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Política

Nova sede legislativa
ainda em avaliação
Área onde será construído o novo prédio
da Câmara de Vereadores provoca
posições divergentes entre os

vereadores. PATRIOIAMORAES,
PLENÁRIO, ,PÁGINAS 6 e 1

Superação
Alunos deficientes'
se formam no Senai

Literatura

Talentos para
contar histórias

Turma de nove estudantes com alguma
limitação física ou intelectual recebeu
ontem os diplomas de técnico de operador
de eletromecânica. PÁGINA 20

Apreciadores da literatura, artistas
usam o dom para reviver, de forma .

dinâmica, histórias infantis e

iiiliiiltdllitlilBiiIIiiI... interpretar personagens. w:x.

PrefeituralW qt!er agili�ar
a liberaçao de alvaras

CONSTRUÇÕES OS projetos das obras mais complexas são avaliados diversas vezés
pela Secretaria de Urbanismo por causa da falta de detalhes técnicos. Para evitar isso,

setor disponibilizou na internet orientações aos engenheiros sobre como proceder. PÁGINA 8

Família Hass foi notificada pela Cidasê a sacrificar 170 suínos. Abate causaria prejuízo superior a R$ 100 mi I. PÁGINA 19
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Conselhos!
'

No último sábado, fui com aminha noiva, na7a Feira do
Livro, que está acontecendo na Scar. Num dos estan

des de uma das livrarias, encontrei um livro, o título já me

chamou a atenção, peguei o para folheá-lo, e então acabei

comprando-o. Caros leitores, o livro é "Dez Bons Conselhos
deMeu Pai" de Gustavo Cerbasi.

Comecei a lê-lo nomesmo dia, e logo nas primeiras pági
nas, li algumas palavras que me fizeram lembrar o.meu avô
materno. As palavras que li foram às seguintes: "Meu avô
materno. Moramos no porão da casa dele pouco depois do
nascimento de minha irmã, enquanto nossa casa era refor
mada. Porão mesmo, dois cômodos, banheiro só no quintal.

Em um cômodo havia uma pia, armários, e uma mesi

nha, no outro a cama demeus pais e o berço de minha irmã.
Uma experiência e tanto do que é viver de maneira simples.
[...] Meu avô Bruno era o exemplo de bom ser humano. [...]
Nunca estava com pressa, não sei se porhábito ou como rea
ção à correria alheia, mas não se sentiamal por isso. Sempre
convidava as pessoas a "ficarem mais um pouco, para que a

pressa em ir embora"?
.

Adorava quando ele iame buscar na escolhinha com seu

fusquinha 1969 cor de café com leite. Toda vez que me en

contrava, ele me dava uma balinha de framboesa. Até hoje,
asbalinhas 7Belo trazemparamim a lembrança demeu avô.
[...] Euvia nomeu avôummodelo a ser seguido. Se eu ficasse
em dúvida quanto à correção ou não de uma atitude minha,
pensava comigo: "Se meu avô estivesse no meu lugar, corno
agiria"? [...] Ele ensinava naturalmente, pelo exemplo, pela
atitude, pela siÍnpatia."Ainda hoje, sempre que posso, faço
questão de ouvir seus conselhos.

Caro leitor, tenha certeza, que são as pessoas da sua fa
mília, que lhe darão os melhores conselhos durante sua vida,
por isso, ouça com atenção e carinho, seus pais, seus avós, ou
aquele familiar que você consideremais próximo.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Guara mm
Lar Legal naEstradaNova

Os moradores da Estrada Bananal do Sul, em
Guaramirim, recebem hoje, às 19 horas, a equipe
do programa de regularização fundiária "Lar Legal".
Nesse encontro serão dadas as orientações sobre como
as famílias podem facilitar a legalização dos imóveis
onde moram. O objetivo é a obtenção das escrituras

para terrenos que possuem somente contratos. A reu

nião será realizada na comunidade Sagrado Coração
de Jesus. Qualquer pessoa que precise obter a docu
mentação deve procurar diretamente a Secretaria de

Habitação, na Rua lrineu Vilela Veiga, 222, Centro,
ou pelo telefone: 3373-0166.

COMENTÁRIO

Abra o olho!
Omal domundo são os hipócritas, sim, isso mesmo, aqueles
a quem o Cristo chamou de sepul
cros caiados. Esse pessoal é um

atraso na vida de muitos. Veja,
por exemplo, a campanha que o

Ministério da Saúde ia fazer e não
mais vai fazer em razão de protes
tos hipócritas de falsosmoralistas.

A campanha tinha por base
a ação das prostitutas, mulheres
que fazem sexo por dinheiro e que
se expõem a gravíssimos riscos de
saúde. - "Eu sou feliz sendo pros
tituta", era a proposta do governo,
ouviria mulheres dizendo-se satis
feitas com sua saúde em razão dos
cuidados tomados para evitar do

enças sexualmente transmissíveis.
- Ah, isso não, não pode, constran
ge a família, isso e mais aquilo ...

lUIZ CARLOS PRATES

Discurso dos hipócritas.
No mesmo momento, nos

Estados Unidos um consagrado
artista de Hollywood - Michael

Douglas - gritou para omundo ou
vir que ele contraiu um câncer de
garganta em razão do sexo oral...
Sexo oral, semmais nemmenos. E
não pediu que as crianças fossem

- tiradas da sala. E não tinha mes

mo que pedir, sexo oral faz parte
da vida, queiram alguns ou não.

Quem mesmo os que não...?
Faz alguns anos, uma outra

proposta doMinistério daSaúde foi
abortada, era uma campanha dura
para prevenir e evitar acidentes de
trânsito.Nessa campanha, imagens
fortes, impactantes seriam mostra

das. - Não, isso choca, diziam os

hipócritas, e vupt, evaporou-se a

campanha. E desse jeito, tapando o
sol com a peneira, não vamos lon
ge. É preciso dizer a verdade, falar a
verdade, puxar as orelhas dos guris
e gurias de modo direto, duro, com
impactos que não lhes sobrem dú
vidas sobre as conseqüências das
leviandades de conduta ou das fal
sas ingenuidades. Sexo oral? Você
decide, mas cuidado: quem vê cara
não vê HPV, o Michael Douglas
que o diga. Ah, e sem essa de que
ele ou ela é limpinha ... Muita gen
te já caiu dessa escada.

• Padre Abri minha caixa de sapatos, cheia de frases, levei a mão
Esse padre é dos bons. É ó bispo da diocese de Novo sem olhar e tirei esta "doçura": - "Paraiso e inferno não es

Hamburgo, RS, ele não quer mais bebidas alcoólicas tão no fim da vida, estão no aqui e agora". Irretocável. Sim,
nas festas de igreja de suas redondezas. - Ah, pra quê! mas como é que saio de um inferno paraêntrar num pa
Outros padres estão dizendo que essa decisão vai afas- raíso? Simples.Mudando omodo de perceber a realidade,
tar muitos fiéis e pode mesmo inviabilizar as festas. - mudando meu modo de ver e sentir. Pode ser difícil mas

Ah, é, quer dizer que os caras vão à festa encher a cara?
-

não há outro jeito. E esse é o poder que temos sobre tudo.
Encher a cara e depois pegar o carro e sair por aí le-
vando tudo pela frente, é isso? Boa, "seo" bispo, boa! • Falta dizer
Quem quiser beber que beba em casa; festa de igreja é

para beber Q-Suco ou águamineral, fora do gelo para
preservar a garganta ...

Cuidado com diagnósticos que indicam cirurgia.Aca
bei de ver um debate na televisão - GloboNews - sobre
cirurgias desnecessárias na coluna. Em São Paulo, che
gam a 66% dos casos indicados à cirurgia. Diante de um

primeiro diagnóstico ruim, cirúrgico, procure outros dois
médicos, distantes um do outro. Não aceite ou acredite

.
.

no primeiro diagnóstico. Hámuitas razões para "equívo-
cos" e indicações cirúrgicas, cuidado, olho vivo!

• Frase
Olhei para um canto da sala e havia cinco jornais me

esperando... Faz parte do meu garimpo diário, cansa,
exaure, mas também enriquece. Mas não agora, pensei.

DIVULGAÇÃO

ESTRELA· VACINAÇÃO
.

Em Corupá, o Zé Gotinha, personagem símbolo da campanha de vacinação
contra a poliomielite, ganhou status de celebridade. No último sábado, para
chamar a atenção dos pais para levarem os filhos de até cinco anos para'
tomar o medicamento, o boneco desfilou num caminhão de bombeiros pelas
ruas da cidade. Só para 'lembrar, a campanha vai até o dia 21 de junho.

-

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3216
07 - 11 - 42 • 47 - 78

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1184
Primeiro Sorteio
03 - 06 - 07 -13 -23 - 42
Segundo Sorteio

-

07 - 11 - 19 - 20 - 38 - 49

Urbanismo

Serviçomuda
de horário-

O setor de Uso e Ocupação do
.Solo da Secretaria Municipal do Ur
banismo de Jaraguá do Sul passa a

atender somente noperíodo da tarde,
das 13h30 às lSh30. O departamento
é responsável pelo licenciamento de

edificações e parcelamento do solo,
atendendo a legislações urbanísticas
e ambientais. Informações podem
ser obtidas pelo fone 2106-8130.
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CHARGE

E NO INTERIOR DE GUARAMIRIM ... :

EDITORIAL

Mellwrias na saúde
exigem açõespontuais
Embora a melhoria da 'área de saúde

dependa muito de um acerto envol
vendo questões salariais à classe médica,
a mobilização para facilitar o atendimen
to dos moradores deu sinais de avanços.
Foram feitas ações pontuais para dimi
nuir a fila de espera em algumas cirur
gias eletivas. Agora, a pasta fez um acor

do com os hospitais São José e Jaraguá
e o Hospital Padre Mathias Maria Stein,
de Guaramirim, para disponibilizar va
gas para internações quando um deles
estiver lotado.

Agora, a meta é colocar em prática
trabalhos que poderão fazer a diferença.
Um reajuste salarial prometido pela se

cretaria da pasta será o primeiro passo

para encaminhar o concurso para a con

tratação de mais profissionais para aten
der ..a demanda de atendimento. Essa

questão devê ser priorizada e agilizada

ainda esse ano para que não haja empe
cilhos maiores com o passar do tempo.
Com a disposição de mais recursos, essa
área poderá fazer um diferencial hámui
to tempo esperado na cidade.

Além disso, com a confirmação da

instalação de uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), mais do que urgen
te é encaminhar essa obra nessemomen-

"
Com a disposição de mais recursos,

essa área poderá ser um diferencial.

to de início do mandato para que esse

tão aguardado serviço seja oferecido à

população ainda RO ano que vem. Se o

objetivo é tornar Jaraguá do Sul referên
cia na saúde esse é omomento certo para
começar as melhorias.

iS
..

Fale conosco
_
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Cursos

Inscrições do IFSC
vão até dia 30
o Instituto Federal de Santa Catarina

(IFSC) está com inscrições abertas até o dia
30 de junho para diversos cursos de quali
ficação profissional ofertados namodalida
de formação inicial e continuada (FIC). Na
região Norte, são 300 vagas para as cida
des de Canoinhas, Rio Negrinho, Joinville
e Jaraguá do Sul. As inscrições podem ser

feitas pela internet, no site www.ingresso.
ifsc.edu.br, ou também nos locais onde os

cursos são ofertados. Para conferir todos
'os endereços e também os pré-requisitos
para se inscrever em cada curso, acesse os

editais 09 e 10 no site www.ingresso.ifsc.
edu.br. Todos os cursos são gratuitos e não
há cobrança de taxa de inscrição.

t OBITUÁRIO
• MARIATECIlAGONÇALVES morreu na quarta-feira,
dia 12, em Jataguá do Sul. Ela tinha 81 anos e deixou enlutados

filhos, genros, noras, netos, bisnetos e amigos. O sepultamento
será realizado hoje, ás 9 horas no cemitério daVila Lenzi.
• SOl\'lERVAL DOS SANTOS morreu na terça-feira, dia
11, em Schroeder, vítima de um acidente de trânsito. Ele

tinha 19 anos. Deixou enlutados pais, irmãos, tio, primos,
sobrinhos, cunhados e amigos. O sepultamento 'foi realizado
ontem, na cidade de Capanema, no Paraná.
• ROSANGELAMASSEOKAJI morreu na terça-feira,
dia 11, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 37 anos e deixou e

enlutados pai, esposo, sogro, sogra, filhos, irmãs e demais

parentes e amigos. O corpo foi cremado após uma cerimônia
de despedida no Crematório Catarinense.
• TEREZINHA LEMES DASILV:Amorreu na terça-feira,
dia 11. Ela tinha 55 anos e deixou enlutados mãe, esposo,
filhos, genros, noras, netos, irmãos e demais amigos. O

sepultamento foi realizado no cemitério da Vila Lenzi

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessan"amente o posicionamento dojornoi, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J O Correio do Povo utiliza papel produzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

As mulheres

devem ser reais,
mas isso não

acontece mais.

Modelo, Gisele
Bündchen, ao criticar

o uso excessivo
de maquiagem
e manipulações

. gráficas nas

fotografias
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AS NOVAS OBRAS
_/

E DOS CLASSIC'OS
FEIRA DO LIVRO

Best-sellers e lançamentos de autores conhecidos estão na mira

dos jaraguaenses que visitam os estandes do evento literário

r-'iompletada a primeira se

Vrnana de Feira do Livro, o

público já pôde conhecer os tí
tulos oferecidos nos estandes.
Damesma forma, os vendedores
também identificaram quais os

produtos mais comprados pelos
jaraguaenses. E, apesar de os

consumidores preservarem gos
tos bem diferentes, não escapam
das listas de mais vendidos.

"O público de Jaraguá é bem
eclético. Saem desde livros espí
ritas, romances ou biografias de
líderes políticos. Estão habitua
dos a ler e, quando chegam aqui,
sabem o que .querem", afirma o

vendedor da Livraria São Bento,
Tiago de Assunção. Até a ma

nhã de ontem, "Inferno", de Dan
Brown, teve mais de 50 exem-

plares vendidos no estande. Esse
é um dos lançamentos mais re-

.

centes no Brasil.

Segundo Assunção, os lei
tores curiosos são atraídos por
obras de autores de renome. Por
outro lado, quando um livro faz
sucesso acaba por estimular a

publicação de outros escritores
do mesmo gênero. "Existem as

tendências. Se sai um best-seller
de romance policial, como os de
Dan Brown, logo aparecem vá
rios outros autores no mesmo

estilo", explica o vendedor.
A dona de casa Josiane Dal

ri, de 35 anos, não se influencia

pela divulgação dos mais vendi
dos. "Eesquiso um pouco, leio
autores diferentes. Mas, o que
mais gosto, são os romances",

diz. Conforme a vendedora da
Livros e Cia, Ana da Cunha Pe

reira, o público jovem é o que
mais segue a moda. Nessa livra
ria, os sete volumes do "Diário
de um Banana", de Jeff Kinney,
têm boa procura.

A literatura juvenil também é
o alvo naGiostri Editora.A livra
ria, que comercializa somente
trabalhos de autores brasileiros,
contabiliza cerca de 140 exem

plares vendidos de "A Academia
da Espada", de Bruno Tsubasa.

A obra de Nicholas Sparks
é destaque no estande da Papa
Livro. O autor é conhecido por
livros de romance que viraram

filmes, como "Um Amor para
Recordar", "Querido John" e

"Um Porto Seguro".

Zeca conta que a escrita
.

surgiu antes da música, ainda
na fase da adolescência, quan
do escrevia para externar os

sentimentos de transição da
infância para a vida adulta. So
mente quando ele descobriu o

violão a música o "capturou".
A escrita, num âmbito

mais profissional, começou
em 2005, quando escrevia no

site pessoal. Os textos, sobre
diversos assuntos, conquista
ram leitores e renderam o livro
"Bala na Agulha: Reflexões de

boteco, pastéis de memória e

outras frituras". Sem resistir à

vontade, Zeca entrou no mun

do da literatura e afirma que
essa arte àbriu outro caminho.
"Talvez, se não fosse pelo livro

.

eu não estaria em Jaraguá do
Sul hoje (ontem)", avaliou o

compositor.

