBUCA Jeferson de Oliveira (PSD) diz que
JJ Bordados é um clube esportivo como qualquer outro

Verônica Lemus tiva não poderia ser a úni
ca do município a não ser·

. reconhecida como utilida
de pública pelo fato de seu

fundador ocupar uma ca

deira no Legislativo. "Qual
a diferença (entre o JJ
Bordados Esporte Clube)
com o Xoxo io? Ou com o

Esporte Clube Flamengo?",
diz ele, referindo-se a al

guns dos clubes esportivos
reconhecidos como utilida
de pública no município.

Ainda de acordo com o

parlamentar, o clube teria
requisitado a declaração
de utilidade pública por
conta de uma exigência
do Conselho Municipal
de Desportos (CMD), que
neste ano teria passado a

cobrar das entidades e chi
bes desportivos tal reconhe
cimento para que possam
receber verbas públicas do

município. Mesmo assim,
Oliveira reforçou que qual
quer recurso repassado aos

clubes é antes avaliado pelo
Conselho, que pode ou não
aprovar o repasse.

Segundo o presidente
do CMD, Cláudio' Tubbs,
não existe uma lei que
faça a tal exigência ale

gada pelo vereador. Con
forme explicou Tubbs, os

projetos de entidades e clu
bes desportivos que pedem
recursos domunicípio para
realizá-los passam sim pela
aprovação do Conselho,
porém, a exigência nesse

sentido é a de que tais en
tidades e clubes estejam

. regularmente registrados
noCMD.

O título de utilidade
pública permite que as

entidades assim reconhe
cidas realizem convênios e

recebam verbas públicas.
De acordo com o ex-verea

dor e secretário de Saúde,
Adernar Possamai (DEM),
com o título de utilida
de pública as entidades
estão habilitadas a, por
exemplo, fazer parcerias,
organizar ou participar de
eventos, como ações co

munitárias, patrocinados
pela Prefeitura.

Depois da aprovação
na noite de terça-fei

ra, 4, na Câmara de Vere
adores de Jaraguá do Sul,
do projeto que reconhece
como utilidade pública o

JJ Bordados Esporte Clu

be, o vereador Jeferson de
Oliveira (PSD), autor do

projeto, diz que apesar da
sua relação com o clube,
fundado por ele há nove

anos, a entidade não pos
sui ligação com sua em

presa. Conhecido como

Jeferson JJ Bordados,
nome utilizado por ele até
mesmo na ultima campa
nha eleitoral, o parlamen
tar afirma ainda que não
faz parte da diretoria atual
da entidade. O projeto foi
aprovado por unanimida
de na Casa..

Questionado se a con

cessão do título poderia re
presentar favorecimento ao
clube, Oliveira, que atual
mente preside o Juventus,
alega que a entidade espor-

Composição
o Comen é compos

to de 20 conselheiros ti
tulares e igual número
de suplentes, sendo 50%
representantes governa
mentais e outra metade de

instituições dá. sociedade
civil integrantes da rede
de atenção às questões re
lacionadas ao uso e abuso
de substâncias psicoativas
nas' áreas de prevenção,
atendimento, recupera
ção; reinserção social, res
ponsabilidade e' controle
social, promoção, prote
ção e defesa dos direitos.

Criado em 1994 como

Conselho Municipal de

Entorpecentes' e tendo
sua �denominação altera
da em 2012, o órgão tem

entre suas competências
"estabelecer diretrizes e

propor as políticas públi
cas de prevenção, de tra
tamento, de recuperação,
de reinserção social, de
enfrentamento e combate
ao tráfico de substâncias

psicoativas" .

PROJETO APROVADO Jeferson oliveira diz que não
faz mais parte da diretoria do clube JJ Bordados

Qual a diferença (entre o JJ Bordados

Esporte Clube) com o Xoxo 10?

Ou com o Esporte Clube Flamengo?
Jeferson Oliveira. sobre indicação que
deu ao JJ título de utiHdade pública

o que diz a lei nO 4131/2005.
Prefeitura de Guaramirim

parcela dívidas atrasadas
tivos, poderão ser decla
radas de Utilidade Pública

Municipal, por iniciativa
de qualquer membro da
Câmara de Vereadores de,
Jaraguá do Sul.

As entidades deverão ter

Art. lO As entidades
de promoção educacional,

. científica, cultural, artís

tica, esportiva, social ou

filantrópica que sirvam
desinteressadamente à co

letividade, sem fins lucra-

pelomenos um ano de com

provado funcionamento e

prestar serviços de natureza
relevante. e notório caráter
comunitário e social, con
correntes com aqueles pres
tados pelo município..

tária de Administração,
Rosângela Kuskowski, a

Tomada de Contas' Es
pecial em andamento no

Executivo está apurando
os motivos que levaram
a gestão passada a não

cumprir com os pagamen
tos. A secretária explicou
que, caso a dívida não fos
se- paga, a Prefeitura fica
ria com certidão positiva
de débito junto ao Tribu
nal de Contas do Estado.
A primeira parcela da dí
vida do FGTS foi paga na

semana passada, segundo
Rosângela.

A prefeitura de Guara
mirim precisou parcelar
em 60 vezes duas dívidas
contraídas pelo Execu
tivo no ano passado. A

primeira, no valor de R$
. 480,8 mil, é referente ao

FGTS não pago no perío
do de agosto a dezembro

junto à Caixa Econômica
Federal. A segunda, no

valor de R$ 473,8 mil,
ocorreu por conta do não

pagamento dó INSS do

Hospital Santo Antônio,
pelo período de julho a

dezembro passado.
De acordo com a secre-

RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(link: Trabalhe Conosco)

Função* e Cidade Prazo e Local de Inscrições
RECEPCIONISTA

Jara uá do Sul/ Schroeder
03 • Até o dia 11/06, pelo site.

Até o dia 11/06, pelo site ou no SESI: Rua
Walter Mar uardt, 835, Barra do Rio Molha.

,AUXILIAR DE COPA E COZINHA
Jara uá do Sul

01

SECRETARIO ESCOLAR
01 Até o dia 11/06, pelo site..
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Músico traz interpretações
de sucessos e composições
autorais. Ingressos à venda

Para muitos amantes
do violão, Emmerson

Nogueira é referência nos

acordes. Quando surgem
-nas caixas de som; o esti-
lo' peculiar e a voz rouca

revestem clássicos como

"Hotel Califónia" e "Bre
akfast in America" com

novos sentimentos. Neste
sábado (8), às 21h, ps fãs
da região terão oportuni
dade de àssisti'-lo ao vivo;
no Grande Teatro da So
ciedade Cultura Artística

(Scar). Os ingressos estão
à venda na bilheteria do
Centro Cultural.

O músico traz à cidade
o show Emmerson No

gueira e Banda, com os

trabalhos lançados no úl
timo CD e DVD. Além dos

sucessos de Supertramp,
Eagles, Pink Floyd e Snow

Patrol a banda toca com

posições próprias, como

"Nucleus" e "Doladodelá".
Em "Instrumental Vio

la", Nogueira apresenta-se
com viola caipira e recebe
o acompanhamento- da
banda somente ao final.
No repertório ainda estão
outras músicas que des
tacam os arranjos nas dez

cordas, como "You Are So
Beautiful" .

Antes de chegar à Jara
guá do Sul, a banda apre
sentou-se em Florianópolis.
No mês de junho, a turnê

seguirá para Porto Alegre,
Criciúma e Gaspar. Os in

gressos custam R$ 140 (in
teira) e R$ 70 (meia).

Música

Cinquenta disputam
festival da canção

A fase eliminatória
do Festival Estudantil da

Canção terá 50 partici
pantes, neste ano. A audi

ção acontecerá no dia 29
de junho, em local ainda

indefinido, e selecionará
seis candidatos para cada

categoria da competição.
Música Sertaneja teve 20

inscritos e Música Popu
lar Brasileira, 30. Os can
didatos às. vagas devem

- atender aos quesitos de
fidelidade à melodia ori

ginal, ritmo, afinação, dic
ção e interpretação. O re-

,

sultado será divulgado no

site da Fundação Cultural,
no dia 8 de julho.

Os seis selecionados

disputarão o pódio no

dia 24 de agosto, às 19h,
no Grande Teatro da So
ciedade Cultura Artística

(Scar). Os três primeiros
lugares ganham medalhas
e premiação em dinheiro.
Em 2012, festival atraiu

25 inscritos na categoria
"interpretação". A pri
meira colocada foi Bruna
Suelen Francisco Soares,
representante da Emef
Waldemar Schmitz, que
interpretou "Halleluah".

Ingressos à venda paraLuan Santana
.. Arena Jaraguá será o palco de Luan Santana, no mês
de agosto. O shew acontecerá num sábado, dia 3, com
a abertura da dupla Dany & Rafa. Os ingressos já estão
à venda no Restaurante Villa, Patuá Music, Posto Mime
Matriz e nos sites blueticket.com.br e ingressosc.com.br.
Os valores da arquibancada são R$ 20 (superior), R$ 30
(inferior) e R$ 50 (vip), Para a pista os valores são R$ 30
e R$ 50, na área vip, A reserva demesa deve ser feita pelo
telefone 3054-0800 ou 8850-7820.

J
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Reunião de condomínio

Helena e Jair moravam num antigo
prédio, no centro da cidade e, como

tudo que chega a certa altura da vida, o
prédio exigia algumas reformas. Eram as

garagens que precisavam de um retoque.
Para isso, o síndico convocou uma reunião
de condomínio para colocar em votação uma
chamada de capital. Como sempre, Helena e

Jair estavam na reunião, sentadinhos, os dois,
na primeira fileira de cadeiras plásticas.
Ao falar da chamada de capital e dizer que
as garagens seriam interditadas no período
de obras, o vizinho do apartamento vinte e

dois, um homem um tanto quanto ranzinza,
que pouco conversava e muito reclamava,
queria saber como os moradores deveriam
fazer com seus carros e quanto tempo
duraria a tal reforma.

Jair, amigos de todos, levantou-se e disse:
"Isso é rapidinho, vizinho. Poucas semanas."
Naquela mesma semana, a movimentação
de engenheiros, pedreiros e pessoas que
estavam ali só'para olhar começou e,
também naquela semana, surgiu uma placa
que impedia a entrada dos moradores na <'

garagem, com seus carros.

Quando Jair e Helena chegam do
/

Clique animal

supermercado, ele liga o pisca e dirige seu

carro para a garagem do prédio:
- Jair, não pode entrar na garagem.
Começou a reforma.
- É mesmo, eu tinha esquecido. Mas isso é

rapidinho, coisa de uma ou duas semanas.
Infelizmente Jair se esqueceu que morava
num país ondenada é rapidinho. Onde uma
reforma sempre atrasa e falar em cumprir
prazos é até uma ofensa. Jair se esqueceu que
vive num país, e num estado, onde a reforma
milionária de uma ponte, na capital, acontece
há dez anos, mesmo tendo constatada a

necessidade de melhoria há trinta anos.

