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Localização de
pestes vai mudar
Prefeito condiciona a-construção de nova -

creche a aprovação de lei pela Câmara;
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Corpo de grávida
exumado pelo IGP ,

Márcia Pupo, 22, foi assassinada com tiro
na cabeça; Suspeito principal é o namorado
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Samae estende a rede, para
tratar o 'esgoto no São Luís

Com a nova estaçâo de tratamento a autarquia pre- - tado. A. construção tende a aumentar essa porcentagem
.

tende atender 70 mil pessoas. Atualmente, [araguá do para cerca .de 80%, com investimentos de R$ 23 mi
Sul tem 43% dos domicílios atendidos com esgoto tra- lhões, Moradores prometem ir à Justiça contra a obra.
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GOLEADA E VICE-LIDERANÇA
MAlWEE NÃO TEVE DIFICULDADES PARA VENeER O SÃO PAULO, ONTEM À NOITE NA ARENA JARAGUÁ.

TIME PODE ASSUMIR A LlDERA�ÇA NO SÁ��DO, CONTRA O ATLÂNTICO.

i
Visite o apartamento decorado II.

I

L3�!����J
LEIA HOJE

Os 45 anos da Marisol

-

I

As niulheres planejam mais seus atos agres
sivos que os homens, s.egundo éstudo mexica
no. O relatório elaborado pelo Universidade

_

Ibero-Americano do Cidade do México (UIAl
loi leito com base em onólises de adultos que
apresentavam altos níveis de agressividade .

. "Enquonto eles tendem à ação lísico imediato,
elos pensam mais no que vão lazer contra o

outro", informou o instituição.
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FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

SÃO
FRANCISCO
DO SUL

PONTO DE VISTA

Comércio lojista - Novos desafios

WANDERLEI PASSOLD,
PRESlOENTE
DA CÂMARA DE
DlRiGENTU LOJISTAS
DE JARAGIJÁ co SUl..

A história de Iaraguá do Sul registra
uma importante contribuição do comér
cio no desenvolvimento dó município.
Na medida\ em que a cidade foi crescendo,
mudando o perfil antes baseado na agricul
tura, para uma forte presença da indústria,
o comércio foi se instalando em pontos lo
calizados no entorno da ferrovia, no núcleo
que se tornaria a área central da cidade,
participando.ativamente da economia.

Nos últimos anos, de maneira particu
lar, o segmento lojista vem se revigorando,

acompanhando a expansão que se verifica
em vários setores da comunidade. A chega
da de empreendimentos como o shopping
center e de grandes redes de varejo provo
caram umamudança positiva de atitudes dó
empresário tanto na gestão dos seus negócios
cornona capacitação de funcionários,melho
ria dos layouts das lojas e no seu envolvi
mento com a comunidadede modo geral.

No meio de todas as transformações
que o mercado impõe, .contudo, não há
nenhuma dúvida quanto à importância da

.

organização da atividade em torno da sua

entidade representativa. O surgimento da
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas, há 40

.

anos, permitiu organizar o setor e a fortale
cer o comércio através de várias iniciativas

que nestes últimos anos a entidade vem apri
morando. Inicia-se agora um novo período

DO LEITOR

o empreendedorismo
em Jaragu'á do Sul '

Hoje existem no Brasil 5,9 milhões de empresas for
mais e 10,3 milhões de negócios que estão na informalida
de. Entre as empresas formalizadas, o seginento das Micro
e Pequenas Empresas representa 97,5%, as quais são res

ponsáveis por 51% da: força de trabalho (carteiras assina

das) e produzem 20% do PIB (Produto Interno Bruto).
Isso coloca o Brasil, segundo pesquisa do GEM 2008

(Global Entrepreneurshíp Monitor) na 13a posição no,

ranking mundial de empreendedorísmo e na 3� posição
entre os integrantes do G-20, grupo que congrega impor"
tantes países industrializados e emergentes.

Outra pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que a taxa

de sobrevivência dos negócios de pequeno porte em SC
é de 75,9%. Não deixa de ser uma conquista para o 'seg
mento, pois até alguns anos atrás o índice era de 40%. Isso
mostra que os empreendedores catarinenses estão mais
atentos aos movimentos da economia e melhor prepara
dos para gerir seus negócios. Ainda assim, levantamentos
do Sebrae/SC indicam'que a falta de planejamento e de

capacitação gerencial estão entre as principais causas do
índice de empreendimentos mal sucedidos.

Dados obtidos com a Jucesc de Jaraguá do Sul identi
ficam um crescimento vigoroso na abertura de novas em
presas na região da Arnvali: foram registrados 870 novos

-Ó:

negócios em zooe, contra 498 no ano de 2000, represen
tando um incremento de 75%.

. Com o advento da Oficina do Empreendedor Sebrae
. realizada pela primeira vez em Jaraguá do Sul nos dias 24,
25.e 26 de abril último, ficou comprovado mais uma vez o
forte espírito empreendedor da população da região ..

. Foi a Oficina com o maior número de inscritos entre
todas as edições já realizadas no Estado: Mais de 1.200

.

pessoas participaram das atividades oferecidas durante o

. evento e cerca de 4mil atendimentos foram prestados.
A partir desse evento, o que se pode concluir é que as

pessoas que pretendem empreender em Jaraguá do Sul, que
rem fazê-lo damelhor forma possível, buscando todas as in

formações necessárias para que sua tomada de decisão seja a
mais segura possível. Esta, sem dúvida, é uma das principais
características do empreendedor de sucesso.

DONIZETE BÕGER, AGENTE DE ARTICULAÇÃO SEBRAE/sé

Os textos para esta coluna deverão ter no móximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo_com_br. ou por corto poro o

Av, Prefeito Woldemor Grubbo, 1400 • Boependi' CEP 89256-500 • CP 19, É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

de desafios, com a CDL dando sequência às

gestões que sempre'procuraram a união da
classe e o aprimoramento do atendimento ao
cliente, pormeio de ações que buscam quali
ficar o comércio lojista. A CDL também atua

junto aoCentro Empresarial no sentido de ar
ticular as ações' visando.ao desenvolvimento
sustentável e nas melhorias de infra-estrutu
ra que a cidade precisa.
.' A atuação da nova diretoria se concen

trará neste foco, de ampliar 'a representa-
_
tividade de Jaraguá do Sul no cenário só

cio-político de Santa Catarina e do Brasil.
Conta para isso com o envolvimento de to
dos os seus diretores e a experiência que a
entidade acumulou eIp. quatro décadas de
existência, dando ressonância aos anseios
dos seus mais de 800 associados que- hoje
respondem pormilhares de empregos.

o -CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Edi!ora: Patrícia Moraes .

• Fones: (47) 2106.1919
• Fax: 3276.3258
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8835.1872 o 9158.7991
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• nelson@ocorreiodopovo.com.br·
• redacao@ocórreiodopovo,com.br
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FALA Aí!
.

Mais segurança .

Já está aprovado pelas Comissões de Segurança Pública e de Constituição
e Justiça da Assembléia Legislativa e agora vai para votação em plenário
um projeto de lei que estabelece a obrIgatoriedade de serviço de segu
rança nas casas lotéricos e agências de correios em todo o Estado. Uma
tentativa de se proteger a vida de usuários, funcionários e proprietários
destes estabelecimentos. Recentemente, clientes de uma lotérico de
Jaraguá viveram a t.errível experiência da. ficar frente a frente com

assaltantes armados em plena luz do dia. Aliás, os lotérlces tem sido
alvo de ladrões com uma freqüência assustadora em Santa Catarina
e mesmo aquelas dotadas de circuito interno de vigilância não são
poupadas. Até porque guardam altas somas em dinheiro nos dias de
apostas de loterias acumuladas e quando do pagamento de contas
domésticos e aposentados. Na verdade, são bancos em miniatura. O
projeto é do deputado Renato Hinnig (PMDB).

" Ele fez
propagando que induz
00 uso de drogas. "

LAERTE BESSA (PMDB-DF),
DEPUTADO 'FEDERAL, sobre a convocação
do ministro Carlos Mine, que participou da

Marcha da Maconha, no Rio.

"A gasolina '.

pode ficar ainda
mels barato. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
sobre investimentos da Petrobras

na Turquia, ao afirmar que a gasolilla já
está barata no Brasil.

VALORIZANDO
Prefeito de Massaranduba

-

Mário
,Reinke (PSDB) resolveu apostar na

competência do prato da casa, no-

" Terceiro mandato meando para cargos de primeiro es-

• • 1\.
calão servldnres que já fazem parte

seno uma vlolenclO do quadro efetivo. Com apenas uma

t"d ." me.ção, já que Ó cargo requer co-
con ra O emocraclO.

" nhecimento técnico, o formanda em
AÉCIO NEVES (PSDB), GOVERNADOR engenheira florestal, Diana Stoinski, ,

DE MINAS GERAISll'pré-candidato a vai para o Departamento de Agricul-
presidente, sobre um terceiro mandato tura e Meio Ambiente comandado

consecutivo para Lula. pelo vice-prefeito Armindo Sésar
Tossi (PMDB).

ENCRENCA
-

A construção da estação de tratamen-
to de esgotos, no bairro São Luís, vai
gerar pendenga judicial com o Samae.
Moradores não arredam pe da postura
tomada desde o anúncio de que a ETE se
localizaria próximo ao Parque Malwee.
A área foi negociada no governo do
prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) com

aprovação do Câmara. Onde alguns
vereadores, agora, apoiam os mora

dores, que temem mau cheiro (negado
. pelo autarquia) e a consequente des
valorização dos imóveis.

HORA DA VERDADE
Governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) volta a Jaraguá amanhã. En
trega recursos ao redor de RS 500 mil para cobrir gastos na saúde com as

chuvas de novembro. Jaraguó recebe RS 358,8 mil, Guaramirim RS 84,3 mil,
Massaranduba RS 61,8 mil, Corupá RS 33,9 mil e Schroeder RS 29,7 mil.
O ato está marcado para as 16h na Prefeitura. Dia para se perguntar duas"
coisas a LHS: 1) Por que as obras de reconstrução ainda não começaram? 2)
Há uma chance de se ter ajuda com alugue.! para famílias desabrigados já
que a Prefeitura não se interessou pelo auxílio reação? Ontem se dizia que,
finalmente, caberá ao governador anunciar as obras.

o CORREIO DO POVO lO
"
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SAÚDE1
Pronto Atendimento, PA 24 horas ou o nome que se dê. Se não há nem como

,manter as estruturas atuais. o qu�.motiva prefeitos a investir agora em novas

estruturas para a rede de saúde públiàt? Só Orna demanda de milhares de
consultas representando um balaio de votos e 1:1 sempre presente discurso de

,

. humanização do atendimento, que ainda 'cola', poderia explicar E não se quer
acreditar que, a qualquer preço, prefeitos da região tenham essa postura.

SAÚDE2
A realidade de cada um dos municípiQs da região pelos quais foram eleitos,
todos eles conheciam. Seja porque jó estiveram lá e não conseguiram desatar
o nó, seja porque abusaram do (lssunto nos discursos da campanha eleitoral,
opresentondo númeras que refletiam exatamente a realidade existenteí incluin
oQ,os recursos disponíveis. Ou seja, presume-se que sabiam do que falavam.

