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Lixo que se
transforma
em díversão
Towe Nagel trocammateriais
recicláveis por figurinhas
para completarum álbum
de astronomia.A cadamês,
instituição arrecada 1,2
toneladas de lixo, que são
entregues a uma empresa
especializada. Página 6

Grandes lições
sobreOmundo
dosnegócios
EXPOGESTÃO SEGUE ATÉ
sexta-feira no Centreventos
CauHansen, em Joinville.
Ontem, participantes do
congresso puderam prestigiar
a palestra do filósofo e doutor
em Educação, Mário
,Sérgio Cortella. Página 7

[uvemostra
, . .

OSprnneiros
jogadores
SETE

Moleque Travesso foram
apresentados à imprensa no
início da tarde de ontem. Já
a pré-temporada, visando a

DivisãoEspecial, inicia na
segunda - feira. Página 21

Agoraéavez
de intunizar
contraapólio
CAMPANHA NACIONALCONTRA

a paralisia infantil começa
segunda - feira e vai até o

dia Iode julho. Em Jaraguá,
meta é vacinar 9.984

crianças de zero a menores

de cinco anos. Página 6

Delícias
doinvemo

CASA CREIA
Mario Fischetti,
um dos mais

respeitados DJs
de house music

do país, é atração
na TheWay,
neste sábado.

Página II

Confira asmuitas

opções de chocolates
e cafés para saborear
e se aquecer nos
dias mais frios.

Página 16 Mzx BEATRIZ
SASSE
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,Neste ano,� já entregou SOO álbuns aos estudantes. No total, 850 alunos participam do projeto
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.Aumento nonumero e

vereadoresvai àvota.çã
ACâmara vota hoje em segundo turno aprovação. Porém, temendo a rejeição de 15 ou 17, o que obrigaria duas ou

emenda à Lei Orgânica que prevê au- da proposta, os parlamentares favo- tras votações no plenário. Estudantes
menta do número de vereadores, de ráveis ao aumento podem apresentar prometem manifestação em frente à

11 para 19, a partir 'da próxima legis- uma nova emenda até as llh desta Câmara para tentar garantir a manu
latura. São necessários oito votos para quinta - feira, com número alternativo tenção das 11 cadeiras. Página 6

INFRAESTRUTURA

Sem previsão de
obrasna SC-416
RODOVIA QUE LIGA JARAGUÁ DO SULA POMERODE
sofreu estragos durante as chuvas de novembro
do ano passado e até agora não foi recuperada.
Deinfra (Departamento de Infraestrutura do
Estado de Santa Catarina) afirma que melhorias
só devem começar quantia orçamento sobre
os estragos for concluído. Parte da estrada'está
coberta somente com brita, exigindo cuidado
redobrado aos motoristas. Pági�� �.8 ..
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PONTO DE VISTA

MATAR OU AMAR UM LEÃO POR DIA?CRIS�8'&m1m
WATZKO, ESTUDANTE

DE DIREITO

Caros leitores, os senhores (as)
devem estar se perguntando o

porquê do título acima. Acontece

que nos últimos dias, recebi um e

mail de um grande amigo com o tí
tulo: "Matando um leão por dia"! E
confesso que quando acabei de ler
o texto, duas coisas vieram a mi
nha cabeça: 1 - como é bom poder
aprender a amar o seu leão desde

pequeno; e 2 - preciso partilhar
esta história com mais pessoas.

Vou romancear um pouco a his
tória aqui neste pequeno espaço.
Certo dia, Lucas foi almoçar com
um amigo, um senhor que estava

perto de seus 70 anos, Para o jovem
era um privilégio e uma honra po
der escutar as histórias e absorver

"'

um pouco da sabedoria das pes-
soas que já passaram por grandes
experiências durante a vida.

Depois do almoço, o senhor per
guntou a Lucas sobre seus negócios. E

Lucas, meio sem querer, respondeu o

seguinte: _

- Pois é. Hoje em dia tenho que ma
tar um leão por dia.

E o senhor com toda a sabedoria

que a vida lhe proporcionou disse:
- Não mate seu leão. Você deveria

preso 'com a frase por ele dita, e então
falou:

- Deixe-me lhe contar uma histó
ria que quero compartilhar com você.
Existe um ditado popular antigo que
diz que temos de "matar um leão por
dia". E por muitos anos, eu acreditei
nisso, e acordava todos os dias queren
do encontrar o tal leão. A vida foi pas
sando e muitas vezes repeti essa frase.
Quando cheguei aos 50 anos, meus

negócios já tinham crescido e podia
trabalhar um pouco menos, mas sem

preme lembrava do tal leão. Quem não
se preocupa quando tem de matar um
deles todo dia? Quando cheguei aos
60 anos e decidi que era hora de meus'
filhos começarem a tocar a empre
sa, para minha surpresa nenhum dos
três estava preparado! A cada desafio

que enfrentavam, pareciam que iam
desmoronar emocionalmente. Infeliz
mente, . tive que voltar para os negó
cios, até conseguir cont�atar alguém,
que hoje é o diretor-geral da empresa.
Este "fracasso" me fez pensar e muito.
O que fiz de errado no meu plano de
sucessão? Hoje, eu tenho uma suspei
ta: a culpa foi do leão.

Lucas perguntou: "O que o leão tem
a ver com a história"?

E a resposta foi à seguinte:
- É. Pode ser que a culpa não seja

mesmo é cuidar dele.
.