Jair se esqueceu que vive num estado onde
-

.a duplicação da BR-ID1 sul começou a sair
do papel em 2005, com promessa de ficar

pronta em 2007 e.até hoje, bulhufas.
Jair não se lembrou que ele não mora na

China, onde levantam um hotel de trinta
andares em quinze dias, ou um arranha-céu
de 220 andares em noventa dias. Ele mora
no Brasil, em Santa Catarina. E a reforma
da garagem não iria, nunca, ficar pronta em

algumas semanas.
Tão longo era o tempo real da reforma,
que os pedreiros, no final do ano, haviam
decorado a obra com luzes de Natal e

fizeram uma festa do branco no Ano Novo,
e também esconderam cestinhas de Páscoa

para seus filhinhos no meio dos entulhos da
obra. E lá também fizeram um churrasco no
Dia do Trabalhador.
E todos os dias, quando Jair e Helena
voltavam para casa, ele ligava o pisca e

dirigia seu carro para a garagem do prédio.
E, todos os dias, Helena dizia:
- Jair, não pode. Ainda está em reforma.
- É mesmo. Eu tinha esquecido. Mas, já
deve estar acabando, de certo na próxima
semana eles terminam.
Certo dia, quando a reforma havia
terminado, Jair encontrou o vizinho do
vinte e dois na garagem e disse:
- Viu, vizinho, parece que foi ontem que
começou aquela reforma. O tempo voa e a

gente nem sente.

E o vizinho respondeu:
- A gente faz questão de não sentir,
senhor Jair, senão, iríamos nos sentir
uns palhaços com tantas coisas que nos

prometem e não cumprem.

ADO'R:! Dois simpáticos gatinhos,
machos, castrados, amáveis e carinhosos.
Eles adoram ser acariciados e mimados,
perderam o dono recentemente e agora
precisam de um novo lar. Contato: Marcia,
3372-2657, ou Clínica Amizade, 3371-2340

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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Aniversariantes

6/6
Aldina Lemert

Amélia Rux

Andressa Veigsding
Catiane Louize Lennert

Charles V. Roehrs
. Cláudia Sadzinski
Daiana da S. Alves
Denilva M. S. Doring
Diana G. R. Gretter
Eduardo Augusto Pereira

Fischer
Eduardo Manske
Eduardo Redmerski

Elen Melcher
Elfi Maass Elias
Élmers Catafesta
Gabriela Petris
Gertrudes Leoni Bortolini

Gustavo F. Drews

Gustavo L. Correa

Ingelori Konell Ruediger
Jessiffer dos Santos
Jonathan Pereira

José Trevisani
Josileine Francener
Lacir J. de Oliveira

Laércio Laube

Leandro de L. Morais
Liana Kanzler

Lucas R. M. Kowalski
Luis A. Rosa
Márcio Laube

Maria de L. Müller

Maria S.M, de Almeida
Marlete Volles Harmel
Milenna L. Pinter

Miriam Lauvin

Norberto Lopes
Romi E. S. Wehrmeister

Sérgio L. Bertoldi
Tania Sapele
Teo Gerhard Meyer
Zenilda S. Cagnini

Curiosidade
6 de junho...

... é o 15� dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 208 para acabaro
ano. Dia de SãoMarcelino

Champagnat (Fundador
da Congregação dos
IrmãosMaristasj içaa
SegundaGuerraMundial:
Desembarque naNormandia
de 155.000 soldados das

tropas aliadas (Dia D).
Fonte:Wikipedia
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Bazar das Lulus Ofereça ummuro

Há quem queira grafitar e há quem queira uma
perspectiva mais artística para sua propriedade.
Caso você se encaixe em um destes dois grupos, vai

recomendação para uma visita à URL colorplusci
ty.com.br, o projeto que conecta artistas do grafite
com aqueles dispostos a ceder muros e fachadas

para um desenho. Se forem olhar, lá estão cadas
trados 35 locais em Joinville cujos proprietários
estão com paredes à espera; e vejam a surpresa, há
outros 3 de Jaraguá também.

Leitoras atentem, que amanhã vai rolar mais uma boa

oportunidade para compras. Das 15h às 21h as Lulus do

Desapego vão fazer uma nova sessão de despedida, botan
do peças novas e seminovas à venda com preços entre R$5
e R$100. Serão roupas, calçados e acessórios (incluindo
peças de inverno), vindas tanto dos guarda-roupas das
meninas quanto dos estoques Triton e Dirt Riot. O even

to será na Confeitaria Bela Catarina, liguem no 3371 3412

para mais informações.

DIEGO IARSCHEL

DIEGO jARSCHEL
o presidente da

Fundação Municipal
de Esportes, Jean
Leutprecht, junto à

esposa Samira,
em happy hour
na Confraria do

Churrasco

Sorteio

ou- 11
www.ocponline.com.br
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. J'I', 22h - Música ao Vivo / Shaw com Fábio Pilz e Edu Sax.
Local: Sacramentum Pub 188321524

�" 22h - Quinta Sertaneja I Shew com Téo & Edu / DJ Diego
F=eller I Elas free até as Oh. Local: Londen Pub 130550065

NoSam'Bar
Partindo agora para sua segunda sema

na na administração da casa, damos as boas
vindas a Gustavo Ramtum e Phillip Stürmer à

.

agenda de eventos, são eles os novos proprie
tários do Sam'Bar. Nomes da cena do pagode,
já incrementaram o agito na pista do point. A
carta de cervejas da casa cresceu, assim como

o cardápio de petiscos. O ritmo continua ace

lerado com a 2a edição=da Roda de Samba.

Agito acontece neste sábado.

ERICDELIMA

Temos novo sorteio rolando no PorAcaso.com, o prêmio desta semana
é um par de ingressos, DVD autografado e passe livre para o camarim no

show do cantor Emmerson Nogueira, que irá rolar neste dia 8 na Scar.
Acessem o blog e confiram os detalhes para participar.

Luciana Soares e Ana Sacht fazendo
o check-in na pista do club The Way Abuso gastronômico

Avisando em primeira chamada: começo de julho nosso site de

compras coletivas irá voltar ao ar oferecendo um mega pacote de

promoções inteiramente do setor gastronômico da cidade. Já temos
oito restaurantes confirmados, aguardem que a lista vai crescer.

Clarice Falcão em Balneário Camboriú
Bom, não se trata de show confirmado, e sim de pergunta que.o grupo Maria's está

fazendo. Você gostaria de assistir um show da atriz, roteirista e cantora Clarice-Falcão no
Maria's Itajàí Convention?Até agora as participações estão bem abaixo do esperado ... Se
quiser juntar-se ao coro de solicitantes, acesse a URL on.fb.me/nqeCdt e vote.

I

I
I
I
1
I
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A Nossa feijoada
Com aparticipação do cantorGabriel Borges, Edu

Farias, Nicolas & Matheus, DJ cabeça, Grupo Atitu
de e várias outras atrações, rola no próximo dia 15 de

junho, no Divino Club, a 60 "A Nossa Feijoada". In
gressos antecipados R$ 25 .

BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quinta-feira, dia 6 de maio de

2013. Já estamos no meio de
mais uma semana e o finde já
bate em nossa porta. Como passa
rápido, hein!? Ainda mais quan
do temos uma agenda assim...

ohh, super recheada. Mas a vida

segue. Vamos à coluna mais lida
de toda a região. Antes, uma frase
para você refletir: "esta vida não
foi feita para ser lamentada; mas
para ser usufruída" (Thoreau).

Amor no ar
Enquanto isso, a Confeitaria

Bela Catarina vai preparar em

seu cenário gastronômico uma

noite mais que apaixonada para
o jantar em comemoração ao Dia
dos Namorados. "Menu Especial
de Massas e Frio" é a proposta!
Vai ser luxo, aposto!

Malu IINossa"
Quem anda fazendo sucesso

é a linda modelo, Malu Serafim,
que é destaque em recente ensaio

fotográfico assinado pelo fotógrafo,
Mauricio Hermann. Aguardem a

publicação deste ensaio na Revista
Nossa. Amanhã, nas bancas.

3370-3242

MAURICIO HERMANN

FEIRA Os amigos Amauri Jacobi, Edson Jacobi e Giovano Bett Ghizoni, caps da Jamo
Equipamentos, estão participando da importante Feimafe, no Parque Anhembi, em São Paulo

Semmedo de ser feliz
Na urbe sorriso, um casalmuito querido por todos está sendo cha

mado de "Edite e Felix" - o par ultramoderno da nova novela das nove,
"Amor à Vida". Ela entende a sexualidade do marido e vivem numa

boa. Ele dá suas "curtidinhas" com o mesmo sexo e ela se exibe na

internet. São muito felizes, pronto!

III FESTIVAL DE

FRUTOS DaMAR.
07 de junho (sexta-feira) 120h

CARDÂPIO*

Espetinho de camarão c] queijo
Camarão alho e óleo

Camarão à grega
Camarão ao bafo

Paella de frutos do mar

Ostra gratinada
Marisco ao bafo

Marisco gratinado

Escondidinho debacalhau

Lula à dorê

Casquinhade siri
Peixe assado

Bolinho de peixe
Caldo de paíxe

Pirão

r.101ho de camarão

E MAIS DIVERSOSACOMPANHAMENTOS!

APOIO
Reservasjlnformaçt5es:

(47) 3376-108419915-0330
(47) 9622-222218432-5847

Amor
o Ribeirão Grande Eco

Resort também entra na

onda do "amor". Com pa
cotes que incluem jantar e
pernoites, as reservas já es

tão quase no fim. Anotado!

Sucesso
Embora muito tra

balhosa, Fred e Janice
Fabris andam felizes da
vida com o mega resulta
do da Feijoada do Lions
Club Jaraguá do Sul Ci
dade Industrial. Sucesso
em todos os sentidos.
Os vips de plantão mar

caram presença e a cada
ano o evento arrecada
mais adeptos em todos
os sentidos. Parabéns!

·Frio
Cont'ando as maravi

lhas da serra, os amigos
plus Jailson Angeli e

Jadna Garcia. Tempora
da de frio e Festa do Pi
nhão ficaram na agenda
do último feriado pro
longado! Ótimo!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o jornalista, Nelson Santiago,

Secretário Estadual de

Comunicação, aterrissa hoje em

Jaraquá do Sul. Além de conferir
a abertura da 7ª Feira do Livro,
vem fazer a política de boa

vizinhança. Bem vindo!
• • •

Jorge Augusto Oliveira, da
cidade vizinha, São Beta do Sul,
é o mais festejado aniversariante
de hoje. Parabéns! O meu desejo
é que você seja plenamente feliz.

• • •

As belas, Heloisa Hinnig e Carla

Moreira, continuam sendo os

grandes destaques em nossos

lugares da moda. Durante a

semana foram fotografadas no

San Sushi.

Casório
Casaram-se terça-feira no civil

o jovem casal, Diego e PâmelaAl
bano de Souza. Eles são os pais do
pimpolho, Felipe. Contado.

Feira do Livro
Começa hoje e vai até o dia

16 de junho a 7a Feira do Livro
de Jaraguá do Sul. As tendas, re
cheadas de novidades do merca

do editorial, estão expostas para
visitação do público no estacio
namento da Sociedade Cultura
Artística (Scar).