OUVIDO.RIA
A reforma administrativo da Câmoro'de Joroguá criou a tal do Ouvidoria.
Poro receber sugestões, queixas e críticas do população. Mas, precisa mes

mo quando se sabe que o papel do vereador está restrito 00 "pedir" e não
ao "fazer"? Além do mais, não é ele próprio um ouvidor da população? f

dois'assessores particulares que ca�aum tem, qual o papel a cumprir
o de ouvidores, já qu

.
,"

necessidades dos verea�ores hg
mora servidores efeti� úmero?

• '

;0

FUNCONA?
. I

Na Prefeitura também existe uma Ouvidoria. Oue, de prático, deiXa interro-
gações quanto a atenção dada àquetes que se dispõem o usá-Ia quando o

assunto é pertinente às obrigações d'o município. A dúvida existe porque
,

quase ninguém sabe (alguém sabe?) o que se passo por lá. Há quem diga
e r�correr 00 serviço e malh erro frio dá na mesma. Aliás, bos-
que alguém na Prefeitura maço de pedidos enviados pelos

a semario.,É .

dona'; que, já fazem. Ou Rã
.

errubada da liminar que impedia a votação da reforma administrativa
tâmara de Joraguá não encerra o assunto. Ao contrário, vai gerar uma nova

pção do até então diretorgeral do legiSlativo, Ruy Lessmann. O servidor diz que,
agora (no entendimento dele), configuradas as irregularidades que já tinha
apontado,elltre elas a extinção do próprip cargo na nova estrutura do Legislóti
va, ajustiço terá condições de analisar .m��or o caso e dar razão a ele:

,
leitor e advogado Raphael

"

bre deputados federais q
�ubetam responder qual o valgr do salárió mínimo vigente: ,"Parabéns
"Sua.caluno. Sempre que consigo, leio e normalmente me agrado do que leio�
Infelizmente não vi o COC no dia destas entrevistas (ou felizmente, dependen
�,o do ponto de vista, pois assistir o ignorância dos nossas representanteS não
é das pratos mais digestos).Tenbo um blog (www.bacafa.bIQgspolcom)e.se

rmite, vau fazer referência 9 sua nota sobre este episódio (outro dia,
i da resposta qJje o � POulo f�fdeu quando foi perguntado
bodo, neste ",esrnq;próg Npó ií�riameºJe." Pode i

�. �

s w

r bancada do Congresso Nocion PMDB bandeou-se de vez para os

dos do presidente Lula durante jantar (claro, de barriga vazia não dá!)
Qferecido no quarta-f�ira pelo líder na Câmara dos Deputados, Henrique
��uardo Alves (RNl "E preciso partir para cima, para o, terceiro mandato .

do Lula", nas palavras dele mesmo, reproduzidas pelo jornal Correio Bro
ziliense. Assim sendo, o governador Lui� Henrique e Ideli Salvatti (Pl) estão
ca�(fvez mais perto em Santo Cotorino. É só uma questão de acertar o que ,

êlés chamam de peculiaridades locais.
ssss
t:""

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Lei dos postos pode ser toda revisada
Pedido foi feito por empresários do ramo durante audiência naCâmara
GUARAMIRiM

Donos
.

de postos de com
bustível defendem urna revisão

'completa da lei que trata da ins
talação de empresas do ramo na

cidade. O pedido foi 'Oficializado
na audiência ocorrida promovi
da pela Câmara na noite de quar
ta-feira. O projeto do prefeitoNil
son Bylaardt (p:rvIDB) em análise
pelos vereadores

.
altera apenas

urn artigo, diminuindo de 800

para 100 metros a construção de
postos entre eles, e também de
escolas, igrejas, e outros estabe
lecimentos.

"Deveria ser feita uma análise
global do' projeto. Entendemos
que urna restrição à concentração

.

. do crescimento de Guaramirim
tende a promover a instalação
de postos em regiões menos as

sistidas", disse o proprietário do
PostoMaiochi, ViniciusMaiochi,

.

citando regiões como a Rodovia
do Arroz e BR-2�0.

A classe empresarial comun
ga da ideia. A. presidente da
Aciag (Associação Empresarial
de Guaramirim), Eloísa Maiochi,
lembrou que a lei que instituiu o

Código de Posturas nomunicípio

é anterior à Constituição Federal
de 1998. A última modificação
ocorreu -em novembro de 2000,
no governo do então prefeito
Antônio Carlos Zimmermann

(p:rvIDB). Cada lei, ao ver de Elo- .

. ísa, ajustada ao seu tempo, justi- r

ficando a necessidade de riovas
modificações.

Proprietário do Posto 'Guara
mirim, Arno Aldrovandi sugeriu
que a distância de 800 metros

seja mantida entre urn posto de
outro. E que não existam limites
para instalações próximas a igre
jas, escolas, hospitais, terminais
de ônibus e outros previstos na .

lei. "Eu não tenho interesse, mas
tem empresário que tem", disse
na tribuna..

Foi essa a sugestão dada pelo
presidente da Câmara, Marcos
Mannes (PSDB), ao abrir à au

.díência, Rua o tucano, devem ser

estabelecidas distâncias diferentes.
de urn posto para outro e deles .

para as demais construções. Na
terça-feira, os vereadores se reu

nirão para discutir o projeto que,
segundo ele, receberá emendas.

.

CAROLINA TOMASEW Representantes das principais entidades e do poder público compareceram

Prefe·ito condiciona entreg,a
de creches à aprovação da lei

Rechaçando comentários

que o projeto visa atender a

compromissos com financia
dores de sua campanha em

2008, o prefeito Nilson Bylaar
dt (PMDB) afirmou que o ob

jetivo é atrair novas empresas
do ramo para a cidade. Segun
do ele, são quatro. "Não tenho
compromisso com ninguém. O
único dono de posto que con

tribuiu com minha campanha
foiArnoAldrovandi, como de.
clarado naminha prestação de

_ contas, e não o consultei. sobre
o projeto", disse o prefeito na

audiência.
Ao defender o projeto, Byla

ardt condicionou a construção
de creches - uma que está em
andamento no Bairro Avaí e

outro pedido para o Recanto
Feliz -, à aprovação do texto.

"A creche do Avaí não pode
ser aberta segundo a lei vigen
te", observou. Citou também o

prédio que abriga a Secretaria
de Educação, adquirido pelo

município em 2008, onde
também funcionará a Secreta
ria de saúde, fica a menos de

.

800 metros de distância de um

posto de combustível. "A Cor
ticeira nunca vai ter um posto
de gasolina, porque está cheia
de igrejas", continuou.

O prefeito tambéni disse
. que, quando apresenta um

projeto à Câmara, "é para so-,

frer alterações". E lembrou
que, caso não concorde com·

as emendas apresentadas pe
los vereadores, elas poderão
ser vetadas. "Aí volta para a

Câmara' e precisa de dois ter

ços para derrubar o veto".
.

150 DIAS DE GOVERNO
Nilson Bylaardt aproveitou

. a oportunidade para pedir ao

presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSDB), uma data

para apresentar o balanço dos
150 dias de governo. Aparti-.
cipação ocorrerá em sessão no

próximo mês.

Vereador em

Congresso
O. vereador José Osório de

Ávila (DEM) participa hoje, em
Florianópolis, do 5° Congresso
de prefeitos, vereadores, secre
tários e assessores municipais
- Edição Santa Catarina, pro
movido pelo Iepap (Instituto
de Estudos e Pesquisa na Ad

ministração Pública),
A programação inclui' pa

lestra com a jornalista e advo
gada Líza Prado, pela segunda
vez a vereadora mais votada
em Uberlância (MG). À tarde; a
advogada e presidente do Insti- ,

tuto, Rita de Souza, fala sobre
Controladoria Municipal. Às
16 horas é a vez;do deputado
estadual Marcos Vieira fazer a

palestra "Gestão pública - Gas
tar pouco, mas gastar. bem".

A programação inclui-a en

trega do troféu "Destaques Elei
ções 2008". Ávila será� dos
agraciados "pelo alto índice de
credibilidade e aprovação jun
to à população", apontado em

pesquisa de opinião pública.

. A POSiÇÃO DOS VEREADORES
• OSNI-BYLAARDT (PMDQ)
Concordo com o distôncia de 100 metros,
porém'vai levar em conto os sugestões do
população
• MATEUS SAFANELLI (PMDB)
E favoróvel à proposta do prefeito, visando
alavancar o crescimento do município

• ANDRÉA VERBINEM iDEM)
Defende a manutenção dos 800 metros,'
como forma de valorizar as empresas jó
instaladas

• CAUBI PINHEIRO (PDn
Não é contra o projeto do Executivo, p9rém
quer que o Estudo de Impacto de Vizinhan
ça seja respeitado

• JORGE FELDMANN (PP)
Acha que a distôncia de 100 metros é
muito próximo e sugere entre 300
e 400 metros

.• GlLBERHl JUNKES (PPS)
É favoróvél aos 100 metros, para atrair
novos investidores do ramo

• JAIME DE ÁVILA (PT)
Defende a reduçôo da distância prevista na lei

.

vigente pela metade, passando paro 400 metros

• OSNI FORTUNATO (DEM)
NãO se manifestou

• MARCOS MANNES (PSDB)
A reduçôo é mui!o brusco, mos acha que a lei
deve ser adequado 00 crescimento do cidade

SCHROEDER

Audiência sobre
o .plano diretor

Prefeito de Schroeder, Felipe Volgt, convido população poro audiência públi
co sobre revisão do plano diretor, nos dias 3 e 17 de junho, às 19 horos, no Centro
de Múltiplo Uso. Já o conferência poro aprovação do proposto acontece no dia io
de julho, também às.19 horas no Centro de Múltiplo Uso.

-

RETRATAÇAO
Retratamos a empresa CECAL CENTRAL DE COBRANÇAS lTDA ME que"
foi protestada indevidamente pela nossa empresa Emmendôrfer Comércio de
Veículos Ltda., sendo que a mesma nada deve a nossa empresa.

Por ser verdade, declara,
EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS lTDA.

CNPJ 84.429.786/0001-57
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Marisol Indústria do Vestuá.rio, há 45 anos vestindo com qualidade.
Uma hornerreqern da Brasil Borõee:

Rua Alwin Meier, 77 - Jaraguá 99

Fone 47 3370-3011

c
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Nasce uma fábrica de chapéu de praia
Marisol completa
45anos

gerenciando sete
marcas e duas
redes de lojas

Há 45 anos, nascia em

Jaraguá do Sul a Marisol, com
uma pequena fábrica de

chapéu de praia, o que explica
a procedência do nome com a

junção das palavras "Mar" e

"Sol". O grande poder de se

reinventar a todo o momento,
ao longo dos anos, originou o

que é hoje uma das maiores
indústrias do vestuário do

país. Buscando sempre
inovação, a empresa está em

constante trabalho para
tornar-se uma reconhecida

gestora de marcas e canais de

distribuição no segmento do
vestuário. A construção deste
novo e sólido posicionamento
é comprovada diánte da

detenção e' gerenciamento
das marcas que compõe seu

quadro institucional: Rosa

Chá, stereo, Lilica Rfpilica,
TigorT. Tigre, Babysol, Marisol,
Pakatoto, além da rede de

lojas Lilica&tlgor e da rede de
valorOne.Store.

