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Poesia parceira EDUARDO MONTECINO

...

Funcionária de uma fábrica de alimentos, ElisaTiegs Gnewuch dedica 30 anos aos poemas, agora lançados em livro MIX.
PolítiCa

Câmara não terá
aumento de vagas
Presidente do Legislativode Jaraguá
do Sul, José de Ávila (PSD), descarta a

possibilidade de ampliar a quantidade
de vereadores. PAlRIClAMORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 1

Segupmça
Secretário promete
mais investimentos

Somos medicos.
E

.

SS(1 fáz roda a diferença.CesarGrubba se reuniu com o prefeito Dieter
...---

Janssen e confirmou R$ 1,5milhão para
o Instituto de Perícias emais R$ 450 mil
na construção de uma delegacia. PÁGINA 20

Proconmulta Canarinho
por não' cumprir decreto

ATRASO A demora na redução dos preços das passaqens de ônibus, anunciada em fevereiro pela atual

adminstração, foi o motivo que levou o órgão de defesa do consumidor a cobrar R$ 18 mil da empresa.

'Concessionária do serviço de transporte tem 10 dias para contestar a decisão. PÃGIN
-
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PONTO DE VISTA
,-

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
«Escritor

'Pontopreto

'!

Num dia de aula como qualquer outro, o professor
José, entrou na sala de aula e disse para os alunos:

"Hoje faremos um pequeno teste". Em seguida, entregou
para cada estudante, a folha da prova com a parte do texto
virada para baixo. Após todos terem recebido, pediu para
que desvirassem a folha. Para espanto dos alunos, não ha
via nenhuma pergunta, apenas um pequeno ponto preto,
no meio da folha. Analisando a expressão de espanto no

rosto de cada um, disse: "Agora, quero que vocês escre

vam um texto sobre o que estão vendo".

Confusos, cada um escreveu algo sobre a difícil e inex
plicável tarefa. Após o tempo dado pelo mestre, às folhas
foram recolhidas, e na sequência leu as redações em voz

alta. Todas as redações definiram e escreveram sobre o

ponto preto, e buscavam dar explicaçõespor causa da pre
sença justamente no centro da folha.

'Então logo após o término das leituras omestre falou as

seguintes palavras para seus alunos: "Esse teste não valerá
nota, mas serve de lição para todos. Ninguém devocês falou
sobre a folha em branco.Todos focaram a atenção no ponto'
preto. Assim acontece em nossas vidas. Temos uma fonia
em branco inteira para observar e aproveitar, mas sempre -

nos centralizamos nos pontos pretos (nossos problemas e

dificuldades).Avida éumpresente da natureza dado a cada
um de nós. Cada um de vocês tem motivos para comemo
rar. A naturezaque se-renova, os amigos que cada um tem,
as alegrias que a vida proporciona para cada um. Porém,
insistimos em olhar apenas para o ponto préto (problema
de saúde que nos preocupa, à falta de dinheiro, o relaciona
mento difícil com um familiar, a decepção com um amigo).
-Caros alunos, os pont�s pretos são pequenos em compa
ração a tudo aquilo de bom que temos. Por isso, tirem os

olhos dos pontos escuros de sua vida. Desejo que cada um
de vocês; aproveitem cadamomento de suas vidas".

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

.

paraO redacao@ocon-eiodopovo.com.br ,

Cursos gratuitos
Inscrições no IFSC
encerram domingo

Termina no 'próximo domingo as inscrições para os

cursos gratuitos do Instituto Federal de Santa Catarina

(IFSC). Para quem não concluiu osestudos em idade re-.
gular, o instituto oferece 157 vagas em cursos de qualifi
cação ou técnicos associados ao Ensino Fundamental ou
Médio, Há vagas para osmunicípios de Chapecó, Jaraguá
do Sul, Florianópolis, Palhoça e SãoMiguel do Oeste. To
das as inscrições devem ser feitas no site www.ingresso.
ifsc.edu.br Em caso de dúvidas, entre em contato com o

Departamento de Ingresso pelo telefone 0800 722 0250.

-
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COMENTÁRIO

Eles não vão morrer!
Uma leitora= aflita, pede

me uma orientação e que lhe
poupe o nome. Poupo-lhe sim. O

que vou dizer a essa leitora já disse
a uma colega de televisão faz al

guns anos. Foi assim:
Eu estavame preparando para

entrar no estúdio quando a colega
chegou, bufando. Jogou a bolsa
num canto e me disse que ia de
sistir do curso de jornalismo, não
dava mais para conciliar a facul
dade, o trabalho na tevê, os cuida
dos com omarido e os filhos, com
a vida, enfim. Ouvindo isso, quem
bufou fui eu.

Disse enfaticamente à colega
que ela não era louca, que não ou
sasse e fiquei meia hora dando-lhe
pitos e severas advertências, que
não ousasse, que não desistisse,
que tudo se iria arranjar e depois

rouco de' tanto dizer às mulheres

que estudem, que se qualifiquem
para um trabalho, que se tomem

financeiramente independentes,
isto é, que rejam, comandem seus

próprios bolsos e destinos e só

depois pense nos "outros". Esses
outros não vão morrer porque a

mãe está estudando e trabalhan

do, cuidando dela, enfim, como o

pai, o marido, costuma fazer sem
que 'ninguém o critique.

Leitora, por nada na vida
desista do seu sonho, por nada.
Vá em frente, faça dar, vai dar,
e depois você vai olhar para trás
e dizer a si mesma: pois não é

que deu? Ser "covarde" contra si
mesma e abafar os sonhos de re

alização na vida matam, matam
mais que vírus letais. Aja, depois
me mande dizer...

lUIZ CARLOS PRATES

ela olharia para trás e daria graças
à vida. Suei dizendo. isso. Foi o que
elafez. Até hoje quandome encon
tra, esfuzia-se. Viu como deu? É só
o que lhe tenho a dizer.

A agora me surge uma leitora
com o mesmo problema, sonhan
do em estudar e não se achando
com coragem de "descuidar-se"
por unsmomentos domarido e dos
filhos. Quer estudar, quer ser pro
fessora, mas diz-se covarde' para
agir no rumo dos seus sonhos.

Bah, . não, brinque comigo
nessas questões, leitora! Eu vivo

• Ela
Não, não foi ela, a professora Dilma, quem trouxe

as Copas e os Jogos Olímpicos para o Brasil, não foi ela
quem optou pelos estádios' e não pelos hospitais, foi o
Lula. O mesmo Lula que agora fica namoita vendo o cir- .

co brasileiro pegar fogo como inocente, não tendo nada a
ver com as agitações das ruas, tem tudo. Foi ele o sujeito
que negociou as competições no Brasil. E isso precisa ser
lembrado pelos pacóvios damemória fraca... Pacóvios!

• Frase
Dia destes li uma frase atribuída ao investidor ame

ricano Warren'Buffet, um dos três homens mais ricos
domundo, conheci-o quando era pobre, tinha "apenas"
8 bilhões de dólares. Hoje ele tem 50 A frase é esta: �

"Ouça alguém que discorde de você "

De fato, é bom

ouvir quem discorda de nós, desde, é claro, que seja
pessoa educada. Com os educados as observações críti
cas não contundem, pelo contrário, fazem-nos bem. O
difícil é achar uma- pessoa educada que nos faça "acor
dar" diante de um equívoco. O pior de tudo, todavia,
é achar essa pessoa e considerá-la ridícula porque nos

corrige. É duro suportar críticas, é difícil achar bons
professores na vida ...

• Falta dizer
Quando o chefe não nos diz nada sobre nosso traba

lho, a inferência é clara: deve estar tudo bom... O mes

mo vale para o povo diante dos governos, se ninguém
reclama e sai às ruas de cara argarrada e punhos fecha
dos, os ordinários vão pensar ou que nos enganam ou

que tudo está bem. Não está. Ferro neles!

A Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul solicita o compareci
mento dos seguintes aprovados no
concurso público: Charlene Tereza
Weber Ribeiro, Cristiano Barbosa
da Costa, Edevilson Fogaça, Ga
briel Ponzetto,' Geni Ramos dos

Anjos, Marcia Georg Muller" Re- .

nato Silvio Cunha.Silvia Denk, Si
mone Ferreira da Silva, TalitaWe

ber Dias, Valdecir José Balsanelli.
Eles devemprocurar aDiretoria de
Gestão de Pessoas (RH), até o dia
19 de julho de 2013; para tratar de
assunto referente à seleção.1nfor
mações: 2106-8063.

Lazer

Automóveis
antigos
o Clube dos Automóveis An

tigos de Jaraguá do Sul (Caajs)
realiza nesse sábado (29) mais
um encontro mensal. O evento
acontsce no Parque Malwee, das
13 às 17 horas. Os visitantes po
derão conhecer carros antigos,
colecionados por apreciadores da ,

cidade, e jogarnum simulador de
corrida. Também será realizada
uma carreata por dentro do par
que e uma exposição deminiatu
ras dos veículos. O encontro vai
arrecadar agasalhos para a cam

panha de apoio às pessoas caren
tes. As doações são feitas no local.

Utilidade pública
Aprovados
em concurso

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3220
15 - 48 - 59. - 69 - 76

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1186
Primeiro Sorteio
15 - 19 - 26 - 35 - 39 - 45
Segundo Sorteio
03 - 06 - 25 - 38 - 44 - 45

Cuidados
Palestra sobre
saúde damulher

ASecretariadeAssistência Social de Ja

raguá do Sul promove amanhã uma pales
tra voltada à saúde da mulher. O encontro

será realizado às 14 horas no auditório do

Sesc, na Rua Jorge Czerniewicz, 633. Serão
abordados temas como câncer de mama,
câncer de colo do útero, cuidados e higiene
relacionados à saúde damulher. Apalestra
é gratuita e será realizada pela enferfüeira .

do Hospital e Maternidade Jaraguá,'Thays
DaianeAlmeida. Informações 3274-:8818.
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CHARGE·

Que�TEc.=u
COMO
CANA�\tJHO?

EDITORIAL

. A medicina além dos
ganhosfinanceiros

A mobilização do governo federal em
.fiestimular osmédicos para os rincões
do Brasil exige melhorias da infraestru
tura de serviço da saúde, mas também
comprometimento dos profissionais que
se formam na área para atender as regi
ões mais carentes. Uma das missões da
medicina é aliviar o sofrimento humano.

Os governos nas esferas federal:esta
dual e municipal são culpados em deixar
a

.

saúde em precárias condições quando
ignoram políticas públicas preventivas à
melhoria de vida dos cidadãos, como in
vestimentos em saneámento básico, inves
timentos em equipamentos nos hospitais e
unidades de saúde e estímulo ao esporte e

educação.
Porém há de se levar em conta que es

-

ses governos não podem ficar reféns à von

tade, ou falta de vontade, de médicos que
não desejam ir atuar nos rincões do Brasil.

Essa situação é vivenciada na região do
Vale do ltapocu. Assim como osbrasileiros

que moram em áreas carentes da Amazô

nia, Pará ou Rio de Janeiros sentem das
dificuldades de não contar commédicos:

"
Uma das missões da medicina é

aliviar o sofrimento humano.

Em bairros bem estruturados de Jara

guá, que é uma cidade que dá boas con-.
dições de vida para a grande.maioria da

população, há o mesmo clamor por mais
doutores nos postós de saúde. A questão
salarialimportamuitopara atrair osprofis
sionais. E ela deve ser priorízada também
naspolíticas demelhorias.Mas a função da
medicina vai além dos ganhos financeiros.
Écompromísso com o drama alheio.

ii·
.

Fale conosco
. .

.

.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br -

• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas:2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268: Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380; 9161
DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: �h às 1711:30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 -Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica eEditora Correio do Povo Ltda

. "Se fosse possível observar claramente o milagre de uma única flor,
toda a nossa vida se transformaria". BUDA

NOTA DE AGRADECIMENTO

Carm-en Tereza Donini
22/071943- 21/06/2013

,

,.

A família de Carmen Tereza Donini agradece a cada

um dos pêsames, apoio, conforto, carinho

e solidariedade recebidos neste momento de imensa

perda da companheira, mãe e amiga.

Agradece ao médico Dr. Amaro Ximenez Júnior'

e aos demais médicos que o auxiliaram pela

prontidão e profissionalismo.cuidados

'e acompanhamento a ela dedicados

assim como também à equipe, enfermeiros

e atendentes do Hospital e Maternidade São José.

Agradece a especial cerimônia realizada pelo Padre Beta

e as orações da Pastoral da Consolação e Esperança.

Pedro Donini, Cláudia e Cristiane Donini.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

,,� O Correio d� P�vo utiliza papelproduzido apa�r de'
fontes renovavelS preservando asflorestas no muhdo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

Carmen Tereza Donini
22/071943- 21/06/2013

Gostaríamos de participar a todos a

celebração da Missa pela passagem

de sétimo dia do falecimento de
-

Carmen Tereza Donini a ser realizada

na Igreja Nossa Senhora 'das Graças,
na Barra do Rio Cerro, nesta.

quinta-feira, dia 27, às 19 horas.

A farnllla enlutada desde já agradece
pela solidariedade e apoio dedicados.

Pedro Dónini, Cláudia e Cristiane Donini.
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Lugar isolado em Guaramirim
MOBILIDADE Comunidade do João Pessoa pede novo

acesso com a área urbana para ajudar a comunidade

Natália Trentini '

"

A s margens da linha de trem,
rtuma das comunidades mais

antigas de Guaramirim se man

tém ativa mesmo com pouca
estrutura. Para chegar ao João

Pessoa, os moradores dessa loca
lidade precisam fazer uma verda
deira viagem diária. O único aces

so que conecta essa comunidade
com Guaramirim é através da es

trada Dedo Grosso, em Joinville.
Do Centro da cidade, são 24 qui
lômetros. Uma parte do percurso
é feito em estrada de chão e outra

pela Rodovia do Arroz (SC-101).
A grande reivindicação é a

abertura de um novo acesso, com

outras comunidades próximas.
Para a ligação com a localidade
Serenata faltam apenas 3,5 quilô
metros de estrada'. Além de dimi
nuiro trajeto pela metade, os mo
radores teriam mais segurança, já
que o percurso seria predominan
temente por uma estrada rural.

"Essa é nossa maior dificulda
de. Estamos há anos lutando pela
abertura da estrada. Isso priva
nossa comunidade de crescer",
observou a líder comunitária, Ma
ria Pereira, 41 anos.

A dificuldade de mobilidade
refletiu negativamente no cres

cimento dessa região. Há alguns
anos, o local contou com mais de

100 pessoas. Atualmente, o núme
ro de moradores chega aos 70.

Em duas situações, eles já fica
ram totalmente isolados. Nos ala
gamentos de 2008, quando o nível
da água dos rios que cortam a área
subiu mais de dois metros, uma
inundação ao longo da estrada se

parou a comunidade do restante

da região por alguns dias. Ainda
este ano, um problema na ponte
'impossibilitou a passagem com.
veículos durante dois meses.