• KII\
O poder de surpreender

power>l.mports
(47) 3275-0808

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1371 . Baependi

A lenha já está
posta, falta riscar
o fósforo. Ontem,
mais uma vez meu

computador me
deixou na mão.
Raiva! Trocou o valor
da feijoada do Beira
·Rio para R$ 15. O
correto é R$ 25.
Anotado?

QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2013
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CONTEIEsnobar é exigir café

,

fervendo e deixar esfriar.

Millor Fernandes

(4'11 3055-0024
(4'11 3022-1355

POSE Ju Moraes
nos corredores da

London Pub

Os cafés da
manhã andam
bombando na

Inauguração
Este colunista agradece a arquiteta,

Ana Badura, pelo o convite para a inau

guração da nova sede da Associação da
Cultura Polonesa de Jaraguá do Sul. Não
apenas eu fui convidado, mas uma seleta
lista de nossa citytambém deverá receber
o convite. Thanks s. Em tempo: o evento
ocorre no sábado, dia 8, às 16 horas!

A Kia Power Import
está Com planos bem
diferenciados do
mercado para o seu

carro zero. Anotem aí!

HAPPY Eloisa Souza e

Jessica Kuester conferindo as

delícias do Madalena

Diariamente estamos sujeitos a exposições como sol, poluição, má alimentação e até mesmo o

estresse, que favorecem a produção de radicais livres, responsáveis pela oxidação e

consequentemente pelo aparecimento das rugas e perda de vitalidade da pele. Para diminuir esse
efeito é recomendada a utilização de antioxidantes, alguns ativos possuem esta função e ao mesmo

tempo hidratam e revitalizam a pele, conferindo um aspecto de luminosidade e uniformidade. A

cápsula rejuvenescedora e antiaging é um nutricosmético desenvolvido especialmente para
combater os radicais livres e retardar o envelhecimento, atenuando rugas e linhas de expressão.

A cápsula contém em sua formulação os ativos exselen, goji Berry, glycoxil e exsynutriment.

Propriedades terapêuticas de cada ativo: G/ycoxi/: excelente para quem deseja diminuir o
impacto do envelhecimento, pois evita a gllcação no

organismo, ou seja, impede a ligação das proteínas ao
açúcar do corpo humano que, juntos, podem causar a

formação de A.G.Es (Advanced Glycation End

Products), que são moléculas que proporcionam danos
às células da elastina e do colágeno que, por
consequência, causam o envelhecimento.

Exselen: possui ação antioxidante
rejuvenescedora integral. Restaura a firmeza,
elasticidade e hidratação da pele e cabelos. Tem

ação detoxificante e previne doenças crônicas e

processos inflamatórios sistêmicos.

Goji Berry: rico em nutrientes, aminoácidos,
vitaminas, proteínas e minerais. Tem alta

concentração de vitamina C, poderoso
antioxidante. Além de prevenir o
envelhecimento da pele, fortifica o sistema

imunológico.

Exsynutriment: forma estabilizada e concentrada de
silício orgânico que atua no tecido conjuntivo,
reestruturando as fibras de colágeno e elastina,
resultando na reestruturação e firmeza da pele, de
dentro para fora. Age reduzindo a flacidez e promovendo
a firmeza da pele, fortifica os cabelos e unhas.

Cafeteria Doce
Pimenta. Também,
com um cardápio
de inverno, pudera!!
Uma delícia!

• O Jaraguá Park
Shopping está com

mil novidades para o

Dia dos Namorados.
O mulherio adora!

• E a novela Amor
à Vida? Super
sucesso!

.,Dia 3 de agosto
rola a 11 ª Stammtisch
Jaraguá do Sul.

.. Ajude os hospitais.
Vocês podem
precisar deles!

Com essa, fui!

- j
1-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP14
VARIEDADESwww.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA,6 DE JUNHO DE 2013

Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Contrabando de tequila
Passando pela alfândega mexicana, o brasileiro é barrado:
- Tu estás contrabandeando tequila?
- Eu? - pergunta o brasileiro, se fingindo de desentendido.
- Claro que não!
- Então os mexicanos abrem as malas e encontram várias garrafas.
- É água benta! - se defende o brasileiro - Água benta do sàntuário

da Virgem de Guadalupe!
O mexicano abre uma das garrafas, cheira e grita:
- És tequila!
- Aleluia! - diz o brasileiro, erguendo as mãos pro céu - Mais um

milagre!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Velozes e Furiosos 6 - Ação
Legendado - Censura:
14 anos - Diariamente:

14h/16h30/19h/21 h30

ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte

3 - Comédia - Le_gendado -

Censura: 14 anos - Sábado,
domingo e quarta-feiras:
13h30/15h30/17h30/19h30/21 h30.

Sexta, segunda, terça e quinta
feira: 15h/17h/19h/21 h

ARCOPLEX3
• Reino Escondido - Animação -

Dublado-
Censura: Livre - Sábado, domingo
e quarta-feira - sessões: 14h30

• Faroeste Cabloco - Drama 1

Nacional - Censura: 14 anos.
Sexta, segunda, terça e quinta-
feira: 14h30/17h/19h1 0/21 h20.

·

Sábado, domingo e quarta-feira:
17h/19h1 0/21 h20

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• 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 - DUB - Ação
• Se. Beber, Não Case! Parte 3 - 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
21 :50 - DUB - Comédia

• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 - LEG Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00 - DUB - Animação
• Homem de Ferro 3 (31)) - 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 19:10, 22:00 - LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Reino Escondido (3D) - 14:00 16:30 - DUB - Animação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:40,21:10 - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00 ,16:30 - DUB - Fantasia
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:15, 19:00, 21 :40 - LEG - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50,
22:00 - LEG - Comédia

Faroeste
Cáboclo
Faroeste Caboclo
leva às telas a saga do

personagem João do
Santo Cristo cantada

por Renato Russo '

em um dos maiores
sucessos da Legião
Urbana. O filme
conta a história de
um brasileiro comum
João do Santo Cristo

que deixa sua cidade
natal e se muda para.
Brasília em busca de
uma vida melhor. Lá
ele encontra a.rniséfia
e o crime mas também
descobre o amor nos

braços de Maria Lúcia.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura baixa na
madrugada e manhã
o ar seco mantém o tempo
firme. Ao amanhecer e no início
da manhã ocorrer formação de
nevoeiros. Predomínio de sol na
maior parte do dia, com mais
nuvens a tarde. Formação de

geada no Planalto e áreas altas
do Meio Oeste.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
�(I

Ensolarado
AMANHÃ �.
MíN: 15°C •.�
MÁX: 23°C

Parcialmenle
Nublado

�
SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 24°C

LUAS �• NOVA 8/6

.CRESCENTE 16/6 DOMINGO
� CHEIA 23/6 MíN: 17°C

• MINGUANTE 30/6 MÁX: 24°C

�.
....J'

� J.J.
tnstável

�
Nublado

J J�
Chuvoso

Trovoada

HORIZONTAIS
1. Que não tem enfermidade / Prefixo que significa em

excesso

2. Apresentar ação, atitude contra alguém ou algo / O

jogador Garríncha
/

3. Corrida de cavalos / (Sigla) Um tipo de plástico usa

do em tubos e condutores
4. Terceira pessoa do plural (fem.) / Deusa.qreqa que

personifica a Terra, uma das primeiras divindades a

habitar o Olimpo
5. Arrecadar
6. Traje próprio para ocasiões solenes I As iniciais do

humorista Golias (1929-2005)
7. Diz-se de filho não natural
8. Parte do remo que faz o impulso sob a água / Espécie

de blusa usada porfbliões em blocos carnavalescos
9. Não publicado
10. A parte mais elevada! (Fig.) Criança quieta, tran

quila
11. Emprego contínuo e habitual de algo 7 Mencionar 10

o nome.de
12. Limitado a um lugar / A habitação dos índios
13. (Bíbl.) Personagem que teria sido o primeiro ho

mem / O ator norte-americano Pacino, de "Insônia". 12

. VERTICAIS
1. Batalhão de Operações Policiais Especiais I Cada

uma das principais divisões de um livro
2. Mineral usado Gomo pedra preciosa / Nocivo, pre

judicial
3. Fruto açucarado e de cor vermelha, próprio para ge

leias / Momento histórico assinalado por grandes
acontecimentos

4. Aquele que foi recuperado de sequestro, cativeiro
etc. /As iniciais do ator e cineasta Anselmo

5. Uma justificativa para o acusado de um crime / Gru
po de pessoas ligadas por interesses comuns

6. O primeiro dos cardinais / Cidade gaúcha próxima à

capital do estado \

7. Tratamento íntimo que os filhos dão ao seu genitor /
Elemento de composição: dente

8. Expedir / Fruto de gomos em forma de pinha
9. Compra feita para 00 abastecer o cartão do celular

quando os créditos acabam I Pequeno molusco dos
mares quentes, que forma colônias.

2

3

4

5

7

8

9

11

13

2 3 4 5 678 9
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Mantovani desconfia de Alberto quando o empresária
denuncia a aeronáutica pela existência de uma pista de voo

clandestina em sua propriedade. Juliano briga com Hélio, de
pois que o executivo insinua que ele engravidou Natália por in

teresse. Guiomar deixa Alberto furioso ao informá-lo que doou
a casa para a ONG. Vanessa avisa a Ester que eles receberam

uma grande encomenda de biquínis e um pedido para uma

foto de Uno para publicidade. Alberto e Dionísio admiram as

joias antigas no esconderijo da mansão.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Maurício questiona Bento sobre seu envolvimento com

Amora. Malu fala mal de Fabinho para Plínio. Amora se irrita

com a edição de sua entrevista para Sueli Pedrosa. Tito leva

um fora de Sheila. Amora procura Bento. Giane faz as pazes
com Bento. Madá consegue escapar e Bárbara leva os enfer

meiros da clínica para a Toca do Saci. Bento impede Bárbara
de levar Madá para uma clínica. Natan propõe queAmora faça
uma campanha com Maurício. Renata sofre pensando em Éri
co. Maurício pergunta se Amora quer mesmo se casar com

ele. Renata encontra Érico em seu apartamento.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Tamara escuta Bernarda confessar a Aline que o mo

tivo da briga entre ela e César envolve Félix e Paloma. Ja

cques convida Félix para jantar. Jonathan conta para Edith

que viu o pai dar dinheiro para Maciel. Paloma pede Bruno

em casamento. Luciano começa no novo emprego. Ordália
tem um pressentimento ruim sobre o casamento de Bruno

e Paloma. Paloma conta para Félix que vai se casar, e o

vilão convence Pilar a ficar contra a irmã. Perséfone faz os

exercícios indicados por Daniel, Michel dispensa um convite

de Patrícia. Márcia manda Valdirene ir ao casamento com

Carlito. César e Aline se beijam. Bruno conta para Glauce

que se casará com Palama. Edith convence a cunhada a
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Amorã Vida

César e Aline se beijam no consultório do médico
César (Antonio Fagundes) está em seu consultório quan

do escuta batidas na porta, que se abre em seguida. É Aline

(Vanessa Giácomo), que imediatamente abre a caixa do colar
que ganhou dele. "Eu fecho para você", diz César, a envolven
do com os braços. Aline se olha no espelho enquanto o doutor

passar em sua loja no shopping. Ninho encontra Paloma.