A dona de casa Josiane Dalri não costuma se influenciar pelas obras
mais vendidas. Ela pesquisa para encontrar algo que lhe agrade

TALENTO NOS ACORDES E PARÁGRAFOS

Músico Zeca Baleiro começou a se dedicar à escrita a partir de 2005, quando escrevia no site pessoal

"Omeu primeiro ímpeto ar
tístico foi escrever", afirmou o

músico e compositor Zeca Ba

leiro. Na noite de ontem, o pú
blico recebeu o último convida
do especial da 7a Feira do Livro
de Jaraguá do Sul, no Grande
Teatro do Centro Cultural.
Com a mediação de Pablo Va

rela, Zeca iniciou a conversa ao

relembrar sobre a vida no Ma

ranhão, sua terra natal.
"O lugar onde nasce, você

aceite ou não, define a tua vida
e trajetória. Têm influências
culturais nos ritmos, os sota

ques musicais. Isso está em

mim. Mas na escrita é mais

subjetivo", afirmou em cole
tiva de imprensa. Para o can

tor, o Brasil tem tradição rica
na música e na literatura. "E o

que nos leva a fazer bem feito é
amar o que se faz", refletiu.
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LIVRO TAl\t.1BÉM ESTÁNAMODA
o mercado da literatura é

imprevisível. Mesmo com a

visibilidade alcançada pelas
listas dos mais vendidos, di
vulgadas na mídia, a decisão
da compra ainda passa pelo
crivo das livrarias e dos con
sumidores.

"Não dá para saber qual
vai ser a próximamoda.A lite
ratura clássica, como Gabriel
Garcia Márquez, Jorge Ama

do, ou Fernando Pessoa, ven
de todos os anos. Mas, a feb�e
domomento da gurizada limi
ta muito. Porque' a literatura
também tem a ver muito com

a onda damoda. É igual à rou
pa", compara Ana da Cunha

Pereira, da Livros e Cia.

Contudo, para a gerente da

Papa Livro, Léia Paes, a livraria
também pode determinar qual
será o produto mais vendido -

independentemente da divul

gação ou do nome do autor.

Conforme Paes, a editora
fornece o livro um mês antes

do lançamento, na chamada

"pré-venda". Neste tempo,.
cabe à livraria abrir espaço
na vitrine, divulgar e influen
ciar o consumidor. Quando o

lançamento oficial ocorre, a

editora já sabe se o título será
vendido. "Vai do estabeleci
mento fazer daquele livro um

sucesso. Um best-seller de
uma livraria pode estar escon
dido no canto de outra obra e

não sair", esclarece.'
Na opinião da vendedo

ra Flavia Colaço, o rumo da
venda depende do leitor. Há
os iniciantes, cujas escolhas
se dão pela capa, tamanho
e preço. E há os leitores que

já têm um autor preferido.
"Se tem hábito de ler, ele vai
passeando pela literatura.
O verdadeiro leitor não se

prende", declara.
o último livro do escritor americano Dan

Brown, "Inferno", é um dos malsvendldos 'I ,

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
o 9h - Abertura dos estandes

o 9h15, 10h, 14h15 e 15h - O Lobo é

Inocente! Matatona de Contos Sesc

Mery Petty (Jaraguá do Sul) - Grande

Teatro. O lobo, tragicamente conhecido

como o "lobo mau", é inocente. Diz

assim o jornal. As autoridades querem
desvendar esse mistério. O que terá
realmente acontecido? Será o lobo,
mau ou bom? Se for bom, teríamos
sido enganados esses anos todos?
Teremos a confissão do próprio lobo.

Classificação: a partir dos 6 anos.

o 9h, 10h, 14h e 15h - Projeto "Asas

da imaginação" da UNIMED

Pequeno Teatro
o 9h40 e 14h40 - Mostra Nueva Mirada

- O Rei Siri (Iegendado) - Sala Multiuso

(Classificação 11 anos)
o19h - "O Som da Pala�rà", com Enéias
Raasch e Thiago Daniel - Pequeno
Teatro. "O Som da Palavra" traz uma

nova cara para a música catarinense,
com canções que mesclam MBP e Rock,
o show investe tanto na parte melódica
como nas letras das composições
explorando a poesia das palavras.

o 19h - Lançamento do livro "Diário
Virtual" e bate-papo com o autor Robert
Brotzke - Espaço dos autores

o 20h - Lançamento do livro "Céu,
inferno e outros lugares" e bate-papo
com o autor Eduardo O. Carvalho -

Estande Ilha Mágica

o QUEVI NAFEIRA
BárbaraElice, repórter

Ontem foi o último dia de
visita dos autores convidados
à Feira do Livro. Desde o dia
6 até o dia 12, passaram por
Jaraguá do Sul nomes que
não costumam figurar aos

nossos olhos - a não ser pelo
. computador ou televisão. A

oportunidade de ver a Adria
na Calcanhotto, Daniel Mun
duruku e Zeca Baleiro papear
sobre a vida é uma daquelas
experiências que marcam. Da
mesma forma, pude me iden
tificar com FábioYabu, apren
der com CésarObeid, descobri
Rubens Figueiredo e sublimei
a Badi Assad.

Antes da Feira, nunca me

perguntei o que aAdriana Cal
canhotto teria a dizer, além de

cantar. Por meio dela conheci
a Pagu, poeta sobre a qual en
contrei um livro em um dos
estandes. Por esse caminho
continuei a tecer a minha via

gem pela Feira do Livro. Ima
gino que o mesmo tenha acon
tecido com outras pessoas.

E o melhor é que, além
dessas atrações, conheci pes
soas. Todos os dias visitei os

quinze estandes. Um por um.

Se não entrei para entrevistar
o vendedor, abordei uma mãe
que buscava um livro ou, pelo
menos, olhei o movimento. Se

aqui, neste canto, posso reve

.lar aminha opinião; ela é uma
dica: não deixe de conhecer al
guém com quem trocar ideias
na Feira do Livro.

�
l
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Patricia Moraes

10
'Ierreno pode ser anexo à Prefeitura

•

I �

�om a intenção e necessidade de cons

Uuir urna nova sede para Câmara de
Vereadores, já estão em andamento algu
mas 'negociações. Durante reunião nesta

semana, Natália Petry (PMDB) levantou a

sugestão de que o prédio seja construído em
área anexa à Prefeitura, no terreno atrás da
Defesa Civil. Seria urna maneira de econo

mizar com a compra de terreno e atenderia
a demanda de concentrar os órgãos names
ma localidade. Porém, alguns vereadores
levantam a questão da independência entre
os Poderes como urna ameaça. Ninguém en

xerga na relação com a atual administração
urn problema hoje, porém, alguns preferem
a cautela. O argumento de Natália é de que a

J

\
ri

independência está nas ações e não no espa
ço fisico. "Não é por estar próximo ou longe'
que os vereadores vão sermais ou menos in
fluenciados. Precisamos de urna sede nova,
os assessores não têm nem espaço para
trabalhar, as salas não têm ventilação, mas
acredito que o ideal é optar por urn terreno
que já é público mesmo sendo este em área
anexa à Prefeitura", explica.

A Prefeitura também já apresentou ou
tras propostas para o Legislativo, mas os

terrenos oferecidos, que pertencem à mu

nicipalidade, não atenderiam as exigências
técnicas apontadas por urn estudo enco

mendado no mês de maio pelo presiden
te José de Ávila (PSD). No cenário atual,

LÚCIOSASSI

c issâo d 280
Vereadores participam de reunião hoje, às ioh, na sede do Legislativo,

com o.supervisor do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes), Antonio Bessa. O encontro foi marcado pelo presidente da
Comissão da BR-280, Pedro Garcia (PMDB), que com tantos atrasos e

promessas, quer saber o que de fato a região pode esperar.

Papp confirmado
José Olívio Papp, que foi secretário

da Fazenda no governo Cecília Konell
(PSD), deve ser confirmado na recém
criada Secretaria de Gestão Estraté

gica da Prefeitura de Guaramirim.
A estrutura terá a função, segundo
texto aprovado pela Câmara em pri
meiro turno, de gerenciar programas
e projetos desenvolvidos pelo Poder

Executivo, acompanhar a política de

informações econômico-fiscais e pro
mover ações de planejamento, gestão
e controle que busquem a efetividade
e eficácia das ações de governo.

--�

cresce na Câmara a defesa pela compra
de urna área privada, que pode custar, pe
las estimativas, de R$ 2,5 milhões a R$ 5
milhões. Por isso, os apelos constantes de
alguns secretários para que os vereadores

antecipem as sobras ao Executivo, que che
gam a R$ 5 milhões ao ano, não devem se

concretizar tão cedo. Pela legislação, a Câ
mara teria direito de receber este ano cerca
de R$ 16 milhões, o que representaria 6%
da corrente líquida do município, porém, o
valor aprovado foi de R$ 11 milhões. Já há

movimentação para que no Orçamento do

próximo ano, o Executivo faça a adequação,
justamente para que a Casa tenha recursos

para construir a nova sede.

Audiência da Saúde
Audiência pública para debater a rea

lidade do sistema de saúde de Jaraguá do

Sul, marcada para a próxima segunda-feira,
às 19h na Câmara, dever ter a participa
ção, além do secretário Ademar Possamai
(DEM) e o presidente da Associação Mé

dica, Hugo Nora, dos profissionais Moacir
Bertoldi, VicenteCaropreso eAirtonWeber.
Proposto pelo vereador Jeferson Oliveira, o
encontro deve seguir modelo diferente, ao
invés de longas explanações, a ideia é fazer
um debate, com perguntas e respostas.

Aprovado na entrevista
"Tiramos 10 em todos os quesitos".

Afirmação do presidente do Samae, Ade
mir Izidoro (PP), sobre sucesso da entre-:

vista técnica realizada ontem no Ministé
rio das Cidades, em Brasília. O projeto de

construção de uma nova estação de trata
mento de água na área central, com custo

previsto em R$ 30 milhões, foi apresenta
do pelos engenheiros da autarquia. Segun
do Izidoro, a próxima etapa depende de ar
ticulação política. Ao todo são 700 projetos
na disputa. O resultado final está previsto
para ser divulgado em outubro.

EDUARDO MONTECINO

.... ":--._.-
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EM FOC'O

Deputado Carlos Chiodini deve se

reunir com o prefeito meter Janssen e

com a vereadora Natália Petry no fim
de semana. A nomeação de Natália
para Secretaria de Assistência Social
deve ser confirmada ainda este mês.

..........

É grande a expectativa da base aliada
em torno da reforma administrativa.
Algumas indicações estariam na

dependência das mudanças.
.. ... ..

Dieter Janssen esteve ontem com

presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Juarez Ponticelli. Na pauta, os
recursos que serão disponibilizados pelo
Fundo aos Municípios. A reivindicação
de Dieter é que Jaraguá do Sul receba
R$ 5,6 milhões para pavimentação.

Projeto será fatiado
Mesmo com votos suficientes para

aprovar projeto que remanejava R$ 1,7
milhão para o Ipplan, o governo deci
diu recuar e tirou da pauta da Câmara
o texto. A previsão é que omesmo volte
fatiado, já que o Instituto planeja con

tratar duas consultorias diferentes.

Abate
Vereadores se reúnem hoje com

secretário de Agricultura, Hideraldo
Colle (PMDB), para conversar sobre a

decisão da Cidasc que ordenou o aba
te de 170 porcos de um suinocultor do
Bairro Rio da Luz.

..
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Procon busca acordo
COIn Juizado Especial

Quando um problema que en

volve danos ao consumidor não se

resolve diretamente com o fornece
dor e nem com o Procon, geralmen
te entram em ação os Juizados Es

peciais. Antigamente conhecidos
como Juizados de Pequenas Cau

sas, o órgão existe para resolver
conflitos de menor complexidade
envolvendo prejuízos financeiros.
O problema é que hoje a buro
cracia faz com que o consumidor
acabe muitas vezes desistindo de
recorrer a esta instância. Na se

�ana passada, durante encontro

,

nacional dos órgãos de Defesa do

Consumidor, em Recife, o assunto
foi debatido. Segundo o presiden
te do Procon de Jaraguá do Sul,
Luis Fernando Almeida, a orien
tação é para que os dois órgãos
assinem um acordo que permita
que, ao sair do Procon sem reso

lução, um processo vá direto para
mesa do juiz, sem a necessidade
de iniciar a tramitação do zero.

Para debater o assunto, Almeida
se encontra na próxima semana

com o chefe da Comarca, o juiz·
Raphael Maas dos Anjos.

DIVULGAÇÃO

"Minha Casa
Melhor"

ARecursos para
desassoreannentoNota contra

aPEC37 A presidente Dilma Rousseff
anunciou ontem uma linha de crédito
de R$ 18,7 bilhões para os beneficiá
rios do Minha Casa, Minha Vida ad

quirirem móveis e eletrodomésticos.
Cada participante poderá financiar
até R$ 5 mil com taxa de juros de 5%
ao ano e prazo de 48 meses para paga
mento. O governo espera que 3,7 mi
lhões de famílias sejam beneficiadas
com a medida, que também promete
movimentar o setor e o comércio.

Secretário de Defesa Civil do Es

tado, Milton Hobus, recebeu ontem

o deputado Carlos Chiodini (PMDB)
e o prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter
Janssen (PP). A dupla foi buscar in
formações sobre a liberação de R$ 11

milhões para o desassoreamento dos
rios Cerro,.Jaraguá e Rio da Luz e ain
da dos ribeirões Chico de Paulo e Três
Rios. O projeto foi aprovado pelo Con
selho Regional, em 2012. Hobus ficou
de agilizar o-processo.

Nota elaborada pelo Conselho Na- .

cional de Justiça (CNJ), enviada ao Con
gresso, aponta riscos. aos princípios da
democracia com a aprovação da emenda
que dá aos delegados das polícias Civil e
Federal a exclusividade na apuração de
crimes. A manifestação do CNJ diz que
a emenda seria lesiva ao interesse social

.

e ao exercício da jurisdição.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR SOBRE

O ATENDI�ENTO NOS POSTOS DE SAÚD�,
FUNCIONAMENTO E AS CONDiÇÕES
ESTIiUTURAIS, QUANTIDADE DE MÉDICOS,
PRA�O DAS CONSULTAS E DISTRIBUiÇÃO
DE REMÉDIOS PELA FARMÁCIA BÁSICA.

..
CÂMARA DE

\�d VEREADORES
�nEJARA&UADOSUt

/'

POUTICA
QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2013

Vitrines virtuais
Uma das. próximas ações do

Procon de Jaraguá do Sul será.a

fiscalização das 'vitrines nas re

des sociais'. Utilizada cada vez em
maior número para atrair a clien

tela, a ferramenta deve seguir a

mesma prática prevista no Código
de Defesa do Consumidor, ou seja,
a foto da roupa à venda deve ser

acompanhada do preço e das for
mas de pagamento. "Infelizmente
não é o que está acontecendo. Esta
semana vamos fazer um levan
tamento e orientar, mas depois
vamos cobrar a legalidade", avisa
Luis Fernando Almeida.

Festa dáRede
A presidenciável Marina

Silva prepara para este sá
bado festa para comemorar

a marca de 500 mil assina
turas de apoio à criação da
Rede. O evento será na sala .

Crisantempo, em Pinheiros.

Salários na rede
Empresas públicas; sociedades

de economia mista, fundações e

autarquias públicas também serão

obrigadas a divulgar a remunera
ção de seus servidores.A exigência
foi aprovada, ontem, pela Comis
são de Justiça do Senado.Apubli
cação dos vencimentos de servido
res federais, estaduais, distritais e

municipais já é obrigatória- desde
março deste ano, porém, continua
sendo ignorada, basta olhar os si
tes das Prefeituras da região.