Dos tempos mais prósperos fi
cou a escola isolada, desativada. O
imóvel é usado por um grupo de ar
tesanato e também para celebrações
religiosas.Amaioria das famílias che

ga a João Pessoa pelos preços mais
baixos dos terrenos, ou em busca de

emprego nas fazendas de gado que
cercam a localidade. Mas, segundo
Maria, quando as crianças come

çam a crescer deixam o local por
causa da carência de infraestrutura.

. Para manter a linha de trans

porte coletivo que passa toda ma

nhã, muitas vezes os moradores

precisam se revezar para deixar o
ônibus 'cheio. "Conseguimos o ôni
bus para levar as crianças, foi uma
grande conquista. Durante o perí
odo de férias ele vem só uma vez

por semana. A gente combina de ir

para o Centro, nem que seja para
bater perna, para manter o serviço
em atividade", disse Maria.

ARTE Andreia Camilo faz parte do grupo de mulheres envolvidas na

confecção de bolsas, toalhas e artigos de decoração para as vendas

FOTOS LÚCIO SASSI

Maria, na horta montada para ajudar' na renda das famílias de agricultores

Comwridade busca alternativas de fonte de renda
Apesar das dificuldades de'

locomoção, os moradores da
localidade João Pessoa se.orgu
lham das pequenas conquistas.
Eles pretendem tocar uma asso

ciação para cultivo de verduras

orgânicas e querem aumentar a

produção de artesanato.
Ao todo oito famílias de

vem integrar o projeto de plan
tio. A ideia começou quando
o grupo conseguiu trazer um

curso de olericultura orgânica,

do Serviço Nacional de Apren
dizagem Rural.

A área é rural e possui ca
racterísticas para o manejo de

hortaliças, mas atualmente
a agricultura não é fonte de
renda. "Quem planta é para
consumo próprio. Como so

zinho ninguém faz nada, nós
vamos começar juntos essa

experiência", explicou a líder
comunitária, Maria Pereira.

Com a terra preparada,

Valmir Koslowski, 41 anos, co

meçou a construção de uma

estufa com ajuda dos vizinhos.
"Aprendemos tudo que não sa

bíamos com esse curso, vamos

plantar e ver se conseguimos
uma boa saída", disse.

Para Valdair Pereira, 48
anos, com a produção bem es

truturada, a associação poderá
pegar grandes pedidos para ven
da. "Assim podemos ajudar os

pequenosprodutores", declarou.

Obras no novo acesso previstas para 2014
Segundo o secretário de In

fraestrutura, Diogo Junckes, as
obras para: o novo acesso devem
iniciar no próximo ano. A Pre
feitura precisa entrar em acordo
com o proprietário do terreno

Artesanato
" ,.,

eumaopçao
As peças de artesanato confec

cionadas por cerca de dezmulhe
res também devem gerar renda

para as famílias. São bolsas, toa
lhas, roupa de cama e artigos de
decoração, tudo feito com restos

dematerial doado por empresas.
"Estou aprendendo a costurar

e posso até pegar coisas de fora.
Tenho três crianças e assim trago
uma renda a mais. Quando mo

rava na cidade não aprendi tanto
quanto aqui", lembrou amorado-

.
raAndréia Camilo, 36 anos.

antes de fazer a travessia. "Para
nós também é um problema. Na
hora de atender a comunidade,
fazer alguma manutenção, é
muito longe", observou Junckes.

O secretário não deu data

para o início dos trabalhos. A se

cretaria deve conciliar a constru
ção da estrada, com os trabalhos
no Distrito Industrial, pela pro-

.

ximidade e utilização dos mes

mos materiais nas duas obras.
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Prefeitura avalia outro terreno

Olocal para a constru

ção de'um novo abrigo
para menores em Jaraguá
do Sul ainda está sendo dis-

. cutido pela atual adminis

tração, apesar da Secretaria
de Desenvolvimento Social
ter definido um terreno no

bairro Jaraguá Esquerdo.
Porém, como integran- P'AJORIOAOE Secretaria de Desenvolvimento Social definiu espaço junto à área de lazer para construir abrigo

tes daquela comunidade
se mostraram contrários a jovens até 18 anos da idade

proposta da obra ser feita é considerado inadequado
junto a uma área de lazer pelos órgãos.
(veja texto ao lado), outra "São crianças, vítimas
área foi apresentada: e está de maus tratos que pre-

_

em estudo pela Prefeitu- cisam de um lar.' Hoje
ra. Essa decisão tem de essa situação está em to

ser tomada logo devido à tal desconformidade com

orientação repassada pelos a legislação", destacou a

órgãos responsáveis pelo secretária de Desenvol
atendimento aos jovens. vimento Social, Natália

Por determinação da Lúcia Petry. A adminis

Promotoria, Corregedoria _ tração definiu a constru

do Estado e Juizado deMe- ção do novo abrigo ao

nores a construção de um
_

lado de uma área de lazer

abrigo para adolescentes pública, no bairro Jara

é uma das prioridades em
_

guá Esquerdo, por ser

Jaraguá do Sul. O afual es- uma área residencial e que
paço que acolhe crianças e apresenta as condições

ABRIGO INFANTIL·
Além do terreno onde

está a área de lazer

do Bairro Jaraguá
Esquerdo, outro
imóvel é avaliado

para a construção

Natália Trentini

LÚCIOSASSI

para socialização e convi
vência comunitária. Um

projeto arquitetônico será
elaborado para o abrigo
que manterá todas as ca

racterísticas de uma casa,
fundamental para a rotina
das crianças, detalhou a

secretária Natalia Petry.
Ainda não há previsão

de custos para a obra. A

intenção é que o prédio te
nha capacidade para fazer
os acolhimentos emanter a

parte administrativa. Hoje,
26 pessoas, de várias ida
des, estão-abrigadas institu
cionalmente no município.
A atual estrutura também

tiva", afirmou o.vereador.
Um estudo técnico de-

é sede para o programa Fa
mílias Acolhedoras.

Novaárea
apresentada

verá ser feito para verifi
car se a localização tem as

características necessárias

para acolher as crianças
e adolescentes. "Estamos
abertos para falar sobre o .

objetivo do abrigo e o pro
jeto será apresentado para
a comunidade. O que nos

Uma nova área, tam

bém no bairro, chegou a

ser apresentada pelo vere

ador Jeferson de .Oliveira
na tarde de ontem à se

cretária Natália Petry e ao preocupa é o preconcei�.
prefeito Dieter Janssen, O to. velado, mas queremos

. superar isso esclarecendo
a situação. A comunida-

. de precisa' entender que
a administração tem suas

prioridades e que o espaço
é público", disse Natália.

espaço é menor, mas será
avaliado pela administra-

. ção. "A associação tem um

projeto para aumentar a

atual área de lazer, quere
mos.incentivar essa inicia-·

Nossa Senhora Rainha da paz comemora os 25 anos
LÚCIOSASSI

Com' o. objetivo'de apro
ximar a Igreja de seus fiéis, a:

Comunidade Nossa Senhora
. Rainha da Paz, do bairro Vila
Nova, iniciou a caminhada
há exatamente 25 anos. Para

quem viveu de perto essa his

tória, o momento é de relem
brar os desafios e conquistas,
além de repassar o exemplo de
luta para a nova geração que
dará continuidade ao trabalho.

"Foram tantas mudanças,
transformações ao longo do
caminho, O 'próprio desenvol
vimento da comunidade. Co

meçou com um terreno baldio
e agora precisamos lembrar
essesmomentos", contou a ad-

A Rede Mime. está selecionando

candidatos de 18 a 24 anos

incompletos, para o projeto
"JOVEM APRENDIZ"

ministradora da comunidade,
Adelina da Costa, 55 anos.

Da primeira celebração,
embaixo de uma tenda provi-

._

.

sória, a uma igreja construída

por meio de mutirões realiza
dos pelos moradores da c0-

munidade. Foram realizadas
festas e movimentações para
conquistar essa estrutura que
hoje acolhe todos os fiéis.

O conselho da pastoral
tem em vista outras melhorias

físicas, na fachada e mobília
.

de toda estrutura, mas aos 25
anos o grande foco é a união

espiritual, principalmente atra

vés das pastorais que cresce

ramjunto com a comunidade.

Os interessados devem comparecer
no RH da empresa ou encaminhar
curriculum por e-mail a/c de Elaine

rh.elaine@agricopel.com.br

SIl:Illi Igreja da comunidade foi erguida
através da mobilização dos moraderes.: f •

Moradores são
contra projeto

Um abaixo assinado
deve ser feito no bairro Ja

raguá Esquerdo pedindo a

mudança do local definido

pela Prefeitura para a obra
do centro de atendimento
aos menores. Segundo o

presidente da associação,
Luiz Carlos de Souza Ortíz
Primo, a comunidade quer
manter o terreno onde há
uma área de lazer, para am
pliar as opções, com a insta

lação de equipamentos para
idosos, pista de skate, entre
outros. "Não somos contra

a construção do abrigo no

bairro, mas não queremos
perder nossa área de lazer,
que já é precária", disse. A
secretária de

.

Desenvolvi
mento Social, Natália Lú
cia Petry, afirmou que a

construção do lar não irá

prejudicar a comunidade.
A estrutura que atualmente
é oferecida aos moradores
será mantida e ampliada,
para atender também o pú
blico do abrigo.

Não somos contra a

construção do abrigo no

bairro, mas não queremos

perder nossa área de lazer.

w�:Cat�
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Presidente descarta aumento de vagas
Em meio à onda de protestos e ainda senso entre a maioria dos vereadores que

com a manifestação local, mas com quanto mais o tempo passa, mais difícil
repercussão nacional de 2011 na me- será alcançar os votos necessários para
mória, o presidente da Câmara de Vere- aprovar a mudança. O tucano Adernar
adores de Jaraguá do Sul, José de Ávila Winter, recordista de mandatos, garante
(PSD), reforça a intenção de comprar um que reapresentará o projeto arquivado há
terreno para construir uma sede para o dois anos, mas não diz quando isso acon
Legislativo, mas descarta a possibilidade tecerá, pode ser este ano, ou não. Para
de uma nova votação da proposta que au- Winter, apesar da pressão popular, a de
mentaria o número de vagas parlamen- fesa da matéria é a defesa da representa
tares de 11 para 19, pelo menos este ano. tividade mais plural.
"Temos coisas muito mais importantes Com novo protestomarcado parahoje,
para discutir. Não tem projeto nenhum, .

no horário em que a Casa realiza mais
a Mesa não cogita esta possibilidade, uma sessão ordinária, às 18h, a juventude
pena que uma parcela da imprensa tenha pretende dar o recado aos parlamenta
o costume de causar alardes irresponsá- res, é contra o aumento de vagas e quer
veis", garante o pres�dente. Porém, é con- responsabilidade com dinheiro público.:

Até agora, os vereadores têm discursado
em sintonia alegando que a estrutura de
trabalho está precária, falta espaço e as

reformas acabam tendo um custo pesa
do e ineficiente. Quanto à compra de um
terreno, Ávila diz que não há pressa para
a escolha, mas ressalta que não desistirá
do projeto e que a construção do prédio
é 'outra etapa. "É uma necessidade, pode
ser que a negociação não aconteça neste

ano, vamos ter cautela. Somos um poder
independente, temos orçamento próprio
e, além disso, a população tem -que enten

der que vereador não faz obra. Pode ter
cartaz, pode ter o que quiser, que vamos
continuar precisando de uma nova sede",
atesta o presidente.

FOTOS DNUlGAÇÃO

Políticas contra as drogas
Prefeito Dieter Janssen (PP) participou da abertura da la Oficina de Mobilização Intersetorial de Políticas Públicas sobre

, Drogas da Mesorregião de Jaraguá do Sul. Durante o evento, foi desenvolvido umplano de trabalho para o combate ao uso de
drogas. Desde o início da carreira política, Dieter tem levantado a necessidade de unir forças contra o problema.

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2013

EM FOCO
Presidente do PSD, Carione Pavanello,

confirma nomeação de Lorival
Demathê para diretoria-geral da SDR
na próxima semana. O assunto foi

tratado com Nelson Serpa.

Secretário de Habitação, Antonio
Marcos da Silva, o Dega, espera ter

nos próximos 10 dias parecer do Ipplan
sobre as três áreas analisadas para
receber moradias populares. Um dos
terrenos fica na Barra do Rio Cerro e

outros dois no Santo Antônio.

Já na próxima semana, a Secretaria de

Habitação déve dar início ao processo
de regularização de cinco loteamentos.
Eles já receberam liberação através

do programa Lar Legal.

• • •

_______________IIIIIIIÍI_IIIiIII__�-----------IIIIIIIÍI--- r .:> _' Projeto de léi·12J2012, do deputado
. Carlos Chio"dini (PMDB), foi aprovado
pela CCJ da Assembleia Legislativa. O

. texto propõe a realização na primeira
semana do mês de julho de cada ano,

da Semana da Conscientização
contra a Obesidade Infantil.

Tarifa inflacionada
Em Schroeder passeata está agendada para este sábado, a

partir das 9h30, coro saída da Rua Princesa Isabel. Transporte
público mais barato, hoje os usuários do sistema desembol
sam R$ 3,55 por bilhete, é o principal alvo da manifestação.

Protesto em.Guaramirim
Com expectativa de atrair cerca de três mil pessoas, ocorre

hoje manifestação em Guaramirim, a partir das 18h, com con

centração na Igreja matriz, seguindo até a Prefeitura. Entre os

temas abordados está a demora na entrega do Cedup, a critica
à criação da Secretaria de Gestão, transporte público, saúde e

educação. Além disso, segundo um dos organizadores, Eduar
do de Borba, será apresentada a proposta para que os vereado-
res trabalhem por hora, como na iniciativa privada. '.

Vereador Mauro Bramorski (PSD)
aderiu aos' protestos, porém, mirou a

artilharia para o outro lado. No cartaz,
que exibiu na tribuna da Câmará, ele
deu o recado: "o pontapé para acabar
com a corrupção é o eleitor não vender
seu voto". Tá certo!
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'Os
A presidente Dilma Rousseff (PT)

aproveitou a pressão popular para co

brar dos senadores e deputados a apro

vação do projeto que destinava 100%
dos royalties do petróleo para a Edu
cação. Na madrugada de ontem, a Câ
mara votou a matéria, mas modificou
o texto, deixando 75% destas receitas à

Educação e os outros 25% para a Saúde.
Além disso, o projeto criou um gatilho,

III

no Congresso
que vincula a aplicação de 50% dos re
cursos do Fundo Social (criado com as

'novas regras de exploração do pré-sal)
ao cumprimento da meta de chegar a
10% do PIB em investimentos em Edu

cação, prevista no Plano Nacional" de

Educação (PNE). A proposta original da
presidente Dilma destinava à Educação

"

apenas os"rendimentos" de 50% do Fun-
do Social, Com amudança, os valores so-

bem consideravelmente. O autor do novo
texto e líder do PDT, André Figueiredo
(CE), acredita que as mudanças trarão'
cerca de R$ 280 bilhões para as áreas de
Educação e Saúde. A proposta original
calculava R$ 25,8 bilhões em dez anos. O

projeto ainda precisa ser analisado pelo
Senado e depois volta para presidente
Dilma Rousseff que pode aprovar ou
vetar as mudanças.