• CARROSSEL - SBY . 20H30
Helena aconselha os alunos estudarem todo o caderno.

Paula comenta com José que eles têm que pensar bem como

vão gastar o dinheiro. Na sala, Suzana elogia Olívia pela ideia

da prova final. Helena chega para falar com Olívia sobre a pro
va. Ela diz que a pressão pode prejudicar alguns de seus alu

nos. Helena tenta pedir para a diretora especificar a matéria.

José vai ao banco para depositar todo o dinheiro do prêmio.
Rafael vai à escola conversar com Helena sobre a prova final.

A professora diz que Jaime terá que estudar bastante. José vai'

à concessionária comprar o carro para Cirilo. Laura comenta

com Helena que teme não conseguir fazer a prova de Olívia,
pois está nervosa. Paulo vai ao chaveiro fazer as chaves com

o molde da barra de sabão. O chaveiro fica desconfiado e per

gunta quem pediu para ele fazer as cópias das chaves. Cirilo
passa na concessionária para ver o carro, ele fica triste ao ver

que o carro não está mais no mesmo lugar. O vendedor conta

a Cirilo que o carro foi vendido. Paulo telefona para Jaime e diz

que eles terão que dividir os custos das cópias das chaves.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália se intromete na briga de Édison e Xepa, instigan

do a discussão. Vitor Hugo se justifica com Isabela e o casal faz
as pazes. Benito confessa que não sabe como subir na vida e

Júlio César pede que o jovem o procure quando souber. Xepa
questiona Matilda sobre o documento de Esmeraldino com o

nome de Rosália e Dorivaldo fica cismado, Cintia acredita que
Édison a seguiu na feira e aproveita para pedir a Us o contato

de Feliciano. Gisele agradece a ajuda de Graxinha e Robério,
deixando Dafne emocionada. Yasmin diz que pretende ser es
tilista de pessoas menos afortunadas e Geni se irrita ao ver a

filha pensando no futuro. Impaciente, Feliciano reclama com

Jezebel sobre a novaassociação de moradores da Vila. Édison
e Rosália trocam farpas e Xepa escuta sem que seus filhos a

notem. Matilda fica furiosa ao saber do baile funk na casa de

shaw de Dorivaldo e decide se unir com Terezinha para boi

cotar. Us tenta sondar Rosália, que despeja indiretas a Vitor

Hugo e se interessa por François.

* ° resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Gusttavo Lima trabalha
em novo disco

.

Apesar de conquistar uma legião de fãs
com o hit "Balada", o cantor sertanejo Gust

tavo Lima busca por uma nova cara para seu

trabalho musicaL Para isso, ele está em estú
dio com Zezé Di Camargo e Luciano gravan
do o próximo disco. "Ele gosta muito daquilo
que está gravando, está fazendo sucesso, mas

ele acha que, daqui pra frente, tem que gravar
traballios mais sérios", explicou Zezé. Segun
do Zezé, o álbum será 90% romântico. Ainda
não há previsão de lançamento do novo CD.

Jennifer LoveHewitt
diz que está grávida

Aos 34 anos, Jennifer Love Hewitt vai re
alizar o sonho de ser mãe. A atriz confirmou

para a revista "People" que está esperando
seu primeiro bebê. "Este é um momento

maravilhoso e nós estamos ansiosos para

começar uma família juntos", disse em co

municado. Jennifer namora. o também ator

Brian Hallisay. O casal atualmente estrela a

série "The Client List",

põe a joia em seu pescoço. Os dois se veem pelo espelho. Aline
comemora, dizendo que a gargantilha é linda. "Você merece",
diz César, no clima. Ela sevira e os dois se olham e encantada,
ela se entrega ao clínico. Os dois selam a paixão com um lindo

beijo! Imagina se Pilar (SusanaVieira) fica sabendo?

Horóscop,o
Áries

I
20/3 a 19/4 - Fogo

A Lua taurina favorece os seus

ganhos financeiros. Não perca a

chance de equilibrar O seu orça
mento e organizar a sua vida ma
terial. No campo afetivo, o senti
mento de posse vai falarmais alto.
Tenha cuidado para não sufocar a

quem ama. Cor: pink.

Gêmeos
21/5a 20/6-Ar

Você vai perceber o quanto é
conveniente manter-se em uma

posição recolhida, mantendo-se
em uma quietude estratégica. No
campo afetivo, a sua timidez será

visível. Talvez seja hora de sair de
cena. Um pouco de mistério pode
ser bom! Cor: tons pastel.

Câncer
.21/6a21/7-Água

Trabalho que envolvaa colabo

ração de terceiros conta com altís
simas vibrações. O dia favorece as

relações de amizade e O' convívio

social, podendo ter êxito para tra
balhar com o público. No roman
ce, o clima' é de camaradagem e

cumplicidade. Cor: azul-claro.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Hoje, você não vai se contentar
com pouco. ALua indica que é um
bom dia para tomar providências
práticas para conseguir o que de

seja. O bom-senso vai dominar,
mas mesmo assim, suas expecta
tivas amorosas podem estarmuito
altas: cuidado! Cor: vermelho.

IPi Virgem
..,w.. 23/8a 22/9 - Terra
, A Lua indica que você vai

demonstrar mais segurança do

que o normal. O planejamento e

a execução das tarefas de rotina
vão fluir com mais facilidade. A
lealdade e a confiança serão es

pecialmente valorizadas no rela
cionamento afetivo. Cor: branco.

A consciência deamar e seramado,
traz conforto e riqueza à vida.

OscarWJlde

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Aproveite o trânsito da Lua

para organizar as suas finanças,
conferir seus extratos ou investir
seu dinheiro em algo seguro. É
chegada ahorade diferenciar o es

sencial do supérfluo, seja na área
afetiva ou nos demais setores da
sua vida. Cor: branco.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

H�, você pode sentir um de

sejo enorme de agradar as pessoas
ao seu redor. Trabalhar em equipe'
será sua melhor opção. No campo
sentimental, poderá mostrar-se

mais sensível aos desejos da pes
soa amada e isso pode fazer toda a

diferença. Cor: pink.

..... Sagitário
22/11 a21/12-Fogo• O desejo de segurança vai pre-
dominar em todos os aspectos da
sua vida, por isso aprenda a valo
rizar tudo o que você já construiu.
Você deve agir de formamais con
servadora que o normal. As rela

ções ganham mais estabilidade.

Fique na rotina! Cor: roxo.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

A Lua transita em seu "para
íso astral" neste dia, então, não
perca a chance de explorar me
lhor a sua criatividade. O roman

ce ganha um novo embalo agora.
Não perca a chance de se divertir
um pouco mais nesta noite: os

ventos estão a favor. Cor: cinza.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Hoje, você poderá se deparar
com o seu lado mais acomodado.
Tudo .indíca que irá optar pelo
conforto, pela rotina, pelo bom
senso e pela segurança em todos
os aspectos da sua vida. A dois, o
astral é dosmais intimistas e acon

chegantes! Cor: laranja.

l
I

I�Peixes
� 19/2a19/3-Terra ,

O dia é ideal para se pesar os

prós e contras, antes de tomar

uma decisão. O dia favorece as

questões práticas, realistas e ma

teriais. Neste momento, você vai

optar pela segurança, pelo bom
senso e pela estabilidade no seu

relacionamento. Cor: tons claros.

).
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Cliques na Sociedade Amizade

William Henrique Fritzke, Eron B. de Lima,
Márcia Almeida da Luz e Edilene B. de Lima

Miriane Veiga Martins Jackee Peter e Andressa Kanczewski

Dayra Fulik e Rafael Stolf

.

VARTED\T F�
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Simone Bianchini,Joyce Lapa,Vanessa Kuhne eSimone Bianchini

Ana Paula Schwirkowski

lSa FestDer
Lichtf1usschützen
A Sociedade RecreativaVitóriaRio da Luz,
de Jaraguá do Sul, promove a 18a Fest Der
Lichtflusschützen (Festa dos Atiradores
de Rio da Luz) em Comemoração aos 70
anos de Fundação da Sociedade. A festa
inícia amanhã, às 19h, com Torneio de
Bolão em equipe, premiação em frangos.
Haverá venda das tradicionais cucas com

serviço de bar e cozinha. Dia 8, sábado, às
14h, abertura oficial da festa com desfile -

da sociedade anfitriã e da Melhor Idade,
recepcionando as autoridades presentes;
às 14h30, café servido à Melhor Idade
e Tarde Dançante animada por Fritz
e Fritzinho; às 15h, apresentação dos
Trilheiros Jaraguálamà; às 19h, jantar
com strudel, churrasco e outros; às
21h30, Escolha da Rainha e Princesas
da 18a Lichtflusschützen; às 23h, Baile
com Musical Horizonte Azul, de Timbó.
Domingo (9), a festa reinicia às 10h com a

Busca do Rei e da Rainha pelas sociedades
convidadas, com a participação dos futuros

integrantes da S.R.Vitória; às 10h30, culto
campal; às nh, apresentação dos Trilheiros
Jaraguálama; às nhjo, competições de
tiro, troféu transitório Rei e Rainha da
18a Fest Der Lichtflusschützen; às 12h;
almoço com comida caseira, pato recheado,
strudel e o tradicional churrasco; às 13)1,
continuação do Bolão Individual e demais

jogos e apresentação do Grupo Folclórico

Alpen Baéh; às 14h, apresentação oficial dos
Trilheiros Jaraguálama; às 15h, início da
Tarde Dançante com a Banda Hannover; às
18h, Sorteio da Rifa; às 19h, encerramento
da 18a Fest Der Lichtflusschützen. Traga sua

família e divirta-se na 18a Lichtflusschützen.
Endereço da Sociedade: Estrada Geral Rio
da Luz, s/no, Bairro Rio da Luz. Informações
pelos telefones 3055-8896 com Sido ou

3345-2037 e 9984-5239 com Wolfgang.

-
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BR..280

Colombo pede ajuda para obras no trecho urbano
o governador Raimun

do Colombo pediu apoio
ao governo federal para
ajudar nas obras de me

lhorias do trecho urbano
da BR-280, entre Guara
mirim e Jaraguá do Sul.
Na audiência realizada

ontem em Brasília, no Mi
nistério dos Transportes,
o governador sensibilizou

o ministro César Borges
para a importância da

duplicação da travessia
de oito quilômetros. Atu
almente, a obra, orçada
em R$ 105 milhões, está

delegada ao Estado e sen

do executada com recur

sos próprios. "O projeto
foi aprovado pelo Dnit e

estamos tocando com di-

nheiro do Estado por ser
uma obra de importância
extrema para o desenvol
vimento daquela região,
mas seria fundamental a

ajuda do governo federal",
explicou Colombo.

No mesmo encontro

também foi liberada pelo
lbama a licença ambiental
que permite o início das

obras de duplicação da

BR-470. "Esteéummarco
sensacional para Santa Ca
tarina. Agora vamos ela
borar o cronograma para
entrega da ordem de servi

ço", expressou o governa
dor Raimundo Colombo.