Olha o custo
Contrariando estimativa do

Ipea, que a criação dos novos qua
tro tribunais federais terão um cus

to de R$ 1 bilhão, o presidente do
STF (Supremo Tribunal Federal),
Joaquim Barbosa, diz que a conta

ficará em R$ 8 bilhões por ano.

cAMARAa ...

.co�e
www.jaraguadosul.sc.leg.br

Câmara ele Vereadores de Jaraguá do Sul- 3371-2510

-
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-_ Liberações de obras mais ágeis
NOVIDADE Prefeitura

disponibiliza dados

na internet para
facilitar os processos

. de licenciamentos e

pedidos de alvarás

Natália Trentini

Para dar agilidade aos licen
ciamentos de obras e pedidos

de alvarás foram disponibilizadas
no portal da Prefeitura de Jara

guá do Sul as informações para
o desenvolvimento de projetos
e edificações. Atualmente, todo

processo passa mais de uma vez

pela análise dos profissionais da
Secretaria de Urbanismo por es
tarem em desconformidades à

legislaçãomunicipal. .

"Queremos sensibilizar os en
genheiros e arquitetos da região
a usarem essa ferramenta para
diminuir os erros nos projetos",
destacou o secretário Roni Bosse.
Com o acesso rápido aos mapas,
leis e tabelas, a expectativa é que
o número de reavaliações seja
menor, dando mais eficiência na

resposta dos. pedidos. Os dados
foram selecionados depois de estu-

EDUARDO MONTECINO

NA REDE Boss.e disse que banco de dados dos mapas está à disposição dos engenheiros

dos. As dúvidas mais frequentes
que chegavam aos profissionais
por telefone e nos atendimentos
externos foram organizadas para
facilitar a consulta. Em alguns
casos, projetos mais' complexos
chegaram a passar 19 vezes pela .

secretaria. A aprovação na pri
meira análise é rara.

Também foi criada uma

EDUARDO MONTECINO

Mü:OANÇA Dependente do poço artesiano, Valdemiro Porsh se

anima com aperspectiva da, instalação do sistema ��.ab�ste.c!r:nentQ

cartilha com os passos que de
vem ser seguidos pra conseguir
aprovação no departamento.
São nove itens que orientam
desde a documentação neces

sária até dados técnicos sobre
outros setores que devem ser

consultados.
"Já existiam essas informa

ções em páginas do portal, mas .

antes de pesquisar era mais fá
cilligar. O foco deles é sempre
a edificação, enquanto para nós
são importantes informações
urbanísticas como recuo de

rua, sistema de saneamento,'
entre outros", disse a engenhei
ra civil,. supervisora de análise
de edificação, Clarice Coral.

A média de processos gira

em torno de 800 por mês, con
tando os reencaminhamentos.
Bosse considera a demanda alta

para os oito profissionais que tra

balham no setor. A previsão é de

reforçar o quadro de funcionários
com lançamento de um concur

so público. Ainda não há data

prevista para as contratações.
Segundo o presidente da Asso

ciação dos Engenheiros e Arquite
tos de Jaraguá do Sul (Aeajs), Re
nato Drechsel, a entidade espera
alternativas paramelhorar a situa

ção. Para obter um alvará de cons

trução de um empreendimento
residencial simples, por exemplo,
a espera é de no mínimo quatro
meses. "Estamos trabalhando em

parceria para buscar soluções,
também é necessário rever o Có-:

digo de Obras. A demora nos pro
cessos traz complicações para toda
a sociedade", comentou Drechsel.

• www.jaraguadosul.sc.gov.br
vá em: Menu Principal·
Prefeitura· Urbanismo·
Uso do Solo

• Link direto: www.jaraguadosul.
sc.gov br/modules/xt_conteudo/
index,php?id=1171

Ampliação de rede distribui água tratada
A água que desce pela tornei- obras de ligação com a rede es

ra da casa da manicure Claudi- tão agendadas já para a próxima
néia Aparecida de Oliveira, 32, -semana, Apenas alguns metros

é suficiente para lavar roupa, co- de tubos serão suficientes para
zinhar, beber e atender a quase levar água tratada para apro
todas as necessidades da família. ximadamente 20 casas. "A po
Porém, ela não é tratada. pulação pede por isso e existem

Como em todas as residên-' outras situações semelhantes no
" cias da Rua Irmãos Tank, no município", comentou.

'

bairro Bananal do Sul, em Gua- Há 2Q anos morando no lo
ramirim, o líquido vem direta- cal, o aposentado Valdemiro
mente dos poços. Mas os mora- Porsh, 49, comemora a perspec
dores pedem o abastecimento tiva de instalação da nova infra

pelo sistemamunicipal.
'

estrutura, mesmo com a garantia
"Para nós a água vem muito do poço artesiano com mais de'

fraca, é ruim. Estamos há anos 12 metros, "Futuramente, eom

pedindo, são muitas. pessoas a quantidade ,de moradores, não
morando aqui", destacou Claudi- vai ter água para todos. Temos
néia.A rua que contava com pou-

. várias nascentes, mas em alguns
cas casas recebeu novas famílias locais a terra é seca", disse.
nos últimos anos. Reflexo direto Atualmente, Guaramiriin
da expansão de empreendimen- conta com 11'mil residências
tos residenciais no bairro. cadastradas no sistema de co-

Segundo o diretor da Águas brança do Imposto Predial Ur
deGuaramirim, Osni Denker, as bano. Até' abril, o número de

ligações de água era de pouco
mais de oitomil.

O bairro Rio Branco é uma
das áreas urbanas que ainda
não é .alcançada pelo sistema de
abastecimento de água. O pro
jeto de ampliação que levará a

tubulação da entrada da Ilha da

Figueira até o ponto central do
bairro está em análise no De

partamento Estadual de Infra-
estrutura (Deinfra).

'

Na última semana, o bairro
Avaí recebeu uma ampliação de
200 metros, em uma via lateral
da RuaAldano JoséVieira. Cerca
de.dez casas eram abastecidaspor
uma mangueira, instalada provi
soriamente. Um investimento
de R$ 6,5 mil. ''Não sabemos há

quanto tempo foi deixado isso

ali, era apenas para uma ou duas
casas. No final desemana, com

·

todo mundo usando, sempre fal
tava água", explicou Denker.

-

-.
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o que a contação
de histórias te pro
porciona?

Já me apresentei
na Febem, também. O
legal é que você vai a

lugares que nunca iria,
se não fosse pelos li-

ENTREVISTA
'"

CESAROBEID

Como foi o início
da tua relação com a

literatura?
O começo da his

tória foi no teatro. e até

hoje tem influência
muito grande. Fui ator,
estudei dramaturgia e li
bastante. Depois, passei
a escrever para o teatro,
comecei a contar his
tórias e passei a escre

ver as minhas próprias
obras para contar. No
meu caso, comecei com
literatura de cordel e

isso foi um diferencial

naquele tempo.

Quando foi isso?
Comecei com' 21

anos. Hoje tenho 39.

vros. e a Feira do Livro,
talvez não estivesse em

Jaraguá. A arte te leva a

lugares que não iria, te
coloca em contato com

pessoas e realidades
diferentes. Dá para re

alizai' trabalhos em co

munidades e favelas e,
no outro dia, em lugares
extremamente chiques:
Isso é o que acho mais
interessante.

Qual a importân
cia da contação no

contexto atual?
Acho que livro, nes

se mundo conectado,
não da mais conta por
si só. O livro na livraria
não é mais suficiente.
Uma coisa que precisa
mos entender sem pre
conceito é que quando
transformamos o livro
em cinema, teatro ou

contação de histórias,
isso abre um caminho

para que a criança che

gue até o livro.
LUCIOSASSI

EDUARDO MONTECINO

Senta que lá vem
ORALIDADE Contação de histórias é h

·

t
� ·

atração diár.ia no palco alterna.tivo ea IS OTIamostra o caminho para novos leitores

Bárbara Elice

Oprimeiro contato do
ser humano com a

literatura acontece, prin
cipalmente, quando uma

história é ouvida. Antes

mesmo de a criança enten
der o significado de cada

letra, os textos mais clássi
cos são narrados em lares
e escolas espalhados por
todo o mundo.

Não houve distância
nem tempo que impedisse a
chegada do conto dinamar

quês "O Patinho Feio" ou do
alemão "A Branca de Neve"
aoBrasil. "Através da conta

ção nós conhecemos outras
culturas. Ela desenvolve a

imaginação, concentração,
incentiva a leitura e nos co

loca num mundo imaginá
.

rio. - porque vivemos num
mundo de imagens pron
tas", disse o contador de

histórias, Rodrigo Calistro,
de gô anos.

E o que funciona como

uma atividade educativa
na infância, também pode
tornar-se a dedicação in

tegral de pessoas adultas,
"Faço da minha profissão
a arte de contar", assume
Calistro. Durante todos os
dias da 7a Feira do Livro

Contador de histórias e

convidado da Feira do Livro

de Jaraguá do Sul, o con

tador de histórias vindo
de Florianópolis subirá ao

palco alternativo para en

cantar o público.
O figurino o diferencia

dos demais. Enquanto ou

tros caminham' de forma

discreta, concentrando-se

apenas na busca daque
le livro desejado, Calistro
desfila de chapéu, colete,
calça colorida e suspen
sórios. Na mala surrada,
com ar vintage, ele carrega
tudo que precisa para tra
balhar: grampos, sifão de '

pia, bolinhas e bonecos.
Para o contador, o uso

.

de objetos que não repre
sentam imediatamente o

personagem ajuda a ins

tigar a imaginação. Se um
cano aparecer como um

peixe, cada pessoa da pla-
o

teia vai imaginar um peixe
diferente, por exemplo.

Esses são os objetos
dele, mas, no universo.dos
contadores, há inúmeras
ferramentas que podem
ser usadas em palco. Exis
tem as histórias pintadas,
que usam tecidos com as

cenas pintadas e, confor
me os fatos acontecem,
são' pendurados num va

ral. Também há recursos

como instrumentos de

percussão, fantoches, pa
péis e o barbante, usado

por César Obeid.
Calistro, que guarda

mais de cem histórias na

memória, afirma que o se

gredo não é decorar, mas
interiorizar. "É o processo
de destrinchamento das
histórias: quem são os

personagens; o que falam,
têm qual objetivo, quais
são os cenários. Isso me dá
base para contar e dá mais
verdade à história", afir
ma. Para o contador, esse
método proporciona liber
dade para improvisar, sem
que a. essência do' enredo

seja perdida.
Isso significa que a

mesma história é narrada
de maneira diferente por
cada contador. Os perso
nagens são os mesmos,
mas as características dos

lugares e o tempo podem
mudar. "Cada um conta de
um jeito. Alguns têm mais

carisma, outros ficammais

parados no palco. Tem que
achar o seu tom", explica.

Carreira
-

Essa é a terceira vez

que Rodrigo Calistro vem

a Jaraguá do Sul. Moran-

do atualmente na capital
catarinense, ele também já
se apresentou em Joinville
e Blumenau.

A carreira de contador
de histórias começou em

2004, quando trabalha
va no Biblioteca Volante,
uma iniciativa, em Blume
nau semelhante ao Proje
to Casulo da biblioteca

pública de Jaraguá do
Sul. Sem nunca ter conta

do uma história, nem ter

assistido a um contador,
ele começou a narrar his
tórias de livros que esta

vam no ônibus.
Nos quatro anos se

guintes, Calistro buscou

especializações e teve

como mentor Sérgio Bello.
"Fui encontrando um esti
lo de contar. Por isso a tro
ca entre contadores é mui
to importante: cada um lê
e apresenta a história do

outro", afirma. Em Bal
neário Camboriú, Calistro
inseriu a contação de his
tórias na grade curricular
das turmas de 10 a 50 ano

de um colégio particular.
Apadrinhado por Jo

nas Ribeiro.. o contador
deve lançar "AVéia da Gu

déia", seu primeiro livro,
ao final deste ano.

.1
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João Chiodini- Escritor

.".. .

o escritor@joaochiodini.com.br

Histórias e livros

j"o4

Eu vi. Eu vi uma criança de botinhas
azuis sentada num tapete, debaixo de

uma lona branca, encantada ao virar as

páginas de um livro colorido e descobrir

figuras, letras e formas. E uma menininha
ir para casa abraçando um livro.
Eu também vi outra criancinha
correndo feliz, com um sorriso de
orelha a orelha, segurando um livro na

mão, para mostrar ao seu papai o livro
que tinha ganhado da vovó.
Além disso, eu vi pais e mães passeando
com seus filhos, de mãos dadas, no
meio de milhares de livros, casais,
jovens e pessoas de mais idade. Todas
descobrindo histórias, descobrindo
mundos inteiros deitados entre as

folhas de papel.
Isso tudo parece um sonho maluco de

escritor, não é? Parece a idealização de
um mundo perfeito que, quem vive de
contar histórias sonha todos os dias.

Mas, não foi' sonho, não, amigos leitores.
Foram apenas algumas das cenas que eu

presenciei na feira do livro desse ano.

Durante o período de realização da

feira, eu passo o dia todo no meio dos
estandes de livros, ouvindo contadores.
de histórias e vendo ônibus com escolas
inteiras indo e vindo. Um batalhão de

crianças. Eufóricas, felizes. E, por todos
os lados, essas crianças estão cercadas de
histórias. Seja num livro, numa contação,
numa exposição ou num filme, elas irão,

Clique animal

inevitavelmente, se deparar com uma

forma de leitura. Por que a leitura se

apresenta de várias maneiras. Existem
inúmeras formas de ler.o mundo.
Para nós, que estamos ali diariamente,
é sempre uma alegria ver as pessoas
chegando, passeando, se encantando

com as histórias. Porém, melhor ainda
é ver as pessoas retornando, voltando
duas, três vezes. Saber que o filho, ou
a filha, insistiu para voltar, por que
queria outro livro, por que queria ouvir
mais uma história.
Querer conhecer novas histórias é
uma curiosidade, um interesse, que
acompanha o ser humano desde o início
dos tempos. O fogo reunia as pessoas,
as histórias uniam as pessoas. Ouvir
uma história é sonhar o sonho do outro,
compartilhar de uma mesma imaginação.
É uma comunhão de pensamentos.
Quando um pai ou uma mãe conta uma

história para seu filho, ela deixa de ser

o texto do autor X ou autor Y e passa
a ser "a história que meus pais me
contavam". E essa pode ser a memória
mais importante que os pais podem'
deixar para os filhos, o momento onde
acontecia uma ligação em a imaginação
do pai e a imaginação do filho.
E quando lemosum livro, contamos uma
história para nós mesmos e, desse jeito,
'não esquecemos a parte mais humana
que existe em nós. Nossa imaginação.

"
Quando um pai ou uma mãe conta uma

história para seu filho, ela deixa de ser o

texto do autor X ou autor Y e passa a ser

"a história que meus pais me contavam".