Passando a bola
Um grupo de manifestantes posicionou

594 bolas de futebol no gramado em fren-
o

te ao Congresso Nacional. Com um chute,
eles simbolizaram a passagem de responsa
bilidade por melhorias aos parlamentares.
Defendendo o fim da política como balcão
de negócios e as manobras pará atrasar a

votação de projetos de interessepúblico.

PEC arquivada
o

Depois da redução das passagens de ôni
bus em várias cidades, a onda de protestos
conseguiu mais uma vitória na noite de terça
feira.ACâmara dosDeputados derrubou,por
430 votos a nove (e duas abstenções), a Pro
posta de Emenda à Constituição (PEC) que
impedia o Ministério Público de promover

investigações criminais por conta própria.

FHCeDilma
Ex-presidente Fernando Henrique Car

doso já defendeu uma constituinte restrita

para a reforma política, como a presidente
Dilma Rousseff fez esta semana. Ele decla

rou, em 1998, apoio à proposta do deputa
do Miro Teixeira (PDT-RJ), em tramitação
na Câmara dos Deputados. "Se FHC não ti
vesse recuado, por pressões da base, como
vai acontecer de novo com a Dilma, a PEC
teria sido aprovada", diz Teixeira.

Prioridade nas escolas

DIVULGAçAO "

<

",

Tem peemedebista
criticando o excesso

de ministérios e

brigando por mais

cargos em todos eles.

n.Ql��
a;;&��'
��lfl\t���\w

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legisla
tiva de Santa Catarina aprovou proposta do deputadoAntônio Aguiar
(PMDB) que' visa assegurar prioridade às pessoas com deficiência no

preenchimento das vagas em escolas públicas que fiquem perto de suas
casas. De acordo com Projeto de Lei (PL) 315/2010, serão beneficiadas "

pessoas com deficiências, físicas, mentais ou sensoriais, atestadas por
laudo elaborado por uma equipe multidiciplinar e que comprovada
mente residam nas proximidades da unidade escolar.

.

I
CORRETORA. DE SEGUROS

"'.. 11<A�, "'II
woce.�anquIIlO.. ,

(47) 33!O4l212

Avaliação interna
Para a grande parcela do PT, a avaliação é de que

Dilma Rousseff é hoje VÍtima de seu comportamento.
Para eles, a presidente mesma alimentou resistência à

Copa, por exemplo, ao se recusar a receber represen
tantes da Fifa. Os aliados queixam-se também que ela
contribuiu para a criminalização da política ao promo
ver a chamada faxina em seuMinistério.

PO'.IÍrlurA_"\"." ,'-. "�'o i
- • c� •

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2013

Marinae
arefonna

Pré-candidata à Presidência da

República, a ex-senadora Marina
Silva saiu em defesa de uma Cons
tituinte Exclusiva para discutir a re
forma política e outras reformas,mas
considerou que a contrariedade dos

juristas ao projeto dificultaria a ideia.
Para ela, a demora do Congresso em
votar amatéria obriga que o texto te
nha outro encaminhamento, com

participação popular.

Fechando
a torneira

O corregedor da ASsem
.bleia Legislativa do Rio de

Janeiro, deputado Comte
Bittencourt, abriu um pro
cedimento para investigar
a conduta da deputada
Myrian Rios. Ela é acusada

por seu ex-motorista An
derson Souza da Silva de
usar o cartão-combustível
da Alerj para abastecer o

carro particular. "Temos
um caso grave que é o uso

de nota fiscal de combustí-
" vel colocado com o auxílio
da Alerj e que depois tem

pedido de reembolso (na
Canção Nova, onde ela par
ticipa de um programa de
rádio). É um caso grave que
merece apuração", decla
rou Bittencourt.

.

EDUARDO MONTECINO

L.

"
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Canarinho é multada em
R$ 18 mil pelo PrOCO�_MO�ro""
,D:E,CIS;ÃO Demora da empresa em cumprir decreto que baixou
a tarifa de ônibus em Jaraguá do Sul motivou a decisão do órgão

Patricia Moraes

Quatro �eses depois de
anunciar que a empre

sa concessionária do trans-
. porte público, a Viação Ca- .

narinho, seria multada pela
demora em cumprir decre
to que revogou o reajuste
das tarifas de ônibus em

Jaraguá do Sul, O' Procon
finalizou ontem os estudos

apontando em R$ 18 mil o
valor da infração. A empre
sa já foi notificada.

Segundo Luis Fernan

do de Almeida, presidente
do órgão, o montante foi
baseado no valor apontado
pela Canarinho, de R$ 8

milhões, como receita ope
racional do mês de março
deste ano. "O correto seria

que a gente aplicasse so

bre a receita bruta, porém,
até hoje a Prefeitura não

conseguiu obter este rela

tório", alega Almeida, que

admite que para o porte da

Viação Canarinho a mul
ta não deve ter um reflexo
considerável no caixa. "O
valor não vai fazer diferen

ça. O' principal é que esta

mos mostrando que vamos
cobrar o respeito à lei. Não
tem dois pesos, duas medi
das", defende o presidente.

No dia 25 de fevereiro
deste ano, o prefeito Dieter
Janssen (PP) assinou decre
tou que anulou o reajuste
das passagens, autoriza
do em dezembro de 2012,

pela prefeita Cecília Konell
(PSD). Com a medida, o

bilhete voltou a custar R$
2,75 no cartão e R$ 3 para

quem paga na hora do em

barque. A Canarinho rece

beu a notificação no mes

mo dia, porém, só passou
a cobrar os novos valores
no dia 28 do-mesmo mês,
depois de ser autuada. A

princípio, a concessionária

alegou que precisava de um
tempo maior para adap
tar o sistema para nova

cobrança, tese que não foi
aceita pelo Procon, como

consta na decisão. "Se fos
se assim, por que quando
há reajuste eles passam a

cobrar imediatamente? E
também por que não co

braram mais barato de

quem pagava em dinheiro,
para isso não precisá alterar
programa nenhum", ques
tionaAlmeida.

"
o valor não vai fazer

diferença. O principal
é que estamos

mostrando que vamos

cobrar o respeito à lei.

Não tem dois pesos,
duas medidas.

l.uis Fernando de
Almeida, do Proco" PROCON Luis Fernando diz. que demora em baixar o

preço não foi ocasionada por dificuldade de sistema

_AAQUfIIO ocr

PASSAGENS Canarinho
contesta na Justiça a

decisão da Prefeitura,
anunciada em fevereiro,
em reduzir os valores.

Empresa
vai analisar
a decisão

Presidente da Cana

rinho, Décio Bago, não
estava na empresa ontem

e ficou sabendo da multa

pela reportagem do OCP.
Ele disse que antes de to
mar uma decisão precisa

. analisar o parecer do Pro
con. "Não vi nada, não sei
se vamos recorrer. Isso vai

.

ser analisado", argumen
tou Bago ao telefone. A

empresa tem 10 dias para
apresentar contestação à
Procuradoria.

Sobre a desoneração
anunciada pelo governo
federal para o setor de

transporte coletivo, Dé
cio Bago afirmou que nos

próximos 15 dias deve ter
um estudo apontando ela-

. ramente os reflexos para
o custo fixo da concessio
nária. "É uma planilha
complexa, mas com cer

teza teremos um impacto
.. positivo"; atestou. Ques

tionado sobre uma possí
vel redução nas tarifas, o
empresário hão descartou
a possibilidade, mas pre
feriu aguardar os resul
tados para se pronunciar
oficialmente..

"
Não vi nada, não sei

se vamos recorrer.

Isso vai ser analisado.

Décio Bogo, Presidente
da Canarinho
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Festival Estudantil da Canção seleciona candidatos
A etapa eliminatória do Festival

Estudantil da Canção.acontece nesta
sexta-feira e sábado, no Espaço Bue
na Eventos. Amanhã será a vez dos
inscritos na categoria "Música Ser

taneja". O cperíod��"de aquecimento
vocal inicia às 18h e a apresentação

aos jurados às 19h30.
No sábado, a partir das çh, será

a etapa do primeiro grupo de com

petidores da categoria "Música Po

pular Brasileira". O segundo grupo
se apresenta às 13h30. A lista com

o nome dos candidatos e o horário

de participação está disponível em
migre.me/fbôzg. O Buena Eventos

fica na Rua Domirigos Rodrigues
da Nova, n? 109, Centro. O resulta
do. da eliminatória será publicado
no site da Fundação Cultural, no
dia 8 de julho.

. INSPIRADOR "Uma História
de Amor" reúne declarações de

sentimentos que inspiraram Elisa

EDUARDO MONTECINO

Broto de sensibilidade
Bárbara Elice

Do lado de fora, máqui
nas cinzentas e uniformes

.

brancos. Do lado de dentro,
-,

sorrisos, amores e lágrimas.
Fora, esteira de produção.
Dentro, árvores e flores. É
nessa dualidade que vive
a mente. de Elisa Tiegs
Gnewuch. Aos 46 anos,' a

paranaense radicada em

Jaraguá do Sul soma 13
anos de trabalho operário e

3Ó de poesia.
Mas, foi somente em fe

vereiro deste.ano que Elisa
teve o talento revelado. As

poesias, que ela escrevia à
mão e guardava numa pas
ta, foram descobertas pela
sobrinha Joyce. No dia 9

daquele mês, na festa de

comemoração das bodas de
.casamento, Elisa ganhou da
família o livro "Uma Histó
ria de Amor", a primeira
publicação de suas poesias.

"Nunca pensei em pu
blicar porque é muito pes
soal. Escrevi com muitos
detalhes. É uma declaração
de amor para ele", disse.
Versos como "Nem tudo
era sonho e fantasia j Ha
via algo mais j Teu gesto
de ternura em poesia j Que
vinha do amor que você
me trazia" revelam Edson
Gnewuch como o namora

do, marido e "muso" ins

pirador de Elisa,desde a

juventude.
"Sempre me senti as

sim. Se me acontecia algo
bom, um dia bonito, uma

imagem. Tenho um lado
mais positivo, então isso faz
parte de mim. Só que hoje
eu uso tudo isso para trans
formar em poesia", explica .

Carreira
Quando chegaram à Jao'

raguá do Sul, há 19 aIlOS,
o casal trouxe dois filhos

pequenos. O terceiro nas

ceu em Jaraguá. Desde a

chegada, Elisa trabalhou
em indústrias. Pouco tem

po no ramo têxtil, dez anos
na fábrica de biscoitos do
irmão-e, agora, mais três
anos na Arco Íris Alimen
tos. O, diretor Emílio da
Silva Neto tomou-se um

admirador e íncentivador
de Elisa após conhecero li
vro na cerimônia de bodas.

ESCRJTA Aos 46 anos, operária
tem o primeiro livro de poesias
publicado e planejao segundo

"Para a minha surpresa eu

descobri uma qualidade
nela que nem suspeitava.
Passei' a admirá-la .ainda
mais", afirmou Neto.

Elisa, que trabalha
como operadora de máqui
na de biscoitos, elabora as

poesias sem hora nem lu

gar certo. "Na verdade, não
-

tenho rascunho, não tenho
lápis, não tenho borracha. Literatura
Formo tudo dentro da mi- Após as poesias já pu
nha cabeça à noite, quando blícadas, Elisa passou a

vou dormir, quando traba- escrever sobre temas dife
lho com uma máquina que rentes. No segundo livrei,
não pode machucar ou na - que :ªe"erá ser lançado
hora do lanche.' -Sempre' no próximo semestre pela
estou pensando"

{

\!ont<;n{ - editora Verse,' ela afirma
Somente quando a poesia "escrever 'sobre "os, dois
está pronta é que ela é pas- lados" do ser humano. "É
sada para o papel. sobre o que acontece com

Há .días ,�m que Elisa as pessoas, o que acontece

comigo. É- um livro bem
diferente do primeiro por
que são vários temas e está
mais maduro", .comenta. .

Além disso, nessa s�gun
da publicação,' a poetiza

.

arriscou-se no mundo dos
contos.-

Elisa, que estudou até'
o segundo grau e 'gostaria
de ter cursado Psicologia"
encontrou-se nas poesias.
No ano que vem, ela pre
tende fazer com que seu.

livro chegue às livrarias - e

compartilhe as prateleiras
com quem admira:'Cecília
Meireles, Sidney Sheldon e

Agatha Christie.

escreve duas, três poesias.
Há dias em que não es

creve nenhuma. Contudo, '

a única vez que passou
muito tempo longe do pa-

,

pel foi quando a mãe ficou
doente. Todas as poesias,
desde as primeiras, estão
guardadas num pasta e

identificadas com data.

• Confira a poesia "Inte
rior", de Elisa TiegsGnewu

, c� em ocponline.com.br,

..

/

(
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



João Chiodini · Escritor
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Inspiração
não respondi direito, falando
tanto quanto queriam que eu

falasse.

Engraçado que tem gente
que acha que, só por que
me digo escritor; que falo
pelos cotovelos. O que não é
uma verdade. Muitas vezes
participo de diálogos apenas
sorrindo ou balançando a

cabeça. Bom ouvinte, péssimo
debatedor e constantemente
criticado pela minha esposa.
Ela diz: "Tem que ser mais

, simpático com as pessoas.
Não seja um bicho-do-mato".
Eu tento. Juro que tento.

Mas, enfim, quero colocar aqui as "top 3"
das coisas que me falam/perguntas que me
fazem, por eu ser escritor:

'

Na posição número 3, está a: "Então,
. escrevendo muito?".
Essa pergunta é um pouco difícil de

responder por que isso é bem relativo. Eu
não sei se escrevo muito ou pouco, porque
não sei como comparar. Eu escrevo um

pouco todos os dias, seja uma crônica, um
pedaço de um livro, uma ideia para um
texto ou qualquer coisa que eu não saiba
dizer o que é.
Costumo dizer que estou escrevendo muito,
quando escrevo mais do que leio. E isso é
um perigo para um escritor, pois se este

não lê constantemente, ele não renova ou
atualiza suas referências e, com o tempo,

, acaba sendo sua própria referência em

Oi, �eitora e l�itor (isso é saudação"e�tilo
Dilma), HOJe quem fala com voce e o

João, mesmo. Não é escritor manipulando
ou tentando dar vida para o Plínio, o
Alrrieida, o Julimar ou tantos outros
personagens que criei especialmente para
os textos que você lê aqui.
Hoje eu vim sentar e conversar com você.
Falar um pouco dessa coisa de escritor.
Coisa engraçada, meio complicada, coisa

. tipo "como assim escritor?".