A inovação -r- intrínseca ao

DNA da' Marisol - possibilitou
o alcance' de mais de quatro
décadas, demonstrando
contemporaneidade e consou-

. dando-se nos mercádos
nacional e tnternacíonal com

seu respeitável histórico de
sucesso e conquistas. Mérito
alcançado ao longo dos 45
anos de atuação, onde
conceitos baseados em

progresso e respeito sempre
fizeram parte de todas as

estratégias da companhia.
'

Na presidência desde de

março de 2008, Giuliano

Dpnini possibilita continuida
de à história de sucesso da
Marisol liderada por Vicente
Donini - um dos principais
empresários do país que
presidiu o grupo por 17 anos

desde a sucessão de seu

irmão, Pedro Doninl, Para
Giuliano Donmi "o alcance'
dessa longevidade é intrínse
co aos valores praticados por
todas as gestões da empresa,
considerando ainda a forma

vanguardista e extremamente

arrojada de conduzir, todos
nossos princípios no trato com
colaboradores, fornecedores
e comunidade".

4

De Vicenté a Giuliano Donini: torm« vanguardista e

arrojada de gestão fez da Marisol uma das maiores
indústriªs do:fãmo nopaís.. '
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JARAGUÁ DO SUL E MIGRO REGIÃO

Babysol e Stereo, perfis
dlferentes.e um desafio

Marisol adquire
'duas novas

grifes, com
objetivo' de
ampliar o
portlfôllo

Düas das grifes que
atualmente compõem a

Marisol foram adquiridas
recentemente'" no final de
2008 - com o objetivo de

ampliar o portifólio e garantir a
construção do novo posiciona
mento. A companhia comprou
50% das ações da Babysol
(antiga BluePink) 'e obteve
80% da stereo, marca da

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

• Edição e Textos:
Carolina Tomaselli
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• Opto. Comercial:
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estilista catarinense Lila
Colzani. Os distintos perfis das
grifes e negócios caracterizam
um grande desafio, para o

qual a empresa está totalmen- .

te preparada para enfrentar e
vencer.

A autoridade na gestão
dos negócios pode ser aferida
com o grande alcancede suas
marcas no mercado nacional
e internacional. Hoje, são
mantidas no Brasil 148

franquias Lilica& ligar, 25

lojas Rosa Chá, 90 lojas One
Store, 14 lojas Babysol, além
de 10 mil pontos de vendas
multimarcas que comerciali
zam os produtos da empresa.
Sua presença no exterior está
bem sOlidificada, sendo

representada até no principal
quadrilátero da 'moda interna
cional: na Via de La spíga, em
Milão. São cinco lojas uuca .

Ripilica, 15 lojas Lilica& ligar
distribuídas em patses como a

Itália, Espanha, Portugal,
Líbano, Peru, Chile, Colômbia,
Costa Rica" Guatemala e

México. A grife Rosa Chá está
.

presente em três cidades:
Nova York, Lisboa e Istambul. -

Localizada em são pauío a

empresa mantém showroom
,

das marcas da empresa e a

gestão das marcas Rosa Chá e

Stereo.

Estrutura em expansão

cOs'parques fabris
Hoje, a empresa mantém três parques fabris compostos

por cinco unidades industriais" sendo três em Santa Catarina

(Jaraguá do Sul, Benedito Novo e Schroeder), uma no Rio
Grande do Sul (Novo Hamburgo) e uma no Ceará (Pacatuba).
Nesses complexos industriais registra-se a capacidade para
produzir 12,5 milhões' de peças de roupas, 2,0 milhões, de,
pares de calçados e 1,6 milhões de pares de meias por ano,
além disso, emprega mais de 5.900 colaboradores diretos.

Unidades de negócio
�

Mantendo a busca pelo crescimento do novo posiciona
mento como gestora de marcas e canais de distribuição, a

MariSOI criou três unidadéS de negócios com a finalidade de
trazer maior confiabilidade para todo o processo. As divisões
Consumo, Premiurn e Luxo são responsáveis pelo gerencia
rnento de um agrupamento de marcas, garantindo assim um

trabalho focado em distintos públicos-alvos. e objetivos. Com
essas unidades, é proposta uma distinção de cada marca

perante o mercado e consumidores.

ESPECIAL - O CORREIO 00 POVO
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Ficamos felizes em poder parabenizar esta grande
empresa MARISOl, que hoje completa .45 anos de fundcçõo.

II

Rua Renor Jensen 283 - Vila Itoupava - Blumenau I se - Fone:(047) 3378-1139

Faturamento superior a R$ 450 milhões
Balanço Social
de 2008 revela
consciência'

, social e
ambiental

A Marisol registrou em

2008 um faturamento bruto
de R$. 4'52,9 milhões. O ano

foi fechado com um quadro de
5.874 colaboradores, em três
parques fabris: Santa
Catarina (Jaraguá do Sul,
Benedito Novo,

-

Schroeder),
Ceará (Pacatuba) e Rio
Grande do Sul (Novo
Hamburgo), onde são produzi-,
das roupas, calçados, meias e

acessórios.

Desde 2006, a Marisol se
baseia no Modelo Ethos, que
inclui o demonstrativo "de

Balanço Social nos seguintes
princípios do Modelo Ibase:

- relevância, veracidade,
,

comparatibilidaríe, regulari
dade, verificabilidade e

clareza.

Colaboradores

GestãoAmbiental

Na Martsol, a consciência ambiental é um cornpromísso
presente não só na Política de Gestão Integrada da

Qualidade e Ambiental, como, também em seus produtos.
Coleta seletiva de lixo, avaliação constante dos resíduos
gerados, monitoramento de água e efluentes da Estação de
Tratamento, investimento em redução do consumo de
recursos naturais €i acompanhamento e avaliações do
atendimento à legislação ambiental vigentes são alguns dos

exemplos das iniciativas da empresa. Estas ações geraram
um investimento deR$ 1,05 milhão no ano. -

Relacionamento com a comunidade

O exercicto da resnonsebilidaõe social é fundamental
para a sobrevlvênetá e o sucesso de uma organização.
Acreditando nessa premissa, a empresa desenvolve ações
beneficiando não apenas os seus colaboradores, mas •

, também' projetos voltados para Q desenvolvimento da

cornunldade. '

É compromisso da Marisol ser agente estimulador,
-particípar e apoiar iniciativas que venham auxiliar o desen
volvimento sociocultural nas comunidades onde atua. Em

,

2008 foram investidos mais de R$ 2,6 milhões em ações
voltadas às áreas de saúde, educação, cultura e esporte,
priorizando as crianças e adolescentes entre os projetos.

'

Os protagonistas da festa

Col'aboradores são homenageados
neste mês de comemorações

, o inestimável recOnheCir1lento ,aos seus colaboradores -

demonstrado CÓl'lstafÍ,temente - foi reforçado', nas ações
eSQeciais cria'das pama comemoração 9a importante data. Os
mais'de,5.9ÜO eolaaoradores díretos, distribuídos nos Estados
de Santa Catarina, RioGrande do Sul, Ceará e São Paulo, foram
os protagomstas deste al1iversá,�io. "Todos os nOSSQS cotahora
dores auxiliararu� ao longo ao tempo, na construção desta

biografia e, por esse motivo, eíes foram os principais homena

geados : desta grande celebração", .destaea o executivo
Giuliano Donini:-

As ações sociais que a empresa realiza têm como foco principal os seus colabo
radores. Essa atenção especial se concretiza em iniciativas como o transporte
especial nos horários dos turnos, anrnentaçêo saudável em todas as, unidades

índustríats, ginástica laboral, capacitação erottsslonat e ativíqades de cultura e

lazer..Em 2008 foram investidos R$17,06 milhões em l5enêfí�iôs-diretos:, represen-
tando R$ 2,9 mil por colaborador. ,', . '-",�", :r

«

ESPECIAL - O CORREIO DO POVO

ii

, , , , , .

I I' I , , ,

I f I J ,', "."" •••• '" ••• "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------GERAL-
MEIO AMBIENTE

Fujamo. investiga morte de peixes
Técnicos querem descobrir se resíduos tóxicos foram lançados no Rio Cerro

. .

JARAGUÁ DO SUL

A Fujama (Fundação Jaragua
ense do Meio Ambiente) inves
tiga a causa da morte de mais
de uma centena de peixes no

leito do Rio Cerro (nos fundos
do Salão Botafogo) na manhã de
ontem. Entre os peixes mortos
havia carpas, cascudos, jundiás e

outras espécies.
Técnicos recolheram amos

tras de água em várias partes do
leito e analisarain a qualidade da

água. De acordo com o fiscal da

Fujama, Luís Carlos Stephani, foi
constatado que a falta de oxigê
nio na água pode ter sido um dos
fatores que causaram a mortan

dade dos peixes.
Como através do exame não'

é possível"confirmar se havia re

síduos tóxicos na água, a equipe
'recolheu amostras de efluentes
das empresas da região da Barra
do Rio Cerro. A suspeita da Fuja
ma é que o sistema de tratamen-

to de efluentes de uma empresa
não esteja funcionando adequa
damente.

Segundo Stephani, a equipe
deve voltar à indústria namanhã
de hoje' para coletar resíduos.
Ontem o tanque de tratamento

da empresa estava ·cheio e não
foi possível coletar o material. O
resultado deve ficar pronto den
tro de uma semana, Mas também
não foram descartadas outras hi-

.

póteses. "O problema também

pode ter sido causado por vaza
mento do sistema de refrigeração
de alguma empresa", comentou..

. Ele também destacou que mui
tos ribeirões desembocam no Rio
Cerro e que um deles pode ter
trazido o material tóxico.

O fiscal explica que a legisla
ção ambiental estabelece multa
deR$ 50 a R$ 50milhões, depen

,

dendo dos danos causados.

DAIANE ZANGHEUNI Mais de uma centena de peixes morreram ontem. Efluentes. das empresas estão sendo analisados

Corpo de jove·m grávida é exumado
Objetivo é comparar DNA do suspeito com o dobebê que ela esperava
JARAGUÁ DO SUL

Técnicos do IGP (InstitutoGe
ral de Perícias) realizaram ontem

a exumação do corpo de Márcia

Pupo, 22 anos, no Cemitério da
Vila Lenzi. Ela foi assassinada
'Com um tiro na cabeça no dia 30
de março. Márcia estava grávida
decinco meses. O principal sus
peito é o namorado dela, Rodrigo
Corrêa,21.

A amostra colhida foi levada

para Florianópolis, onde passa-'
rá por análise. De acordo com o

delegado Bruno Effori, não existe
data prevista para o resultado fi
car pronto, O objetivo do exame

é comparar o DNA do suspeito
com o.do bebê que ela espera
va. Conforme Effori, . Rodrigo

.

teria suspeitado que o filho não
era dele. Se ficar provado que o

acusado não era o pai da crian

ça, esse pode ser um forte indício
contra ele.:Rodrigo' ficou preso
durante 30 dias, mas foi solto por
f",]t", de provas.

AÇÃO SOCIAL DE GUARAMIRIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria da Ação Social de Guàrarnirim, no uso de suas atribuições convoca todas
as entidades, órgãos públicos e interessados para reunirem-se em Assembléia Ordinária
a se realizar no dia 29 de maio de 2009 na sede da entidade, a rua 28 de agosto n' .2720 ás
19:00h em primeira convocação com maioria simples dos presentes e em segunda convoca
ção ás 19:30h com qualquer numero de presentes, para deliberas a seguinte pauta:
o Prestação de contas do exercicio 2007 - 2009.
o Apresentação do balanço Social.
o Eleição e posse da nova diretoria.
o Eleição e posse do Conselho Fiscal.