Envie a foto do seu anlmalzlnhc para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre
um companheiro de estimação nas páginas

,

do Facebook da Ajapra e do Focinhos
Carentes Jaraguá do Sul

URGENTE!
18 animais, entre
eles 16 gatos e

2 cães precisam
de um novo

lar. Eles estão
extremamente
tristes e sentem
muito a falta do

dono, que faleceu.
Contato: Marcia,
no telefone
3372-2657

AUSTIN
Muito esperto
e brincalhão,
esse cão

espera
uma família
para poder
demonstrar
todo seu amor

e amizade.
Tem 60 dias,
vacinado

(2ª dose) e
vermifugado.
Para adotá-
lo, entre em

contato com

Rute: 3374-
1182 ou
9133-6136
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Adalina Melchioetto
Adelaide Hermann

Adriana Socreppa
Adriane G. Krueger
Aldina Wackerhape
Alessandro Melchioretto
Alfredo Deretti

.Alzina Marquardt Wackerhage
Antônia Cheuchuk
Antônio Alves

Antônio Batista

Antônio J. Pereira

Antônio J. Spézia
Antônio P. de Andrade

Antônio Rogério Stinghen
Antônio S. Jung
Arlete Hornburg
Bruna Dalsóquio
Bruno Antônio dos Santos
Clóvis Soares
Daniela C. Balducci

Edson Kühne
Eduardo Negherbon
Elói Zils

Felipe R. Bublitz
Gilmara Inácio de Lima

Gustavo P. Hruscbka

Inagara da R. Amaral

Ivone Devigile da Silva
Jane Bosse
Jéssica da Silva Webber
Jonas Wenningkamp
José A. Farias
Lorena Krutzsch

,

Magali Fiedler
Margit Maioéhi
Marcos A. Menslin.
Marcos Michalak
Maria S. Manfrini
Marlene B. Walz

�oacir Adriano Maske

Monique Correia Zapella
Odinei R. Lennert

Pedro Pangratz
Pietro S. Moserd

Rudene A. Beilfuss Fossile
Toninho Cabeleireiros
Zen ida A. L. Zanlula

Mary-Kate e Ashley Olsen -

Atrizes

Curiosidade
13 de junho...

... é é o 1640 dia do ario
no calendário gregoriano.
Faltam 201 para acabar o
ano. Dia do Turista. Dia de

,

Santo Antônio de Pádua ou
SantoAntónio de lisboa.

Fonte: Wikipedia
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Ingressos para comédia
ACERVO PESSOAL

A promo continua no ar moçada, estamos sorteando

10 ingressos para a peça que rola com a turma do Preti

nho Básico, no próximo dia 22, na Scar. Para participar
confiram o regulamento acessando o PorAcaso.com. Para

quem quiser garantir poltrona a gente recomenda uma

passada já no Ticketcenter.com.br ou bilheteria da Scar.

As vendas estão à toda. Contato: 3275 2477.

ERICDELIMA

Entre amigas: Nádia Scola, Gisele Gonçalves Baptista e

Daniela Souza curtindo o agito de domingo do Sam'Bar

DÉBORA CUNHAIDIVULGAÇÁO

Novopoint
"Bistrô: café, restaurante ou bar pequeno e

aconchegante, de gestão familiar e preços acessí
veis." A proposta de negócio ganha representante
fiel hoje em Jaraguá do Sul, com a inauguração
do Petit Jardin Café & Bistro, no espaço do Gia
comini Garden Center. O espaço é a realização
do sonho de duas amigas, Andressa Pereira e

Juniane Schlichting, que trazem de suas expe
riências de vida na Europa as influências para
montar seu convidativo cantinho aqui na cida
de. Bolos, tortas e cafés ganham destaqu€ à tar

de; e saladas, risotos, cremes, massas e o crepe
francês entram no cardápio norturno do point,
que também inclui uma boa' carta de vinhos.

O Petit Jardin Café & Bistro vai funcionar de terça a sexta

feira, das l3h às 23.1i S��dos das ioh às 23h, e domingos
das l5h às 23h. Contate: 9218 6697.

ocP 11
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AGENIDA

HOJE À NOITE

22h - Música ao Vivo / Shaw com Camaleão Robô
Local: Sacramentum Pub 14788321524

• 22h �Quinta Sertaneja Dose Dupla / Shaw com Elton &

Fernando e Edu Farias / DJ Diego Feller / Elas free até
as Oh. Local: London Pub 147 3055 0065

"
"Dia-dos NamoraDOS", quem foi

malandro se escorou na gramática.

Gravação
Vale prestigiar: hoje os músicos Thiago Daniel

e Enéias Raâsch apresentam no Pequeno Teatro da
Scar o espetáculo musical "O Som da Palavra". O

evento começa às 19h, paralelo à agenda da Feira do
,

Livro. Tratando-se de trabalh-o 100% autoral, de le
tra a composição, a apresentação será gravada pará
posterior lançamento de CD e DVD. É o programa da
noite para quem curte MPB.

DIEGO IARSCHEL

Ana Lucia Macedo e Cleber Becker
em noite de balada, no club TheWay

.

Romantismo no ar
Passou o Dia dos Namorados mas ainda tem pro

mo rolando. Dica para as leitoras, a loja Rosa Cho

que está sorteando vale-compras de até R$ 400 para

quem enviar fotinho inspiradora com o' par. Tá fácil
faturar essa, confiram os detalhes acessando, o La

dyRosaChoque.com.br.
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Bom dial
Bom dia! Hoje é quinta-feira,

dia 13 de junho. Lá se foi mais
um Dia Dos Namorados. Espe
ramos que os casais se tratem

cada vez melhor para @e, lá na

frente, quando festejarem Bodas
de Ouro, sigam namorando. E

vamos que vamos à coluna mais
lida da região. Antes, uma frase
bem legal para você curtir: "em

seu.coração, você sabe o que é
certo" (Leon Tolstoi).

Encontro
No sábado, dia 15 de junho,

a partir das 8h30, rola, na Rua
CeI. Procópio Gomes de Oli

veira, o primeiro encontro do
Gava - Grupo de Amigos de
Veículos Antigos.

Pensando bem
"Todos nós temos nossas

ináquinas do tempo. Algumas
nos levam para trás, são as me

mórias. Outras nos levam para
frente, são os sonhos."

'Hilário
.

No último .f.im de semana,
dois empresários caixa alta mar
caram presença num encontro

social da cidade com camisas de

estampas iguais. A dupla fez o.
maior sucesso!

ABERTURA
Na abertura
da 102

Coapa Dipil
de Futsal,
o-vereador

Lino, o
presidente
da Dipil
Sr Alberto
Correia e o

prefeito de
Guaramirim
Lauro
Frolich

ELTON MELCHIORETIO/DlVULGAÇÃO

SHOW Os amigos Zé Delai e Jota Sacht, com os músicos Alhin,
João, Br;uno e Thiago, do grupo Bravana no Divino Club

Casal destaque
CopaDipil

Dia 9 de junho, 110 Centro Esportivo Municipal de
Massaranduba, foi dado o pontapé inicial da lOa Copa
Dipil de Futsal. Estiveram presentes na solenidade de
abertura o diretor presidente da Dipil,Alberto Correia,

.

e o prefeito de Guaramirim, Lauro Frõhlich, entre ou
tras autoridades. A Copa Dipil é a maior competição.
de futsal de base da região, que deve reunir em torno

de 50 equipes e pelo menos 750 crianças e adolescen
tes em diversas categorias, de acordo com o gerente do
grupo Dipil, Adriano de Souza.

Um casal destaque e muito

querido em nossa sociedade é for
mado pelos amigos Vilson e Ane
lare Bruch. Aonde eles passam, é
uma festa. Continuem assim.

Ana a Paula
Ana Ramos e sua amiga,

Paula Pereira, dois belos ros

tinhos de destaque em nossa

geraçao hi tech.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Quem também participou da

Feijoada da Adefig - Associação
dos Deficientes Físicos de

Guaramirim, no último sábado,
na Soçiedade Diana, foi o casal
Zeea Rausis e sua Eliana. De
bem com a vida, o casal sorveu
ao lado de amigos horas de

entertenimet!

• • •

Outro que saiu da toca foi o
casal jovem, o vendedor do
Automóveis Jaraguá Nilton e

sua Cleide Luciani. Eles foram
conferir a Feijoada da Adefig!

, ...

Enquanto isso, e o empresário
Bruno e Janice Breithaupt curtem

as delícias de Mônaco.

. .. ..

Antídio Aleixo Lunelli, que troca
idade domingo, dia 16, deve
passar a data fora da cidade,
mas ao lado de sua Cris.

�
.> ••

t§Jfdlmw(JJJ'�� ti rtF'!fF"ll?
3370-3242

Festa do Trator
Ainda ecoa nos quatro cantos

da cidade o sucesso da Ia Festa
do Trator, em Schroeder. O pre
feito, Osvaldo Jurk, o vice, Mo
acir Zamboni, e seus escudeiros

já anunciaram a 2a edição, em
2014, com a parceria da Green
Beats. Bom demais!'

FLORADA
Floricultura

florada@florada.com.br
www.floradil.com.br

�e.�
�
'B�
�
��

3275-0393
Rua Barão do Rio Branco, 964, Centro I Jara�uá do Sul.

Niver do Nonô!
Bem nesta quinta-feira, quem

bate as taças e faz tim tim é o ad

vogado e vovô boa praça, Dr. Rei
noldo Murara, o popular Nonô.
Parabéns, brother! O meu desejo
é que você e sua linda família se

jam plenamente felizes.

FOTOS MAURICIO HERMANN

BALADA Jessica Deola e Anderson '

Schmitt, nos corredores da london

London Bodas
Hoje o London Pub deve

soltar gente pelo ladrão. Ocorre
na casa mais movimentada da
cidade a Quinta Sertaneja Dose

Dupla. Presença de Edu Farias e

Elton & Fernando.

Uma festa de Bodas de Prata está mo

vimentando o nosso high. A lista composta
por 350 convidados, que adornarão as de

pendências do aristocrático Clube Atlético

Baependi, já esgotou as reservas dos salões
de beleza em julho. Volto ao assunto!

Se fracassar, ao menos que fracasse ousando

grandes feitos, de modo que a sua postura não

seja nunca a dessas almas frias ,e tímidas que
não conhecem nem a vitórla nem a derrota.

COQUm!fl!í. O casal Maria Marlene e

José Schmitz no coquetel de inauguração
da loja Ninare Quartos Infantis. i • ri"

� Denise Marquardt e Jandira
Buzzarello em recente encontro social

Madalena
Neste sábado, o Madalena Cozinha abre suas por

tas para mais uma transmissão da Seleção Brasileira na
Copa das Confederações. Vá torcer pelo Brasil e tomar
o chope mais gelado e cremoso da cidade.

-VTARIEDADES
QUINTA·FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2013
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Baile dos
Bombeiros

No próximo dia 15, ocorre em

Schroeder, na Sociedade Braci

nho, o 10 Bane dos Bombeiros
Voluntários. A musicalidade fica-
rá com as banda� Reluz, Capital
Tchê e Som daAmérica.

TE CONTEI
<li O meu abraço de hoje,
cheio çe energias positivas,
vai para o competente
comunicador da 105 FM,
Moacir Di Camargo. Ele é
outro amigo que acompanha
a coluna todos os dias.

Aquele abraço!

.. Aterrissou na área para'
.

business e celebrações com
os amigos, Teca Janssen.

... Colar, relógio" tênis e

afins; que nada. A Apple e o

Sansung são as novas miras
de roubo nas baladas!

• Sábado ocorre no Divino

Club, em Massranduba, a 6ª
Nossa Feijoada. O comando
é do amigo Zé Delai. Imperdível.

.• O meu computador falhou
de novo! Na legenda da foto
de ontem, troquei os nomes

Silvia Volkmann Martins
e Mônica Borehardt, por
Denise Marquardt e Jandira
Buzzarello. Sorry!

+c. Ajudem os hospitais. Um
dia você pode precisar.

,� Com essa, fui!
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Tirinhas
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PREVISÃO DO TEMPO

DIGA (DISPô
BONITAS

Piadas
Os papagaios religiosos

Desesperada, uma senhora. procura um padre.
- Padre, eu estou comum problema! Eu tenho duas papagaias, mas elas

só sabem falar uma coisa!
-

- O que elas falam? - perguntou o padre.
- "Olá, nós somos prostitutas! Vocês querem se divertir?" - disse.
- Isto é terrível! - respondeu o padre - Mas eu tenho uma solução para o

seu problema. Leve suas papagaias paraminha casa e eu as colocarei junto
com meus dois papagaios, os quais ensinei a rezar.

No dia seguinte, amulher levou suas papagaias para a casa do padre.
Assim que foram colocadas na gaiola, elas'disseram:

- Olá, somos prostitutas! Vocês querem se divertir?
Ao ouvir isso, um papagaio olhou para o outro e disse:

.

- Jogue o terço fora! Nossas preces foram atendidas!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1
• Depois da Terra - Ficção -Dublado - Censura:

12 anos - 13h30, 15h30, 17h�0, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia -

Legendado - Censura:

14 anos - Sexta, segunda, terça e quinta
feira - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h, Sábado,
domingo e quarta-eira - sessões: 13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30

ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloco - Drama - Naçional -

Censura: 14 anos - 14h20, 19h
• Velozes e F-uriosos 6 - Ação - Legendado -

Censura: 14 anos - 16h30; 21 h1 °

JOINVILLE
IGNCGARTEN
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) -15:15 - LEG -

Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:20 17:50 20:00
22:10- LEG - Comédia

• Depois da Terra -13:0015:0017:0019:15 - LEG

Ficção
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :15 - LEG - Ação
• Odeio o Dia Dos Namorados - 13:30 17:40 19:45 -

NAC - Comédia
• Faroeste Caboclo - 15:3522:00 - NAC - Drama
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -15:2517:30 19:30
21 :50 - DUB -Coméda

• Faroeste Caboclo - 13:10 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 16:20 - LEG - Ação
• Velozes e Furiosos 6 -13:40 19:0021 :40 - DUB - Ação
.' O Grande Gatsby (3D) - 16:00 18:45 21 :30 - LEG -

Drama
• Reino Escondido (3D) -13:50 - DUB - Animação

" I GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :30 - LEG - Ficção
• Reino Escondido (3D) -15:15 - DUB - Animação
'Odeio o Dia Dos Namorados -13:1017:2019:30:
NAC - Comédia

• Velozes e Furiosos 6 -13:40 16:20 19:0021 :45 - LEG

-Ação
,

• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:2515:30 17:40
19:50 22:00 - LEG - Comédia

Faroeste
Caboclo
João deixa Santo Cristo em
busca de uma vidamelhor
em Brasília. Ele quer deixar o,

passado repleto de tragédias
para trás. Lá, conta com o

apoio do primo e traficante
Pablo, comquem passa a

trabalhar. Já conhecido como
João de Santo Cristo, o jovem
se envolve com o tráfico

.

de drogas emantém um

empregro como carpinteiro.
Emmeio a tudo isso, conhece
a bela e inquieta Maria
Lúcia, filha de um senador,
por quem se apaixona
loucamente. Os dois começam
uma relaçãomarcada pela .

paixão e pelo romance,
mas logo se verá emmeio a
uma guerra com o playboy
e traficante Jeremias, qp.e
coloca tudo a perder.

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 Cruzadàs

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sol entre nuvens e

temperatura amena
Tempo estável com nevoeiros ao

amanhecer e presença de sol em
todo o Estado no decorrer do dia.

Temperatura amena no período
noturno e em elevação durante

,

o dia. Sexta-feira uma frente fria
avança rapidamente, provocando
chuva mal distribuída no estado.

�
AMANHÃ
MíN: 11°C
'MÁX: 21°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

��
SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 16°C

Nublado

LUAS ..• NOVA
.'

8/6 Chuvoso

.CRESCENTE 16/6 DOMINGO ..• CHEIA 23/6 MíN: 12°C

• MINGUANTE 30/6 MÁX: 17°C Trovoada

VERTICAIS
1. O escritor gaúcho Moacyr, membro da ABL / Réptil

aquático de pernas curtas e pele muito grossa
2. Pequena árvore de frutos semelhantes aos da goia

beira I Diz-se desom emitido com a garg�fltl
3. Combate corpo a corpo / O do Silício, abrange

várias cidades do estado da Califórnia / (Adv.) No
máximo

4. Provocar, despertar impaciência, raiva, desprazer /
Coisa nenhuma

5. Flexão do pronome eu / Entretido com alguma ação
6. Escola de Aeronáutica / Tecido formado de gordura
/ Marca Registrada "'

7. Criar o muco (diz-se das pálpebras) / O violeiro e

cantor sertanejo Carreiro
8. Combinação de preposição com pronome pessoal

feminino / Direção oblíqua, soslaio
9. O escritor mineiro de "Grande Sertão: Veredas",

HORIZONTAIS
1. Aperitivo feito de carne de porco triturada, salgada

e ensacada, servido em fatias / O símbolo químico
da prata

.