Quando me descobri escritor imaginava
a coisa um pouco diferente. Sempre
achei que eu iria escrever algumas coisas,
algumas pessoas leriam, gostariam ou não,
leriam novamente ou não, indicariam para

"

alguém ou não e acabaria por aí. Mas, não é
bem assim. As pessoas querem saber "como
assim escritor?". Falam coisas, fazem
perguntas e,.muitas vezes, percebo que

'Clique animal

CHARME Mel ,

é da raça
Schnauzere
faz parte da

nossa família,
ajudando a

encher a casa
de alegria.
O clique é
de Patricia
Dallmann

FOFURAS!
Crislaine Herzer
envia a foto da
Yorkshtre MiIIi,
que está com três
filhotinhos de 20

dlas: Zorro, Tom
e Lunna. Essa
família de cães é
muito amada

textos futuros. É como um profissional
de qualquer área, que precisa estar se

atualizando o tempo todo.
A posição dois é: "Sabe que minha vida
daria um livro? Você que é escritor

poderia escrever."

Posição um: "De onde você tira essas

ideias?"
,

Acredito que as posições,dois e um

merecem uma resposta c�sada. Porque, no
meu caso, elas se completam.
Eu sei que muitas vidas mereciam ser

contadasnum livro. Histórias de luta,
desafios, tristezas, alegrias e coisas
engraçadas.
É assim que "tiro minhas ideias".

Enquanto corto o cabelo, durante o

almoço, abastecendo o carro, parado no
trânsito, andando na rua, nos grupinhos de
mulheres que jogam baralho no domingo,
conversando com o vizinho no elevador,
num final de semana com meus amigos,
na galera do fitness ou sentado numa

, lanchonete comendo coxinha.
Essa é a minha forma de dizer que eu
escuto o que as pessoas falam. Que eu acho
interessante as suas conversas e que, sim,
elas dariam um belo texto.
É uma forma de homenagear e retribuir
o carinho que recebo das pessoas que me

param para dizer que leram um texto meu e

dizem: "Que bacana que você � escritor."
Só quero dizer: Obrigado pelas suas
histórias e fique sabendo, se você ainda
não se identificou em algum texto, você
será o próximo.

Envie a foto do seu

anim�lzinho para
contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um é�/�panheiro ,d

estimação nas págin
do Facebook da Ajapra
e do ,Focinhos Carentes

Jaraguádo�
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Aniversariantes

27/6
Adão jorge de oliveira

'

Adolar Jahn
Amilton Krogel
Antenor J. Nicocelli
A'rthur Maffezzolli
Carla Veronica Staroski
Carlos Andre Campregher
Cecilia C. Kasmierski
Claudinei J. Conienck
Cleovan N. Dellani

Daniel Kanzler Foester

Dolores Stein

Ediviga Pinheiros
Eleonilda Bachmann
Emiliano Campregher
Emilly C. Gerent
Evandro Rux
Everaldo Scheuer
Everton L. Mathias
Fernando Fritzke

Fernando Spieckest'
Fernando Wagernowsky
Irineu Volz'

Jaime Chrast
Jean Carlos Riediger
João C. Steilen
Julio Augusto Soares
Leandro Sieuverdt
Luciane L. Wendorss
Maria M. Spézia
Marlene de Oliveira Venâncio
Marlete Borchardt
Marli Fuck

Michele Alguini
Milene Miks
Paulino Hadlich
Pedro André Kleis

Renato Basegio
Bonia Mara Borchardt
Souane De Jesus Silva
Talita Maba
Terezinha Pedrotti Stein
Thais Karsten
Vanderlei Marquardt
Zenilda Maia

Wagner Moura· Ator
·Isabelle Adjani . Atriz
• Zezé Motta· Atriz/cantora

Curiosidade
27 de junho ...

... é o 1780 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 187 para acabar o
ano. Dia de Nossa Senhora

,

do Perpétuo Socorro. São
Cirilo deAlexandria. Dia
Nacional doVôlei.

Fonte:Wikipedia
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m poracaso.com @poracaso o /poracas�contato@poracaso.com

Ingressos para
Circo Coração

Fechamos uma parceria com a produ
ção do Cirkus Cirkõr, e oferecemos mais um
presentão para nossos leitores, estamos pro
movendo no blog o sorteio de 10 ingressos
para o grande espetáculo que vai rolar na
Scar neste sábado .•Técnica e magia compõe
a lúdica apresentação do Cirkus (circo) Ci
rkõr (coração), que aos moldes do Cirque du
Soleil, encanta a plateia, diferenciando-se
porém, pela proposta mais intimista, cria
da para palcos menores. Para aquisição, in
gressos estão à venda na bilheteria da Scar
e no site Ticketcenter.com.br, custando de

R$ 30,00 a R$ 100,00. Outras informações'
pelo telefone 3275-2477.

Pretinho Básico no Stannis
Após o espetáculo no último sábado em Jaraguá, os ca

ras do Pretinho Básico não pensaram duas vezes e saíram

pra curtir anoite na cidade: Caindo no Stannis Pub, a presen
ça rendeu bons momentos aos presentes, que inclusive pude
ram testemunhar um desafio de copos entre Denis "China" e
o humorista Pedro Smaniotto. Quem ganhou? Não percam o

(tenso) vídeo, eis a URL para acesso: bit.ly/rzlhkwtl.

ERIC DEUMA

A galera do Pretinho Básico celebrando o fim do

espetáculo com casa lotada na Scar último sábado

MAURICIO HERMANN

Jessica Domingos e Bruno Meoellrem alto astral no

happyhour do Mada.lena ChopP:& Cozinha

OCPII
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

HOJE À NOITE
• 22h - Quinta do Jazz. Local: Stannis Pub 14730544467
• 22h - Música ao Vivo! Show com Oda e Amigos.

Local: Sam'Bar 147 3054 4848
• 22h - Música ao Vivo! Acústico com banda Keve.

Local: Sacramentum Pub 14788321524
.• 22h -:- Quinta Sertaneja Especial! Show com

Alex & Willian ! DJ Diego. Feller ! Elas free até as Oh.
Local: London Pub 14730550065

Lico de portas fechadas
E a partir de hoje Neni Junkes mais uma vez dá

uma pausa nos atendimentos para pegar a caixa de
ferramentas e promover reforma em seu estabeleci
mento. Com projeto da amiga Paty Mahfud, a pro
posta agora, caso tudo corra conforme planejado, é
reabrir em até 80 dias, apresentando uma Lico com
pletamente diferente da que conhecemos (e a colo

cação não é exagero). Neni abriu o jogo sobre alguns
dos planos, e entre o lounge, novo bar, ampliação
dos banheiros e redecoração completa, temos cer

teza que vai haver quem depois não reconheça o tão
famoso point ... Só pra citar, a maioria dos itens do
novo ambiente está vindo da Indonésia, pelomesmo
cara que importou para o Warung. Opa!

CHUAMARCOS.COM.BR

Nossa homenagem a J.ulio Patricio e Caroline
Eckert, os jaraguaenses de ouro da Seleção
Brasileira na C'opa América de Basquete
Femin.ino Sub 16, que no último domingo
ajudaram na conquista do bronze para o país.
Graças ao título, as meninas do time agora
podem se inscrever para receber o benefício
do Bolsa-Atleta pelo Ministério do Esporte

Novo protesto
Ação do movimento Jaraguá em Foco convoca a

manifestação popular na sessão de hoje da Câma
ra de Vereadores. O objetivo é um protesto contra

o aumento no número de vereadores, a construção
de uma sede para o Legislativo, uma comissão su

prapartidária por melhorias no transporte público
e, principalmente, um melhor desempenho de fun
ções por parte dos vereadores. O evento está marca
do para as 18h, mais de 300 pessoas confirmaram

participação, o que certamente irá superlotar a casa.
.

Para mais informações: on.fb.me/raêboxt.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dial
Bom dia! Uma super quinta

feira para fodos! Hoje é dia 27
de junho de 2013. Dia Nacional
do Progresso. e do Vôlei. Hoje
também é o dia mundial da
starnrntisch. E vamos que vamos
à coluna, que está recheada de
novidades. Mas antes, urna frase

para você refletir: "lute e empurre
fortemente para '0 que 'você acre

dita. Você ficará surpreso. Você é
muito mais forte do que pensa".

Paletada
Quem esteve presente afir

mou: a paletada preparada por
Tato Branco e os escudeiros,
Valdirzinho e Todynho, terça
feira, na festa de niver do Beto

Fiscal, foi de comer de joelhos.
Se é que você me entende.

3370-3242

FOTOS D!VULGAÇÁO

Frango Congelado
MorganaKg

••

PARABÉNS
Felicidades para a'

simpática Nezita,
na foto com suas

filhas Pamella
e Palloma, no
coquetel de 41
anos do salão
Nezita Hair Studio

TIM TIM André Oliveira,
comunicador 101,9
Super Nova FM, maridão
da Fabiana e pai dos
lindos Ana Luiza e Caio,
é o,aniversariante mais

festejado de hoje. Cheers!
\

"
A saudade é a nossa

alma dizendo para
onde ela quer voltar.

Rubem Ah/ê6

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Aviso aos arquitetos: a
Empório das Pedras recebeu
o que há de mais moderno

para você dar um shaw em

seu projeto de jardim, área
de festa, piscina, etc ...

A loja é o comentário,
quando o assunto é pedras

decorativas. Anotem!

.. .. ..

Já que estamos falando em

arte, a artista plástica Vera
Triches está na França, mais
precisamente em Paris. A

dama da nossa arte foi curtir
a cultura e as delícias da

"cidade luz". luxo

Christiane Hufenüssler estava
muito elegante dias desses,
em tarde de inauguração
do novo COI - Centro de

Diagnóstico por Imagem -.
no São José. Acompanhada
do marido, o advogado Paulo
Mattos, e" do pai, Dietrich
Hufenüssler, Cris sxlbla um

sobretudo bege muito bonito,
.

que chamou a atenção!
Linda, como sempre!

EUA
Rosane Luiza Buzzi, linda

e loira, programa morar mais
uma vez nos EUA. Isso mesmo.

Se tudo correr bem, a darling de
verá permanecer em solo ameri
cano por um ano. Volta apenas
em 'agosto de 2014. Ela vai se

hospedar na casa de uma prima
que mora em terras do Tio San
há muito tempo. Anotado!

Chá
Sônia Santiago Luchtt reu

niu amigas na último terça-feira
para o seu Chá de Cozinha. Mui
tos 'nominhow' bacanas de nos
sa urbe marcaram presença e o

encontro rolou em altas tempe
raturas. As amigas bateram pon
to e o clima foi de muita alegria.
Aliás, Soninha sempre foi uma
grande anfitriã. O casório será
em breve, volto ao assunto!

Galinhada
Na sexta-feira, o Elpídio,

da Construtora Beta, larga ca

pacete, pranchetas e afins e

veste o avental. O empresário
pilota, na bacana área de festa
da Transportadora JJ Sul, uma
deliciosa galinha ensopada.

.

Thanks, pelo convite.

Closet
O frio chegou! Tá na hora de

você rever o seu guarda-roupa!
Tudo está na moda, afinal, no
inverno pode tudo. Mas aqui
vai a dica: leve suas roupas
numa boa lavanderia. A umi
dade de Jaraguá e o tempo no

guarda-roupa cria ácaros que
-

são invisíveis aos nossos olhos
e fazem um mal danado à nos
sa saúde. Tem roupa de couro?
Nada melhor que um paninho
umedecido com água e vinagre
branco. Deixa limpo e higieni
zado. Ok? De nada!

Niver do Jadir
.
Não ousem esquecê-lo: Jadir

Sanson é o mais festejado ani
versariante de hoje. Quem tem '

o número do celular dele, por
favor, ligue! Ele vai adorar saber
que foi lembrado.

Concorrida
A festa de posse do novo

presidente do Rotary Clube de

Jaraguá, leia-se Jonathan Haise

Mandalho, foi mais que concor-
.

rida. Ao lado de sua esposa, o

casal era sorriso aos quatros can
tos do salão da Recreativa Duas

Rodas, se é que você me enten

de. Eles merecem todo o carinho

que receberam na noite! "

BALADA Michele Kohler,
Elena Dambiski e lone

Isidoro, sábado, em noite de
casa cheia na Patuá Music

Festa vip
Dani Didzian anda

disparando convite para
o grande encontro que
irá promover no dia 10 de

julho. O babado será no

salão de festa do elegante
Amaranthus. E pode acre
ditar, será festão.

FOTOS MAURICIO HERMANN

HAPPY O jovem casal Luan Eduardo e Bruna
Carlini conferindo as delícias do Madalena.

'r:

NIGHT Michelle Behling e Edson Silveira, 1"10

concorrido Clileers Irlsh Pl!lb, em·C.olllllpá,., ',' 1

VARIEDADES·
QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

TE CONTEI
,. Hoje à noite, no
Sam'bar, tem a presença
de Odae amigos.
Vale conferir!

� A lista dos solteiros
aumenta a cada dia.
Mais um par-tido alto
desfila sozinho.
Que coisa!

o grupo "Melhores
do Futebol" já está a

mil com os preparatvos
da 11 ª Stammtisch, quê
rola dia 3 de agosto, no
Pavilhão Municipal ".

de Eventos.

... Alguém Viu a máscara
do Joaquim Barbosa nos

protestos? Ué ... Será

que aéaboú o estoque?

..� Quem anda sumido da
rodas é o amigo e.gente
do bem, Tino Duwe.

Aparece! A galera está
sentido sua falta .

Agendou consulta?
Por favor, compareça!

., Com essa, fui!

. !
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Tirinhas

Piadas
Sol argentino
o brasileiro passeava sozinho de manhã, quando comentou com
um argentino que passava pela rua;
- Olá! Que manhã bonita, não?
E o argentino:
- Muito obrigado! A gente faz o que pode ...

Briga na Rua
Dois garotos estavam brigando na rua. Um senhor que passava por eles
se aproxima e os separa.
- Você não tem vergonha? - diz ele se dirigindo ao maior dos dois. -

Bater num menino bem menor do que você? Seu covarde!
.