Paulo Roberto Time - Presldenteda Ação Social de Guaramirim
.

Guaramirim, 15 de maio de 2009,

�t

Objetivo é comparar o DNA do suspeito com o do bebê que Márcia esperava

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2009
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA RECONSTRUÇÃO

li DO DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPO: menor preço por ITEM
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de 02(duas) ensiladeiras (colhe

doras de forragens) novas, de fabricação Nacional, ano de fabricação 2009, para uso da
Secretaria Extraordinária da Reconstrução e do Desenvolvimento Rural, em conformidade
com as especificações descritas no item I do edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2Ô02,
de 1.7 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:00 horas do dia
08 de JUNHO de 2009, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão as 14.: 15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 19 de
maio de 2009.

GUARAMIRIM

Duas quedas de andaime
-

Duas quedas de andaime foram registradas ontem pelos bombeiros de Guara
mirim. Às 6h15, o funcionário de uma empresa às margens da BR-280 caiu de uma

altura de quatro metros por.que umn tábua do andaime em que ele estava teria se

desprendido. Jaime de Oliveira, 18 ailos, foi levado ao Hospital Santo Antônio com

escoriações na cabeça. Às 9h, um funcionário de uma empresa situada na Rua 28 de
Agosto tombem despencou de uma altura de cerca de quatro metros enquanto estava
em um andaime. Ele teve apenas ferimentos leves.

FEDRA LUCIANA KONELL AlCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração
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Prontos licitações de
área verde e cerca
Estação de Tratamento atenderá 70mil
JARAGUÁ DO SUL

o êenário do terreno que vai

abrigar a Estação de Tratamento
de Esgoto do São Luís deve mu-

· dar, em breve. Se por enquan
to pouco fóí feito no local, nas
próximas semanas todo aquele

· território será cercado e, ainda,
receberá uma área verde no en

torno. As medidas marcam o

início da obra.
Segundo Nelson Klitzke, di

retor do Samae (Serviço Autôno
moMunicipal de Água e Esgoto),
ambas as licitações estão prontas.
Ao mesmo tempo, a autarquia
támbém expande a rede. Desde
o início da semana, os operários
trabalham nas ruas no Lotea
mento'Papp, do Bairro Barra do

.

Rio Cerro. Ao todo, a ampliação
envolve dez quilômetros de ex

tensão abrangendo a Zona Sul
da cidade. Com a nova estação a

concessionária pretende atender
70mil pessoas. Atualmente, [ara
guá do Sul tem 43% dos domicí
lios com esgoto tratado. A cons

trução tende a aumentar essa

porcentagem para cerca de 80%.
Para isso, o orçamento completo

.

'chega a R$ 23 milhões, valor no
qual estão inclusas as tubulações
e a própria central.

KELLY'ERDMANN

· Execução tardia
prejudica Samae,

Conforme Nelson Klitzke, a

ETE do São Luís já deveria estar

pronta. A preocupação é que a

demora na realização da obra

prejudique o Samae. "O prazo
de carência do financiamento
junto à Caixa Econômica é de

.

24meses e já se passaram 12",
explica. Um dos principais pro-
blemas tem sido amanifestação
contrária da população vizinha,
que ameaça recorrer à Justiça.
Contudo, o diretor avisa: todos
os cuidados 'para evitar mau

cheiro são contemplados no

projeto. "Nem. precisávamos,
mas faremos uma cobertura no

local porque nos compromete
mos a isso", enfatizou. Nesta semana, operários amDliam o rede de. esgoto no Lotea�ento Papp

Noite das Sopas Húngaras
ueentece no próximo sábado
JARAGUÁ DO SUL

Se você é daquelas pessoas
que não perde a oportunida
de-de unir o frio ao sabor .dos

pratos quentes, reserve a noite
de sábado para satisfazer essa
vontade. No próxiino dia 23,
a Associação Húngara e o Gru

po de Danças Dunántúl, am:-'
bos de Jaraguá do Sul, fazem
a Noite das Sopas.

Os organizadores incluí
-ram no cardápio seis sabores:
carne' de gado, galinha, porco,
aípím, verdura e leite doce.
A última serve .de sobremesa
aos apreciadores- dessa comi
da. Vale lembrar que todas as

iguarias são tradicionais entre
a culinária dos imigrantes vin
dos da Hungria.

Quem quiser experimen
tá-las deve procurar o salão de
festas da Igreja Santíssima Trin
dade, I!O Bairro Iaraguá 84, a

partir das 20h. Os ingressos para
adultos custam R$ 15 quando
comprados antecipadamente.
No dia do evento, porém, os

valores foram fixados em R$ 20

pará pessoas com mais de 11

anos de idade. Crianças de seis
até dez anos pagam apenas R$
8. Informações sobre os locais
de compra devem ser obtidas

pelo telefone 3376-0430.

Cardápio inclui seis sabores do iguaria com direito até o sobremesa

Sindicont empossa Maria Bispo
como presidente da entidade,
JARAGUÁ DO SUL

o Sindicont (Sindicato dos
Contabilistas) de Jaraguá do

.

Sul empossa a nova diretoria,
hoje. A solenidade, seguida
de jantar dançante, começa
às 20h30 na AABB (Associa
ção Atlética Banco do Brasil).
O evento reúne cerca de 120

pessoas. Quem assume a enti
dade nesta sexta-feira é Maria
Terezinha de Ávila Bispo. Ela
substitui João Amorim e fica'
no cargo até 2011.

Antes da posse, porém, o

município também serve de
sede para a plenária da Fecon
tese (Federação dos Contabi-

listas de Santa Catarina). São

esperados em torno de 60 re

presentantes de todo o Estado.
A reunião inicia às 16h30 no

Saint Sebastían Flat. Na pau
ta estão palestras sobre a nota

fiscal eletrônica brasileira, al
terações relacionadas à Medi�,
da Provisória 449/08, que trata
do exercício contábil, e do re

gime especial do setor têxtil.
Já no princípio da tarde,

tem ainda a assembleia bi
mestral da instituição com

os presidentes dos sindicatos
catarinenses da categoria. Ela
ocorre no mesmo local da ple
nária, porém, às 13h30.

KS Embalagens Ltda- CNPJ 80.505.142/0001-40, torna público
que requereu a FATMA a renovação da Licença Ambiental de

Operação para a atividade de recuperação de embalagens,
�i���d�AR����i�righ§�I.I,Q�1?§<�,Jªrªg�ªºg$�I=$Ç�
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CINEMA

Protagonista Sergio Mastropasqua, com as meninas que �tuara'!1 como filhas de Fritz Müller no filme

Corupá é cenário do
curta-metragem Fritz
História de um apaixonado pela flora e fauna
CORUPÁ
o município de Corupá foi

o cenário de parte do curta

metragem "Fritz". E até contou
com a participação de alguns
moradores como figurantes. A
obra de ficção descreve a his
tória do alemão Johann Friedri
ch Theodor Müller, conhecido
como Fritz Müller: um verda
deiro apaixonado pela flora ca

tarinense.
Ontem, as últimas cenas na

cidade foram feitas no bairro
Pedra de Amolar. As filmagens
que retratam os momentos de
Fritz Müller com a família pas
sam na casa estilo enxaimel do
morador Kunibert Stammer

johann, 42 anos: Outras gra
vações ocorreram na Rota das
Cachoeiras e no Seminário Sa

grado Coração de Jesus. O cur-

_ta-metragem, com duração de
15 a 20 minutos, apresentará a

.
história de maneira não linear,
do fim para o começo.

Segundo o roteirista e dire
tor Zealfredo Abrão, a cidade
de Corupá foi escolhida -para
gravar parte do curta-metragem
por oferecer cenário natural e

pelo apoio do poder público.
'�o contrário da prefeitura de
Blumenau, qU,e ignorou o pro-

Mastropasqua interpreta Fritz

feto", enfatizou.
Ainda de acordo com o di

retor, a equipe segue para Flo
rianópolis, onde serão gravadas
as últimas cenas em estúdio e

na praia. "Esta será a encenação
da morte: o delírio de Fritz, por
tanto amar as bromélias e as or

quídeas", completou.
O roteiro foi eleito no Prê

mio Cinemateca Catarinense e

levou R$ 80 mil. Porém, o valor
não será suficiente para encer

rar as filmagens. Por isto, a pro-

dutora Cuarda-Chuvas, de Flo
rianópolis, conta com o apoio
das empresas da microrregião.
Ao todo, o investimento vai ser
deR$ 200 miL

Este é o primeiro filme que
o roteirista e diretor Zealfredo
Abrão produz. Ele já traba
lhou 15 anos com publicida
de e propaganda. E agora ele
é um dos sócios da produtora
Guarda-Chuvas.

DAIANA CONSTANTINO

Fritz Müller e as cartas com Darwin
'O naturalista Johann Friedrich

Theodor Müller (1821- 1897), co

nhecido como Fritz Muller, atuou
como professor de matemática e ci
ências naturais. Ele também apoiou
a teoria da evolução e trocou cor

respondências com Charles Darwin.
Fritz Müller chegou a Santa Catarina
em 1852 e viveu com a família no

mUQicípio de Blumenau. Ele foi res1
ponsJÍvel por levar mais de du�entos

'artigos científicos sobre a�;flora e

fauna catarinense ao cenheeímento.
dos europeus..

Fritz Müller trocou cartas com

diversos cientistas de todo o mundo:
E ficou reconhecido no mundo pela
publicaçóo "Für Darwin". No livro,
ele apresentou. argumentos que
contribuíram para a teoria evoluci9',
nisto, com um estudo de cr.usttíêêos
i.no estado.

"
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REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

'rebeltcnaro do Munidpio e Comarca de Jaraguâ do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã eOficiala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 15B9,.
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h as 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presentáedital, que foram apresentados nesta serventia os titulas ebaixo reladonados,ficando os devedores;
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dtasõtels), alertando-se. desde já, Quanto à possibilidade de ,

oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto oorrespnndente.A:
presente publicação se deve ao fato de a(s} pessoais) indicada(s) para aceilar(em)., ou pagar(ern) seqemjuesconhecíoas, SU� localização:
incerta. ignorada ou jnacessível, ou for(em) residente(s) ou domicíliada{s) fora da CIrcunscrição Geográfica da Serventla ou, ainda, porque:
ninguém sedispõs a recebera intimação no endereçofornecido pelo apresente, tudosm conformidade cem os arts. 995, 997 c/c 1023, lodos do :

CNCGJ.