2. Torturar, atormentar
3. A IIngua falada pelos antigos romanos / O meio da .. ,

avenida
'

4. Levantar com cordas / Conclusão litúrgica
5. As iniciais do cantor e compositor Ataulfo (1909-

1969) / Fatia cortada em forma circular
6. Não saber que decisão toma_r
7. Lugar atrás do, selim.
8. Uma forma de abreviatura de julho / Aspecto do

corpo humano, postura, elegância etc,

9. A capital da Grécia I As iniciais do ator Santoro, de
"Heleno"

10. (Quim,) O cobre / Servir de pai para filhos de ou

trem
11. Instrumento que lavra a terra e nela abre sulcos

. / O poeta, ensaísta e jornalista alagoano lêdo, de 10

'''As Alianças" 11
12. Palavra dita inoportunamente / As homenageadas

no segundo domingo de maio 12
13. Pessoa masculina de quem se fala / O que se diz

ou escreve sem vínculo à métrica poética,

2

3

4

5

6

7

8

9

13

2 3 4 5 _6 7 8 9

•
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•

•
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Cassiano diz a Cristal que não confia mais nela. Taís e

Ester inauguram a empresa de bugues, Alberto pede a Gon

zalo que afaste Dom Rafael de seu caminho. Cassiano per

gunta a Cristal onde Dom Rafael está escondido. Bibiana,
Donato e os filhos vão à festa de aniversário de Hélio, e o

executivo fica constrangido com a presença de sua família.
Alberto se irrita com o choro de Laurinha. Cassiano e Dom
Rafael se reencontram.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Glória fica intrigada ao ver Bento observando seu jardim.

Amora pede para Socorro investigar o namoro de Malu e Bento.

Madá aconselha Malu a se declarar para Bento. Irene marca

de ir à Toca do Saci e Fabinho se anima. Verônica cria o slogan
para a campanha de Natan. Renata conta para Maurício que
seu pai desviou dinheiro da Class Mídia. Verônica desmoraliza

Natan. Amora discute com Maurício. Bento toca a música de

Lívia no piano do Solar, e Glória fica perturbada. Wilson torce

para ser feliz com Charlene. Todos na agência ficam surpre
sos com o slogan que Natan diz ter criado para a campanha.
Damáris diz que precisa da ajuda de Bárbara para melhorar a

imagem de sua igreja. Gilson e Rosemere lamentam a briga
entre Odila e Salma. Bento pede para cultivar flores no jardim
de Glória. Rosemere discute com Gilda, e Filipinho a repreen
de. Tina tenta agradar Dorothy. Xande se insinua para Luz.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma fala para Bruno que Paulinha precisa de um

transplante de fígado com urgência. Glauce e Ordália se preo

cupam com o teste de compatibilidade de Bruno. Aline se de

clara para César. Patrícia fica tensa quando Michel leva roupas

para a sua casa. Félix dá um golpe em Amarilys. Paloma fica
admirada com as telas pintadas por Ninho. Bruno faz o exame
de sangue. Carlito chama Valdirene para ir a um baile funk. Atí
lia é carinhoso com Márcia. Pilar e Bernarda insistem para que

Sangue Bom

Malu e Bento dão beijão na frente de todos!
Salma (Louise Cardoso) faz aniversário e ganha uma fes

ta. Feliz da vida, ela fica ainda mais satisfeita quando vêMalu
(Fernanda Vasconcellos). Bento (Marco Pigossi) vai conver
sar com a amiga e saca que Socorro (Tatiana Alvim) fica de
olho nos dois. "Será que ela tá nos espionando a pedido da

Neide leve Linda ao psiquiatra. César compra uma joia para

Aline, e Pilar acredita que o presente seja para ela. Persétone
conta para Ciça sobre a noite que teve com Daniel. César se

oferece para levar Aline em casa. Paloma descobre que Bnuno

não é pai de Paulinha.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Jorge pede a ajuda dos amigos para sabotar o carro de

Cirilo. Cirilo vai à casa de Maria Joaquina contar que ficou sa

bendo que ela colocará uma coroa de flores e dará dois beijos
no ganhador da competição. Maria Joaquina manda Cirilo ir

embora de sua casa. Jorge aconselha seus amigos a pedirem
o carro de Cirilo emprestado para dar uma volta. Cirilo pede
para Rafael revisar seu carro antes da corrida. Jorge manda

seus amigos quebrarem o câmbio de marcha do carro de

Cirilo. Rafael comenta com Cirilo que ouviu o motor do carro

de Jorge e está desafinado. Davi vai se esconder na casa de

Valéria, pois está com medo de ir ao dentista. Re,nê e Helena

se encontram na sorveteria. Helena mostra mensagem que
recebeu em seu celular do número de Renê. O professor diz
que não foi ele quem mandou e fica desconfiado, pois a Graça
achou seu celular em cima do piano. Jorge paga seus amigos
para quebrar o carro de Cirilo. Paulo diz a Cirilo que vai pedir a
Maria Joaquina um laço de cabelo para dar sorte a ele.

• DONA XEPA - RECORÓ - 22H
Rosália confessa que seu casamento é uma farsa e finge

que está sendo traída pelo noivo. lsabela ampara a amiga e

Yasmin fica chocada com farsa da jovem. Condoída, Catheri
ne decide ampliar o prazo da jovem para assinar o contrato do

vestido. Lis fica em estado de choque ao ver as fotos de Meg
dançando funk e a penua garante que vai reverter a situação.
Júlio César teme que Pérola use a exposição da esposa para
mudar a campanha da empresa. Édison tenta disfarçar o cons
trangimento diante da animação de Xepa. Desgostosa, a feio
rante aceita o pedido de Miro em nâorevelar ser mãe do jovem
durante o workshop, François descobre que Rosália deu um en

dereço falso e a acusa de golpista para Vitor Hugo. Desconfiado
sobre o empréstimo, Dorivaldo briga com Xepa, que desconver
sa e comenta sobre os documentos antigos de Esmeraldino.

'* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Nostalgia dá o tom na

volta de Sai de Baixo
Fora do ar desde 2002, o programa Sai de

Baixo, da Globo, ganhou um especial de quatro
episódios produzido para o aniversário de três
anos do Canal Viva. Os novos episódios come
çaram a ser exibidos na terça-feira, às 20h30.
Sem a participação de Tom Cavalcante e Clau
dia Jimenéz, que tinham papéis de peso no

programa, coube aos atores Miguel Falabella,
Marisà Orth, Aracy Balabanian, Luis Gustavo e

Marcia Cabrita encaminhar o especial.

Justus perde o pai,
Janos, aos 92 anos

O publicitário Roberto Justus, recém

separado da apresentadora Ticiane Pinheiro,
perdeu na segunda-feira o pai, Janos. Elemor
reu em casa, no Morumbi, de falência múlti
pla dos órgãos. Aos 92 anos, ele estava com

a saúde bastante debilitada e chegou a pas
sar alguns meses internado. O CEO do grupo
Newcomm e apresentador da Record já havia

perdido a mãe, Lidia, em 2005. O empresário
Janos Justus imigrou da Hungria para o Brasil
no pós-guerra ao lado da mulher, Lídia. Aqui,
teve dois filhos, Roberto e Cátarina. O velório
aconteceu no Cemitério Israelita do Butantã.

Amora?", questiona o florista, eMalu resolve tirar a prova. Ela
chama Bento para dançar na pista. A fã número 1 de-Amora

(Sophie Charlotte) cai na armadilha e saca o telefone para fo

tografar o casal que se beija. Quem não gosta de ver é Giane

(Isabelle Drummond), que vaiembora de cara amarrada.

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Sua criatividade vai estar à flor
da pele. Quanto maior o envolvi
mento com a sua profissão, maior
será a sua independência e auto
nomia. No campo afetivo, o astral
de grande descontração, leveza
e prazer. É hora de' surpreender
quem ama. Cor: azul-claro.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Um pouco de privacidade é
tudo o que você precisa neste dia,
inclusive no setor profissional. Do
ponto de vista emocional, o astral '

anda mais retraído. Talvez seja
hora de respeitar seu desejo de fi
car só: evite se expor sem necessi
dade. Cor: verde-claro.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Bom astral para quem deseja
assimilar novas informações, am
pliar seus contatos e mostrarmais
interesse por assuntos novos e di

ferentes. Nos assuntos do coração,
conversas espontâneas sobre o

que sente pode estreitar os laços
afetivos. Cor: azul.

Câncer
__./' 21/6a2I/7-Água

o seu progresso material está
em destaque, hoje, por isso não

deixe pra depois o que você pode
conseguir agora. Não tenha medo
de lutar por sua independência
no campo profissional. No campo
afetivo, o clima é de leveza, gene
rosidade e ousadia. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Os ventos sopram a seu favor,
por isso não perca as oportunida
des! O dia vai fluir com mais ve

locidade, principalmente se você
tem liberdade de ação. Boa noite

para dar urn novo rumo à sua vida
amorosa. Sua espontaneidade vai
agradar. Cor: marrom.

Virgem
23/8 à 22/9 - Terra

O dia pede mais silêncio, re
flexão e recolhimento. Esta é urna
boa oportunidade para fazer urna
autocrítica e ficar mais consciente
de suas limitações. Nos assuntos

do coração, você terá a oportuni
dade de transformar urna situação
adversa. Cor: creme.

A amizadedobra as alegrias edivide
as plf_nas em duasmetades.i

Francis Bacon

,
Libra

"

23/9 a 22/10 - Ar

De algummodo, você seperce
berá mais sensível às necessidades
dos outros e se ocupará em satis
fazer essas expectativas. Boa fase

para ampliar o seu círculo social e
fazer novas amizades. Caso esteja
livre, paqueras tendem a aparecer
nesta fase. Cor: bege.

Escorpião
23/lOa21/1I-Água

Este é o momento de você se

destaCar no ambiente de trabalho.
Sua força e autoridade estão em

evidência; por isso, não deixe para
depois o que você pode' conseguir
agora. Há urna forte inclinação
para deixar em segundo plano a

sua vida amorosa. Cor: verde.

I
J

I!!e_ Sagitário
• 22/11 a 21/12 -Fogo

É urn periodo de muito prazer
e diversão em sua vida. Quanto
mais afinidade com suas tarefas,
maior será a sua criatividade. O
dia traz a possibilidade de alargar
os seus horizontes. Sua vida amo
rosa ganha novos estímulos no de
correr do dia. Cor: pink.

Capricórnio
22/12 a20/I- Terra

Há urna predisposição a acei
tar o desafio das mudanças radi
cais neste dia. Não perca a chance
de sair da mesmice. Nas relações
afetivas, este é o momento para
curar feridas e de dar urn novo

rumo à sua vida amorosa. Sexu

almente, quebre' tabus. Cor: roxo.

Aquário
21/1 a 18/2-.{lr

O momento é propício para
díêulgar o que pensa. Urano re

vela que está mais convincente,
dai seu sucesso com publicações,
marketing e tudo que envolva os

meios de comunicação. No campo
sentimental, o clima é de leveza e

abertura ao diálogo. Cor: amarelo.

Peixes
19/2 a 19/3 - '}.'erra

Você conseguirá executar as

suas tarefas de maneira inteligen
te, podendo melhorar seus rendi
mentos. Poroutro lado, nãoespere
urn dia tão excitante na área afeti

va, pois hoje há urna tendência a

priorizar a vida profissional e es

quecer seu amor. Cor: branco.

----------------�----------------�--�------------,�,
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Candidatas a Rainha da 18ª Lichtflusschützen: Andressa Cristina Dias, Deyse Lislei

Priebe, Fernanda Lemonge, Jaqueline Stenger, Jagueline Vieira, Jeniffer Luiza Lemke,
Luana Sacha Baggio, Priscila Vieira, Sandra Éffting e Thaís Adriane Corrêa

Déyse Lislei Priebe e Wolfgang Geisler

Sido Homburg e Ane Luize Marcelino (Rainha 2012)

--

__ .-----5" .-

Festa de Rei e
Rainha com baile
Neste sábado, dia 15, a

Sociedade Esportiva e Recreativa

Bandeirantes, de Schroeder,
promove Festa de Rei e Rainha
com seu tradicional baile. Os

festejos iniciam às 12h com a

concentraçãona sede social e saída
às 13h30 em busca das Majestades
de Tiro, Sr. Jackson Roters e Sra.
Celiane Dom, sob o comando do
Sr. Hilmar Rubens Hertel. O baile
será na sede social com início
às 22h e animação por conta da
Banda Estrela de Ouro. Ingressos
a R$ 12. Haverá completo serviço
de bar e cozinha. Endereço da
Sociedade: Rua Marechal Castelo
Branco, 10.955, Bairro Bracinho.
Mais informações através do
telefone 3374-0022.

\lARIEDADES

S "mm.. W' :::-::L:,D:::::::
jaragua@festadasemana.com.br

Valmir Elan Morbis, Tatiane Biernazki, Alde Mengarda, Gilo Mathes, Vicente
Santaná, Isabel Leithold Ewald, Vanderson Fazan Oliveira e Ernani José Sandoim

18a Fest der Lichtt1usschützen
I

Fotos da 18a Fest Der Lichtflusschützen (Festa dos Atiradores de Rio da Luz)
em comemoração aos 70 anos de Fundação da Sociedade Recreativa Vitória
Rio da Luz, com eleição da Rainha, que ocorreu nos dias 7 e 9 de junho.

Antônio Marcos da Silva - Déga (esquerda) e EmanuelaWulf (direita)
com as vencedoras Jeniffer Luiza Lemke (1i! Princesa),

sandra Éffting (Rainha) e Fernanda Lemonge (2ª Princesa)

Jeniffer Luiza Lemke (1ª Princesa), Vilmar Santos, Gilo Mathes, Sandra
Éffting (Rainha), Isabel Leithold Ewald e Geison Prudêncio

Baile da Cerveja
A Associação Esportiva e

Recreativa Vieirense, de Jaraguá
do Sul, realiza neste sábado,
dia 15, o 20 Baile da Cerveja.
Animação de Ivonir Machado,
João Luiz Corrêa e Banda 2010,
do Paraná, com início às 22h30.
CervejaBrahma lata 350ml à R$
1,50. Ingressos antecipados a R$
20, com direito a CDS das bandas.
Os sócios com as mensalidades
em dia não pagarão entrada,

- porém terão que retirar ingresso
na sociedade nos dias 13 e 14 no
horário de funcionamento da
secretariae no dia será obrigatório
a apresentação da carteirinha.

Endereço: Rua DonaMatilde,
201, Bairro Vila Lalau. Mais
informações: 2175-1544 ou 7814-
8164 ou por e-mail aervieirense@
brturbo.com.br
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BALAl'IÇO PATRIM. ENCERRADO EM

ATIVO

Disponível

Caixa

Banco Conta Movimento

Banco Conta Projeto Federal

.