- O senhor queria o quê? _: respondeu o menino. - Que eu ficasse
esperando ele crescer?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1
• Univesidade Monstros - Anima ão - Dublado - Censura: Livre - 14h20, 16h30, 18h40, 21 h
ARCOPLEX2

•
• Além da Escuridão - Star Trek - Ação - Legendado - Censura: 12 anos - 14h, 16h30
• Se Beber Não Case - Parte 3 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos - 19h, 21 h

ARCOPlEX3
• Velozes e Furiosós 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 14h1 O, 18h50
• Depois da Terra - Ficção - Dublado - Censura: 12 anos - 16h40, 21 h20

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Universidade Monstros - 14:00, 16:30, 18:45, 21 :10 - 3D - DUB - Animação
• Depois da Terra - 19:50, 22:00 - LEG - Ficção
-. Universidade Monstros -13:10,15:20,17:40 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 13:30,15:40, 17:50, 19:40, 21 :40 - NAC - Comédia
• Depois da Terra -13:20 - LEG - Ficção
• Se Beber, Nao Case! Parte 3 - 15:10, 17:20, 20:00, 22:10 - DUB - Comédia
• FaroesteOeboclo - 16:50 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 14:15, 19:00, 21 :30 - DUB - Ação
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :50 - 3D - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:30, 17:30, 19:30 - LEG - Comédia
• Alél1) da Escuridão: Stàr Trek - 13:00 - 3D - DUB - Fantasia
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek -18:45 - 3D - DUB - Fantasia
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :30 - 3D - LEG - Ficção
• Universidade Monstros - 13:45, 016:20 - 3D - DUB - [l.nimação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC - Comédia
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:20, 17:20, 19:20 - LEG - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :20 - LEG - Ação

Sudoku

Preencha um quadrado ° Q
•

IC'Q
9x9 com números de 1 a 9 QI

=
-

Q
CI)

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2013

PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura não
° awnentamuito
Nevoeiros pelamanhã com
nebulosidade variável e aberturas
de sol no decorrer do dia.
Tendência: Previsão é que a
chuva continue ocorrendo com
frequência, _alternando com
períodos de um a dois dias de

tempo mais firme sem chuva.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

_,
3 J-

AMANHÃ
MíN: WC
MÁX: 19°C

Ensolarado

,

Parcialmente
Nublada

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 24°C -J

Nublado

•
Chuvoso

•.
-

,

.

LUAS

• NOVA 8/6

• CRESCENTE 16/6

• CHEIA 23/6

• MINGUANTE .30/6

DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 27°C Trovoada

VERTICÀIS
1. Cada uma das doze divisões do zodíaco I Automóvel

fabricado pela GM
2. Urna voz dos verbos,' Depésito de cer�ais
a. A inscrição da banôeira da Paraíba / De caráterme

lancó!.ico
4. O primeiro número corri três algarismosj Cobrir com

o' elemento "Il!ímico de símbolo Cr I Interjeição qu_e
expressaadmíração, espantá etc.

5. Q patrimônio do Estado I A escritora Pr�do, de "Ba
gagem"

6. Tecido que é mais quente .do que o algodão I Movi
mento da proa da embarcação em dir.eção à linha do
vento I Substância com propriedades.alucinÓginas

7. Cercado com parede forte para proteção I Dança de
salão típica dos bailes populares, especialmente no

Nordeste
'

8. Cida:de sul-mata-grossense da região de lquaterni, no
Sudoeste do estado I Mamífero carnívoro semiaquá
tico, cuja pele tem alto valor comercial

°

9. As chuvas I Divindade africana das religiões afro
-brasileiras.

HORIZONTAIS
1. Espécie de porteira rural'
2. A capital iraniana / As iniciais do cantor e violonista

Gilberto, da Bossa Nova
3. Símbolo matemático de soma ou total/Perverso,

ruim
4. O cirurgíão. plástiço Pitanguy / Peça de vestr
5. O símbolo químico do gálio / Tipo" de nuvens altas,

esparsas e de aspecto tênue
6. filidicularizar, zombar
7. Um bicho-papão como Shrek, personagem infantil

.

do cinema I (Bíb!.) Aquele que teria sidp o primeiro
homem

8. Que torna consonantes (os versos) entre si
9. Unida em matrimõnio I A metade de XII
10. Em posição intermediária /19, em algarismos ro-

manos

11. A cantora e compusitora Rita, de "Lança-perfume" 9
j .0 romancista e.contista. peruano Mario Vargas, de
'\Conversa na Catedràl" 10

12. Iniciais do ator Lacerdll ! Rocha de aspecto folhea-
do, eulos minerais são visíveis a olho nu 11

13. Jóia de grande valor com que as damas ornam a

ca�eleira nas grandes cerimônias. 12

•
• •

11
•
•

-

11 1\1
••

• II
•
•

II
II 11

•

2

3

4

6

7

a

13

2 345 6 7 8 9
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NovelaS
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

. Alberto e Dionísio negam que as joias sejam deles. Alberto

acompanha Isabel e os agentes até a polícia. O piloto finge
que não conhece Alberto eele consegue se livrar da acusação.
Dionísio fica furioso com Alberto por ter perdido suas joias. Sa
muel não se conforma com o fato de Dionísio ter conseguido
escapar da acusação de roubo das joias. Undaura teme por
Ester estar na casa de Dionísio. Carol conta a Uno que Maria
Adnia morreu há três anos, segundo vídeo gravado por seu
marido. Mateus ameaça lipe, Veridiana não acredita que a

filha esteja morta .. Dionísio revela a Alberto que queimou as

fotos que estavam no bunker, Alberto pergunta a Ester se foi,
ela quem fez a denúncia contra ele e Dionísio para a polícia.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Plínio e Malu se surpreendem com a revelação de Fa

binho. Bárbara pede que Gilson a ajude a separar Bento de

Amora. Tina se lamenta com Áurea de ter atingido Kevin com

sua vingança. Bento expulsa Bárbara da casa de Gilson. Bár
bara obriga Kevin a voltar para casa. Fabinho conta sua histó
ria para Plínio. Malu se oterece para ajudar Fabinho. Kevin e

Tina fazem um pacto contra Bárbara. Vitinho explica a Filipinho
o personagem que ele fará em seu seriado. Rosemere discute

com Brenda. Fabinho volta a trabalhar na Class Mídia. Vinny
decide ajudar Renata em sua recuperação. Damáris ameaça
Wilson para não se divorciar dele. Lará não desiste de acabar
com a carreira de Amora. Plínio pensa em Irene. Malu, Madá
e Emnia ensinam as crianças a cuidar da horta, e Pedrinlio as
observa. Damáris invade um show de Brunerty.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma explica por que não pode beijarBruno e o tran

quiliza. Paloma pede para dça ajudá-Ia a manter Bruno longe.
Félix vai embora frustrado da casa de Jacques. Carlito é atin

gido ao tentar afastar uma briga entre Márcia e Rita Cadilac.
Tamara aconselha Félix a pedir ajuda a César para conversar

Fofocas
Gretchen realiza seu
·17a casamento

Gretchen casou, mais uma vez. Isso, seis
meses após conhecer o moço, que é francês. A
rainha do bumbum trocou alianças com Car
los Marques, que ela conheceu no fim de 2012,
quando morava em Portugal. A cerimônia se-

.

ereta no civil ocorreu em Paris, na França, onde
Gretchen m<?ra atualmente. Segundo ela, o ca

.samento religioso vai acontecer em agosto, em
Portugal, para reunir toda a família, dessa vez
sim em uma festamaior, aproveitando o perío
do de férias na Europa.

Flor do Caribe

Alberto escapa da cadeia, mas briga com o avô
Dionísio (Sérgio Mamberti) espera ansioso por notícias receber um elogio de Dionísio, Alberto começa unia discus

do neto, que foi levado para depor na delegacia. Quando são com o avô, pois ele não admite que suas joias tenham
Alberto (Igor Rick1i) retorna é um alívio para o avô. O,play- se perdido. Indignado, o velho joga na cara do neto que ele

boy, com ar de superioridade, fala pa,r� o velho ficar tran- só tem feito bobagens e perdido parte da riqueza da família
quilo, pois conseguiu se livrar das acusações. Crente que ia por causa de Ester (Grazi Massafera).

com Jonathan. Nik� e Eron convidam Amarilys para gestar o
filho que eles pretendem ter. Márcia se arruma para seu casa
mento com Atnio. Lutero é oficialmente afastado do cargo de

diretor clínico dohospital, e Jacques finge lamentar o fato. Gigi
e Murilo levam um fora de Lutero. Thales pede para conversar

com Vega. Atillo sente-se tonto antes de ir para o cartório. Pa-
10ma fala para Paulinha que ela ficará emseu apartamento.
César pede para Lutero ajudá-lo a descobrir o que aconteceu

no parto de Luana.

• CARROSSEL - SBT . 20H30
Helena avisa aos alunos que eles. passaram de todos os

limites. As crianças se arrependem do que fizeram e pedem
perdão. A professora os perdoa, mas afirma que é a última

chance. Os pais questionam Olívia sobre o que realmente

aconteceu. Firmino fica irritado ao ver a diretora esconder

parte da história e decide contar tudo. Helena revela as crian
ças que não foi Firmino que contou a Olivia e sim um infor
mante misterioso. Jaime relembra o que contaram a Lucas

na casa abandonada. Firmino conta a verdadeira versão e os

pais ficam mais aliviados. Masa diretora diz que ainda sim é
uma atitude imperdoável e afirma que a explicação não muda
nada. Olívia diz que eles invadiram a escola e que isso é crime
e podem ser expulsos. A diretora dá uma segunda alternativa

aos pais, ela diz que acompanhará seus' filhos bem de perto
no próximo ano.

• DONA XEPA - RECO�D - 22H
Rosália finge ser o documento de uma cliente e deixa

François desconfiado. O jovem decide segui-Ia, mas é inter

rompido pelos capangas que trabalham com Tairone. Felicia-·

no decide comemorar, mas Meg proibe Júlio César de beber,
deixando lis intrigada. Geni, Graxinha e Gisele anunciam que

Xepa é a nova presidente da associação, surpreendendo a to

dos. A feirante agradece, mas afirma que não pode assumir
esse compromisso, pois precisa trabalhar na feira para susten

tar os filhos. Miro decide ir embora, enquanto Robério enfrenta
Dafne. A perlguete o esbofeteia e os dois se beijam. Édison
desabafa com Benito sobre a briga com Yasmin e o debate

. com US. Tairone avise que pegou François.

Barbara Berlusconi
pode estar grávida de
Alexandre Pato

Barbara Berlusconi estaria esperando
um filho do jogador de futebol brasileiro

Alexandre Pato. Segundo a imprensa ita-·
liana tem veiculado, ela _só não fez o anún�.
cio oficial porqueseu pai, Silvio Berlusco
ni, vive um momento muito complicado
na Itália. Na semana passada, Barbara e

Pato curtiram férias na Sardenha, no Sul
do Itália," e o jogador do Milan foi clicado

beijando carinhosamente a barriga dela. A
filósofa de 28 anos já tem dois filhos de um
casamento anterior....

20/3 a 19/4 - Fogo
ALua transita pela última casa

do seu Mapa Natal, por isso você
terá a. sensação de que o dia de

hoje canrinha por Um ritmo de
sacelerado. Sua estrela vai brilhar
intensamente nesta noite. O seu

sucesso será absoluto esteja com

prometido ou não. Cor: roxo.

.•. Libra
.

•. -.' 23/9a22/1O-Ar
O setor profissional recebe po

derosas vibrações aproveite para
daravoltaporcima. Sua expansão
profissional está. em destaque e

este é omomento devocê conquis
tar o reconhecimento que mere

ce. Vênus traz muitas alegrias no
.

campo afetivo. Cor: verde-escuro.

nESCOrpião23/10 «zm: -Água
A chave. do sucesso está em

se fazer o que gosta. Quanto mais
prazerosa for a sua profissão,

. maior a chance de progresso. Vê
nus indica @e você pode ser alvo
das atenções. Sucesso numa con

quista. Na paixão, o entrosamento
vai causar inveja. Cor: creme.

I Touro
, 20/4 a 20/5 - Terra

Hoje, você estará mais amável
e capaz divulgar suas ideias e seus
projetos. O dia é ideal para conta
tar pessoas de fora e ampliar a sua
clientela. Não perca a chance de
estreitar seus laços de amizade.
Vênus favorece 'as relações mais
íntimas. Cor: verde.

,Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

O setor profissional recebe po
derosas vibrações-nesta quinta-fei
ra , então, não pense pequeno! Há
possibilidade de conquistar algo
que sempre julgou impossível.
Não faltará inspiração para inves
tir no romance nem para realizar
suas esperanças. Cor: cinza.

.

' Sagitário
22/11 a2I/12-Fogo

Suas emoções vão estar à flor
da pele, Uma gostosa nostalgia
pode tomar conta do seu astral
nesta quinta-feira, favorecendo o

seu lado criativo. Vênus traz sorte
naspaqueras e nos namoricos. Re

lação estávelprotegida pelas estré
Ias. Cor: laranja.

·:Câncer
21/6 a 21./7 - Água

A Lua transita pela Casa da Fé
e da Espiritualidade. É um bom

. dia para renovar suas esperanças
e investir nos seus projetos de ex- •

pansão. Sua vida amorosa cami
nha para uma maior solidez sem

perder amagia. O entrosamento a

dois será invejável. Cor: cinza.

: Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra _

-

Tudo que envolva comunica-
ção e transporte conta com o apoio
das estrelas. Bom <!ia p� quem
deseja expandir sua clientela. É
tempo de assumir um compro
missomais sério na área afetiva. O
clima é de profunda sintonia com
a sua cara-metade. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Você terá uma maior percep
ção do valor das coisas e do seu

valor, razão pela qual poderá ser

bem-sucedido(a) nos negócios.
Vênus ingressa em seu signo, real
çando todo seu charme e poder de
sedução. Sua sensualidade vai dar
as cartas no amor. Cor: roxo.

Aquário
2I/l a 18/2-Ar

Tudo O quêvocê conseguir será'
fruto do seu trabalho, por isso vá
fi luta. Júpítertraz boas vibrações
para quem quer "expandir a sua

área de atuação profissional. Sua
vida amorosa ganha um novo em

balo. Estabilize um vínculo recen

te. Cor: tons pastel.

�Peixes
1E;119/2 a 19/3 - Terra

Sentimentos de fé e otimismo
vão aumentar sua coragem para

seguir em frente. VêIlUS favorece
os cuidados com o corpo e o visu

al, deixando você mais atraente.

No campo afetivo, os ventos estão
a seu favor. É hora de realizar as
suas esperanças, Cor: más.

Virgem
2$/8 a 22/9 - Terra

De algum modo, você se Per
ceberá mais sensível às necessida
des alheias e se ocupará de tentar
preencher essas expectativas. Tra
balho com o. público favorecido.
Mantenha a discrição sobre sua

vida amorosa. A dois, o entrosa

mento será invejável. Cor: pink.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana jaragua@festadasemana.com.br .

Fotos da Sociedade Aliança
- Baile de formatura de

danças gaúchas

Adejalma Dalpiaz e Rosang.ela Mertens.Elaine Balsanelli

Grupo Nativista

Festa de Rainha
com baile
A Sociedade Atiradores

Independência, de Jaraguá do
Sul, promove neste sábado (29), a
tradicional Festa de Rainha com
Baile. A concentração dos sócios,
convidados e simpatizantes está
marcada para as 14h na sede social

.

.'

sendo que a saída em busca da
Majestade de Tiro, Tania Buttendorff
Schwartz, será às 14h30, sob o
comando deAdriane Henn, O
baile iniciará às 23h com animação
da BandaMilenium Cia. Shaw.
Endereço da Sociedade: Estrada
Jaraguazinho, Bairro Garibaldi.
Outras informações nos telefones
3055-8014 ou 3055-8040.