Proíoco'o: 111835 Sacado: INDUSTRIADE ELEVADDRESCS LTDA CNPJ: 08.351.391/000
Cedent.:DUMETALINDUSTRIAMETALURGICALTDA.EPP CNPJ:02.767.967/Ooo
Número do Titulo: 3938 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil per !ndica�o
Aaresentaae: BANCODO BRASIL SA Dala Vencimento: 1210512009 Va!or: 305.62
Liquidaçãoapósa intimação: RS 1 0,00. Condução: RS14,60, Dili9ência: RS 20,00, Edilal:R$10,OO

Protocolo: 111916 Sacado: K &B LAJESPREMOLDADAS LTDA CNPJ: 75.365.2051000
Cedenle:ARAMESULCOMERCIAL LTDAEPP CNPJ: 05,562.7471000
NúmeroccTítulo: 001220..J!3 Espécie:Duplicatade Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: BANCO ITAÚ S.A. Data Vencimento: 30/04f2009 Valor: 1.186,60
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: RSB,96. DHigência:RS 20,00. Edital: RS 10,00

Pmtoooo. 111935 Sacado:ALEXANDRETADEU DE LIMARAMOS CPF: 187.015.508-45
Cedente: BV FINANCEIRASIA·C.F.1. . CNPJ: 01.149.9531000
Número do Tilulo: 131016486 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 06106i2008 Valor: 1.370,04
Lquldaçàoapós alrnlrnaçâo. R$10.oo, Condução: R�48.39, Diligência: RS30,70,E�ilal: R$10,90
Proíocolo: l1t660 Sacado: LlLIOSAS"�TINAKNISS CPF: 486.500.439·00
Gedente: PEDRO PAULO DEAMORIM JUNIOR CPF: 670.016.459·15

����:�OnT�IU��g���Ã;JLOE6���o���0NIOR Daia Vencimento: 07/11/2008 Valor. 1 872,00
liquidação após aínümação: RS10,00. Condução: RS 25,16, Dili�ênci.,RS20,oo, Edital: R$10,OO

Pmtocoo: 111661 Sacado:WALDEGIR RUMF CPF: 576.046.659·34
Cedente: PEDROPAULO DEAMORIM JUNIOR CPF: 670.016.459-15
NúmerodoTítu!o:900066 Espécie: Cheque .

Apresentante: PEDRO PAULO DE AMORIM JUNIOR Dala Vencimento: 31/10i2oo8 Valor: 1250,00
Liquidaçãoapós a intimação:R$I0,0O, Condução: RS 32.20, Diligência: R$ 20,00, Edilal: R$10,00

Protoco'o: 111899 Sacado: EUSANGELAAPARECIDAVICENTEDE LlMAME CNPJ:08.882.2741Ooo
Cedente: IND ECOMDECONFECCOES DALAIS LTOAME GNPJ: 86.731.3951000
Número doTilU!o: 102951312' Espécie: Doplícata de Venda Meroanlil por indicação
Apresenlante: BANCO REAL Data Vencimenio: 04/0512009 Valor: 502,72
Llquldaçãoapôsainâmação; RS10,00, Condução: RS8,96, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS10,OO

b���f�O�V}T��N3���/Ã�g� FARIAS D.!!IS
CNPJ 01.149 953� 063.724479-67

NúmerodoTitulo: 131004276 Espêcie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 31/0712007 Valor: 653,09
Liquidação.pós a intimação: R$10,OO, Condução: RS 16,71, Diligência: RS20,00,Edital: RS 10,00

ProlocolO: 111937 Sacado:GILlARD PIANEUER CPF: 037.577.299-5t
Cedente: BV FINANCEIRAS/A-C.F.I. CNPJ: 01,149.953/000

�������T������lgo;2�tJ�:�5%���g��sSOC'ADOS OataVencimento:27106/2007 Valor7.064,4S
Liquidação após a intimação: R$10,OO. Condução: RS 37.83, Diligência: R$ 20,00, Edilal: R$10,00

Protocolo: 111663 Sacado: UNI FASHINDCOMUNIFLTDAME CNPJ:02.988.2191OOO
Cedente: CIADE FIACAO ETECIDOS CEDROCACHOEIRA CNPJ: 17245.234/000
Número doTitulo:M.oo0465.() Espécie: Cheque .

Apresentante: CIADE FIACAO E TECIDOS CEDROCACHOEIRA Data Vencimento: 20/1212008 Valor.l.845.oo
Llqeidaçãoapôsaínârnaçâo: RS10,00, Condução: RS16,71, Diligência:RS 20,00, Edilal: RS 10.00

Profcco!o: 111664 Sacado: UNI FASH IND COM UNIFLTDAME CNPJ:02.988.219/000
Cedenle: CIADE FIACAO E TECIDOS CEDROCACHOEIRA CNPJ: 17.245.234/000
NumerodoTltulo:M·000466·9 Espéd.:Cheque .

Apresentante: CIADE FIACAO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA Data Vencimento: 2011212008 Valor: 1.842,80
liquidaçãoapós a intimação: R$ 10,00, Condução: R$16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,00
ProtOCOlO: 111769 Sacado: METEOROS MODAS JEANS GNPJ: 07.334.163/000
Cedente: B B INDUSTRIADE SOLADOS LTDAME CNPJ: 08.603.10BIOOO
Númerodo Titu!o: R-1181-C Espécie: Duplicata de Venda Mercaniil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento:21!04f2009 Valor: 550,00
LiquidaçãoapósainUmação: R$10,00, Condução: RSI8,B2, Diligência: RS 20,00, Edilal: R$10,OO

Prcíocolo: 111770 Sacado: METEORDS MODASJEANS CNPJ:07.334.16310oo
Cedenle: B B INDUSTRIADE SOLADOS LTDAME CNPJ: OB.603.108l000
Número doTItulo: R·1181·B Espêcíe: Duplicata de VendaMercaliti! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Venamento: 23/0312009 Valor: 550,00
liquidação após a intimação: RSl 0,00, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00
Protocolo: 111940 Sacado:POLlANECRISTINADEOLlVEIRA CPF:066.279.299·88
Cedente: B'IFINANCEIRAS/A·C.F.1. CNPJ: 01.149.953/C<l0
NúmerodoTilulo: 131000949 Espécie: INDICACAO
Apresentan:e: SERGIO SCHULZE &ADVOGADDSASSOCIADOS Data VencimEnto: 03/0512007 Valor: 1.594,03
Liquidaçãoapós aintimação:RS10,OO. Condução: RS 13.19, Diligência: R$20,OO, Edilal: R$10,OO

Protocolo: t1J988 Sacado: GIOVANEALMEIDADERETI CPF: 047.348.019-08
Cedente:ALTAIRANTONIOBORGES DE FREITAS ME CNPJ: 97.514.061iOOO
Númerado Tiluio: 2244 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA Dala Vencimento: 0810512009 Valor: 43,00
Uquidaçãoapésalnâmaçâo' R$10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO
Protocolo: 112005 Sacado: REI DOS BOTOES COM.AVIAMENTOS LTDA CNPJ: 79.646.234/000
Cedente: MARISOLlNDUSTRIADO VESTUARIO LTOA CNPJ: 02.045.467/000

��;:��ni��'��6�6������ite Duplicata de ve��t.������I��r �1W�fog9 Valor 2.494.80
Liquidaçãoapós ainíimação: R$10,00, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00
Protocc'o: 112030 Sacado:JAREDISAMARODASILVA CPF:052.730,438-75
Cedente: RAFAEL RICARDO LEMOS ME
NúmerodoTítu!a: P10B-3 Espécie: Dup!icatade Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANKBRASIL S.A:BANCOMULTIPLO DataVencímento:10/0512009 Valor: 59,20
Liquidaçãoapós a intimação: RS 10,00. Condução: RS 17.41, Diligência: RS 20,00, Editar RS 10,00

Protocolo: 112062 Sacado:GF INDUSTRIAECOMERCIOLTDA CNPJ: 81.793.499/000
Cedent.: SAFE FACT FOMENTOCOMLLTDA CNPJ: 95.381.2991000
Númetodo TItulo: 329 C

, Espécie: Duplicalade Venda Mercantil por Indicação _

Aprosentanle: BANCO ITAUSA Data Vencimento: 0510512009 Valor: 2.326.67
Llquldaçãcapôs a intimação: RS 10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS 10,00

ProlocolO: 111763 Sacado: VILSOI>(VARELA CPF: 085.283.669·44
Cedente: MARIAAPARECIOAMICHEIDALUZ DACRUZME CNPJ: 85.400.1741000
Número doTitu!o: 503.02 Espécie: Dup"cata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentan!e: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 05;05/2009 Valor: 450,00
Liquidação após a intimação: R$10,00. Condução: RS8,96. Diligência: RS 20.00, Edital: RS 10.00

MargotAde!iá Grubba lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRiTOR

o homem que ajudou
a transformar o mundo
Hoje não escrevo sobre Bolsa Família, nem so

bre Hugo Chavez, nem do alcorão, nem dos ju
deus e nem dos indianos que defecam no meio
das ruas. Escrevo sobre o artista que carrego sem

pre comigo em pelo menos duzentas, das "cerca
de mil" composições suas: É o artista que mais

ouço enquanto' estou num albergue barato, pas
sando anoite num ônibus, ou caminhando numa
praia ou até mesmo tentando escrever algo,

Existem artistas que fazem sucesso. E existem
artistas que são influentes, Um artista influente é
como um farol apontando o caminho para a gera
ção seguinte no meio de uma tempestade, Eis uma
boa opção para Bob Dylan, um dos mais influen
tes artistas do último século, seja na música, seja
dos pensadores da literatura. Nascido Roberto
Zimmerman, o artista adotou o nome com o qual
se tornou. célebre em homenagem-ao poeta inglês
Dylan Thomas, O assisti no Rio de Janeiro em

1998, abrindo o concerto dos Rolling Stones. Esse

sujeito magrinho, franzino, de voz fanha, gaita de
boca e guitarra, tenso, quase tremulo, que o faz

passar por antipático, quase sempre todo de preto,
é um mito em carne e osso. Dylan nunca foi um
sucesso massivo. Em mais de quarenta anos de
carreira, vendeu cerca de 25 milhões de discos (só
para efeito de comparação: os Beatles, que só exis
tiram durante menos de dez anos, venderammais
de 600 milhões de discos), Dylan nunca teve uma.
música no primeiro lugar das paradas nos Estados
Unidos e em raríssimos anos emplaéou alguín su

cesso entre os 50 primeiros da lista das músíeas
mais executadas naquele país, Entretanto, entre
os expoentes da categoria "artistas influentes",
Bob Dylan é soberáno. Dizem que não haveria os

Rolling Stones sem este, que, aliás, é o nome de
uma de suas músicas, Não haveria grandes grupos
de pop contemporâneo sem esse homem, o Ra
diohead (que esteve no Brasil recentemente), por
exemplo. E incrível a quantidade de suas músicas,

regravadas por outros cantores e bandas, inclusi
ve brasileiros. Zé Ramalho, o nosso Bob Dylan 'do
agreste, que o diga.

Ao mesmo tempo fantasmagórico (é uma espé
cie de "espírito que anda" do rock) e vigorosamente
vivo, Dylan carrega consigo, para lá e para cá, mun
do afora, o testemunho de uma vertiginosa transfor
mação social, cultural, política e estética. Sempre foi
um questionador do "sistema". Nascido num estado
americano interiorano, numa região deminas de fer
ro, mudou-se para Nova Iorque em busca de oportu
nidades, Passou os primeiros anos "passando o cha
péu". em bares e cabarés para tocar umas músicas, e
sobrevivendo das moedas que ganhava,

Dylan continua mobilizando grandes esforços
de .compreensão. Sua autobiografia sob o título:
"Crônicas" - é imperdível, conta curiosos episó
dios, do tempo em que ser "marginal" numa socie
dade era mesmo para valer. Outra obra incontor
nável para quem quer saber quem é o artista, é a

DVD - No Direction Home, de Martin Scorsese.
Bob Dylan: ele ajudou a mudar omundo.

VARI.EDADES------�--

Descoberto
inesperado

Enquanto os adultos do Cidade de
Ember temem o futuro. devido o uma

folho em seu poderoso gerador, dóis
adolescentes aventureiros se recusam

o perder os esperanças: Doon Harrow e

Li no Mayfleet. Uno foz uma descoberto
surpreendente no Qrmório de suo avó e co

meço uma suo jornada 00 lodo de Doon.