A expectativa é que as

obras comecem no mês de

julho.

Rede Cegonha

Hospitais terão mais recursos do governo federal
Os hospitais que. in

tegram a Rede Cegonha
vão receber recursos para

ampliar e qualificar a es

trutura de atendimento às.

gestantes e recém-nasci
dos com a implantação de
centros de parto normal.

Segundo a Agência Brasil,
a expectativa do Ministé
rio da Saúde é ter 280 cen-

tros implantados em todo
o país até 2014 e a previsão
é liberar R$ 165,5 milhões
para investimento e cus

teio das unidades.
Os centros funcionarão

de maneira complemen
tar às unidades existentes
com o objetivo de ampliar
o atendimento humaniza
do ao parto normal e pos-

sibilitar maior conforto e

atenção às mães e aos be
bês no período pós-parto.
A equipe do centro deve
ser composta por enfer
meiros obstétricos, técni
cos em enfermagem e a�
xiliares de serviços gerais.

Dados do Ministério
da Saúde mostram que os

partos normais correspon-

deram a 63,2% dos partos
no Sistema Único de Saú
de (SUS). Em 2012, foram

1.123.739 partos normais e

753.766 cesarianas.
Os hospitais receberão

R$ 540 mil para amplia
ção da área física e R$ 270
mil ou R$ 189 mil para re
forma do centro, de acordo
com a capacidade física.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTAOUARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira,·380-Centro

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

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
deNormas daCGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a
relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sen
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motívos da sua recusa, dentro do prazo legaL FICAM
INTIMADOSDOPR�O:

-

Apontamento: 248558/2013Sacado:ABSTRATIDES1DFADOS IlDA

Endereço: RUAARNOLDO LEONARDO SCHMITI, 69 - BARRA RIO
MO - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89259-770 Cedente: FERNANDO
MALUHYClAIlDA Sacador.- Espécie:DMI-N'TItulo:·061797/01-
Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 795,15 - Data para pagamento:
11106/2013- Valor total a pagarR$869,76Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 795,15 - Juros: R$ 3,97 Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$IO,79

Apontamento: 248082/2013 Sacado: AlITON PINHEIRO DA SILVA

Endereço: RUAADEUNA KLEIN EHLERT 664 - CHICO DE PAULA
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Cedente: DESIGNCOMEROO

.

OVAME Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 11032013002 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 300,00. - Data para pagamento:
11/06/2013-Valor total a pagarR$378,38Descrição dos valores: Va
.lor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 248579/2013 Sacado: ALESSANDRO DE JESUS En

dereço: RUA WURENCO KANZLER 515 - JARAGOA DO SUL-SC
- CEPo 89252-240 Cedente: CONDOMINIO RESIDENOAl. DOM
PEDRO Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 00000000242 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 167,53 - Data para pagamento:
11106/2013-Valor total a pagar R$248,37 Descrição dos valores: Va

lor do título: R$ 167,53 - Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248574/2013 Sacado: ANTONIO JOSE _DA SILVA

Endereço: RUA JOSE EMMENDOERFER 816 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89253-000 Cedente: COMPENSADOS LAGES Sacador:
- Espécie: DMI - N' TItulo: 19553 2/,3 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$194,83 - Data para pagamento: 11/06/2013- Valor total a

pagar R$266,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$194,83 -

Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação-edital' R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 248485/2013 Sacado: COMERCIO VARCOSMETI

COS FACE CORPO LT Endereço: RUA REINOWO RAU 185 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89251 -600Cedente:MEGASEC!JRITIZADORA
DE ATIVOS EMPRESARIA Sacador. MR EMBAlAGENS LIDA ME

Espécie: DMI - N' TItulo: 701281/01 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 127,80 - Data para pagamento: 11106/2013- Valor total a
pagar R$204,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$127,80-
Juros: R$1,15 Emolumentos"R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 248477/2013 Sacado: CUBICO IND. MAQUINAS
LTDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES
LTDAME Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulO: 028932 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$400,00 - Data para pagamento: 11/06/2013-
Valor total a pagar R$476,99 Descrição dos valoies: Valor do título:
R$400,00 - Juros:R$I,20 Emolumentos.R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 248543/2013 Sacado: DIOGO JOSE MaSER - ME

Endereço: R URUGUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89251-230 Cedente: CAIMAN lND COM DE MAlHAS OVA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 2031423U - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 469,17 - Data para pagamento: 11/06/2013-
Valor total a pagar R$543,40 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 469,17 - Juros: R$ 3,59Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 248563/2013 Sacado: DIOGO JOSE MaSER - ME

Endereço: R URUGUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89251-230 Cedente: CAJMi\N lND COM DE MAlHAS IlDA
Sacador. - Espécie:DMI - N" TItulo: 2031419U - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 1.726,87 - Data para pagamento: 11106/2013-Va
lortotal a pagarR$1.81O,74Descrição dosvalores: Valordo titulo:R$
1.726,87 - Juros: R$13,23Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 248570/2013 Sacado: DIOGO JOSE MaSER - ME

Endereço: R URUGUAI, 77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89251-230 Cedente: CAIMAN lND COM DE MAlHAS IlDA
Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 2031421U - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 8.500,84 - Data parapagamento: 11106/2013-Va
lortotal a pagarR$8.636,65 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$
8.500,84 - Juros: R$ 65,17Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:

.

R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 248624/2013 Sacado: DjD !MOVEIS OVA Endere
ço: AVMAl. DEODORO DA FONSECA 1067 - CENTRO - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: PEDREIRA RIO BRANCO
OVA Sacador: - Espécie: ÚMI - N'TItulo: 21214 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 240,95 - Data para pagamento: 11/06/2013-
Valor total a pagar R$312,15 Descrição dos vaiares: Valor do título:
R$240,95 - Juros:R$0,56Emolumentos: R$ 12,25 - Publicaçãoedital:
R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 248654/2013 Sacado: FRANCISCA NONA1A ALVES
DE MOURA Endereço: ESTRADATIFAJAVAU 100 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89251-100 Cedente: BVFlNANCElRAS/A-CH Sacador.
- Espécie: CBI- N' TItulo: 197000705 - Motivo: falta de pagamento
Vaiar: R$ 1.642,08 - Data para pagamento: 11/06/2013-Valor total a
pagar R$2.098,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.642,08
- Juros: R$ 365,08 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$31,12

Apontamento: 248594/2013 Sacado: IR USINAGEM LTDA Ende
reço: RUA ANGELO RUBINI 4809 ex POSTALI024 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89260-000 Cedente: METALURGICA HAME LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 020314012 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 328,44 - Data para pagamento: 11/06/2013-
Valor total a pagar R$436,52 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 328,44 - Juros: R$ 0,65Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 47,58

Apontamento: 248578/2013 Sacado: KARINE FESTUGATIO En

dereço: RUALOURENCO KANZLER 515 - Jaraguá do Sul-SC - CEPo
89252-240 Cedente: CONDOMINIO RESIDENOAl. DOM PEDRO
Sacador: - Espécie:DMI - N'TItulo: 00000000248 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 183,99 - Data para pagamento: 11106/2013-
Valor total a pagar R$260,63 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 183,99 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94
______________________________________________J _

Apontamento: 248503/2013 Sacado: RDA SILVA EQOlPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL
SA Sacador. GETGWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICATION
LTDA Espécie: DMI - N' TItulo: G79912/3 - Motivo: falta de paga
mento Vaiar: R$ 6.000,56 - Data para pagamento: 11/06/2013- Valor
total a pagar R$6.094,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$
6.000,56 - Imos: R$14,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:

R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248505/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VIlA LENZI -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL
SA Sacador. GETGLOBALENERGYANDTELECOMMUNJCATION
OVA Espécie: DMI - N' Titulo: G80111/1 - Motivo: falta de paga
mentoVaiar: R$ 4.995,17 - Data para pagamento: 11/06/2013-Valor
total a pagarR$5.086,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.995,17 - Juros: R$1I,65Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$20,21

Apontamento: 248506/2013 Sacado: RDA SliVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANOSCO PffiRMANN 170 - VIlA LENZI -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL
SA· Sacador. GETGWBAl. ENERGYANDTELECOMMUNJCATION
OVA Espécie: DMI - N' TItulo: G80112/1 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$4.877,73 - Data para pagamento: 11/06/2013-Valor
total a pagar R$4.969,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.877,73 - Juros:R$II,38 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ZO,21

Apontamento: 248597/2013 Sacado: RDA SILVA EQUIPAMENTOS
ME Endereço: RUA FRANCISCO PffiRMANN 170 - VIlA LENZI -
Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente:.BANCO ABC BRASIL
SA Sacador. GETGLOBAl. ENERGYAND TELECOMMUNJCATION
OVA Espécie: DMI - N' TItulo: G80129/l - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$5.651,73 - Data para pagamento: 11/06/2013-Valor
total a pagar R$5.743,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$
5.651,73 - Juros: R$1l,30Emolumentos:R$12,25 - Publicaçãoedital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 248669/2013 Sacado: ROGER RIEI.I.A DA SILVA

Endereço: RUA PLACIDO SATLER 43 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89260-658 Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Sacador. - Espécie: NP - N'Tirulo: 4300061990 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 37.514,46 - Data para pagamento: 11106/2013-

. Valor total a pagar R$44362,13 Descrição dos valores: Valor dó
título: R$37514,46 - Juros: R$6.765,10Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 248596/2013 Sjlcado: SM COMERCIO DE WCA
CAO DE EQUIP DE INF Endereço: AVMARECHAl. DEODORO,DA
FONSECA SL 1 1594 - Jaraguá do Sul-SC - CEPo 89251-702 Ceden
te: RAFAEL BARAUNA - ME Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
3884/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 208,65 - Data para
pagamento: 11/06/2013-Valor total a pagarR$280,33 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 208,65 - Juros: )1$1,04 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$ 10,79

Apontamento: 248191/2013 Sacado: VOCARE CONSUllDRIA
TREINMARKOVA Endereço: PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA
,1149 AP 42 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente:
ESCRITORIO CONIl\BIL BUCHMANN SC LIDA Sacador. - Espé
cie: DMI - N' TItulo: 1882/039 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 150,00 - Data para pagamento: 1II06/Z013- Valor total a pagar
R$220,99Descrição dos vaiares: Valor do titulo: R$I50,oo - Juros:R$
0,35 Emolumentos: R$ 12,Z5 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 06/06/2013. Jaraguá do Sul
(SC), os dejunho de2013.