André de Souza, Karen Silva, Altair Sclireiber,
Tamara Kopp e Rafael Domingues

Cliques da 2a Festa da

Cerveja da Sociedade
Centenário

Scheili Floriano, Rita Bazanella
e Leliz Ramonny Volski

Elizabetha Steilein e Adriano Oldenburg

Fabiane Lindemann

.l,

/
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·GoveITIo projeta
•

mais vagas para
médicos no País
MEDIDA' M.inistério da Saúde pretende contratar 35 mil

profissionais para atender as áreas onde há mais deficiência

Agência Brasil

A té 2015, serão criadas

r1.3s mil vagas para mé
dicos no Sistema Único de
Saúde CSUS), informou o

Ministério da Saúde. De

acordo com a pasta, os pos
tos serão abertos com in
vestimentos do Ministério
da Saúde. O número pode
crescer com as verbas na

área aplicadas pelos estados
e municípios paraampliar a
rede de atendimento,

O ministro divulgou
também um balanço do

Programa de Valorização
do Profissional da·Aten
ção Básica (Provab), que
estimula a ida de médicos

para o interior do país e

tem, atualmente, 3,5 mil

profissionais atuando na

atenção básica à saúde. O

programa destinou 39%
dos profissionais para a pe
_riferia das capitais e regiões
metropolitanas, 28% para
zonas rurais e com índices
de pobreza intermediária e

8ALANÇO Conselho Federal de Medicina diz que País
tem 388.015 médicos, cerca de 1,8 por mil habitantes

elevada, 10%. para municí

pios com mais de 100 mil
habitantes e 22% para a

periferia de cidades do in
terior de porte médio.

O Provab terá uma

nova chamada para mil

enfermeiros e 500 dentis-

tas. No caso dos enfermei

ros, a prioridade será para
capitais e regiões'metro
politanas com população.
superior a 100 mil habitan
tes. No caso dos dentistas,
a prioridade será as áreas
mais carentes.

Educação
..

Inscrições do ProUni terminam nesta quinta
As inscrições para o

Programa Universidade
para Todos CProUni) foram
prorrogadas até hoje. As

A Hidropar Comércio
de Materiais Hidráuli
cos LTDA ME informa

que foram extraviados
os blocos de notas fis
cais de serviços série

IS, números 1 ao 50,51.
ao 100 e as notas 150,
201, 202, 249 e 250 em

branco, da empresa.

Jaraguá do Sul; 25 de

junho de 2013.

inscrições devem ser feitas
.no site do ProUni. Com o

adiamento, o
.

calendário
também teve modificações.

O programa oferece bolsas
em instituições particulares
de ensino superior. Podem
se inscrever,estudantes que

WEGS.A.
COMPANHIA ABERTA

CI\IPJ 84.429,695/0001-11
AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos que o Conselho de Administração da WEG, em reunião realizada

hoje, deliberou declarar juros sobre capital próprio ("JCP") no valor total de R$
43.794.279,84, correspondente a R$ 0,07058823 por açãe, aos titulares de ações
escriturais nesta data de 25 de junho de 2013, "ad referendum" da Assembleia
Geral. O pagamento de JCP ocorrerá a partir do dia 21 de agosto de 2013 e

será feito pelo valor liquido de R$ 0,06000000 por ação- já deduzido o imposto
. de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que
comprovarem até 28 de junho de 2013, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição
financeira escrituraria das ações da WEG S.A., sua condição de imunes ou de

-desobrigadas da retenção por disposição legal. O valor pago como JCP será

imputado aos dividendos obrigatórios conforme determina o artigo 37 de estatuto

social da WEG. A partir de 26 de junho de 2013 as ações de emissão da vVEG
S,A. serão negociadas "ex-juros sobre capital próprio". Informações adicionais

podem ser obtidas no Banco Bradesco S.A., departamento de ações e custódia,
Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente na sede
da WEG S.A., Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3,300, CEP 89.256-900,
Jaraguá do Sul_ (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 25 de j�nho de 2013

COZINHEIRO

Jaraguá do Sul

AUXILIAR DE COPA E COZINHA

Jaraguá do Sul

Até-o dia 03/07, pelo site.

Banco de
Candidatos

Até o dia 03/07, pelo site ou

comparecer no SESI, no dia 04/07,
das 08h ás 08h30min, munido de

currículo, para inscrição presencial
e em seguida realização de prova

técnica e entrevista".

Endereço: Rua Walter Marquardt,
835, Barra do Rio Molha.
Telefone: 47 33729413,

Banco de
Candidatos

Até o dia 03/07, pelo site ou

comparecer no SESI, no dia 04/07,
das 08h às 08h30min, munido de

currículo, para inscrição presencial
e em seguida reàlização de prova

técnica e entrevista",

Endereço: Rua Walter Marquardt,
835, Barra do Rio Molha.
Telefone: 47 33729413.

MEElICO ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOG,ISTA
Jara uá do Sul

01 Até odia 03/07, pelo síte,

MEDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGISTA
Jara uá do Sul

01 Até o dia 03/07, pelo site.

MEDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGISTA
Jara uá do Sul .

01 Até o dia 03/07, pelo site.

MEDICO ESPECIALISTA - PEDIATRA
Jara uádo Sul

01 Até o dia 031.07, pelo site,

MEOICO DO TRABALHO
01

9.170,76 - Juros: R$18,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA
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Novo endereço: RuaCel Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SjJL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 250969/2013 Sacado: R SllYA EQUIPAMENTOS PARA PISO
NASME Endereço:RUA GERMANOMARQUARDT 299 - VIlA lAIAU - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: UNlPRlMENORTEDO PARANA
Sacador. ROTh INDUSTRIA IlDA Espécie: riMI - W TItulo: GllD077/2 - Moti
vo: falta depagamentoValor..R$ 9.170,76 - Data para pagamento: 02/07/2013-
Válor total a pagar R$9.266,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$

Apontamento: 250971/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PlSO
NAS ME Endereço:RUAGERMANOMARQUARDT 299 -VIlA lAIAU - JARA
GUÁDO SUL-SC-CEP: 89256-200 Cedente: UNIPRlMENORfEDO PARANA
Sacador. R(J]i\ INDUSTRIA IlDAEspécie: DMI - N° TItulo: G80057/l - Moti
vo: faltade pagamentoValor.R$ 9.127,36 - Data parapagamento: 02/07/2013-
Valor total-a pagar R$9.223,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.127,36 - Juros: R$ 18,25 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligêrcia:R$ 17,63

Apontamento: 250973/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS PARA PISO
NAS ME Endereço: RUAGERMANOMARQUARDT 299 - VIlA lAIAU - JARA
GUÁDO SUL-SC· CEP: 89256-200 Cedente:ATIANTAFUNDO DE INVESTI
MEN1D EM DIREITO Sacador. ROl'A INDUSTRIA IlDA Espécie: DMI - N°
TItulo: Ga0056/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.778,07 - Data para
pagamento: 02/07/2013-Válortotal a pagarR$8.873,1ODescrição dos valores:
Valor do título: R$ 8.778,07 - Juros: R$17,55 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$17,63

Apontamento: 251032/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1DS PARA PISO
NAS ME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 . VIlA lAIAU - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: FlDC EMPIRlCA SIFRA PRE
MlUM Sacador. R(J]i\ INDUSTRIAIlDA Espécie:DMI - N° Titulo: G79938/2
- Motivo: falta de pagamento Valor.. R$ 7.502,04 - Data para pagamento:
02/07/2013- Valor total a pagar R$7.597,02 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 7.502,04 - Juros: R$17,5OEmolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

'

Apontamento: 251018/2013 Sacado: R. SlIYA EQUJAPAMEN1DSP/ PISC En

dereço: RUAGERMANO MARQUARDT, N. 299 - VIlA lAIAU - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. R(J]i\
INDUSTRIA IlDA Espécie: DMI - N° TItulo: Ga0059/2 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 9.552,56 - Data para pagamento: 02/07/2013- Valor total
a pagar R$9.639,59 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.552,56 - Juros:
R$ 9,55 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: \1$
24,50-Diligência:R$I?,63

'

Apontamento: 251026/2013 Sacado: R SILVA EQUJAPAMEN1DS P/ PIse
Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT, N. 299 - VIlA lAIAU - JARAGUA
DO SUL-SC -' CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador. R(J]i\
INDUSTRIA IlDA Espécie: DMI - N° TItulo: G79971/3 - Motivo: falta'de pa
gamentoValor. R$ 9.703,51 - Data para pagamento: 02/07/2013-Valor total
a pagarR$9.8oo,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.703,51 . Juros:
l,l$ 19,40 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250962/2013 Sacado: R SILVA EQlllÃPAMEN1DS P/PISC
Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAIAU - JARAGUÁ
DO SUL-Se· CEP: 89256-200 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador: R(J]i\
INDUSTRIA IlDA ESpécie: DMI - N° TItulo: Ga0033/2 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 9.551,14 - Data para pagamento: 02/07/2013- Valor total
a pagarR$9.647,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$9.551,14- furos:
R$19,1O Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250368/2013 Sacado: ROSIT.DA CAMARGO CAREGAlTI En

dereço: RUA DOMINGOS ANAClETO GARCIA, 5085 - TRFS RIOS DO NOR
TE - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89266·300 Cedente: FERPIAX FERRAGENS E
ALUMlNlO IlDA Sacador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 544/02 - Motivo:fultade
pagamentoValor. R$ 987,50 - Data para pagamento: 02/07/20,13- Valor total
a pagar R$1.076,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 987,50 - Juros:
R$ 1,64 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$ 27,86

Apontamento: 250942/2013 Sacado: sqNEl11AJ,lMENTOS lIDA Endereço:
RUAFIIlEllS Sl'INGHEN71- JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89256'470Ceden
te: CONESULCONSUUúRIAENEGOOOS IlDA Sacador:MARCIAREGINA
ALVES DEARAUJO DAIPRA - M Espécie: DMI - N'Tirulo: PR09915/01- Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 349,00 - Data para pagamento: 02/07/2013-
Valor total a pagarR$432,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 349,00 -

Juros: R$I,04Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo",na data de 27/06/2013. Iaraguã do Sul (SC), 27 de junho
de2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 17

EDITALDElNTlMAÇÃODEPROTFsro
,

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contardesta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INTIMADOS DOPRarFSfO:
Apontamento: 25](100/2013 Sacado: DEPASE SERVICOS ElETRlCOS IlDA

Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 253 - VIlA lAIAU - JARAGUA DO
SUL-SC· CEP:.89256-200Cedente: BANCODAYCOVALSÂ Sacador. EBERLE
EQUIPAMENTOS E PROCFSSO Espécie:DMI - N° TItulo: 3402022601- Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$1.239,96 - Datapara pagamento: 02/07/2013-
Valor total a pagar R$1.319,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.239,96 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250670/2013 Sacado: IACASACONSTRUTORAIlDA Endere

ço: R CAMILOPICOill,l77 . ESIRADANOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89254-360 Cedente: BAKOF I E C DE FIBEBGlAS LIDA Sácador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: l00480-B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 713,33 - Data

parapagamento: 02/07/2013-Valor total apagarR$793,53Descrição dos valo
res: Valordo título:R$ 713,33 - Juros:R$1,90Emolumentos: R$12,25· Publica
ção edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 251040/2013 Sacado: MARlDN KRATSCH Endereço: RUA
WILY BARfEL 400 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-130 Cedente: SICOOB
BWCREDI SC COOP CRED UVRE ADMIS Sacador. MARIO FIlMAGENS
IlDAME Espécie:DMI - N°TItulo: 519 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
183,00 - Data para pagamento: 02/07/2013-Valor total apagarR$259,33 Des
crição dos valores: Valor do título: R$183,OQ - Juros: R$ 0,54Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 250672/2013 Sacado: MEBCADINHO PEPOS IlDAME Ende

reço: R ROBERTO ZJEMANN 1434 - CZERNIEWICZ - JARAGlJA DO SUL-SC
· CEP: 89255�3oo Cedente: NUTIUSUL SA PROD ALIMENTIOOS Sacador.
· Espécie: DMI - N° TItulo: 0041!502402 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
881,12 - Data para pagamerito: 02/07/2013-'Valortotal a pagarR$959,25 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 681,12 - Juros: R$ 2,34Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência:R$15,94

Apontamento: 250939/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCiNAS
ME Endereço: GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA lAIAU - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: UNIPRlMENORfEDO PARANA Sacador.
R(J]i\ INDUSTRIAIlDAEspécie:DMI - N" Titulo: Ga0076/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 9.665,50 - Data para pagamento: 02/07/2013-Valor total
a pagarR$9.762,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.665,50 - Juros:
R$19,33 Emolumentos: R$12,2,5 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250959/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAM)lNTOS PARA PIse
Endereço: RUAGERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUA DO SUL-se - CEP:
89256·200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador. R(J]i\ INDUSTRIA IlDA Es

pécie:DMI - N°TItulo: Ga0078/2 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 9.833,42
- Data para pagamento: 02/07/2013- Valor total a pagar R$9.930,56 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9.833,42 - Juros: R$19,66Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$17,63

Apontamento: 250964/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISO-

���Jj6"��-����=���f.�l�:t.'=p�:
MlUM Sacador. RO'J1\, INDUSTRIAIlDAEspécie:DMI - N°Titulo: Ga0036/2
· Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.636,09 - Data para pagamento:

.

02/07/2013· Valor total a pagar R$9.736,05 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 9.636,09 - Juros: R$ 22,48Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250967/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISO
NASME Endereço: RUAGERMANOMARQUARDr 299 - VIlAlAIAU - JARA·
GUÁDO SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: ATlANTAFUNDODE INVESTI
MEN1D EM DIREITO Sacador. R(J]i\ INDUSTRIA IlDA Espécie: VMI - N°
Título: G8oo35/2 - Motivo: falta de pagamentovalor; R$ 9.302,55 - Data para
pagamento: 02/07/2013-Valor total a pagarR$9.398,63 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.302,55 - Juros: R$18,60 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 2�,50 - Diligência: R$17,63
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Plano de mobilidade
A Federação das Indústrias (Fiesc) lan

çou a primeira fase do Plano de Mobilida
de da indústria, durante seminário sobre
o tema. O 'objetivo da iniciativa é garantir
maior segurança e a melhoria da mobilida
de de pessoas, veículos e cargas. Nesta fase,
o foco será o litoral do- Estado. Mais tarde,
serão incluídas as demais regiões. Ontem foi

apresentado o estudo sobre cabotagem (na
vegação realizada entre portos brasileiros).
Por meio deste modal, pode haver significa
tiva redução de caminhões nas estradas. Por

isso, a cabotagem, apesar de relativamente

pouco conhecida, é uma alternativa para a

melhoria da mobilidade e, por conseqüên
cia, para a ampliação da competitividade na

indústria catarinense.