Explicados
pelo loucura

Poro Erasmo de Roterdã, o loucura
explico muüus dos atividades em que
incorrem os seres humanos. Neste livro,
Alberto Manguei porte dos frases mais
famosos de "Alice n,o País dos Maravi
lhas", poro inventariar um universo de
personagens, artistas e obras que se

nutrem do tipo de demência sublime
que, desde o Antiguidade, desafio re

gras e instituições.

NOVELAS

PARAíso
Rosinha conto poro Heutérle que Zefo vai ca
sar. Ricardo diz poro Aninho que eles poderão
passear pelo Rio de Janeiro. Zefo diz que não
vai deixar que Rosinha cuide de Mario Rito. An
tero tento mais uma vez convencer Mario Rito
o não ir poro o convento. Mariano diz poro os

pessoas que Santinho não irá rezar por mais
ninguém. Antero conto o Tobi o horário que
Mario Rito sairá de GUsa com o mãe. Mariano
decide acompanhar Santinho até o convento.•
Auroro recrimino Norberto por continuar o folar
de político no rád io.

CARAS E BOCAS
. Dafne fico furioso com Vicente. Vicente acordo
em ump praia, no Guiana Francesa. Judith e Ni
cholos se divertem com o situação. Dez noivos
invadem o cerimônia com seus convidados. Mi
lena se aproximo de Nicholgs. Gabriel resolve
esconder o quadro de Dafne, no tentótivo de es

quecê-Ia. Anita desconfio do estranho interesse
de Espeto por comido. Qofne diz que preciso de
um noivo poro não Perder todo o seu patrimô
nio. Todos estronhom ver Simone devorar voraz
mente um pedaço de torto com o mão.

CAMINHO DAS íNDIAS
Rovi e Camilo estão felizes com o casamento.
Torso evito falar com Tônio. Oposh reclamo com

Roj e Amithob sobre os despesas que teve com

o casamento de Rov!. Melisso pego o GPS de
Ramiro sem que ele percebo. Pujo diz o Shonkor
que acho que Loksmi ainda o orno. Gopol co
menta que vai investigar Yvone. Tônio e Torso
reatam. Gopol diz o Yvone que não foi vendido
coso alguma no condomínio que elo disse ter

comprado seu imóvel. Camilo se emociono 00

entror no coso'de Oposh como mulher de Ravi.

PODER PARAlElO
Figueiro pego um papel e caneta poro escrever

o nome de Guri. De repente, o porteiro em um

gesto rápido dá uma garfado mortal no pescoço
d.ele. Tony se levanto, o porteiro pego o armo e

aponto poro Paulo e Tony. O porteiro diz que tem
ordens de levar Tony e o moleta de dinheiro.
Paulo diz poro ele não levar Tony e pegar ape
nas o dinheiro. Tony diz que vai com o porteiro.
Tony e o porteiro entram em um corro, que sai
em alto velocidade. Ligia curte o jazz que Téo
toco no bar. O porteiro diz que Guri vai ligar.

.'
.

PROMESSAS DE AMOR
Amadeus obre o porto do corro contra o moto
de Ferraz. Ferraz dá um tiro poro o alto. Ama
deus mondo o taxista acelerar e Ferraz segue
atrás deles, Marli aviso o Camargo que Rena
to precisou viajar poro visitar o pai. Renato
deixo um bilhete e conto que seu pai irá lhe
contar o que houve com seu ex-marido desa
parecido. Nonato, representante do comuni
dade, visito o ONG. Ele aviso que Chico Fuzil
está furioso com o presença do Ligo do Bem
no morro e que o traficante já pediu reforços
poro acabar com o ONG

..

(O resumo dos capítulos é d,e inteiro responsa
bilidade dos emissoros).

.
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Ivete Sangalo'
espera menina
Ivete Sangalo está grávida de uma

menina. Pelo menos é o que garante
a revista "lstoÉ Gente". A cantora tem
dito que deseja manter a surpresa
e só saber do sexo do bebê na hora
do part,o. Mas amigos da cantora
afirmaram à publicação que Ivete

espera uma menina. "Ela só não
declara publicamente porque adotou
uma postura discreta em relação à
gravidez", diz uma fonte. _;

Carol Castro
casa em julho
Há sete meses namorando o músico e

ator Marcos Bravo, com quem divide
o palco na peça Dona Flor e Seus Dois'
Maridos, Corol Costro vai casar. Segundo
uma fonte a atriz, de 25 anos, dirá o

"sim" em julho, numa cerimônia que ,

pretende ser discreta e somente para
familiares e amigos mais chega�os.
Curtindo uma fase-de calmaria pessoal,
Carol mudou - para melhor -desde que
começou a namorar Marcos.

Michael Jackson,'
passa por cirurgia

. Michael Jackson poderá se submeter a
uma cirurgia hoje como parte do trata
mento contra o cãncerde pele, horas

'

depois de anunciar o adiamento de qua
tro shows. Jackson fará uma raspagem
na pele para tentar tirar as lesões
potencialmente letais. Os organizado.
res dos shows de Michael em Londres
negaram que haja qualquer ligação
entre o adiamento dos quatro shows e
os problemas de saúde do pop stat

SUDOKU

�OBRE O JOGO
,

E um jogo de lógico muito 'simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna, Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

A Fofinha é muito

fotogênica e foi clicado

pela sua dona Isabel

leithold Ewald.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cir,am/Epagri

SOLUÇÃO
A massa de ar seco garante o tempo
firme com predomínio de sol em todas
os regiões de Santa Catarina.

� Jaraguá do Sul e Regiao

., ÁRIES

4.�.' (20/3 o 20/4)
.,. Agora você

� [ consegue associar
os seus objetivos

com um maior intercâmbio junto
à comunidade, o que permite
apoios e colaboradóres porá
os seus projetos. Momento de
maior inteligência política e

capacidade de convencimento•.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Uma de suas maio
res capacidades é
justamente saber

ouvir os outros, e neste mo

mento você deve se abrir para
o comunidade � buscar ideias
que ampliem os seus horizontes,
eliminando as suas dúvidas e
sendo mais participativo.

TOURO
(2114 o 20/5)
A sexta-!eira pede
que voce apure o

sua intuição para
que posso dela tirar o melhor

proveito. A ação estratégica nos

bastidores está facilitada, e voce
deve preferir essa atitude ao

,

invés de revelar mais enfatica
mente os suqs intenções.

,,"'"
CÂNCER

5�;.-�� �:6fi:��:�te
• •

•

•
.

• começo a unir
ação e estratégia,

mostrando-se muito mais criativo
e habilidoso no h'ora de tomar as
decisões que irão concretizar suas
ambições; Momento muito favorá
vel para o suo imagem, conferindo
popularidade e charme.

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 28° C
Sol '

L� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
::. '} A sua capacidade

� U---; de planejamento
está mais apurado,

e assim você se mostro mais

capaz de construir o seu próprio
futuro com determinação,
fqzendo ainda com que os suas

relações e parcerias acompa
nhem você nesse cominho.

nr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Neste momento
você demonstra
habilidade para •

conduzir os suas estratégias de
'forma eficiente e chegar mais
perto das coisas que ambidona.

. O dia será de muito inspiração
e criatividade, permitindo que o

.

. seu trabalho renda mais.

� Fases tia lua

CRESCENTE CHEIA

�1m
NOVAMINGUANTE ,

17/5

DOMINGO

MíN: 14° C
MÁX: 28° C
Nublado

SEGUNDA

Mí_N:14°C�
MAX: 29°C�
.sol

#
LIBRA

'

(23/9 o 22/10)
Hoje está mais
fácil se relacionar '

com os pessoas e
de se divertir com eis amigos.
Aproveite paro resolver qualquer
diferenço que possa ter ocorrido
entre você e alguém, além de
investir nos suas parcerias
pessoais e profissionais.

SAGITÁRIO
. (22/11 a 21/12)
O dia tende a lhe
deixar mais'auto
confiante, facilitan-

do o aproximação com quaisquer
pessoos, muito em função' da sua
demonstração de maior tato e

diplomacia. Aproveite todo o seu
charme extra pora viver um dia
feliz, de grandes realizações.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a 21111) � (22/12 a 20/1)
Agora você se ...{,. Momento de maior
mostra mais prático' equilíbrio emocio-
e entusiasmado nal, aumentando
para fazer os seus o seu bom humor e trazendo

projetos seguirem adiante, e isso "estabilidade para a sua vida. É
se deve ao fato de você estar mais hora de c;olocar a vida familiar
organizado e equilibrado inter- -em ordem, o que irá permitir
namente. Aproveite para colocor uma maior segurança para que
tudo em dia na vida familiar. voéê posso encarar os desafios .
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Aguinaldo de J. M. Ribeiro
Antonio Carlos Pirassoli
Arlete Fischer
Cláudio Dirceu Zils

Fabiane V. Hoeft

Ingelore Wudke

i IvoJ'lete 1. Machado Lampel1
Fodi

1
Marcos Curico

,aria Helena do C. Rodrigues
rlene G. Tissi
lise Urbanski

âmela Thaynara Kanzler
Paulo Sérgio de Oliveira
Rita C. Junkes

Rogério KuhnRufino Vieira
Tomiris de Souza Simm

DIVIRTA-SE

Exame
.;

25/5

No consultório, o oculista fazia os

exames de rotina:
- O que está escrito aqui?
- Não sei, não consigo ler - respondeu
a paciente.
- E agora? O que está escrito aqui?
Elo se esforçou, mas não conseguiu
ler nada. O médico conéluiu:
- Bom, vamos ter que operar.
Depois da operação, a paciente
perguntou ao médico:
- E agora, doutor? O senhor acha que
eu vou conseguir ler tudo?
- Claro que sim! A operação foi um
sucesso!
- Puxa, doutor, como a medicino está

avançada. O senhor acredita que
antes da cirurgia eu era analfabeta?

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Você se mostro
mais intuitivo. e
es suas ideias ten

dem a ser mais férteis, havendo
o facilidade paro dor uma vazão
concreto para os seus sonhos,
além da possibilidade de vir a
formar novos amigos e se comu

nicar mais intensamente.

PEIXES

ti.. (19/2 a 19/3)
•• Hoje você está
Y-'''' mais seguro e con-

victo daquilo que
quer, sem demonstrar teimosia
ou inflexibilidade, muito pelo
contrário. Momento de maior
estabilidade interior ematerial,
o que permite que tenho uma

vida mais rica e produtivo.
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-MACARRONADA
BENEFICENTE

Amanhã, mais conhecido como sábado, o partir dos 11 horas do manhã, é o

grande dia do Macarronada Beneficente, no Choperia Scondidinho. No oca

sião, além, cloro do delicioso macarronada, que será preparado pelo grande
mestre do cozinho, Tato Branco e suo equipe, o terá também- o presença do
Bando 12 & 13, prestigiando o evento e promovendo um karaokê poro os

gogós de ouro. A iniciativa é do sita www.moagoncalves.com.br e o rendo
será totalmente revertido em prol do compro de próteses poro os braços do
Sr Valdir Alves dos Santos, perdidos num trágico ocidente. O valor do convite
é RS 7,00 e é comprado no local.