ManoeJ Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20
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AOFIC'ALA

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

): ESTApO DE SANTA CA!ARINA
� MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARAftEGISTRO DE PREÇOS
N° 43/2013. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TIPO: Menor

Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a

seleção de propostas, visando ao Registro de preços à aquisição de
E.P.I. (equipamentos de proteção individual) e E.PC (equipamentos
de proteção coletiva) ao longo de 12(doze) meses, conforme espe
cificações no ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Re

gistro de Preços.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de
09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 13:00 horas do dia 19 de junho de 2013, no
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt n" 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O

CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão as 13:30 hs do dia 19 de junho de 2013, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA

AQUISiÇÃO: R$ 550.000,72 (quinhentos e cinqüenta mil e setenta
e dois centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser

obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaragua
dosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 27 de maio de 2013.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que MARCOS ANTONIO MARCOLLA, CI n? 1.982.356-

8-SESP/SC, CPF nO 576.143.429-68, brasileiro, comerciante,
casado com FRANCINE EMMENDORFER BERTOLlNI MAR
COLLA, CI nO 3.817.212-SESPDC/SC, CPF n? 005.092.009-07,
empresária, pelo regime da Separação de Bens, na viqência da
Lei 6.515/77, cujo pacto antenupéial acha-se registrado nesta
Serventia sob nO.8.702, ficha 01, Livro 3-RA, residentes e do
miciliados na Rua Emílio Butzke nO 123, nesta cidade; requer
com base no art.18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DES

MEMBRAMENTO, situado na Rua 11-Roberto Ziemann, bairro
Três Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul/SC, conforme Certidão n? 220/2011, expedida em

12/07/2011 e revalidada em 17/05/2012, Proc. nO 12865/2012,
assinado como responsável técnico, o técnico em agrimensura
Antonio Carlos da Sflva, C�EA nO 47483-8, ART n? 4050995-5.
O desmembramento éde caráter residencial, possui a área total
de 25.000,00m2, sendo constituído de 6 (seis) parcelas, sistema
viário e remanescente.

-

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, con
tados da data da última publicação do presente edital, e deverá
ser apresentada por escrito perante. a Ofi-

'

ciala que subscreve este, no endereço da
Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, nO �,
414, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 31 de Maio de 2013.
AOFICIALA
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Hospital São José
Está agendada para o dia 19 de junho a inau

guração do Centro de Diagnóstico por Imagem'
e a ampliação da área de Oncologia. Foram apli
cados R$ 13 milhões nestas novas intervenções.

Palestra
r-·

A Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fiesc), promove palestra so

bre o tema 'Como pagar menos tributos'. O
evento. acontece dia 13 de junho, às 8h, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O aces

so é gratuito. As inscrições podem ser realiza
das pelo 3275-7052, com Márcia.

Climatizadores
A Rotoplast Climatizadores Evaporatívos

realizou investimentos em eficiência e começa
a vender produtos que reduzem o consumo de .

energia elétrica em até 10%. Inovação nomerca
dp brasileiro, o produtomais econômico é cons
tituído pela combinação Weg: Motores.W22
Premium e Inversores de Frequência CFWlO.
Entre os maiores fabricantes de climatizadores

evaporativos do Brasil, a Rotoplast está sediada
emMaravilha, no Oeste catarinense.

Câmbio
Em uma declaração polêmica,' o diretor de

PolíticaMonetária do Banco Central,AldoMen
des, causou algumas turbulências no mercado
de câmbio. Ele afirmou que a depreciação do
real está em linha com outras moedas e por isto
"nãohá nada que podemos fazer". A leitura dele
- como técnico - não poderia ser diferente.

Lourival Karsten

E
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Insenrlnação
Uma rotina diária completa 25 anos

em Jaraguádo Sul. Técnicos daSe
cretaria Municipal do Desenvolvimen
to Rural e Agricultura (Seagro) visitam
as propriedades rurais, produtoras
de gado com um objetivo: o melhora
mento genético dos animais ali cria
dos através de inseminação artificial.
Aproximadamente 2,8 mil produto
res do município, devidamente ca

dastrados, são atendidos nesta área,
Entre janeiro amaio foram feitas perto
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QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2013

de 500 inseminações em proprieda
des rurais jaraguaenses, o que resulta
numamédia diária entre 110 e 120 pro
cedimentos ao mês.

De acordo com o escritório regio
nal da Companhia Integrada de De
senvolvimento Agrícola de Santa Ca
tarina (Cidasc): até o início de 2013 o

plantel pecuário de Jaraguá do Sul era
formado por 11,5 mil cabeças de gado
bovino, três mil suinos, 500 ovinos,
500 mil galinhas e 25 mil patos.

íNDICE PERíODO
SELlC 8,0%- 29.MAI0.2013
TR 0,000% 5.JUNHO.2013
CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA ·2,26% 5.JUNHO.2013

NASDAQ ·1,27% 5.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 19,39 -3,39%
VALE5 29,18 -3,70%
BVMF3 13,60 -2,58%

POUPANÇA 0,5000 6.JUNHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,44% US$103,770
OURO -0,01% US$1403,810

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1296 2,1311 +0,1%
DÓLAR TUR. 2,1000 2,2100 ·0,9%

, EURO 2,7870 2,7888 +0,22%
LIBRA 3,2791 3,2816 +0,72%

C trut�OIlS! /, l,' .ora

Correia.chega,
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Carne suína
Na próxima segunda-feira,

dia 10, a Federação das Indús
trias (Fiesc), o governador Rai
mundo Colombo, o Sindicato .das
Indústrias de Carne e Derivados
de Santa Catarina (Sindicarne)
e representantes .do governo ja
ponês vão tratar dos impactos
da abertura do mercado de car

ne suína do Estado para o Japão.
Alimentar altas ambições no mer

cado mundial de carne suína é na
tural em Santa Catarina. O Estado
é líder em produção e exportação
do produto e possui o maior reba
nho nacional e berço dos princi
pais frigoríficos do País.

Líder no mercado imobiliário de

Joinville, a Construtora e Incorporadora
Correia firma compra de terrenos em

Jaraguá e iniciará as obras e vendas
do seu primeiro empreendimento no

segundo semestre. A empresa tem seu

foco voltado a edifícios de alto padrão,
com projetos inovadores e modernos,
a exemplo do Jacob Gold, em Joinville
(foto). A Correia participará ainda, da
Feira da Casa e Construção que acontece

neste final de semana, na Arena Jaraguá.

Citopreve
O laboratório Citopreve Consultoria

em Patologia comemora hoje sete anos

de atividades em Jaraguá do Sul. A uni
dade tem a coordenação técnica dos ,

médicos patologistas Antonio Carlos
Scaramello (direita na foto) e Fabrício
Machado Marques. O laboratório rea

liza aproximadamente 20 mil exames

por ano e tem uma equipe de profissio
nais formada por um técnico em histoj
citotecnia, uma biomédica técnica em

macroscopia, uma cito-escrutinadora,
uma secretária, uma coletoramotoriza
da; uma digitadora e um "trainee" em

histojcitotecnia.

EDUARDO MONTECINO

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

Contabilidade
�E'mpJesmiaI
1CUll,�.lD

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CEpTO.

gumz@gumz.com.,br
Desde 1978

ERRATA,
Comunicamos que,' no Edital da Prefeitura

, Municipal de Jaraguá do Sul, publicado no dia

28105� na pâgina. 17. no Pregão Presencial
rfJ 42I2D13" o cxçamenIo estimado da aquisi
ção é RS 133..015.79 (c:enIo e trinta e 1rês mil

qu'irIm reaise seIenIa e novemnIavos) e não
R$113..015,.79 (cenIoe 1rezemil quinze reais e
seten1aenove cen1iMJs) oomo foi publicado.

I, 11111111111;1 11111111111111.1 I
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Carteira de Trabalho em 45 dias
DEMORA Confecção
do documento é feita

apenas em Jolnvlüe, onde
o serviço é centralizado

para toda a região Norte

Natália Trentini

Para ter a Carteira de Trabalho
em mãos, os moradores da re

gião precisam aguardar até 45 dias.
Na maioria das vezes o tempo para
o documento ficar pronto é até me

nor, mas a _espera não agrada os

cidadãos que procuram a agência
do Ministério do Trabalho, em Ja

raguá do Sul.
Apenas este ano, 1.911 novas

documentações foram solicitadas.
São cerca de 150 protocolos por se
mana. Segundo a chefe da agência,
Leine Lansky, a demanda é grande
e se acumula à de outros municí

pios, que também enviam os pedi
dos para expedição em Joinville.

Em janeiro, a Diretoria de De

senvolvimento Econômico de Ja

raguá do Sul solicitou aoMinistério

do Trabalho que ampliasse a estru

tura, trazendo a confecção de do-
o

cumentos para a'unidade local. "O
ministro do Trabalho é catarinense

(Manoel Dias) e vamos aproveitar
isso para estreitar a conversa e ten

tar resolver essa situação para dar
mais agilidade", comentou o dire

.

torMárcio Manoel Silveira.
Por enquanto, os cidadãos que

precisam da Carteira de Trabalho

precisam pedir a expedição com

antecedência. Nas últimas sema

nas, o tempo médio de espera tem
sido de 20 dias. "Quando a pessoa
completa QS 14 anos, não precisa
.esperar, já pode tirar o documen-

to", comentou Leine.
O fluxo de atendimentos na

agência é considerado normal. Se

gundo a chefe, as filas são maiores
apenas nos meses de janeiro e feve

reiro, onde é notado um aumento
do número de pessoas que procu
ram o serviço. No entanto, a agência
conta com apenas dois funcionários

para atendimento. Eles também se

revezam em outros serviços, como
liberação de recursos e rescisão.

LÚCIOSASSI

J- -- - - -

DOCUME�TAÇÃO
OBRIGATÓRIA PARA

�EMISSÃO DA CARTEIRA
DE TRABALHO I

• Carteira de identidade e/ou
i

Certidão de Nascimento ou 1
Casamento (original ou

I

Jcópia autenticada)
• Comprovante de' residência

(que contenha o CEP)
• CPF ou espelho da
Receita Federal

• Extrato do Pis Ativo retirado
na Caixa Econômica Federal

• Carteira de habilitação
(quem possuir)

• Título de eleitor ou último

comprovante de votação
(quem possuir)

• Para segunda via é preciso
encaminhar o Boletim de
Ocorrência no caso de

perda, roubo ou extravio.

ArENDIMENiO A chefe da

agência em Jaraguá do Sul, Leine
Lansky, diz que maior demanda
ocorre no início de cada ano

j

if.
'\

·f
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Lei Seca reduz
ocorrências de
perturbação
JARAGUÁ A proibição do consumo de bebida alcoólica
nas ruas completou dois anos com reflexos positivos

EDUARDO MONTECINO

CONSCfe�,.E:s Segundo o major Vonk, o número de

caso,s caiu de 289, em 2011, para 11'1 no ano passado

se trata de uma conduta

irregular. Caso a pessoa
não acate a ordem de ces

sar o ato, aí sim ele pode
.

ser preso em flagrante por
desobediência",'explicou o

subcomandante.

vigor, porém ainda não é
fiscalizada. De acordo com

Vonk, falta firmar o con

vênio entre a Prefeitura e

a Polícia Militar. "É uma

regra positiva' para todos
os municípios e não sobre

carrega a polícia, pois os

próprios policiais de servi

ço realizam a orientação a
.

população."

QUINTA-FEIRA, 6DE JUNHO DE 2013

Débora J'aemor

A Lei Seca municipal de
fiJaraguá do Sul com
pletou dois anos em maio
e o número de casos de
consumo de bebida alco
ólica em vias públicas já
diminuiu sensivelmente.
No ano passado, 111 pesso
as foram flagradas beben
do em praças e calçadas,
enquanto em 2011 foram

registrados 289 casos. De

janeiro a maio deste ano,

apenas 47 flagrantes foram
.