Banco Conta Projeto Estadual

Aplicações

Aplicaçoes de Liquidez Imediata

Aplicações Projetos Federais MPT

Aplicações Projetos Estaduais

Aplicação Conta Fundo de Reaparelhamento

Outros Realizáveis

Adiantamento a Empregados

PERMANENTE

Investimentos

Ações Diversas

Imóveis

Terrenos

Edificações
Teatro Grande

Móveis e Utensílios

Direito Uso Telefone

Máquinas e Equipamentos
Marcas e Patentes

Instrumentos/Material Apoio

Computadores e Sistemas

Equipamentos Técnicos

Equipamentos Segurança

Benfeitorias

( - ) Depreciação Acumulada

BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EM

PASSIVO

CIRCULANTE

Obrigações Sociais/Trabalhistas e Tributárias

Salários e ordenados a pagar

LN.S.S. a recolher folha.pgto

I.N.S.S. a recolher professores
LN.S.S. a recolher serviços

F.G.T.S. a recolher

LR.R.F. A Recolher s/ folha pagto

LR.R.F. A Recolher s/ serviços
Férias a pagar

Retenção PIS/COFINS/CSLL

Retenção ISS a recolher

Obrigações Operacionais

Fornecedores Nacionais

Contas a Pagar

Serviços de Terceiros
Empréstimos

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social

Variação Patrimonial

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2012

31/1212011

13.606.118,52

1.029.978,10

9.683,18

1.116,83

8.425,86

138,49

2,00

1.007.994,46

109.436,00

0,00

39.586,39

858.972,07

12.300,46

12.300,46

12.576.140,42

826,21

826,21

12.575.314,21

128.129,03

9.155:434,53 .

144.355,81

76,9.196,64

8.003,65 .

730.961,16

3.002,00

1.660.496,90
.

43.452,15

51.163,46

4.125,00

0,00

123.006,12 )

31/12/2011

13.606.118,52

i87.535,74

86.237,98

10.796,99

.16.038,64

4.303,73

372,79

3.798,37

5.736,70

42),55

44.476,16

271,05

16,00

0,00

0,00

101.297,76

1.297,76

100.000,00

13.418.582,78

12.148.460,43

1.270.122,35

DEMONST. DAS CONTAS DE RESULTADO EM

RECEITAS CORRENTES

31/12/2012

Patrocinio Cultural

Receita de Aplicações

Doações

Cobranças de Mensalidades

.Supvençao do Estado

Alugueis
Receita Ingressos

Subvenção Federal

Receitas Uniformes

Receitas com Figurinos
Receita Revista Camarim

Sócio Contribuinte

Receitas com Aplicações (projetos)

13.980.260,73

1.302.967,79

58.375,31

1.564,13

56.797,18

0,00

·14,00

1.226:562,80

DESPESAS CORRENTES

Salários e Ordenados

Alimentação
Previdência Social

PIS s/ Folha Pagamento
Décimo Terceiro Salário

31/12/2011

2.322.431,51

178.853,80

62.179,52

32.662,21

333.986,88

208.640,67

1.020.878,22

33.636,40

364.110,40

14.820,50

47.126,78

0,00

16.505,14

9.030,99

1.717.112,83

221.042,78

12.651,20

115.204,33

2.404,16

22.361,87

21.496,16
36.203,42

752,09
2.687,30

5.696,27

167.965,04

13.351,09

6,36

14.486,32

3.051,23

"8.621,17

40.573,68

180.436,79
2,57

806,58

7.490,32

19.709,47

5.536,13

1l.J:;�,))

2.203,57

3.922,01

18.314,29

100,00

126,20

790,33

12.446,27

8.360,00

3.915,00

3.244,26

77.904,00

9.431,25

7.276,11

70.693,18

9.501,41

876,80

7.971,74

183.580,48

259.019,15

40:963,03

30.387,00-

16.800,70

0,00

562,51

1.145,35

1.000�00

.136,46
12.149,65

5.299,19

2.079,85

379,00

3.770,50

8.600,00

288,66

605.318,68

31/12/212

2.114.845,88

185.061,17

56.009,44

22.281,66

244.282,65
66.000,00

920.141,48

24.811,35

512.778,67

9.012,50

37.811,94

570,00

27.405,08
8.679,94

1.763.138,01

296.068,66

15.304,95

124.899,37

:ic429,01
28.726,49

30.167,87

43.900,37
482,82

2.979,90

2.007,23

172.151,41

19.053,40
• 45,93

10.]54,88

7.675,85

9.189,82

46.789,22

132.502,67
0,00

858,60

9.801,28

24.985,66

4.198,24

ILól�,:;4

1.099,82

2.740,72

16.160,38

99,00

116,40

3.199,92

12.759,65

5.800,00

19.955,86

6.137,41

37.625,10

12.318,58

·3.969,16

108.946,75

9.608,05
1.215,60

0,00

27.210;45
326.743,53

40.198,60

14.600,00

7.896,60

53,54

225,00

3..361,78

111,58

3,06

9.446,27

11.244,52

316,47

0,00

3.840,17

77.942,07

0,00

351.707,87

Contato r
Vanderlei Marquardt
CPF: 891.001.079-72
CRC: 5C-023843/0-0

�
I

• �, 1

51.641,11

95.453,33

68.37ª,01
1.011.090,35

18.029,68
FGTS

Férias
Assistência Médica e Odontollógica
Despesas com promoções

Viagens e Estadas Funcionários

Energia Elétrica

Despesas com Limpeza
Multas sobre impostos
Telefone

Despesas Postais

Material de Escritório

Serviços de terceiros

Serviços terceiros Professores
JUros de Mora

Despesas com Cartório

Seminários e Cursos

Manutenção de Máquinas e Equip.
Conservação de Móveis e Utens.

Consumo de Agua

Imposto e Taxas Diversas

Vale Transporte
Serviços Contábeis

Contribuição Sindical

Bens de Valores Irrelevantes

Despesas com Transportes

Despesas com Graficas

Despesas Fotografias/filmagens
Despesas com Segurança
Material de Consumo

Aluguéis de Equipamentos
Informática

'Despesas c/ Materiais Técnicos
Conservação e Reparo de Edificações

.

Despesas Bancárias

Subscrições de Jornais e Revistas

Despesas com Projetos Municipais
Despesas com Projetos Estaduais

Despesas com Projetos Federais

-.
Figurinos: e Cenários

Propaganda e Publicações

Despesas Uniformes AIunos

Honorários Advocaticios

Roupas Profissionais / Uniformes

Despesas com promoções humanas

Doações·

Imposto Predial e Territorial

Prêmios e Seguros

Viagens e Estadas de Terceiros

Despesas Consertos de Instrumentos

Cheques incobraveis

Despesas c/ cursos

Despesas projetos
Multas Diversas

18.029,68

12.677.292,94

926,21

926,21

12.676.366,73

128.129,03

9.184.599,72

144.355,81

781.888,76

8.003,65

733.610,76

3.002,00

1.667.614,95

53.651,15

69.292,02

4.125,00

21.100,00

123.006,12 )

31/12/2012

13.980.260;73

209.970,08

102.767,28

13.779,01

19.106,35

2.959,69

270,20

4.914,94

8.204,17

.67,99
53.125,17

0,00

339,76

3�500,00

3.500,00.

103.702,80

3.702,80
100.000,00

13.770.290,65 RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERAVIT

12.500.168,30

1.270.122,35
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 20Ü.
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Bacia do Itapocu
Embora o volume de água do rio Itapocu não

seja um dos mais significativos, ele drena uma
bacia bem expressiva e conta com uma infinida- .

de de cursos de água ao longo de seus 136 quilô
metros. Nessa região, o relevo vai de zero amil e
cem metros. Um verdadeiro paraíso das águas,

CMC
Gente que inspira. Gente que sorri com.os

olhos. Essas são apenas algumas das frases

'que resultaram de uma parceria entre a marca

de roupas Enfim e o Indiretás do Bem, uma
das fanpages de mai�r sucesso do País.A ação,
criada pela agência jaraguaense CMC, conta
com uma coleção exclusiva de camisetas. As
indiretas das estampas foram escolhidas de

pois que Jéssica Grecco e Ariane Freitas, res
ponsáveis pela fanpage, visitaram a empresa
catarinense. As peças já estão à venda, inclu
sive na loja on-line (http://www.enfimwebs
tore.com.brjindiretas-do-bem.htrnl). A cam

panha também lançou um concurso cultural

para o Dia dos Namorados. É o "Gente que se

declara". As criadoras da página e a ·equipe da
.

CMC escolherão a melhor declaração de amor
enviada através do blog da Enfim (www.en
fimblog.com.br) .até o dia 10 de julho.

Lourival Karsten

•••••••••• Ikarsten@netuno.com.br ••••••••••••

Seminário de crédito
QsebraejSC, aAcijs e aApevi promo

vem, no próximo dia 26 de junho, o
Seminário de Credito, no Hotel Mereure
de Jaraguá do Sul. Trata-se de uma opor
tunidadeperfeitapara ficarpordentro de
tudo que o que é necessário para ter aces
so às diversas linhas de crédito oferecidas

pelas instituições financeiras. Durante o

evento acontecem apresentações do BN-
.
DES, Banco do Brasil, BRDE, Viacredi, .

Bradesco, Caixa Econômica Federal, Si
coob e Badesc e porteriormente rodada
de crédito. A participação no evento é

gratuita e as inscrições podem ser feitas

pelo 0800 570 0800, naCentral de Rela
cionamento Sebrae.

QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2013

•

mes
Embora ainda não esteja tão desenvolvida como em outros municípios

catarinenses, a piscicultura é um segmento que registra crescimento
em Jaraguá do Sul. O engenheiro agrônomo da SecretariaMunicipal
do Desenvolvimento Rural e Agricultura (Semag), Jackson Haroldo
Schütz, acredita que das duas mil famílias cadastradas pelo órgão, mais
de 50% já invistam na criação de peixes para consumo, algumas delas
exclusivamente e outras para complementar a renda obtida com outros

segmentos como avicultura, fruticultura e bovinocultura. Segundo dados'
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em média, o
investimento inicial para quem quer criar peixes para consumo está na faixa
de R$ 21,6 mil a R$ 32,4 mil. Isso para uma área de 10 mil m2• Esse valor

podê ser bem menor ou até maior e vai depender de cada situação, conforme
avaliação prévia do projeto � de quanto o produtor pretende investir.

Sociedade
Durante plenária Acijs-Apevi da última segunda-feira, HonórioTomelin lem

brou o grupo de colonos que, com muito poucos recursos, cavaram os 14 quilô
metros de cana para irrigar as suas terras emVila Chartres e mudaram a história

daquelas pessoas. Como foi reconhecida 'oficialmente como obra de mãos huma

nas, não é necessário reservar áreas de preservação ao longo do canal.

íNDICE PERíoDO
SELlC 7,50% 17,ABRIL2013

TR 0,000%
-

12.MAIO.2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA -1,18% 12,MAIO,2013

NASDAQ +0,13% 12.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 18,12 -2,75%
VALE5 27,40 -1,37%
ilVMF3 12,60 -1,87%

POUPANÇA 0,4134 13.MAIO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO· BRENT +1,58% US$103,370
OURO 0% US$ 1388,870

CÂMBIO . COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1532 2,1541 +0,82%
DÓLAR TUR. 2,1100 2,2500 +1,35%
EURO 2,8745 2,8756 +1,28%
LIBRA 3,3793 3,3808 +1,32%

Startup's
Esta é a denominação usual

para empresas nascentes que usu

almente estão focadas em produtos
'

inovadores e utilizam profissionais .

bem qualificados. Mesmo sem exis
tirem dados oficiais, estima-se que
de cada dez starup's, duas sejam
um fracasso retumbante, seis se te

nham resultados próximo' de zero

e duas tenham sucesso tão grande
que pagam com folga as perdas das
outras oito. Um dos grande objeti
vos do Instituto Cassuli é promover
eventos que levem a uma maior

divulgação de idéias que podem re

sultar em empresas inovadoras.

Natal emNatal
A campanha de Natal da

Câmara' de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Jaraguá do Sul tem

grandes novidades este ano. O
prêmio principal oferece nada.
menos do que duas viagens
com direito a acompanhante
a Natal, capital do Rio Grande
do Norte. Outra viagem para
um dos lojistas participantes,
e ainda: automóvel Chevrolet
Onix, três Televisores LCD 42

polegadas, três tablets Ipad, e
100 vales-compras, com valor
individual de R$ 100.
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o emR$ 100mil
PERDAS Família
notificada pela cldasc
terá que abater 170

animais devido à

suposta alimentação
inadequada

Carolina Veiga

A família de Valmiria Hass so
.1"\brevive com a criação de su
ínos há cinco gerações, no Rio da
Luz. Porém, essa atividade pode
ficar comprometida. No dia 12

de março ela foi notificada pela
Companhia Integrada de Desen
volvimento Agrícola de Santa
Catarina (Cidasc) a abater os 170
animais em criação. O motivo
é que os suínos são tratados de
forma considerada insalubre, o

que pode ser nocivo à saúde do
homem. A agricultora Valmiria
calcula um prejuízo inicial de

R$ too mil, mais os custos com

o abate sanitário dos bichos e o

translado para um aterro sani
tário.

. A alegação da Cidasc para o

abate dos animais, segundo o

veterinário que participou da

autuação, Erivelto Bonato, é o

tipo de alimentação que a famí
lia destinava a criação e as con

dições insalubres de manejo da
suinocultura. "A alimentação é

realizada com restos dé comida
de restaurantes e as instalações
de alojamento são inadequa
das", explicou Bonato.

Segundo o veterinário, pela
legislação catarinense, os animais
precisariam ser alimentados com

ração, frutas e verduras e é neces
sário um trabalho de prevenção
de doenças por meio da vacina

ção. "Nos restos de comida pode
conter na carne e nos ossos, con

taminação por tuberculose, febre
aftosa ou peste suína, já que não
há um conhecimento da origem
dessa carne", concluiu.

A suinocultura rende à família
cerca deR$ ;2milmensais. Ovalor
é destinado à sobrevivência' e ao

pagamento de um financiamento
realizado para a aquisição de um
caminhão para o transporte dos
animais. "Esses porcos são o nos
so ganha pão. Há cinco gerações
cuidamos dos animais desta for
ma e nunca tivemos problemas.
Nunca passaram orientação ne

nhuma", reclamaValmiria.

EDUARDO MONTECINO

SOBREVIVÊNCIA Agricultora Valmiria disse que os animais são

responsáveis pelo sustento da família

"
10mil quilos de
carne no lixo

Há cinco

gerações
cuidamos

dos animais

desta forma e

nunca tivemos

problemas.

Valmirla
agtieu!tora

. O criadorJhonyArnoldoHassafirmou que os 170
suínos criados pela família representam 10mil quilos
de carne. Ele disse que os animais só serão abatidos
caso for confirmada a suspeita de que eles tenham
sido contaminados por alguma doença. Hass ques
tiona a não realização de qualquer exame para con
firmar se os animais estão doentes. "Queremos que a
Cidasc avalie os suínos. Se estiveremmesmo doentes,
vamos abatê-los. Se os animais estivessem doentes

mesmo, não estariam engordando", apontou.

Controle mais rígido
De acordo com o gerente regio

nal da Cidasc, Fernando Rothbarth,'
a instituição chegou até a criação de
suínos da família Hass a partir de
uma denúncia realizada no Ministé-·
rio Público e, segundo ele, a entidade
não realiza exames que comprovem a

existência de doenças em casos como

esse. "O Estado de Santa Catarina tem
uma lei rígida para se manter com o

título de Estado livre de febre aftosa
sem vacinação e a legislação proíbe à.
tipo de alimentação destinada àque
les animais. Por issoo local foi inter
ditado", explicou Rothbarth.

Segundo ele, a família recebeu a

autorização da entidade para-comer

cializar os animais porque, pr:ovavel
mente, já possui cadastro pré-aprova
do na Cidasc. "Se o agricultor tiver o
cadastro na Cidasc e histórico, ele con-

segue a GTA, que é a Guia de Trans

porte de Aniinais. Mas, o Ministério
Público denunciou li forma como os

porcos eramcriados", explicou.
A família não está proibida de

iniciar uma nova criação de suínos,
entretanto, precisará melhorar as

condições de alojamento e de higie
ne dos animais, classificadas por ele
como "precárias". "Eles precisam se

adaptar as normas ambientais e sa

nitárias vigentes para voltar à suino
cultura", concluiu.