FUEL
Hoje à noite o duplo de amigos Pepe Norloch e Thiago Mattos,
do Fuel, trozem poro movimentar o Estação do Tempo, o
maravilhoso DJ lien e também o já consagrodo DJ Eduardo
Moretti. Duronte o festerê, rodados de champanhe poro elos.
Festa imperdível!!!

LUA CHEIA
No próximo dia 6 de junho, aconte-
ce no Sociedade Diana, em Guara�

PLATAFORMA mirim, o festa do Lua Cheio. Para
Todo dia sai uma. Estava lendo num

o

movimentar ô frege vários DJs, ser
jornal que o Ou Loren, poro alavancar tanejo universitário e tchê music
Suas vendas, lançou uma promoção com Garotado Fandangueiro.
marqueteira: "Coro do Mês". Pois é,
o babado esta deixando um bando de
lulus ti ri ricos. Maio é o mês dos rolici-

o nhas. Em junho, lolitas e sereias esta
rão em alto. O motivo??? Mês dos mães
e dos namorados. Que bolo -foro!

-NIVER DA KARINE
Não ousem esquecê-lo! Hoje quem bote
os taças e foz tim tim é minha querido
amigo Karine Kuchembecher Nardi. Por
favor, ligu-em, elo vai odorar. Parqbéns,
Karine e que sejas plenamente feliz.

LEITOR FIEL
A leitora fiel de hoje é Geane SiImari. Elo
também lê o coluna todos os dias para ficor

o

hiper antenado no que acontece de melhor
em nosso sociedade. Valeu, Geane!!!!

" O sóbio pode
mudar de opinião;

"o ignorante, nunca
IMMANUEL KANT

GARFO E FACA
Parece mesmo que vai acabar o chororô!
Os prefeitos já podem se preparar para
uma novo fase, com foco e comembert
nos mãos. Explico: o declaração do im
posto de rendo engordou o arrecadação
do Receito. Ou seja, o suficiente para que
os próximos cotos do Fundo de Participa
ção dos Municípios subam um pouco e o

choradeira diminuo. Só não vale cair no
forro! Né mesmo????

SOLTEIRO
Depois de quase dois anos de
namoro com o bonitona Raissa
Gomes, o meu amigo Alex Dantas
Filho está desfilando solteiríssimo
nos bolados do modo.

NAS RODAS
• Kloja Doce Mel, dos meus ami

gos Neni e Teli Volt, o cada ano que
passo tem se especializado mais
em roupas poro festa; Sempre tem
novidades. Parabéns 00 casal.

• O empresário Ismar Lombardi tam-
o

bém vai soltar o voz, no sábado, du-
o rante karaokê, no Macarronada Be
neficente, no Choperia Sconaidinho.

• No próximo dia 6 de junho, uma
galera descolado de Jaraguá, pro-

o

move o 80 Porcada. Festa só poro
os bolinhos.

• O piloto Thiago Raussis ja está
preparando os quitutes poro come

morar, no próximo dia 25 de maio,
o idôde novo.

Curtir com os amigos
no bar O Meu Boteco.

Só LOVE
A bonito Loriane Choves e seu namorado o bom vivant Messias O'

o Pauli, marcaram poro o dia 30 de maio, o troco de alianças no mão
direito. O casamento será nQ próximo ano.

A empresária
Nadilma
Tavares
também
curtiu o Noite
do Tititi,
pro!l1ovida -

pelo Creche
Constâncio
Piozero, no
Boependi.

• A duplo sertanejo. anny & Rafo'"
e bando sElró o atração principal do,. ,

festa Top 10, que acontecerá �ia 19
de junho, no Bierbude, promovido
pelp site www.moogoncalv��.com.
,bricom o empresd,'tvlenina
lindo, do Renato Koslowski.

1. Nos dias 30 e 31 de maio acon

tece no Motódromo de Massaran
duba, o .10 Etapa do Copo Yamaha
de Motocross. No dia 30, no

-

pavilhõo, festa co!Jl o bando Seven
e !j\ais o DJ amigo Marcelo Luiz.
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Por
Rirardo
DA NieL Trels

INCREMENTANDO ·VlNDO Aí
Os negócios võo a mil, porém
Leandro e Teka não dão trégua.
Em bate-papo com os dois
soubemos que para dentro de
três ou quatro meses o público
pode esperar ótimas novi-'
dades paro a Confraria do

Churrasco, tanto em produtos
quanto ambi_ente e serviços.

Sábado que vem rola balada trazendo .0 nostálgico
label Café Confusão de volta o ativo na cidade, sob
organizaçõo da Mo.inho Disco, Fuel Eventj)s e Estação
do Tempo. A festa irá rolar na AABB, apresentando o

projeto KonJuse (ainda inédito na Cidade), e a

atração internaciónal Dj Spin Easy. Para junho, a

pedida será a festa do dln 06 no landon Pub, que
promoverá uma tarde inteira �de agito no deck

.

celebrando o lançamento do site oficial da casa.

Charles Lux rodeado pela celebrada dupla do projeto Vácuo Live, a vocalista Fernanda
Mateu e o DJ Edu Pizzatto

FOTÓGRAFOS - 1 FOTÓGRAFOS - 2
. Continua a série divulgando o pessoal de
Jaraguá que, por hobby ou profissão,
divulga seu trabalho online. Experiência
boa de navegação, dá uma passada por
estas contas:
- cesarcastro.net (que inaugurou site novo)
- flickr.com/marinamf
- flickr.com/pook_ art
- flickr.com/ricardokrepsky
- 1.1 ickr.com/rafabusch
- flickr.com/zanghelini
Ainda faltam nomes certamente, mas

minha lista está limitada o esses e aos

publicados semana passada ... Quem mais

quiser divulgar seu trabalho pode ficar o .

vontade, basto mondar seus links poro
contato@poracaso.com.

Vai destaque hoje para nosso grande
. amigo e excelente profissional
Raphnel Günther, que .algumas
semanas atrás passou a publicar blog
pessoal em' rcphoelqunther.cem.
Fotografia, portfolio e a cotidiano do

rapaz estão lá em ótimos posts, vale
acesso.

FRASE MÁGICA
"Sou eu!" abre porta em qualquer
interfone.

DESERTA
Brother de infância, Michel
Stephan me passou correspon
dência avisando que hoje o,noite
foz estré'ia no .bateria da bando
Deserto, prometendo que o
audiência presente no London Pub -

vai rolar uma rockeiragem clássico
entoada noite adentro. Dude,
estaremos lá com o punho no ar,
contando em conjunto.

PROMOÇÃO CHEGANDO
Segurem as pontas, que·semana que vem o

blog PorAcaso.com vai lançar promoção do
Dia dos Namorados junto com o Shopping'
Breithaupt, valendo mais de RS 1.000,00

.

em premiação. Pra pnrtlcipq; vai dica:

separe sua melhor contado! Waha!

Pricila Nilsen, um dos destaques na passarela do desfile .

beneficente desta quarta-feiro nó London Pub (bijoux by Maria
Bela acessórios)

MOMENTO DA CITAÇÃO
liA voz do pOllO nau é 1.1 \lOZ de Deus. Be jamais 13!m!!.l
'pnístICo': 'pubremo' e 'Tmmengo'."
Twitletcom/llcriodm

e.

MAX

De passagem pelo evento Vitta no Mar; promoçóo do
Academia Vitta, o registro de nosso brother Mório Sérgio'
Peixer Filho em momento com seu filhóo Augusto

STAMMTlSCH 2009
Alôu pueblo, vai informe que estaremos enxugando geral a
lista do barr�ca este ano, então as vogas vão ficar poro
quem se manifestar primeiro! Mondo já email para
cOÍltato@porocoso.comsequisergarontirparticipaçãó.

CORREÇÃO
Ainda falando da matéria de ontem sobre o aniversário da
coluna, o foto que vocês viram ilustrando o matéria era'
assim: .

Três caras de ressaca, fazendo coro de "sim, matarei" e

totalmente, absolutaniente, descabelados. Porém,
problema no lente, o que vocês deveriam ter visto era:

RitMá!) D. Ireis Morcelo Odorizzi .

Mux Pires

Ignorem então a foto anterior, agradecemos o compreensão.

,., '" '" '" '" '" ,.,- ,.. .. '" ,.. ,.. '" ,.. '" ...

!witter.com/r_J
tw1Uer.,com/m{jxpires
Iwitler.wm/pílwcoSO

flickr· /PIlí {iWSO* pUrtlcaso.com
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Conforme antecipamos na

edição da última quarta
teím, o zagueiro Felipe
Oliveira, capitão do time
sub-20 do Sport finalista
do Compeonato Brasileiro
da categoria, fechou com o

Juventus. Ele se apresenta
hoje no EStádio João Mar
catto. E o goleiro Darci já
está treinando com o elen
co, mas ainda não assinou
contrato. O técnico Pingo
pode fazer hoje o primeiro
coletivo; mas ainda não
confirmou a programação dé treinos. Sobre a complementação do
elenco, o gerente de futebol Edson Morelli está em São Paulo, para
fechar as contratações que faltam. Segundo ele, esses atletas devem
chegar até terça-feira.

(f)
UJ
'"
Z

�
o::
..,
(f)
'UJ
Ü

'ESPORTE----------

Lenísio marcou uma vez ontem e continua na liderança da artilharia da Liga Futsal, agora com 14 gols

Malwee :goleia·sem
muitas -dificuldades
Time construiu o placar no primeiro tempo.

RESULTADO PREVISTO

JARAGUÁ DO SUL Malwee não demoroumuito para
Foi urna partida sem gran- abrir o placar. Logo aos 3min16,

des surpresas. A Malwee jogou .. Andrey recebeu de-frente para o
o suficiente pára vencer o São' golparafazertxü.Osegundoveío
Paulo por 5x1 e assumir a vice- dos pés de Falcão, aos 4min58,
liderança da Liga Futsal com depois de acertar urn chute forte
25 pontos, dois a menos que e indefensável. O São Paulo até
o Krona/Joinville (que tem três assustou na sequência, obrigan
jogos a mais). O time jaragua- do Franklin a fazer duas grandes
ense pode assumir a liderança defesas. Mas aos nove minutos,
já neste sábado: Basta vencer Lenísio bateu, a bola desviou em
o Atlântico, em jogo que acon- Wellington e enganou Fábio. Foi
tece às 17h.na Arena Jaraguá, o terceiro da Malwee. O quarto
que 'chegará na ponta da tabela. saiu dois minutos depois, nova
Para esse jogo, o técnico Fernan- mente com Andrey. No último
do Ferretti terá o retorno do 'go- segundo, o São Paulo aproveitou
leiro Tiago, que vem de expul- a desatenção dos jaraguaenses e

são, e. o' desfalque do ala Xoxo, descontou com Fuste.

que levou o terceiro amarelo. Na etapa final, aMalwee ape-
Corno era de se. esperar, a nas cadenciou a partida e levou

,
.

o jogo de forma tranquila. Criou
boas chances sim, mas não .for
çou demais. O craque Falcão
aindamarcou mais urna vez, aos
4min12, fazendo seu 130 gol na
Liga. Ele é o vice-ártilheiro ao

lado' de Hugo, do Praia Clube.
A liderança ainda é de Lenísio, '

que tem t-i. "Usamos o primeiro
tempo para construir o placar e .

cadenciamos o jogo no segundo.
A intenção era se poupar para.
sábado, já que podemos chegar
na liderança", disse o camisa 12

depois dó jogo.'Sobre a ausência
de Xoxo contra o Atlântico, Fal
cão lamentou. "É ruim perder
urn jogador como' ele, mas temos
urn plantel forte e nossa equipe
nunca entra enfraquecida".. '

---------------I."1"I'{'.I---------------
CLASSIFICAÇÃO

CoI. Time V. E D GP 6C S6 APR
1° Krono/Joinville 27 13 8 3. 2 42- 26 1669,23%
2° Malwee---'-- 25 --10--"8· 1 '1". 46 '2f= ... ,�}��;����
fó--;;:' Ailífntlco-'---" '.?4:�Ir':'}. -r -f'

..