'

feitos pela PolíciaMilitar.
Segundo o subcoman

dante do 14� Batalhão da
Polícia Militar, major Ro-:

gério Vonk, a proibição de
consumir bebidas alcoólicas
nas

.

ruas tem se' refletido
também na diminuição de
outras ocorrências, como

dano ao patrimônio. "Per
cebemos uma forte redução
no número de chamados

por perturbação de sossego,
as praças e pontos de ônibus
estão menos sujos com gar
rafas e latas, e é uma forma

. de coibir o consumo de be
bidas por parte dos adoles
centes", completouVonk.

Quando um policial fla
gra uma situação dessas,
ele alerta ao cidadão que
pare de beber na via pú
blica. "É uma lei munici

pal e não um crime, então

Corupá
.

Aprovada em Coru

pá, a Lei Seca já está em

Bicicleta

Idoso atropelado morre no hospital
Será sepultado às çh de

hoje, na Barra do Rio Cerro,
o ciclista Pedro Schimanski,
de 73 anos. Ele morreu no

Hospital São José durante

a madrugada de ontem. O
idos estava. internado des
de a manhã de terça-feira,
quando. foi atropelado por
um caminhão quando pas-

sava pela Rua João Janu

ária· Ayroso, no Jaraguá
Esquerdo. O velório foi rea
lizadona Igreja Luterana do
Bairro São Luis.

Paraná
" .

Onibus comjaraguaenses é assaltado
Um ônibus daAutoViação Catarinen- cessionária da rodovia - a Auto Pista - e

se foi assaltado por dois homens arma- teria pedido para o motorista parar no
dos na noite de terça-feira, no trecho da acostamento. Nesse momento, os assal
BR-101, em São José dos Pinhais (PR). tantes renderam os ocupantes do veícu
Entre os 24 passageiros estavam quatro lo. Não foi informada a quantidade de
pessoas de Jaraguá do Sul. Segundo in- dinheiro e produtos roubados. Ninguém
formações da assessoria de imprensa da ficou ferido. O coletivo fazia o trajeto Rió
Catarinense, um dos assaltantes estaria do Sul para Sã9 Paulo, onde o grupo de
vestido com o uniforme da empresa con- lojistas faria compras.

:Família

Pai e filho se agridem em casa
A discussão entre mãe

e filho terminou em agres
são em família na noite
de terça-feira, na Barra
do Rio Molha, erp. Jara

guá do Sul. O pai, de 43
anos, chamou' a Polícia

Militarporque ele e o fi - . levados à Delegacia de Pa
lha, de 16 anos, haviam lícia, onde o jovem admi
se agredido e trocaram tiu ter se descontrolado e

ameaças. Depois da bri- pediu desculpas aos pais.
ga, o adolescente saiu de Eles serão ouvidos em

casa e quando voltou foi audiência pelo Ministério

apreendido. Todos foram Público.

Bebida

Motorista colide contramuro
Um Uno, com placas

de São Francisco do Sul,
bateu contra o muro de
uma empresa na Avenida
Prefeito Waldemar Grub-

torista, de 30 anos, teve

ferimentos leves no joelho
e foi conduzido ao Hospi
tal São José. Ele realizou O

teste de alcoolemia quan
do chegou a Delegacia
de Polícia, e resultou em

0,64 mg/L, que represen
ta o dobro-do limite per
mitido. Ele foi.multado
em R$ 1.915, pagou fiança
e vai responder ao proces
so em liberdade. O'carro
foi recolhido .

.
.

ba, na Vila.Lalau, na ma-

drugada de ontem. O mo-

A vida acontece aqul,

FAÇA PARrE DA NOSSA EQUIPE!

Interessados Ligar: (47) 2106-1919
ou enviar cul'Plculum DeSauisa@ocorrelodopovo.com ..br ..
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Jaraguaenses viajam ··ao

tradicional Troféu Brasil
VELOCIDADE MÁXIMA Simone Ferraz, Miriely dos Santos e Ana Paula

Romero representam o munlclplona grande competição do atletismo nacional

D ealizado desde 1945, o Tro

�éu Brasil de Atletismo é a

grande oportunidade dos atletas
de todo país provarem o seu valor
e conquistarem o reconhecimen
to no esporte. Apontado como um
dos maiores eventos de atletismo
na América Latina, a competição
terá 745 atletas, de 102 clubes es

palhados pelo país. As disputas

acontecem de hoje até domingo,
no Estádio Ícaro de Castro Melo,
no Ibirapuera, em São Paulo.

.

Jaraguá do Sul será repre
sentada por três mulheres, faca
das em buscar bons resultados:
Simone Ferraz, Miriely dos San
tos eAna Paula Romero. Empol
gado, o técnico Adriano Moras

espera colher os frutos do árduo

trabalho na modalidade. "As

meninas estão trabalhando há

tempo. Não são novatas. A ques
tão de continuidade e trabalhar
com seriedade é uma conquista
do nosso trabalho e dedicação. A
expectativa é que elas consigam
evoluir nos seus desempenhos.
O Troféu Brasil é uma vitrine,
um palco diferente", afirmou.

Em relação ao contraste do

piso, Moras acredita que existe

uma influência, mas frisa que as

atletas chegaram a competir nas
pistas sintéticas antes de partirem
aoTroféuBrasil- aqui treinam em

pista de pó de carvão. "Com certe

za, a diferença de piso influencia.

A sintética é melhor para os resul
tados. Mas elas já foram competir
neste piso para não estranharem
no dia do evento", acrescentou.

Pára o Troféu Brasil, a equi
pe contará com o apoio da Pro-

OCP21
www.ocponline.corn.br
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ma Soluções Construtivas, que
se junta à Faculdade Jangada,
à Fundação Municipal de Es

portes e à Associação Prática
Atletismo CAPA). "Vivemos uma
realidade diferente e precisamos
buscar patrocínios para bancar
os custos. Para esta competição,
a Proma está nos ajudando; A
APA taínbém realizou promo
ções, para tentar amparar os

nosso atletas nas competições,
na tentativa de realizar os seus

sonhos", concluiu.

I

!

\
,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

1
�

. ESTRELAS ASCENDENTES Ana Pàula Romero (E), Miriely dos Santos (C) e Simone Ferraz (O) são os principais nomes do atletismo de Jaraguá do Sul no momento

ADa Paulaem ótimomomento
A velocista Ana Paula

Fernandes Romero quer

alçar voos altos. "Cheguei
em Jaraguá do Sul com 15
anos. Treinei até �01O e

parei. Retomei em 2011 e

agora estou me dedicando
aos treinos, melhorando o

meu desempenho", desta
cou. Ela conquistou o ín

dice nos 400 metros. com

barreiras, onde foi 16a co

locada no ano passado. "Es-
. 'ti.c' '!,.

tau tréínan] @ torte e muito

focada. Meu objetivo é ini
cialmente melhorar o tempo
e a colocação. Quem sabe

pegar uma vaga na final,
que será muito competiti
va", comentou. Na análise

de Ana, a diferença do piso
de carvão para o sintético
será um dos desafios. "Nós
treinamos no carvão, onde

geralmente se trabalha a

força. No sintético, o que
vale é. a rapidez, a frequên
cia das passadas", frisou.

Miliely deseja fazer a final
Com um objetivo auda

cioso, Miriely Cristhina dos
Santos irá disputar apenas
os 100 metros com barrei
ra. Seu desejo é superar a

quarta posição conquistada
no ano passado. Para isso,
mira a presença na final. "A
minha primeira expectati
va é pegar uma vaga na fi
nal. Aprova é muito rápida
e imprevisível. Pode acon

tecer de bater na barreira
111Il1tl'li1UlO

ou se attNPwnar! '.ID,;epois de

superar estameta, vou ten
tar lutar por medalha. Par

ticipando da prova final,
tudo é possível", descreveu.
Miriely tem um longo pe
ríodo dedicado ao esporte.
"Iniciei aos 14 anos. Tenho
títulos nos JASC, onde ve

nho ganhando competi
ções há alguns anos.A nível

nacional, tenho dois bons

resultados, no sub-zg e no

juvenil, quando fiquei em
terceira", comentou.

Simone busca recorde pessoal
No início do ano, Simo

ne Ponte Ferraz recebeu

propostas para deixar a

cidade, mas recusou. Para

a atleta, o crescimento da

equipe e valorização do. seu
treinador pesou na decisão.
"O nível de treinamento foi

determinante e eu sempre

pratiquei com a supervisão
do professor Adriano Mo

ras. A parte técnica falou
mais alto. Os outros am

bientes podem. até ser me-

lhores, mas aqui tenho uma
equipe muito boa, tentando'
evoluir", destacou. Na com
petição, a fundista conquis
tou o índice em três provas:
800, 1.500 e 3.006 metros

com obstáculos. "Meu obje
tivo é fazer a minha melhor

marca, que hoje é de 4:39
nos 1.500 metros. Quero
melhorar o meu tempo e,

consequentemente, minha

posição no ranking brasilei
ro", acrescentou.
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o x-team_team@hotmail.com

Mundial de Jiu
Jitsu e Business?
rpendo em vista quemuitos dos campeões atuais deMMA profissional
.1 migraram do jiujitsu competitivo, vale a pena ficar ligado em quem se

destacou neste ano, noMundial da modalidade. Garanto que alguns rostos
serão vistos em breve dentro das grades mais aclamadas do Mundo do '

MMA, o UFC. Um exemplo: numa luta impressionante, Marcus Buchecha
venceu por longos 9 a ° a Rodolfo Vieira, recém "desentitulado" bixo papão
na categoria absoluto. Quem é o cara agora? Buchecha. Pois todomundo
visa derrotá-loagora, E quem ganha com isso? Evidentemente que é o

próprio esporte e seus adeptos, pois o nível dessas lutas realmente está cada
vez mais enriquecendo o cenário da lutamundial, o que faz valorizar os
passes dos 'tops' das modalidades fundamentais do MMA, neste caso o jiu
jitsu. Com certeza, Buchecha se quisesse já estaria lutandoMMA. Porém, sua

. paixão pela arte suave ainda fala mais alto, o que o deixa fora do seleto grupo
de lutadores que ganham a.vida - emuito bem - apenas com o MMA.
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IuriMarajó versus Urijah Faber
Iuri Marajó, que lutou na edição do UFC em Jaraguá do Sul, soube

que irá enfrentar o perigosíssimo norte americano Urijah Faber, depois
da bela atuação que teve nas grades jaraguaenses. Apesar de se dizer
fã de Faber, Iuri garante que vai pra cima pra decidir como sempre. A
luta acontece no dia 17 de agosto, em Boston (EUA). Realmente é uma
chance única para o brasileiro, após a última luta, pegar pela frente o

'top 2' da categoria. Caso passe por Faber, Iuri poderá disputar o título
que pertence a Dominick Cruz e Renan Barão (interino).