Eles precisam se adaptar as
normas ambientais e sanitárias

- vigentes para voltar à suinocultura:

família dá aos porcos é um
cozido feito com restos de
macarrão e arroz comprados
de uma fábrica na cidade e

isso foi confundido com co

mida de restaurante. É um

equívoco", defendeu Junior.
O advogado afirma que um
veteririário contratado reali
zou uma perícia nos animais
em questão e constatou a sa

nidade dos bichos .

"No laudo do veterinário,
consta que não foram obser
vados resquícios de comida
de restaurante, nem carne

ou ossos. Não foi constatado
um'rebanho doente. Obser
vou-se sim'o retrato de uma

criação de suínos familiar,
não integrado ao modelo de

agronegócio", concluiu.

Agriculores vão recorrer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA

ASSOCIAÇÃO DESPPORTIVA JARAGUÁ (ADJ)
CNPJ 79.378.261/0001-08

'Convocámos todos associados a presenciarem a assembleia geral que se

realizará em 24 de junho de 2013, às 9hs da manhã, na sede da ADJ sita
na Rua Gustavo Hegedorn, n0636, Bairro Nova Brasilia, na cidade de Jara

guá do Sul-SC, .CEP 89525-265, em que serão deliberadas as matérias se

guihtes: a) aprovação das contas do exercício anterior; b) a alteração dos

artigos 34 e 47 do Estatuto Social. Além disso, esta assembleia dará início
ao prazo de registro das chapas concorrentes à eleição para o provimento
dos cargos da diretoria da ADJ, quais sejam, a Presidência, Vice-Presidên
cia, Secretaria, Tesouraria, a Diretoria Esportiva e Diretoria Social.

Jaraguá do Sul, 12 de junho de 2013.

Rogério Lauro Tomazelli Assirio Carlos Ramthum
Hercílío Mendonça da Rosa

Inconformada em preci
saracabarcom a criação atu
al de suínos e sem recursos

para financiar o abate dos
animais ou a compra de no
vas cabeças para a criação, a
família Hass pretende recor
rer da decisão judicial que
obriga o abate dos animais,

.

De acordo com o advogado
Udo Drews Junior, a notifi-

.

cação da Cidasc para o abate
não passa de um equívoco.
''Vamos recorrer e reverter

a situação, porque a decisão

judicial foi contrária às pro
vas contidas no processo",
explicou.

Segundo ele, os animais
não são alimentados com

restos de comida de res

taurante. "A lavagem que a

X ESTADO DE SANTA CATARINA

�:®li!li. Fundação Municipal de Esportes

EDITAL
. CONCORRÊNCIA N° 13/2013

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de enge
nharia para reforma e adequação do ginásio de esportes Arthur Muller, locali
zado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1033, Centro, Jaraguá do Sul- SC,
Cep nO 89251-300 com fornecimento de material e mão de obra para um total
de 1.808,22m2, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Pla
nilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal.8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas
do dia 16 de julho de 2013, na Coordenadoria Administrativa da Fundação
Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul.
ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo dia na sala de reuni
ões da Coordenadoria Administrativa da Fundação Municipal de Esportes de
Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital estará disponível na Inter
net no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos
do Edital (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária-Quantitativa), deverão ser
retirados na Coordenadoria Administrativa da Fundação Municipal de, Esportes
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Gustavo Hagedom 636, bairro: Vila Lenzi - Ja
raguá do Sul SC, no horário das 07:30 as' 11:30hs e das 13:00 as 17:00hs,
mediante apresentação do recibo de depósito ou pagamento de taxa no valor
de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa deverá ser retirada no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal, no endereço acima, no horário das 8:00 hs as 16:00 hs ou .

o depósito deverá ser efetuado em nome da Fundação Municipal de Esportes,
na Caixa Econômica Federal, Agência 2707-3, C/C 006.00000091-2.

ORÇAMENTO MÁXIMO DA OBRA: R$ 870.354,45 (oitocentos e setenta mil
trezentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas poderão ser obtidas por escrito no endereço acima
ou pelo fone: (0**47) 3370-9797 (Marli/FME) ou ainda pelos e-mails: id7134@
jaraguadosuLsc.gov.br (Marli/FME) ou id8920@jaraguadosuLsc.gov.br (Enq?
Ivan/Projetos).

.

Jaraguá do Sul (SC), 06 de junho de 2013.

JEAN CARLO LEUTPRECHT
Presidente da Fundação

,)
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Alunos especiais
recebem diploma
FORMANDOS
Nove estudantes

com deficiência

se tornaram

operadores
eletromecânicos

Débora Remor

Quando David Eduardo

Wagner, de 18, rece

beu das mãos do professor
Adão Balsanelli o certificado
de conclusão do Curso de

Operador Eletromecânico

específico para pessoas com

deficiência, na tarde de on-
-

tem, ele linha certeza de que
havia dado um grande passo
para conseguir um emprego.
O estudante, portador da
Síndrome de Down, mora

em Guaramirim e durante
um ano ia de ônibus até o

Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial)
de Jaraguá do Sul para fazer
as aulas gratuitas e contaram
com o apoio daWeg. Na se

mana que vem ele pretende
entregar currículos e garan
tir uma vaga no mercado de
trabalho.

A turma, de nove alunos,
foi a terceira formada em Ja-

LÚCIOSASSI

CONQUISTA Depois da capacitação, David, de 18 anos, pensa no emprego flxo

raguá através do Programa
Senai de Ações Inclusivas

(Psaí). Ele é voltado às pes
soas com deficiências fisicas

.

e mentais e tem objetivo de

preparar os estudantes 'para
uma colocação no mercado
de trabalho. As primeiras
aulas começaram em 2006.
"Não há limite dê idade e a

única exigência é ter con

cluído o 50 ano do ensino
fundamental. Ainda temos
dificuldade em encontrar

interessados para formar

turmas", explicou a inter-

locutora do Psai, Fernanda
Vitkoski. "Realizamos di

vulgação nas entidades de

apoio, escolas e empresas,
mas só podemos oferecer as
aulas conforme a demanda.
Com essa turma formada

esperamos que estes alunos
contem para os amigos e

tragam mais colegas para os

cursos de qualificação."
, Um dos íncentívadores é

o professor Adão Balsanelli..
Ele tambémministrou aulas
de segurança no trabalho.
Ele conta que a maior bar-

Adolescentes

Homem é detido por assédio sexual
Há mais

-

de uma sema

na, adolescentes reclamam
de um tarado que abordava
as estudantes mostrando
suas partes íntimas ou ten
tando molestar as jovens.
Ele agia nas proximidades
de colégios e também foi

. visto na ponte do Beira Rio,

noBairroVilaNova, em Ja

raguá do Sul. Segundo a di
retora de uma das escolas,
que não quis se identificar,
o clima entre as alunas era
de medo ao passar pelos
locais onde ele já havia
assediado outras adoles
centes. Na tarde de ontem,

um suspeito foi detido pela
Polícia Militar, acusado de
assédio contra· menores,
e encaminhado .à Delega
cia de Proteção à Criança
e Adolescente. O homem

negou ter cometido os atos,
mas foi reconhecido por
duas adolescentes.

Agressão
Mulher é ferida à pedrada durante briga

A discussão entre dois
irmãos deixou uma mulher
ferida no início da tarde de

ontem, naVilaAmizade, em
Guaramirim. O homem, que

fugiu do local antes da che

gada dos Bombeiros, teria
agredido a irmã a pedradas
por um desentendimento
com amãe, na residência da

família, na Rua São Bento

do. Sul..A vítima foi enca
minhada ao Hospital Padre
Mathias porvizinhos e ainda
não deu queixa.

reira das pessoas com defici
ência está em casa. "O apoio
da família na inserção deles
é fundamental;e na sala de
aula conseguinlos mostrar

que eles são .capazes. Ainda
que o aluno não encontre

um emprego, ele vivenciou
coisas diferentes," viu um

poucomais de como o mun
do funciona", explicou. Para
Davi, outro grande ponto
positivo do curso é a intera

ção com outras pessoas. "Fiz

muitos amigos aqui", come
morou o estudante.

Assalto
Mais-dois
são presos

Dois irmãos, de 25 e 29

anos, foram presos ontem

pela QIC de Jaraguá do Sul,
acusados de participar de

UIIJ. assalto num restaurante
- da Barra do Rio Cerro, em
fevereiro deste ano, quando .

renderam a família do pro
prietário, levando R$ 37mil
e objetos pessoais. Na época,
três homens foram presos
pela PolíciaMilitar numa

emboscada na BR-280, e

permanecem no Presídio.
As vítimas e outras teste

munhas devem ser ouvidas
novamente pelaPolícia Civil.

www.gumz.com.br
(4713371-47,47

Consultoria Empresarial
CII&'SC. 00626!11O

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gurnz@gurnz.com.br
Desde 1978

•
Tabelionato 6riesbach

Notas e Pr!)testo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANrACAlMUNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDI1ALDE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCart6rio, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DOPRarESTO: •

Apontamento: 249104/2013 Sacado: ADELINO ANVERZE Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO WTE·

06-JaraguádoSuI-SC-CEP: 892;;4-400Cedente: INFRASUL-INFRAESffiU11JRAEEMPREENDIMENT
Sacador: - Espécie.DMl-N'1itulo: 0214592010 - Motivo: faltade pagamentoValor.R$134,41 - Data para
pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$213,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 134,41
- Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$�.

.

Apontamento: 249364/2013 Sacado: DEIAIR TELES DE CAMPOS DE SOUZA Endereço: RUA FRAN
CISCO DUTRA 669 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-803 Cedente: INFRASUL - lNFRAESffiU11JRA E
EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMl - N'1itulo: 18834 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
97,75 - Data para pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$181,00 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 249575/2013 Sacado: DORACl MARGOT RUDNICK BAHR Endereço: ESTRADA FRAN
CISCO GREITER 470 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-840 Cedente: BANCO lTAULEASING S/A
Sacador: - Espécie: cr - N'1itulo: 5001606-2 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 9.889,63 - Data

para pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$1O.708,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.889,63 - Juros: R$ 728,53 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$30,31

Apontamento: 249375/2013 Sacado: EUA DE OUVEIRA roNN Endereço: RUA DANIEL RUPEL 323 -

BAEPENDI - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: D.).D.IMOVEISDDA Sacador: - Espécie:
.

DMl - N'1itulo: 207/RENlT24 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 740.00 - Data para pagamento:
18/06/2013- Valor total a pagarR$818,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 740,00 - Juros: R$ 2,71
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 249434/2013 Sacado: MAJALE CONFECCAO E COMERCIO DDA ME Endereço: RUA
•
DOMINGOS SJ\NSON 150SL05 - Jaraguádo SuI-SC- CEP: 89256-180 Cedente: ESCRIroRIO CONTABIL
BUCHMANN SCDDA Sacador. - Espécie: DMl - N'1itulo: 2961- Motivo: falta de pagamentoValor-Râ
2.225,00 - Data para pagamento: 18/06/2013-Valor total a pagarR$2.307,67Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.225,00 - Juros: R$ 5,19 Emolumentos. R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

-

Apontamento: 249398/2013 Sacado: MARICELIAMACEDO CARVAlHO BER1HELSEN Endereço: ES
TRADA FELIPE SCHMlDTS NVlLA ISABEL - CORUPA - CEP: Cedente: GIBA INDUSTRIAL E COMER
CIO DE CONFECCOES LIDA EPP Sacador. - Espécie:DMl- N'1itulo: 2547/3/1- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 348,04 - Data para pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$496,06 Descriçâo dos
vaiares: Valor do título: R$ 348,04 - Juros: R$ 1,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 73,80

Apontamento: 249049/2013 Sacado: MERCADINHO PEPO S DDA ÍVlE Endereço: R ROBERIO ZIE
MANN 1434 - SAlA I - CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL-SC - CEPo 89255-300Cedente:MlU SA Saca
dor. - Espécie:DMl- N'Titulo: 2408423/1-Motivo: faita de pagamentoValor. R$447,74 - Datapara paga
mento: 18/06/2013-Valor total a.pagarR$531.95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 447,74 - Juros:
R$I,64 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 249022/2013 Sacado: MERCADINHO PEPOS LfDA ME Endereço: R ROBERID ZIE
MANN 1434 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente:ANjUINDUSfRIAE COMERCIO DE CAPE DDA Sa
cador. - Espécie:DMl-N'1itulo: 13959-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 342,18 - Datapara paga
mento: 18/06/2013-Valor total a pagarR$420,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 342,18 - Juros:
R$ 2,05 Emoluinentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

�������;�:2�9ii65;io13-&;�d��-MERCADINHO-PÊPOS-l:IDA-ME--fud����-R-RO;;OOD-llE-
MANN 1434 - CZERNIEWICZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: NUTRISUL SA PROD
AllMENTICIOS Sacador: _. Espécie:DMl-N'1itulo: 0044502401- Motivo: falta de pagamentoValor. R$
881,12 - Data para pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$959,25 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 881,12 - Juros: R$ 2,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 249388/2013 Sacado: R SILVAEQUIPAMENTOS P/ PISCINAS ME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: FIDC EMPlRICA
SlFRAPREMIUM Sacador. ROTA INDUSTRfA ITDAEspécie:DMl-N'TItulo:G79950/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 7.777,65 - Data para pagamento: 18/06/2013-Valor total a pagarR$7.878,46Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 7.777,65 - Juros:R$ 23,33 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 249372/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/PISCINAS ME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: FIDC EMPlRICA
SIFRAPREMIUM Sacador. ROTAINDUSTRIA=AEspécie:DMl-N'TItulo:G79927/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 7.137,60 - Data para pagamento: 18/06/2013-Valor total a pagarR$7.234,1I Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 7.137,60 - Juros: R$19,03 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

�������;�:-2�96Ô6/2Õ-13-S��d��-R.-sJiVAEQüíAPAMENIDS-P;-P;SC--E�d�;��:RÜA-GÊRMÃNO
MARQUARDT, N. 299 - VilA lAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCODAYCO
VAL S. A. Sacador: ROTA rNDUSfRIADDAEspécie: DMl - N'1itulo: G79937/4 - Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 7.389,09 - Data para pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$7.483,81 Descrição
dos válores. Valor do. título: R$ 7.389,09 - Juros:R$ 17,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 24905112013 Sacado: RAFAEL EDILSON PRUST ME Endereço: RUA THEODORO ROE
DER, 32 - CEN1RO - JARAGUADO SUL-SC. CEP: 89254-570 Cedente: GILIMaTO DESIGNSADDAME
Sacador: - Espécie: DMl - N'Titulo: 3235/BC - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 496,80 - Data para
pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$577,13 Descrição dos valores: Valor do título: IÍ$ 496,80
- Juros: R$ 1,15 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$19,33

.

Apontamento: 249063/2013 Sacado: RAFÂEL EDILSON PRUST ME Endereço: RUA THEODORO ROE
DER, 32 - CENIRQ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-570 Cedente: GILIMOTODESIGNSA=AME
Sacador. - Espécie: DMl- N'Titulo: 31911BB - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 855,00 - Data para
pagamento: 18/06/2013- Valor total a pagar R$936,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 855,00
- Juros: R$ 2,28 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$19,33

Apontamento: 248736/2013 Sacado: SANDRA MARA WOlFF DE CARVAUlO Endereço: RUA EXP.
EWAlDO SCHWARZ 1740 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-8IO Cedente: INFRASUL - INFRAESTRlITU
RA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMl- N'1itulo: 0227912003 - Motivo: falta de pagamento
VoIor. R$165,81 - Data para pagamento: 18/06/2013-:Valortotal a pagarR$249,54Descrição dos valores:
Valor do título: R$165,81- Juros: R$I,16Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$23,1O Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 249468/2013 Sacado:V.G.MADEIRASDDA -ME Endereço: RUAESTRADA Ill\POCU 611
- CORUPA-SC - CEPo 89278-000 Cedente: FISCHER COMERCIO DE TINIAS E MATERIAIS A Sacador.
- Espécie:DMI- N'1itulo: 1892511-Motivo: falta de pagamentoValor.R$351,4O - Data para pagamento:
18/06/2013-Valortotal a pagarR$498,96 Descrição dos valores: Valor do título:R$ 351,40 - Juros: R$ 0,81
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 73,80

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
13j06/2013. Jaraguá do Sul (sq, 13 de junho de 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
.