Demanda por crédito
Dados da Boa Vista Serviços, adminis

tradora do Serviço Central de Proteção ao

Crédito; com abrangência nacional indicam

que em maio o indicador de Demanda por
Crédito expandiu 7,3% quando comparado
a abril. Desconsiderados os efeitos sazonais,
a série apresentou movimento oposto, con
traindo 1,9%. Nos 12 meses encerrados em

maio deste ano houve elevação de 2,9% em

relação aos 12 meses terminados no mesmo

período de 2012. Na comparação entre o re

sultado acumulado em 2013 contra o período
correspondente no ano anterior, a variação
do indicador foi de -0,3%.

Lourival Karsten

ElDpresas
Ütempo é muito cruel com as

empresas. Quem tiver dúvidas
a este respeito convido a examinar
a lista dos negócios que já exis
tiam em Jaraguá do Sul há 75 anos,

quando foi fundada a Acijs. Elas se

resumem a um reduzido grupo que
inclui a firma Weege, Breithaupt,
Chapéus Marcatto e Indústrias Reu
nidas (hoje Duas Rodas).

A elas se somam O Correio do
Povo, Escola Jaraguá, Hospital São

José e Clube Atlético Baependi. Estas
empresas sobreviventes passaram por
inúmeras transformações. Da análise
de suas histórias podem ser extraídas

preciosas lições que vão desde a forma
de sucessão dos gestores à disposição
para explorar outras oportunidades e

alterar o foco de suas atividades, de
acordo com as mudanças no ambien
te de negócios. O cenário econômi
co muda e as empresas precisam se

adaptar, ou não sobreviverão.

DIVULGAÇÃO

O Brasil costuma importar feijão, especialmente nas épocas de entre
safra mas, de agora até outubro, governo estima que serão necessárias 200
mil toneladas para regularizar o abastecimento. O feijão - e afeijoada - é
um alimento tipicamente brasileiro e, por isto, é limitado o número de países
que dispõem estoque do mesmo para exportação. Os melhores candidatos
são Argentina, China e México. Considerando que nosso País tem condições
de produzir feijão namaíor parte do seu território, é difícil entender esta
necessidade de importação enquanto exportamos soja.

www.gumz.com.br
(47)33714747

Co ta ilidade
�1fIIril=-1dII
�:�

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Soja .Preocupação
Com o aumento da produção do grão Governos dos países vizinhos acom-

nas Américas e até na Europa, espera-se panham com preocupação a evolução da

para os próximos meses uma pressão so- onda de protestos no país: Oficialmente é
bre os preços que deverão cair, assim como pelo risco de reflexos econômicos causados
os preços de outras oleaginosas. Apenas a por estes movimentos, que poderão afetar
soja deverá ter um aumento na produção as 'relações comerciais com os países. A
mundial nesta safra em torno de 10%, re- maior .ameaça, no entanto, é institucional
fletindoum período de preços elevados. O pois governantes vizinhos temem uma

seu impacto sobre os preços dos alimentos contaminação com o início de movimentos
é direto e indireto pois afeta o preço do óleo de protesto também em seus países. Não
comestível, como o preço das aves que são faltam populações descontentes, especial-
alimentados pelo grão. l{-iílllll !jiliIlIIIlWMtflWl�mm�illlljli! I, r z • l,!
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íNDICE PERíODO
SELlC 8,0% 29.MAI0.2013

TR 0% 26.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +Q,59% 26.JUNHO.2013

NASDAQ +0,85% 26.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 16,15 +0,94%
VALE5 26,75 -2,73%
BVMF3 12,11 0%

POUPANÇA 0,5000 27.JUNHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,77% US$100,940
OURO -0,11% US$1225,910

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1889 2,1894 -1,02%
DÓLAR TUR. 2,1600 2,2700 -1,3%
EURO 2,8446 2,8457 -1,74%
LIBRA 3,3491 3,3501 -1,89%

Fematex 2014
A Feira Internacional de Solu

ções para a Indústria Têxtil - pro
movida pelo Sintex - Siridicato das
Indústrias de Fiação, Tecelagem �
doVestuário - já tem.definida adata
de 20 a 23 demaio de 2014 para sua
realização. Entre os expositores, a

edição de 2014 contará com a par

ticipação de empresas que se .dife
renciam na produção de fios e fibras
especiais, matérias-primas para o

setor têxtil, tecidos, aviamentos e
.

complementos, produtos químicos
e auxiliares, equipamentos e novas

tecnologias, serviços, consultoria,
.

ensino e sistema de gestão.

Focada-no segmento da
eletrônica, comemora hoje 22
anos de atividades.

Guerra fiscal
o empresário' Tiago Co

elho escreveu interessante

artigo com o título "Guerra
Fiscal: doença ou remédio?".
Este tema merece uma pro
funda reflexão, pois, os que
combatem os incentivos fiscais
lembram que os mesmos são
concedidos com' os recursos

gerados pelas empresas já es

tabelecidas e os que os defen
dem lembram os benefícios
trazidos pela desconcentração
industrial. Evidentemente o

ideal seria uma política econô
mica - e industrial- que insta

lação das empresas apenas de

vide ao ambiente' econômico

proporcionado mas, em nosso

país estamos bem longe disto e

por isto trata-se deum assunto

quemerece ser debatido.
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Melhoria da renda ajudou
a impulsionar o comércio
PESQUISA Entre 2007 e 2011 � a produtividade do

. ,

trabalho no comércio registrou crescimento de 3,9%

Agência Brasil

Entre 2007 e 2011, a produtivi
dade do trabalho no comércio

registrou crescimento de 3,9% na

média anual. No mesmo período,
o crescimento real anual médio de
valor adicionado ficou em 10,7%,
acima do aumentomédio anual do
número de pessoas ocupadas,' que
foi de 6,5%. O valor adicionado

. das empresas inclui as várias re

ceitas (bruta, líquida, financeira)
e gastos, inclusive despesas ope
racionais.

As informações constam da

Pesquisa Anual do Comércio

(PAC), divulgada ontem pelo Ins

tituto Brasileiro de Geografia. e
Estatística (IBGE). Na avaliação
da técnica de informação da Coor-

denadoria de Serviços e Comércio,
Clician Oliveira, a atividade foi fa
vorecida no período, entre outros

fatores, pela valorização do salário
mínimo. "Em média, o comércio
brasileiro teve crescimento real do
valor adicional acima do número
de pessoas ocupadas. Isso. signi
fica que, de 4007 a 2011, houve

valorização do salário mínimo e

políticas de transferência de ren

da ", disse.
Para o IBGE, o comércio va

rejista, entre 2007 e 2011, "asse

gurou um desempenho positivo
ao total do comércio brasileiro. O
consumo das famílias apresentou
significativa contribuição às fases
de crescimento da economia e re

presentou importante instrumen
to para enfrentar a crise mundial.

OCP/EDUARDO MONTECINO

.!t(> '''{i; Consumo do brasileiro nos últimos anos contribuíram

para EI crescimento da economia, principalmente na crise de 2008

PãS-sagens
ANTTadia
o reajuste

Depois das ondas de

protestos contra os aumen

tos de passagens nos servi

ços de transporte público, a
Agência Nacional de Trans
porres Terrestres (ANTT)
resolveu adiar o reajuste
das tarifas do serviço inte
restadual e internacional
de passageiros, que seria

aplicado em julho. O. per
centual só será concedido

após o término das' nego
ciações que a' agência ini
ciou com as empresas per
missionárias que operam
as 2.652 linhas de ônibus
de longo curso no país.
A'ANTT

.

não revelou

qual seria o índice aplicado
. no reajuste. "Encontram-se
em andamento os estudos

para atualizar os custos do

setor, manter o equilíbrio
financeiro dos contratos e

garantir tarifa, mais justa
ao usuário desse serviço",
disse a agência, em nota. O

órgão federal é responsável
pela regulação do serviço.
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Grubba promete investimentos
Vl6rrA Secretário
esteve em reunião

com prefeito Dieter

Janssen (PP) e
confirmou quase
R$ 2 milhões para
estrutura física

Verônica Lemus

Osecretário. do. Estado
de Segurança Pública,

César Grubba, esteve on

tem em Jaraguá do. Sul para'
participar de reunião com o "

prefeitoDieter Janssen (PP).
Ele ouviu pedidos do. muni

cípio e prestou contas sobre
o que está sendo feito na re

gião pelo governo estadual.
.

"Grubba informou que o

governo já tem reservado R$
1,5milhão para a construção

de uma sede para o Institu
to. Geral de Perícias (IGP).
O processo de licitação irá
iniciar somente depois que a

Prefeitura viabilizar o terre
no para abrigar a sede. "Com
isso, resolvemos a questão
física", disse Grubba. O local
escolhido fica no bairro Bar
ra do Rio Molha, nos fundos
da prefeitura.

O governo do Estado
avalia se a parte plana do
terreno terá o' espaço sufi
ciente para a estrutura. De
acordo com o prefeito Dieter
Janssen, o espaço pertence
ao Estado, mas se não for
suficiente, existem dois ter-

,
renos vizinhos que podem
Ser - viabilizados. Um per
tence à Prefeitura e o outro

terreno é UIÍla propriedade
particular, que teria que ser

comprado. pelomunicípio.

Outra questão envol- para Jaraguá do Sul no iní
vendo o IGP é a morosida- cio de julho, para cobrir a

de e demanda reprimida .

vaga em aberto há mais de
na emissão de Carteiras de dois meses, com a saída de
Identidade, Além de anun- Fernando de Faveri. Outro
dar o encaminhamento de anúncio feito pelo. secretário
mais quatro estagiários,' o foi o da viabilização de R$
secretário comentou que o 450milpara a construção de
sistema de emissão de iden- uma nova sede para a Dele
tidade está em processo de gacia daCriança, Adolescen
mudança, nos moldes do te, Mulher e Idoso (Dpcami)
sistema de emissão das Car- em Jaraguá do Sul. Parti
teiras de Habilitação. ciparam da reunião o vice-

"Hoje o profissional tra- , prefeito Jaime Negherbon
balha na emissão da iden- (PMDB), o delegado Uriel
tidade desde o início da Ribeiro, o deputado estadual
solicitação. até a entrega do

.

Carlos Chiodini (PMDB) e o

documento, mas com a mu- comandante do 140 Batalhão
dançaparte do processo será da' PM, o tenente-coronel
feito em Florianópolis", ex- Gonçalves. Quem também
plicou.Grubba, . acompanhou as conversas

Mesmo fora da pauta, foram b promotor Márcio
o secretário informou tam- Cota, o delegado da polícia
bém que um novo. delega- civil Aldo,Pinheiro D'Avila e

do está para ser transferido outras autoridades do setor.

Mais efetivo para as políciasMilitar e Civil
Outro pedido relatado

pelo vereadorArlindo Rin
cos (P]') ao secretário de

Segurança Cesar Grubba
foi o alimento no número

de efetivos da Polícia Mili
tar e Polícia Civil. Grubba
informou que uma nova

turma de 114 a 120 novos

policiais militares está

para se formar em agosto,
mas ainda não há como

dizer quantos exatamente

virão para a região. "Para
trazer (a Jaraguá do Sul)

o.fidDaDrops
Setores s� articulam para o combate

O dia mundial de com

bate às drogas, comemora
do ontem, teve uma desfe
cho especial em Jaraguá do
Sul com a conclusão da Ofi
cina deMobilização Interse
torial de Políticas Públicas.
Divididos em seis grupos,
os 370 participantes dos
setores de educação, saúde,
justiça e cidadania,

. segu
rança pública, assistência
social e trabalho discutiram

pontos críticos e sugeriram
.

estratégias pata enfrentar o
problema no Estado.

Entre os principais gar
galos, os grupos aponta
ram a' falta de comunica

ção entre as áreas e a falta
de capacitação continua
da dos profissionais que
atuam nos segmentos. A
articulação da rede de ser
viço, atendimento e pro
teção, e um sistema com

partilhado de informações

poderiam ajudar a resolver
alguns dos problemas liga
dos a dependência de en

torpecentes.
As propostas levanta

das na Oficina, que reuniu
32 municípios do norte do.

Estado, devem ser avalia
das por um Colegiado Ges
tor e depois serão agrega
das às ideias de outras

regionais. O produto final
vai compor o Plano Catari
nense de Políticas Públicas
sobre Drogas, com previ
são pata ser apresentado
em dezembro.

Di'V"eMiC4�,e
,

"Vamos considerar as
diversidades econômicas
e sociais de cada região,
levar em conta a reali
dade local", ponderou o

coordenador do evento e

secretário adjunto-da Se-

,

cretaria Estadual de As
sistência Social, Trabalho.
e Habitação, Eleudemar
Ferreira Rodrigues,

"Nunca se trabalhou
em rede e pela, primeira
vez estamos tentando fazer
isso, estabelecendo canais
de comunicação entre os

órgãos, e colocando líde-
, res para dialogarem entre

os governos municipais e

o Estado", disse Rodrigues,
que elogiou o alto nível téc
nico dos profissionais da

região durante.as discus
sões de ontem. Dos quase
400 participantes, 96 eram
profissionais da saúde, 92
assistentes sociais, 90 edu

cadores, 47 integrantes de
comunidades terapêuticas
e de conselhos muniçipais
de entorpecentes, 17 poli
ciais, 12 conselheiros tute
lares e quatro servidores do
judiciário.

EDUARDO MONTECINO

ReSPOSTAS Secretário
ouviu pedidos do prefeito
e vereadores de Jaraguá

mais' efetivos de . forma cada", disse o secretário.
imediata teríamos que Hoje, Jaraguá do Sul pos
retirá-los de outro muni- . sui 164 policiais militares,
cípio, mas a situação em sendo-que em 2002 o nú
todo o Estado está compli- mero. era de 189.

Amôma

Empresa controla vazamento
contaminação aos funcio�· atacamenina
nários. Os Bombeiros Vo-

Um vazamento de amô
nia for registrado em uma

empresa de Jaraguá do Sul
no final da tarde de ontem,
no Bairro Ilha da Figuei
ra. A brigada de incêndio
interna conseguiu isolar
a área, evitando qualquer

luntários foram acionados
e confirmaram os corretos

procedimentos e controle
do produto químico, que se
transforma emvapor e pode
provocar irritação na pele.

Sem habilitação e bêbado
bilitados. Um deles, de 40
anos, apresentava sinais de
embriaguez e o bafômetro
apontou em img/L, Ele foi

preso em flagrante Por cri
ram, mas foram notificados me de trânsito. As duas mo
pela PM por hão serem ha- tos'CG 125 foram recolhidas.

.

Dois motociclistas co

lidiram na noite de terça
feira, na Estrada Campinha
Central, em Massaranduba.
Os condutores não se feri-

GUi:lra:mirin:l
.

Foragido é capturado

Com isso, resolvemos
a questão física.

Ce9ar Grubba� fkJbre
a gede do fGP

Equipemaior
para o IGP

Sobre o pedido de re

forço na equipe de pro
fissionais, que atuam nas

três frentes do IGP - pe
rícias, IML (Instituto Mé
dico Legal) e emissão. de,
Carteira de Identidade
- o secretário de Seguran
ça, Cesar Grubba, disse

que a previsão é de trazer
mais quatro estagiários
do Estado e que mais um

perito e um auxiliar mé
dico legal já estão confir
mados. Hoje, o IGP conta
com quatro profissionais
e quatro estagiários, esses
cedidos pela Prefeitura.