'3'8 ,:')t,_ !37�,m�",
4ó

'

-Carlos Bllrbosõ'
--,

23 11 7 '2' I 43 28 1569,.69%

56·00···�'='6Mjirn'Çaüs�='=: 23--n ""T'" 1"'f 31-'-28 369;69%'
lf-' j1"

-r-

f "2 '-4' ---4if" 3'0
.

'1�J5;�5�__ ,

']6-" Inléní"-�
--, -.-

--20 --ir S'--5' --3
-

'--37
..

I4-- 351,28%
SO" "Copiig-ril----·

-- -,,-,

19'-Tf
..

'6 "T 4-- '24 n-----iSf57%---
9° SaóéiÍlifaiiii/Corliíihlôns---'ff'13' '5·········· r- 4' "'44 35

... -

-94:8;71%
lÕO-'-"PetiÓp'ólis

,-, ,

18 jf 5 f' f 3� 33 046;15%
Ho-' Cãscovel

.. _

1�-'T4 "-5' 3'-'-6···- 36 '4(" :1142,85%
_,

12° Praia CfUbe
-- -,

18'-''16- 5 3 '8 só' '-sf -837,50%'
13° Cortiana/UCS 17 i2 'f 5 3 31 31 047,22%
14° CóiegiiJl

,-

,15 11'--·4 3 4 28 --3-1- '-':34ÚS'%--
15° Ümuarama

.. -

14 -'12 .,: 2 6 )0
-

32 :238,88%
-

16" Unisul
.....

11 13
..

3 2 8 37 39 =228,20%'
17" São Paulo 6 12 j 3 '-8 22 47 -2516;66%
18° Vasco 3 12 O 3 9 19 47 -28 8,33%
19°

-

Álvóres
-,

2 12
--

O 2 10 22 52 :30 (55%
PG - pontos ganhos; � - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; APR - aproveitamento
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FUTSAL DE BASE

Paro/ se manter 1 00% ne Estadual
.'. .

.

Times.sub-If e suh-13 venceram todasaté agora; já o sub-20 faz aestreia
JARAGUÁ DO SUL � mente .renovada e par isso'

espera surpreender. ''A base
do time é a mesma que dis
putará o Joguinhos (que é até
18 anos), mas mesmo assim é
uma equipe bastante compe
titiva", comentou Vieira.

A competição tem tz times

que foram divididos em quatro
chaves de três, no qual jogam
todos contra todos em turno
único. Em seguida é feito um

ranking, _ que formará mais

quatro chaves, a partir daí ini
cia a fase classificatória.

Já o sub-15 está,100% no

estadual e caiu na Chave N.
Os comandados de Augusti-

, nho Ferrari estão em Blume
nau, onde enfrentam Hering
e São João Batista. Dos ad
versários, o que merece mais

Três times da categoria
de base do futsal masculino
'jaraguaense entram em qua
dra neste fim de semana. A

, Malwee/FME estreia hoje pelo
Campeonato Estadual Sub-20
contra São Bento do Sul. Já os

garotos do CEJ/Marlan/Afort/
FME e do CEJ/Gráfica Regís/
RME jogam pelo turno da se

gunda fase do Campeonato
EstadualSub-15 e Sub-13, res
pectivamente.

-

O sub-20 está na Chave C
ao lado de São Bento do Sul
e do Krona/loinville. Primei
ro o time enfrenta os donos
da casa depois tem o clássi
co contra o rival. O técnico
Renato Vieira cómentou que
este ano a categoria foi total-

BASQUETE FEMININO
-'

HISTORIA

-

cuidado, segundo Ferrari, é à
time blumenauense. "No ano

passado eles chegaram à final
com uma equipe bem mais

nova", alertou. O returno do
sub-Lõ será em Jaraguá do Sul
nos dias 5 e 6 de junho.

Pelo sub-13, o CF;J/Gráfica
RegisjFME, também tem apro
veitamento total e vai a Criei
úma para conseguir os nove

pontos. O time está no Grupo
N, ao lado de Blumenau, Passos
de Torres e Criciúma, O técnico
Luis Cláudio Dalprá não poderá
contar com Juliano e Humber
to, que estão 'contundídcs. A
e:x;emplo do sub-15, o returno
também será em casa, só que
nos dias 29 e 30 de maio.

GENIELLI RODRIGUES-

PARTE I

O basquete feminlne iniciou em 1892 quando a. professora de Educação Física do Smith College, em Nor
thampton nos Estados Unidos, Sendra Berenson; adaptou as regras criadas por James Naismith, que um ano

antes havia inventado a modalidade. A primeira partida oficial aconteceu em 4 de abril de 1896, nesta
_

ocasião as alunas da Universidade de Stonford venceram suas colegas da Universidade da Califórnia pelo -

placar de 57x56. O primeiro Campeonato Mundial foi disputado no Chile em 1953 e os Estados Unidos foram
campeões. Apenas três países conquistaram esse título na história do basquete feminino: Estados Unidos,
sete vezes, Rússip, seis e Brasil um, em 1994.

'

NAS OLIMPíADAS
O basquete feminino debutou nas Olimpíadas de 1976,
em Montreal no Canadá, exatos' 40 anos após a estreia

,

do masculino. Os Estados Unidos conquistaram cinco ve-

zes o ouro olímpico e a Rússia, três. O Brasil foi medalha
de prata em Atlantar em 1996 e bronze em Sidney em

2000. Paula, Hortência e Janeth fizeram história, sendo
mundialmente reconhecidas como integrantes do gru
po das dez melhores jogadoras do mundo de todos os

tempos. Hortência é a primeira atleta brasjJeira o entrar

para o "Hnll da Fama" d9 basquete feminino.

EM JARAGUÁ DO SUL
Em 1984 o professor de Educação Física, Airton Luiz
Schiochet, ou simplesmente "lte", qu.e lecionava na

Escola Giardini lenzi, introduziu o basquete de forma
competitiva entre suas alunas. A modalidade cailf no

gosto das meninas, que se encarregaram de difundir a

boa nova para suas colegas de outras escolas. Aderiram
de imediato o movimento de incentivo ao basquete temi- '

nino, o Colégio Abdon Batista, sob o comando do professor Arizinho e o Colégio Miguel Couto do viiinho
município de Schroeder, cujo professor era Guido Mannes;

Equipe que disputou os Joguinhos Abertos em 1
Souza, Ana Cristina, Miozete Zimmermann, Vane
Oppermann e Anne Richter; agachadas: Simone
Gonçalves, Sfbele Martini, Sirlene Dias e Alexand

, '.
�

CEJ/Marlan/Afort/FME jogará em Blumenau na abertúra da segunda fase
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DUNGA CONVOCA

ESPORTE---------;,

Lista tem cinco 'brasileiros' Contabilidade
Consultoria E.mpmsariaI

3371-4747

Victor, André Santos, Ramires, Kléber e Nilmar foram chamados
RIO DE JANEIRO

O técnico Dunga anunciou
na tarde de ontem uma sur

preendente lista de convoca

dos pata a Seleção Brasileira.
Entre os 23 jogadores chama:
dos, destaque para cinco que
atuamno Brasil: o goleiro Vic
tor, os laterais-esquerdos An
dré Santos e Kléber, o volante
Ramires e o atacante Nilmar.
Outra surpresa foi o meia-ata
cante Ronaldinho Gaúcho ter
ficado fora do grupo.

Os convocados irão defen
der o Brasil nas próximas duas
rodadas das Eliminatórias do
Mundial de 2010, contra o

Uruguai, no dia 6 de junho,
em Montevidéu, e o Paraguai,
no dia 10 de junho, em Reci
fe. O mesmo grupo disputará
também a-Copa das Confede
rações, entre 14 e 28 de junho,
na África do Sul.

Sobre a não convocação

de Ronaldinho Gaúcho, Dun
ga explicou que o meia não
foi chamado porque não vem

atuando pelo Milan. No en

tanto, o treinador deixou as

portas abertas para o jogador.
"Vamos tentar com o Ronal
dinho até o limite, até o fim.
Ele tem qualidade, postura
e temos confiança nele. Ele

precisa jogar. Na reserva, ele
não tem entusiasmo", decla
rou Dunga.

Na coletiva, Dunga ante-
.

cipou que não vai liberar ne-
.

nhum jogador para os clubes.
Ou seja, Internacional e Co
rinthians jogarão desfalcados
nas partidas decisivas das se

mifinais da Copa do Brasil. "A
seleção vai se apresentar na

segunda-feira à noite (1/6) é
oficial e todos se apresentam

. na mesma data. São jogos ofi
ciais, e o combinado com os

clubes foi esse", disparou. Nilmar foi um dos jogadores observados que ganhou espaço na seleção

CONFIRA A LISTA:
GOLEIROS: Júlio César
(lnternazionale), Gomes
(Tottenham) e Victor (Grêmio)
ZAGUEIROS: lúcio (Bayern de

Munique), Alex (Chelsea), Juan
. (Roma) e luisão (Benfica)

LATERAIS: Maico�
(lnternazionale), Daniel
Alves (Barcelona), André
Santos (Corinthians) e Kléber
(Internacional)

MEIAS: Gilberto Silva
(Panathinaikos), Josué
(Wolfsburg), Elano (Manchester
City), Felipe Melo (Fiorentina),
Anderson (Manc�ester United),
Kakó (Milan), Ramires (Cruzeiro) e
Júlio Baptista (Roma)

ATACANTES: Rabinho (Manchester
. City), luís Fabiano (Sevilla),
Alexandre Pato (Milan) e Nilmar
(Internacional)
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Q. COMPLETO+ Rs17.200,""

R$16.500, 2001 4-e GOl1.0 2001 2 AC OH LT DT HATCH 1.0 AIRBAG'"

g
%

CORSA 1.0.,

.2 PARATI1.0 2000 4 AO VE LT DT RLL Rs18.600, SEDAN SPIRIT 2005 4 ACAODT Rs22.500,�

GOL CLI 'UNO

Rs8.800,1.0 1996 2 AO LT DT DT 10.300, ELETRONIC 1995 2 LT DT

GOL PLUS 2001 4 AO LT DT Rs16.800,-
ÀCAOVE

Rs13.500,1.0 PALIO EL 1997 4 TE LT DT

FOX 1.6

Rs32.800, FIESTA 1.0 OH VE TE AL

Rs15.300,PLUS 2007 4 AC OH TE lT DT
CLASS

4 AQ LT DT

SCENIC Rs28.000, Rs23.800, .2002 4 COMPLETO FIESTA 2005 4. AO LT DTRXE 1.6
+ AIRBAG PERSONALlTE

.

KOMBI1.6CELTA 1.0 2009 2 BÁSICO 22.300, STANDARD 2004 4 STANDARD 24.800,

Ofertas válidas: 31/05/09

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
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Caraguá Auto Elite
Unia relação de confiorrço,
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