Total de títulos publicados: 16
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LESÕES Esportistas profissionais e amadores contam com equipe afinada para

ajudar no tratamento, com uma clínica montada na Arena

'Recuperação garantida
pela estrutura municipal
Lucas Pavin

No que depender da estrutura

para a recuperação de atletas le
sionados, o esporte de Jaraguá do Sul
está muito bem representado. Isso
porque a FundaçãoMunicipal de Es
portes e Turismo conta com uma óti

ma clínica naArena Jaraguá e com Ó

fisioterapeutaWilson Gomes Júnior,
de 26 anos, formado naUniversidade
do Vale do ltajaí (UNIVAU) e espe
cializado em ortopedia traumatologia
desportiva na PUC (PR).

O profissional chega a atender

50 atletas vinculados à FME por dia,
além de jogadores da CSM e outros

esportistas profissionais, que optam
pelo tratamento e estrutura oferecida

pela entidade. "A importância de po
der atender a todos esses esportes é a

agilidade do processo. Porque caso o

atleta se machuque, ele pode ser en

caminhado para a fisioterapia já no

dia seguinte, o que é de fundamental

importância para sua recuperação, já
que a cada dia que passa a lesão vai fi
candomais grave", disse Júnior.

Além disso, quando se trata de

Olesc, Joguinhos e JogosAbertos de
Santa Catarina, competições onde a

demanda émuito grande, a FME dá
o suporte necessário e desloca a es

trutura da fisioterapia e o fisiotera-

peuta para acompanhá-los durante
toda a competição.

O profissional afirmou que é gra
tificante poder atender os principais
desportistas da cidade. "Me sinto feliz
porajudar.Nósbrincamos que a fisio
terapia fica nos bastidores, nem todo
mundo vê e participa disso. A nossa

maior alegria é ver os atletas saindo
do departamento médico, voltando a

brilhar no esporte e posteriormente
vindo nos agradecer. Tenho clientes

que já trabalharam em Jaraguá do

Sul, estão fora do Brasil e que voltam
para se tratar comigo, pelo nosso pro
fissionalismo e estrutura que oferece

mos. Então, isso émuito satisfatório".

j
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SUPORTE O fisioterapeutaWilson Gomes Júnior

acompanha os atletas nas competições pelo Estado

J
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X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

LyotoMachida no Brasil
Na verdade, é sempre um prazer escrever sobre Lyoto, que além de um

lutador excepcional, tem um caráter e estilo de vida de um verdadeiro

samurai, adjetivo confirmado por todos os que o rodeiam ou o estudam.

Após a vitória sobre o duríssimo Dan Henderson, todos esperavam que ele
tivesse novamente uma chance ao título. Porém o UFC o escalou para lutar
no UFC Rio 4, com o não menos perigoso Phil Daves, que geralmente luta
no chão, porém em sua última lutamostrou que sabe trocar socos e chutes
também - emuito bem. Portanto omaior presente ficou para o público, que
após sete anos vai ter o prazer de ver o carateca em ação em solo 'brazuca'. O
UFC Rio 4 acontece no dia 3 de agosto. Agoraé só aguardar e torcer!

Pesquisa após aVitória de
Werdum sobreMinotauro

Em uma enquete feita porum site especializado, levantaram as hipóteses
deWerdum enfrentar Júnor Cigano ou CainVelasques. Com grandemaioria

.

dos votos - 53% (incluindo o meu) - os intemautas acreditam queWerdum
não teria chance contra Cigano, nem contraVelasques. Se formos apontar os
motivos; seriam tão numerosos que eu.precisaria de uma página inteira para
descrevê-los. Portanto vou resumir. Minotauro, apesar de toda a importância
que tem para oMMAmundial, após tantas lesões e cirurgias, acredito que
não estejamais no nível para disputar o cinturão de sua categoria. Isso fica
evidente em suamovimentação limitada dentro do 'cage'. Portanto, apesar de
Werdum ter todos os méritos por vencer uma verdadeiramuralha - que é o
'Minota' - não chega a ser indício que teria chances contra Cain e Cigano, que

.

realmente semovimentam como pesos leves se levarmos em consideração a

categoria de peso em que lutam.Werdum, como disse o polêmico Ninja, está
gordinho, o que o deixa dentro da categoria em que disputa. Porém, sem o

preparo necessário para despontar entre os 'tops' de sua divisão. Basta agora
esperar e ver o que o UFC tem preparado para os atletas, lembrando que luta
é luta e tudo pode acontecer. Atémesmo o gordinhoWerdum ganhar tanto de

Cigano, quanto de Velasques, o que seria um verdadeiro pecado..

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

Passado e futuro
do futehollocal

.'_'

esmo em campo.
PONTAPÉ INiCiAL Campeonatos de Escolinhas e Sênior,
promovidos pela Uga Jaraguaense, iniciam neste sábado
Lucas Pavin

os craques do passado
e as futuras promes

sas de futebol de Jaraguá
do Sul entram em.campo
neste sábado, dia 15. A Liga
Jaraguaense de Futebol

(LJaF) divulgou os jogos
da primeira rodada dos

Campeonatos Jaraguaen
ses de Escolinhas e Sênior.

Contando com as cate

gorias Sub-ti, 13, 15 e 17, a

competição de escolinhas

de será disputada por oito
equipes. A rodada de aber
tura terá quatro encontros,
todos .iniciando às 8h, com
a: categoria sub-no As Es

trelas do Rio Molha jogam
em casa contra o Atlético
Júnior. No Acaraí, o Atlé
tico Jaraguá 'A!_ enfrenta o

Atlético Jaraguá 'B'. O Bo

tafogo encara o Flamengo,
no campo do alvinegro. E
o Avaí duela contra os Cra

ques do Futuro, em Guara

mirim.

Já o certame sênior, em
que só participam jogado
res nascidos até o ano de

1978, será disputado por
nove equipes. O campo do

Botafogo recebe os jogos
. entre Guarany e Unidos

(13h30), além de Fixsulj
Galácticos versus Flamen

go (15h30). No João Pessoa.
jogam Roma contra Cruz

de Malta (13haO), e Bairro
João Pessoaversus Belmecj
Olicar (15h30). O Jukar fol

ga nesta rodada inicial.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
,. ó". �.

RENOVAÇÃO Estrelas do Rio Molha é uma das escolinhas de Jaraguá do Sul

certame. Os jaraguaenses
são os atuais campeões es

taduais e correm em busca
do nono título catarinense
na categoria.

Putsal

Sub-20 masculino joga naArena Jaraguá
O futsal Sub-ao mascu-

.
lino de Jaraguá do Sul volta
à quadra pelo Campeonato
Catarinense da categoria
hoje, às 19h, naArena Jara-

guá. A equipe recebe o Co

legial, de Florianópolis. Os
comandados por Augusti
nho Ferrari acumulam uma

vitória e uma derrota no

-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brasileirão entra em recesso
INTERTEMPORADA Com o encerramento da quinta rodada na

noite de ontem, competição só será retomada no dia 6 de julho

Três jogos encerraram

a quinta rodada do

Campeonato Brasileiro na
noite de ontem. Agora, a

competição fará uma pau
sa para a Copa das Confe

derações, retornando no

dia 6 de julho.
Abrindo a noite, o

Santos venceu Atlético
MG com gol solitário de

Cícero, deixando o Z-4.
Na provável despedida
de Claudinei do comando
técnico do Peixe, um time
cheio de garotos surpre
endeu o Galo - repleto de

desfalques - e venceu a

V
Luis Fabiano

Segundo o vice-presi
dente do São Paulo, João
Paulo Lopes, o atacante

Luis Fabiano e seus repre-
.
sentantes têm feito pressão
para o jogador deixar o clu
be. As propostas feitas por
ele até agora, porém, ainda
não agradam à diretoria tri

color. O São Paulo, também
não estaria disposto a libe
rar o atacante.

primeira no Brasíleirão.A

equipe de Cuca não con

tou com Réver, Bernard,
Jô - na seleção brasileira
-, Leonardo Silva e Die

go Tardelli - suspensos,
além de um Ronaldinho
Gaúcho pouco inspirado.

No Canindé, a Portu

guesa passou pelo Flumi

nense por 2 a 1. O resulta
do foi comemorado pelo
Coritiba, que se manteve

na liderança isolada. De

quebra, a Lusa deixou a

zona do rebaixamento.

Souza e Diogo marcaram

para a equipe paulistana.

Reforço
Afastado no Timão após

problemas disciplinares, o

atacante Jorge Henrique
foi apresentado oficial
mente ontem 'como novo

reforço do Internacional. O

jogador vestia a camisa do
Corinthians desde 2009,

disputando 216 partidas e

marcando 30 gols. O víncu
lo com o Colorado será até
dezembro de 2015.

Rafael .Sobis descontou

para os cariocas. "Só Deus
sabe o que estamos pas
sando. Para nós, essa vitó
ria tem um sabor especial.
O elenco vem trabalhando
bastante e estávamos me

recendo", festejou Diogo.
Na Arena Grêmio, o

São Paulo quase aprontou
em cima do tricolor gaú
cho. Luís Fabiano abriu o

placar aos 41' da primei
ra etapa. Kleber empatou
aos 41' do segundo tempo.
O resultado deixa o em

prego dos dois técnicos
em 'risco. EMPATE Igualdade na Arena G'rêmio não foi boa para nenhuma das equipes

-

Federer
Roger Federer começou

com bastante tranquilidade
sua preparação para WlID

bledon, Grand Slam dispu
tado em quadras de grama.
Ele estreou ontem no ATP

250 de Halle,naAlemanha,
com uma

-

vitória sobre o

local Cedrik-Marcel Stebe,
por 2 sets a o. Agora, o su

íço enfrenta o também local
Mischa Zverev.

CLASSIFICAÇÃO • TURNO

4' Fluminense

5' Cruzeiro

6' São Paulo

7' Grêmio

8' Bahia

9'Vasco

lO' Criciúma

11' lnternacional

12' Portuguesa
13' Corinthians

14' Flamengo
15' Atlético-PR

16' Santos

�"1ib'QQfáS--
18° Atlétíco-MG
19° Náutico

s 2 2

'8 5 2 2

18 5 2 2

17 5 2 1

16 5 2
,

6 5

6 5

6 5

5 5

15 5
I I
i 5 [5

4 5

4 5':1 1

20° Ponte Preta 3 5 1 O 4 5 9 -4 20

3161,8

1! 5

,1 I 3 3 O [40
121550:33
2111'12 133;
2 i 4 I 6 -2133

;�:+: ,2;-"1
338.-527 I

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

S'RODADA

Criciúma 0x3 Aamengo
Cruzeiro 2x2lntemacional
Vasco lxl Bahia
Corinthians OxO Portuguesa
Ponte Preta 0x2 Botafogo
Fluminense 2xl Goiás
Vilária 3x2 AUético-PR
CoriUba lxO Náutico
SantDs lxO AUétiooMG
Grêmio 1x1São Paulo

Portuguesa 2x1 Fluminense

6'RODADA

6/7
18h30 . Flamengo x CoriUba
18h30 - Atlético-MG x Criciúma
21h - Portuguesa
7/7
16h - São Paulo x SantDs
16h - Bahia x Corinthians
16h -Intemacional xVasco
16h - Goiás x Vrtória
18h30 - Botafogo x Ruminense
18h30 - Náutico x Ponta Preta
18h30 - AUéUco-PR � Grêmio

_"FC

Machida
Desafiante número 1

entre 9S meio-pesados do

UFC, o brasileiro Lyoto
Machida tomou uma de
cisão pouco comum. Após
ver o campeão Jon Jones

se lesionar, o "Dragão" não
quis esperar por uma re

vanche e aceitou enfrentar
Phil Davis, apenas o 80 co

locado do ranking, no UFC

Rio 4, em agosto.

Mendieta
O meio campista para

guaio William Mendieta

apresentou-se ontem no

Palmeiras, cheio de boas
referências sobre seu novo

time. Jogar a Série B do

Campeonato Brasileiro não
incomoda o atleta de 24

anos, contratado junto ao

Libertad CPAR) em definiti
vo e com contrato de quatro
anos com oVerdão.

�ASllEIRO-
CLASSIFICAÇÃO • TURNO

3° Palmeiras

4° América-MG

5' Figueirense
6° Bragantino
7' Paraná Clube

8'Sport
9' São Caetano

10'Oeste

11' Boa Esporte
12° Icasa

13' Avaí

14' ASA

15' Atlético-GO

16' Ceará

�.'l"�ll!T\�
18'Guaratinguetá
19' América-RN

5 167

112 6 1 '67

1106 1156
:106 6j51156
1106 4'31156
i 9 6 3 [O 3 9' 8 1 f50
18 6 212 2 7·4 3 144
'8 6 2 i 2 2 8 '10 -2! 44
I 8 6 2 12 2 6 i 8 -2: 44
'7 6 2 '1 3 11 i11 O 139
'7 6 2: 1 3 9 '11 -2 139
i 7 6.2;1! 3 6! 9 -3 39

: 7 6 I 2 ) 1 I 3 5 I 9 -4 39

7 6111411 6 i 6 O 39

20' ABC 2 6 O 2 4 3 11 ·8 11

2

-!5 '17

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

Fortuna
O Monaco, da França,

está pronto para abrir os

cofres e quebrar o recorde

pago em uma transferên
cia no futebol. Segundo o

jornal inglês The Indepen
dent, o clube francês está
disposto a oferecer nada
menos que 100 milhões de
euros CR$ 283,5 mi) para
tirar Cristiano Ronaldo do
Real Madrid.

,

6'RODADA

Oeste 0x3 São Caetano

Chapecoense 3x2 Pa)sandu-PA
Ceará 1x1 Figueirense
G4aratinguetá 1x3 Joinville

Sport 0x2 Bragantino
Boa Esporte lxO ABC
Ava; 1x2 América-MG
América-RN Qx2 Palmeiras
Paraná Clube 1xC PSA
AUéUco-GO 0x3 lcasa

6'RODADA

6/7
16h . PSA x Chapecoense
16h - América-MG x Paraná Clube
16h - Rgueirense x Boa Esporte
16h -Icasa x Ceará
16h - ABC x AUéUco-Gq
16h - Palmeiras x Oeste
16h - São caetano xAvaí
16h - Bregantíno xAmérica-RN
16h - Pa)sandu-PA x Guaratinguetá
16h - Jolrwille x Sport
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A covardia também.

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 revltaltzama pele, conferindo um aspecto de luminosidade e uniformidade. A

cápsula rejuvenescedora e antiaging é um nutricosmétlcc desenvolvido espectalmente 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 exsynutrlment.

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

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

formação de A.G.Es (Advanced Glycation End

Products), que sãe moléculas que gr:oporcionam danos
às células da elastina e do colágeno que, por
consequência, causam e envelheelrnente.

Exse/en: pessui ação antioxidante
rejuvenescedora integral. Restaura a firmeza,
elasticidade e hidratação da pele e cabelos, Tem

ação detoxificante e previne doenças crônicas e

processos ínflarnatéries sistêmicos.

Goji Berry: rico em nutrientes, arnlcoácldos,
vitaminas, proteínas e minerais. Tem alta
conêentração de vitamina C, poderese
antíoxidante. Além de prevenir o.
envelhecimento da pele, fortifica o sistema

imunológico.

EKSynutriment: forma estabilizada e concentrada de

silício orgânico que atua no tecido conjun�illo,
reestruturandà çS fibras de colágeno e elastiAa,
resultando na reestruturação e firmeza da �ele, de
dentro para fora. Age reduzindo a flacidez e premevêndo
a firmeza da pele, fortifica os cabelos e unhas.
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