Guaramirhn
Vízinho

"Foi encaminhado ao

Presídio Regional de Jara

guá do Sul o homem dezç
anos, denunciado porestu
pro de vulnerável namanhã
de ontem, no Bairro Escoli
nha, em Guaramirim. Ele
era vizinho da vítima, uma
menina de sete anos; e teria
entrado na casa, por volta
das 7h. O suspeito deitou
na cama da criança e come

çou a acariciá-la, até que a

menina gritou e o irmão, de
17 anos, a socorreu.

A família registrou quei
xa na Delegacia e os policiais
civis foram até a residência
do acusado e o. prenderam.
O homem confessou o cri-

Um homem de 32 anos 30 BOs contra ele, princi- me e a vítima fez um exame

foi preso na manhã de on- palmente por furto e arrom- de corpo de delito. Esta já é
.

tem, quando a Polícia Mili- bamento. Foragido da jus-' a segunda vez que ele ataca

tar identificou o suspeito. no tiça de Curitibanos, ele foi a menina, mas na prirrieira
Centro de Guaramirim. Já encaminhado ao Presídio tentativa a família não acre

foram registrados f rniàJislldâ IIIRê)?jon:a}i.1 � I , III j j II. II i I t IIII i .di�@\l P<ii�<jlfW.ÚI:lci� da�tiJna.
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FUTURO Há treze anos, Projeto Evoluir forma atletas e cidadãos. Cerca de 1.900 crianças são atendidas gratuitamente, graças ao apoio da Marisol, do SESI e da FME

No Dia do Voleibol, ADV
celebra reconhecimento

"MODELO Projeto de iniciação desenvolvido em Jaraguá do Sul é apontado
como um dos melhores do País pela Confederação Brasileira de Voleibol

Lucas Pavin

Qdia do voleibol é come

morado em 27 de junho.
Para lembrar a data, nada
melhor que citar a Associação
Desportiva Voleibol, oe Jara

guá do Sul, considerada uma

das principais referências da
modalidade em Santa Catarina
e que possui um projeto com

destaque nacional.
Desde 2001 envolvido com

o voleibol jaraguaense, o coor

denador Benhur Sperotto é um

dos principais responsáveis por
alavancar o esporte na cidade.
Prova disto, são os resultados
obtidos pelas equipes dentro
de quadra, que teve em 2012

o melhor ano do voleibol mas-

culino na história do município mente cerca de 1.900 crianças,
e neste ano vem se destacando de forma gratuita, em 18 polos.
novamente. E!'Jl contrapartida, Desenvolvendo um projeto em

o naipe feminino não apresenta conjunto com o governo fede-
o mesmo sucesso e isso preo- ral, este representante-está ma
cupa o Sperotto, que tem como peando 50 cidades para que sir
justificativa a falta de trabalho a vam de modelo. Pela dedicação
longo prazo, fator que o femini- e competência do Evoluir, Ja
no nunca teve oportunidade. "O raguá do Sul foi indicada como

voleibol é um todo. O problema uma d.as melhores iniciações
é que houve uma grande troca no país. "É um orgulho mui

de treinadores nos últimos anos to grande para nós de que este

e não conseguimos implantar projeto tenha sido reconhecido

uma filosofia", afirmou. pela CBV', disse Benhur.
Há cerca de um mês, Jara-

-

"Estamos sempre correndo

guá do Sul recebeu a visita de _ atrás para que não estaciona

um representante da Confe- mos. Não- podemos achar que

deração Brasileiro de Voleibol está bom assim e vamos conti

(CBV), que veio conhecer o pro- nuar a desenvolver bem a par

jeto Evoluir, criado a mais de te de treinadores e técnica dos
uma década e que atende atual- alunos", finalizou o dirigente.

Não podemos achar que
está bom assim e vamos

continuar a desenvolver

bem a parte de treinadores

e técnica dos alunos.

Benhur Rosado Sperotto,
coordenador do voleibol

E TRAUMATOLOGIA se
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Comemoração
Aniversário
da entidade

Napróxima terça-feira (dia 2 de

julho); a Associação Desportiva de
Voleibol (ADV) completa 13 anos.

Segundo o coordenador Benhur

(que está na modalidade há exatos

53 anos), a entidade não costuma

organizar festividades para a data,
pois a alegria de servir o voleibol

jaraguaense já é enorme. "Não
costumamos festejar o aniversário
da ADV, pois acredito que temos

festejado todos os dias servindo o

esporte local. Temos conquistado
nos últimos anos muito espaço e

muita satisfação em poder realizar
este belo trabalho. Eu tenho sem

pre que agradecer a oportunidade
que me deram em vir plantar O

projeto na cidade", afirmou.
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UFC BeloHorizonte
Três grandes lutas estão confirmadas pelo UFC para o dia 4 de '

setembro, em Belo Horizonte. Pelo início do card já dá pra se ter

uma idéia do que virá neste dia. Ronaldo Jacaré - que estreou na Arena

Jaraguá - irá lutar contra um ex-desafiante ao título e experiente lutador
Yushin Okami. Glover Teixeira e o perigoso Ryan Bader também irão se

engalfinhar dentro das grades. Jussier Formiga enfrentará um lutador
de pegada e muito técnico, que é JosephBenavidez, no peso moscas.
Realmente parece que a organização do UFC deixa as melhores lutas
para os eventos organizados no Brasil, pois o agradecimento do público
vem na emoção da torcida. Algo que é muito valorizado por DanaWhite.
Se depender disso, o Brasil sempre terá as melhores lutas casadas do
mundo nos eventos do UFC.

JuDgle Fight
Logo após o UFC Jaraguá, houveram rumores que o Jungle Fight - que é

omaior evento deMMA da América Latina - iria aportar na cidade para a re

alízação de alguma edição. Emminha entrevista com o idealizador do evento
Walid Ismail- que você pode acompanhar na OCP Online - ele semostrou

muito empolgado com a situação favorável da cidade e região num todo.

Jarguámostrou uma boa capacidade de realização deste tipo de eventos,
tendo em vista o grande número de empresas e indústrias que faz com que a

economia sejamuito bem desenvolvida e consequentemente ter um solo fértil
para esses empreendedoressedentos por resultados, que são os promotores
dessas lutas contemporâneas. Temos que estar preparados para que, dentro
de pouco tempo, mais eventos destes venham a fazer parte de nossa realida
de. Não podemos deixar de ampliar nossomodo de visão de fazer negócios,
para atender as exigências deste novo mercado que está se formando debaixo
de nossos olhos e tendo o privilégio de -' nomomento - estarmos no olho de
um furacão. Ou seja, numa cidade que além de próspera, já é anfitriã certa

para mais eventos do UFC - que é a organização que dita toda a tendência em
tudo o que diz respeito a luta nomundo. Fica a dica!

Ex-BBB viraRingGirl no .Iungle Fight
A ex-integrante do programa BBB, amodeloMaira Carretero, fará parte do

time de ring girls do Jungle Fight. No próximo sábado, no Jungle Fight 54, a
musamostrará por que foi a mais nova escolhida da organização. Vale a pena
conferir no canal Combate também pelas lutas, que sempre são emocionantes.

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

CSM conhece
seu grupo na

segunda lase
RESPEITO Apesar de já ter vencido os três adversários, atletas
jaraguaenses acreditam que um novo campeonato será iniciado

'l Tenâncio Aires (RS),
V Concórdia e São José
(SP). Estes serão os adver
sários do Jaraguá (CSMj'
Pré-Fabricar jMannesj
HLS FerragensjFME) na

segunda fase da liga Fut

sal, onde serão formados

quatro grupos com quatro
equipes. Vale lembrar que
o time jaraguaense der
rotou as três agremiações
na primeira fase: 2 a 1 nos

gaúchos, 4 a 1 nos catari
nenses e ia o nos paulistas.

Apesar do retrospecto

favorável, o elenco prega
respeito aos adversários.
"É uma chave equilibra
da, onde não tem favorito.
Nossa única vantagem é
decidir em casa e espera
mos manter essa boa fase

que a equipe vem passando
para classificar", disse o re

cém-contratado fixo Duda.
"Serão jogos mais di

ficeis do que na primeira
fase, porque agora se trata

de uma nova competição.
É obrigatório fazer o dever'
de casa e roubarpontos fora

para buscar a classificação",
afirmou o ala e artilheiro

Dian, autor de 11 gols.
Recuperado de lesão, o

pivô Keko quer ter uma boa

sequência de partidas sem

lesões e espera uma chave

complicada pela frente. "As
equipesref�rmularamseus
elencos. Vamos ter parti
das dificeis e bem disputa
das. Temos um leve favo
ritismo por atuar o último

jogo em casa, mas precisa
mos mostrar isso dentro
de quadra", finalizou.

REENCONTROS Pela primeira fase, Jaraguá venceu o Concórdia (foto) por 4 a 1

Futsal

Números
Na primeira fase da liga

Futsal foram disputados 171
jogos, com 848 gols, uma
média de 4,96 por partida.
A arbitragem mostrou 641
cartões, marcando 2.260
faltas (13,22 infrações por
jogo). Murilo (Marechal
Rondon) e Vander Carioca
(Joinville) dividem a arti
lharia com doze gols. De

Jaraguá, Dianmarcou onze.

ArthurMüller

Edital'
Varzeano

Adiamento
O edital de licitação do A FME anunciou o

projeto de reforma do Gi- novo adiamento da segun
nâsio Arthur Muller segue da rodada da segunda fase
aberto. As empresas inte- do Campeonato Varzeano.
ressadas na concorrência Desta vez em virtude do

pública terão até o próxi- curso de reciclagem dos
mo dia 14 de julho para árbitros, que acontece no

apresentarem suas pro- fim de semana. Não ha

postas. O investimento da' vendo mais imprevistos,
FME na primeira etapa da os jogos deverão ser reali
reforma deve perto de R$ zados no próximo sábado,
1 milhão. ,; , . dia 6 de julho.
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Brasil vence e está
na final da Copa
EMOCIONANTE Julio Cesar defendeu um

pênalti e Paulinho marcou quase no fim

Fato negativo foi no
vamente fora das quatro
linhas, onde cerca de 40
mil manifestantes se reu

níram na Praça Sete, no
centro de Belo Horizonte,
e partiram rumo ao Mi
neirão. Lá, um pequeno
grupo entrou em conflito
com a PM. Assim como

no ato do último sábado,
comércios foram depre
dados e várias pessoas fi
caram feridas e foram de
tidas pela polícia mineira.

Lucas Pavin último segundo.
Ao final, deu Brasil com

apoio total do torcedor no
estádio e com o elemen�o
surpresa e decisivo volan
te Paulinho que marcou

um gol aos 42 minutos do

segundo tempo para sa

cramentar a sofrida vitó
ria por 2 a 1, que 'também
passou pela mão esquerda

de Júlio César. Ele pegou
pênalti cobrado por For

lán quando ainda estava

o a o. Fred foi o autor do.
primeiro gol. A Seleção
agora espera o vence

dor de Espanha e Itália,
que se enfrentam nesta

quinta-feira em Fortale
za. A decisão é domingo,
no Maracanã, às 19h. No
mesmo dia; só que as 13h,
o Uruguai decide o terceiro
lugar com o derrotado do

confronto europeu.

Quruguai dificultou a

vida da Seleção Bra
sileira como nenhum ou

tro time nesta Copa das

Confederações. Teve até

pênalti perdido. O Minei
rão viu um super clássico
na semifinal com muita

emoção e suspense'até o

WANOERROBERTOMPC0MM

POLIVALENTE Eficiente na marcação, Paulinho apareceu como elemento surpresa e foi decisivo na semifinal

Tênis

Roger Federer é eliminado do torneio deWunbledon
O terceiro dia de Wim

bledon será lembrado
como um dos mais inusi
tados da história do tênis.

Depois de sete abandonos
e a eliminação de Maria

Sharapova, o atual cam

peão do torneio, Roger

para o ucraniano Sergyi
Stahovsky por 3 sets a 1,

parciais de 6-7 (7-5), 7-6
(7-5), 7-5 e 7-6 (7-5).

Federer, foi eliminado na

segunda rodada. O suíço,
sete vezes campeão no

AlI England Club, perdeu

Outra semifinal

Clássico entre Espanha e

Itália será hoje no Castelão
A segunda semifinal da

Copa das Confederações
tem o confronto entre os

dois últimos finalistas da

Eurocopa: Itália e Espa
nha, A partida acontece

hoje; às 16h, no Estádio
Castelão, em Fortaleza.
Pelo lado espanhol, o téc
nico Vicente del Bosque
ainda faz mistério e não
revela quem começará
jogando esta partida de
cisiva. Se nenhuma sur

presa acontecer, a Fúria
deve ir a campo com Ca

sillas; Arbeloa, Piqué Ser

gio Ramos e Jordi Alba;

Busquets, Xavi, Iniesta,
Pedro e Fábregas; Solda
do (Fernando Torres). Já
pelo lado dos italianos,
o treinador Cesare Pran

delli não fez mistério e

confirmou nesta quarta:'
feira a. tendência mostrada
nos treinos da equipe em

Recife: o veterano Alberto
Gilardino será o substituto
deMario Balotelli, lesiona
do. Com isso, a Itália vai a
campo com Buffon; Bar
zagli, Chielini e Bonucci;
Maggio, De Rossi, Pirlo,
Marchisio, Candreva· e

Giaécherini; Gilardino.

Juventus

Carlito Tevez é contratado
A Juventus confirmou

nesta quarta-feira a con

tratação de Carlos Tevez.

O clube italiano chegou
a um acerto com o Man

chester City pelo atacante,
que assinou um contrato

válido por três anos e ga
nhará 5,5milliões de euros

por temporada. O jogador
desembarcou no período
da tarde em Turim, onde
foi recebido em festa por
muitos torcedores.

,
Corinthians

Novo reforço vem da Ponte
O Corinthians acertou

com a Ponte Preta a con

tratação de Cleber. Com
a ajuda de -investidores, o
clube do Parque São Jorge'
vaipagarR$ 8milhõespela

. contratação do zagueiro de

23 anos, destaque da equi
pe campineira no último

Campeonato Paulista. A

diretoria do time alvinegro
já havia acertado salários
com o jogador e só precisa
do acerto com a Ponte .

Santos
�.. ,..,

Possíveís contrataçoes
O Santos pode ter al

gumas mudanças no seu

elenco para a temporada
2013. Nesta quarta-feira, o
Comitê Gestor do clube da
Vila Belmiro se reuniu para
apontar nomes de possíveis

contratações, e dois atletas

aparecem como favoritos
na pauta santista: o lateral

esquerdo Eugenio Mena,
da Universidad do Chile, e .

D meia Cleiton Xavier, do
Metalist Kharkiv.
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