-

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Iitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

REFORÇO Meio campo Amiron é a nova cara do Jaraguá para o Catarin7nse

Semana com
movimentação
intensa no Leão
NOViDADES Clube anuncia contração, realiza-.amistoso e

concela a Copa Jaraguá. Evento aconteceria no próximo mês

Em preparação ao Cam

peonato Catarinense
da Divisão de Acesso, o

Sport Club Jaraguá foi bus
car na base do Criciúma o

meio de campo Amiron
Hert Teixeira, de 19 anos. O

atleta, que se apresentou ao

clube na última terça-feira,
atua também como lateral.
Seu primeiro teste com a

camisa do Leão do Vale será
'no domingo, às lSh30, no
amistoso contra o Ipiranga

de Rio Negrinho, no está
dio do Botafogo.

Antes, no sábado, o gru
poinfantojuvenil enfrenta o
Avaí, em amistoso marcado

para Florianópolis. A parti
da servirá como preliminar
de Avaí e Seleção Universi
tária da Alemanha, evento
que contará com a presen
ça do Cônsul da Alemanha. ,

"Quando o Cônsul soube da
nossa história e da tradição
alemã em Jaraguá do Sul,

fez questão de conhecer o

projeto do Jaraguá", afir
mou o presidente Da Silva.

Por outro lado, o clube
anunciou nesta semana

que não organizará a 2a

Copa Jaraguá. A alegação
dos dirigentes é o atraso no

repasse da subvenção mu

nicipal. Tal qual a primei
ra edição, no ano passado,
competição seria realizada
na semana de aniversário
do município.

Amistosos da base em Balneário Camboriú
Com o apoio da PME,

o handebol de Jaraguá do
Sul realiza amistosos hoje,
em Balneário Camboriú.
Os adversários serão as

equipes da casa, nos naipes
masculino e feminino, na

categoria Infantil (sub-ta).
Os times são comandados

por Everton Sales (técnico)

e Ademir Vieira de Olivei
ra (auxiliar) e se preparam

para a fase regional dos

Jogos da Juventude Catari
nense (Olesc).
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Galo na lanternado Brasileiráo
OPOSTOS Semifinalista na Libertadores, Atlético-MG inicia mal

no Brasileirão. Derrota de ontem, por 2 a 1, reabilitou o Vasco.

.

Em sua quarta rodada, o
Campeonato Brasileiro

vai apresentando algumas
surpresas. A negativa é o

Atlético-MG. No retorno de
Carlos Alberto, o Vasco se

reabilitou e venceu o Galo

por 2 a 0, no Raulino de Oli
veira. Os gols foram deAlis
son e Abuda, o suficiente

para deixar os mineiros na

lanterna do Brasileirão.
No embalo da torcida,

o Criciúma venceu o San

tos por 3 a 1, no Heriberto
Hulse. Os santistas seguem
sem vitórias no Brasileirão.
Os gols do Tigre foram ano-

Futsal

Seleção se

renova

tados por Matheus Ferraz,
João Vitor e Giancarlo. O

de honra dos paulistas foi
de Neilton.

De forma surpreenden
te, o Goiás venceu o São

. Paulo por 1 a 0, no Mo

rumbi. O resultado não

agradou os torcedores; que
protestaram e solicitaram
o retorno do técnico Mu

ricy. Rodrigo foi o autor do
gol dos goianos.
Em jogo equilibrado, a

Portuguesa ficou no empate
com o Internacional em 1 a

1, no Canindé. O gol da Lusa
foi de Cafíete e do Colorado

, Ginástica

Zanetti
elogiaoCOB

O processo de renovação Após defender as cores

no futsal brasileiro está sen- de outro país nas Olimpí
,do positivo. Está é a análise adas-iô, o ginasta Arthur
do técnico Ney Pereira, que Zanetti recebeu apoio estru
valorizou as duas vitórias tural e elogiou a postura do
contra a Costa Rica, em Comitê Olímpico Brasileiro.

amistosos. "O nosso futsal "Os novos equipamentos
não é mais praticado para melhoraram o meu treina

ser individual. Conhecendo
,

mento, principalmente na

cada atleta, podemos mon- parte de musculação. Era o

tar um grupo forte e um pa-' que a gente precisava nesta

drão coletivo", definiu. preparação", destacou.

LUCAS UEBEUGRtMIO FBPA

de RafaelMoura.
Elano iniciou no banco,

mas entrou e foi decisivo na
vitória do Grêmio contra o

Vitória por 1 a 0, naArena.

Em jogo de sete gols, o
Atlético-PR venceu a Ponte

Preta por 4 a 3, no Moisés
Lucarelli. Com gols de Fer

nandão, o Bahia venceu o

Botafogo por 2 a 1, em Ara- �-".'"-,�","'".

caju. Dagoberto, de pênalti,
marcou o gol da vitória do
Cruzeiro diante do Corin
thianspor 1 a 0, naArena do
Jacaré. Em Florianópolis, o
Flamengo amargou derrota

para o Náutico por 1 a o. NA ARENA De volta à sua nova casa, Grêmio comemora o triunfo sobre oVitória

Handebol

Vaga no
Mundial

A seleção brasileira fe
minina de handebol segue
imbatível no Pan-America

no. Venceu as Dominicanas
no último jogo da primeira
fase, por 37 a 22. Assim,
avançou às semifinais com a

melhor campanha da com

petição. Com a classificação,
o Brasil assegurou vaga no

Mundial, que será realizado
em dezembro, na Sérv.ia.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

Coi, Time P J
- .

� ��I@ 1 � t t 1 �%
� �ft0Ji1l!l 1 � t t 1 ª�
411 ��ii1li� '1 :� lo O -4 11�
!!ii �� 1 -4 '2' t t C!l M�
@ Iilf.iiª 1 .. i� t t fi ªt!�
1P ifilllJffii� , � � Q O fi :1 4 :tOO,�
" efi6ilfltm! @ -4 � (l � G 1 <1 fiO�
® Vã_ @ .. � (l � -4 1��
ti» 11�1iIWlÍ1lI1iIâI fi .. t � t C§ fi t 41,1�
U �1tle! fi � t � O 3 � t �,ft
:Ul �I�� fi -4 t � t fi fi O 41,,�
t1 1t:lIlIf(111ff1li_ fi .. :1 � t 3 3 O 41,�
M �� fi -4 t � :1 3 1 <4 41,�
t'lii �1!fI!� .. -4 t t � 3 1 <4 ��
� Il!II!IlIIftJ� 1 .. :1 e 1 fi 1��
U MI!@� .� 11 (J� 1. 3 .<1�
• � � .. @ � 2 i fi 4 tG,�
11 IflIill11mIi@ � .. Q , � 2 fi 4 #j,�
20 Atlétlco-MG 1 3 O 1 2 1 4 -3 11,1%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG -,S?ldo de ,Gols,' A - A�r(�v)ejt"0entq.I ,I! -I __ , {

�'RODADA

05/06

São Paulo Oxl Goiás
Criciúma 3xl Santos
Portuguesa 1xllntemacional
Vasco 2x0 AtléticcrMG
Grêmio 1xO Vitória
Ponte Preta 3x4 AtléticcrPR
Flamengo Oxl Náutico
Bahia 2x1 Botafogo
Cruzeiro 1xO Corinthians

06/06
.

21h - Corttiba x Ruminense

Mtjit.i+i"i,tg.I,r·'(1
Classificados para a Ubertallores

Rebaixados para a Série B
, lanterna do campeonato ,

•

Tênis

Bruno Soares
na semifinal

Roland Garros

Nadalx
'Djokovic

Tênis de'Mesa

Hoyamanão
quer voltar

Contando comadesistên
cia da duplaMarcim Matko
wski e Mariusz Fyrstemberg,
o brasileiro Bruno Soares e

o ausbiaco Alexander Peya
avançaram as semifinais em

Roland Garros. Entretanto,
o próximo adversário será
dificil. Terão pela frente os

irmãos norte-americanos
Mike e Bob Bryan, com 13 tí
tulos de Grand Slam.

A profecia se concretizou
e o espanhol Rafael Nadal
encontrará o sérvio Novak

Djokovic na semifinal deRo
land Garros. Nadal venceu
nas quartas o suíço Stanislas
Wawrinka. Da mesma for

ma, Djokovic superou o ale
mão Tommy Haas com faci
lidade. Em 2012, o espanhol
e o sérvio fizeram a grande
final do Grand Slam.

Com 26 anos na seleção
brasileira, o mesatenista

Hugo Hoyama está próxi
mo da aposentadoria. Na

análise do atleta, a priorida-
. de é se dedicar a função de
treinador. "Era o meu pla
nejamento me tornar téc

nico, mas era dificil de con
cluir. Agora que consegui,
não tenho planos de voltar a
competir", afirmou.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO - TURNO 4'RODADA

cot . Time P J V 'E D GP GC SG A% 04/06
• , . : OesteSP 2 x 1 Ceará

� � , ... � � t � :$ � ��
Boa-MG 1 x 2 ASA-AL

Figueirense O x 2 Chapecoense
� JlQ� � ... � � :11. � 2! 4 � Palmeiras 2 x L Avaí

4 � i 4- � � 1 11� 1S,2! � Paysandu 2 x O Paraná
�São Caetano 4 x 2 Atlético-GO

� � � 4 � 2! @ li :& �, �� ABC-RN 1 x 1 Bragantmo

@ IAVIàI. 1r 4 � :11. 1 � 11 1 �� lcasa-CE 1 x 2 América-MG

'f � Q; 4 � � � i Q; 2! ��
Joinville 3 x 1 América-RN

Guaratinguetá 1 x 4 Sport
ft � � 4- :I! � :ti !$ �4��
� '�� $ 4 1. :ti i 4- I 1. '"'�

5'RODADA

10 � � 4- 1 21 1 4- ! 1. ,",,11% 07/06

11 (@oo'j i 4- 1. � 1 ! a fb �� 19:30 - ASA-AL x lcasa-CE

U 1eMiI« 4 4- 1. 1. 2! 1t i4�
19:30 - América-MG x oeste-sr'
19:30 - Atlético-GO x Pa)sandu

13 � 4- 4. 1. 1. � � a4�� 21:50 - América-RN x Guaratinguetá

14 � 4 4 i 1. 21 4- @�� 21:50 - Chapecoense x ABC-RN
;(

18 � 4- 4 1. 1. � a i��
21:50 - Avaíx Joinville

10 � 4 4 1. 1 �, a �4� 08/06
�'t

U � � 4 .1l: 1. � a 1i <4 �lJIft
16:20 - Paraná x Rgueirense
16:20 - Sport x Palmeiras

18 &II.oI'�.3 4- 1@ a a 11.($ � 21:00 - Ceará x Boa·MG

D � � 4- fb � � $ 1l4��' 21:00 - Bragantínc xSão Caetano

20 ABC-RN 2 4 O 2 2 2 5 -3 l,6,7% Promovidos para a SérieA

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

Rebaixados para a SéJieC
Lanterna do campeonato � _
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,

greycii@hotmail.com
47 3054-3300

RuaRoberto Ziemann, 717
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Czerniewicz - Ed. Athenas
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