O senhor viu que Lucas ficou sur-

somente do leão, mas fica mais fácil

justificar dessa forma. Porque, desde

quando meus filhos eram pequenos,
dei tudo para eles. Uma educação ex

celente, oportunidade de morar no ex

terior, estágio em empresas de amigos.
Só que dando tudo a eles, esqueci de
dar um leão para cada um, que era o

mais importante. Lucas, aprendi que
somos o resultado de nossos desafios.
Com grandes desafios, nos tornamos

grandes. Com pequenos desafios, nos
tornamos pequenos. Aprendi que,
quanto mais bravo o leão, mais gratos
devemos ser. Por isso, aprendi a não só

respeitar o leão, mas a admirá-lo e a

até gostar dele. Por isso não mate seu

leão, ame e cuide dele. Porque o dia em

que o leão, em nossas vidas morre, co

meçamos a morrer junto com ele.
E ao final da história havia uma

frase de Pierre Schürmann, empreen
dedor e um dos membros da família
Schürmann, que é mundialmente co

nhecida por ter dado a volta ao mundo
em um veleiro, a frase é esta: ''A capa-

.

cidade de luta que há em você, precisa
de adversidades para revelar-se".

Desejo a todos os leitores, que cada
dia de suas vidas busquem amar o seu

leão e que nunca esqueçam de que é
nas dificuldades que irão encontrar o
que possuem de melhor.

DO LEITOR

P LÍ SX SSE
ESTUDANTIL

O ressurgimento do movimento estudantil
que visa além de lutar pelos seus ideais,

participar ativamente das atividades que di
zem respeito à sociedade, parece-me ter sido
mal interpretado pelos políticos locais no

âmbito do aumento de cadeiras na Câmara
de Jaraguá do Sul.

Cada cidadão tem o livre arbítrio de se ex

pressar desde que não venha arquitetar falácias
para denegrir a imagem alheia.

Pois bem, no entorno da importante deci
são, foi expressa a opinião do movimento es

tudantil, sendo esta contrária ao aumento do
número de vereadores.

Como resposta, alguns políticos se senti
ram ofendidos e passaram a denegrir a ima
gem do estudante Luís Fernando de Almeida,
presidente do DCE.

.

.

É de se estranhar o comportamento de de
terminados vereadores. Quando imagináva
mos um diálogo construtivo nos deparamos
com agressões verbais que mais uma vez com
provam que o aumento de cadeiras na Câmara
é desnecessário.

Quando os vereadores se mostrarem dis

postos a ouvir a população, com suas respec
tivas reivindicações e críticas, o aumento de
cadeiras na Câmara começa a ser justificado,
mas por enquanto, o que se vê é uma preocu
pação demasiada dos parlamentares em "tro
car farpas" com a população, tentando fazer
com que a mesma se cale novamente diante
de tamanha insanidade.

.

Franklin TadeuHanemann, estudante

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIILEWAGNER,

Interventora - Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibamtodos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilida
de de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domicilíadats) fora
dáCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 16399 Sacado: AL[OS MANIAU CPF: 216.170.079-00 Cedente: AVENOIITE
SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES LIDA CNPJ: 09.402.174/0001-55 Número do Título:
445003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENClA GUARAMlRIM Data Vencimento: 14/05/2011 Valor: 10.170,25li
quidação após a intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$15,00

P;�����I�:-i�;9-��d��AMÃRiillojosE-BQDEMBERG-CPF:-;92:38-;�939�72----ê�d����:
BVFINANCEIRA S/ACEI CNPJ: OLl49.953/0001-89Número doTítulo: 131032806 Espécie:
Cédula deCrédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOClA
DOSDataVencimento: 26/05/2010 Valor: 13.245,l2liquidação após a intimação: R$10,85,
Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$15,00

-- Protocolo: 16844 Sacado: AUTO POSTO FIGUEIRA ITDA CNP]: 13.324.846/0001-29 Ce
dente:ARXO INDUSTRIALDO BRASIL lIDACNP]: 75.487.058/0001-00Número doTítulo:
27089/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASIL SA - BANCO MUITIPLO Data Vencimento: 16/05/2011 Valor: 650,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Pro
tocolo: 16845 Cedente: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL ITDA CNPJ: 75.487.058/0001-00
Número doTítulo: 27090/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: HSBC BANKBRASILSA - BANCO MUITIPLO DataVencimento: 16/05/2011 Valor:
1.145,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16846 Cedente: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL lIDA CNPJ:
75.487.058/0001-00Número do Título: 2709011 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASILSA - BANCO MUU1PLO DataVencimento:
16/04/2011 Valor: Ll45,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87,

��!��-���-�!_����-��������!_�����-------------------------------------------------------------
Protocolo: 16546 Sacado: CARLOS HENRlQUE LEVEI< CPF: 025.630.149-21 Cedente:
VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Núme
ro do Título: 3180.1/5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 13/05/2011 Valor: 524,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$15,00

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município e �marca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: O9:00h às 18:00h
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EDITALDE INTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3
(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. F[CAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 178837/2011 Sacado: CHARLES RAFAEL DE FREITAS Endereço: RUA ANGELO FLORlANI
77,LOTE 100 - NEREU RAMOS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-746 Credor: ABS EMPREENQlMENTO MER
CANTIL LTDA Portador: - Espécie: LC - W Titulo: 640999 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 625,74 - Ven
cimento: 02/05/2011

Apontamento: 178646/2011 Sacado: E,J.L MAUlARlA LIDA ME Endereço: RUA NELSON SEVERIEN 75 - JOAO
TOZlNI - CORUPA-SC - CEP: - Credor: IcONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 3645-5/24 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.137,00 - Vencimento:
13/05/2011

Apontamento: 178647/2011 Sacado: E,J.L. MALHARlA LTDA ME Endereço: RUA NELSON SEVERIEN 75 - JOAO
TOZIN[ - CORUPA-SC - CEP: - Credor: ICONE SC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LID
Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 3647-5/24 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.137,00 - Vencimento:
14/05/2011

Apontamento: 179313/2011 Sacado: ENGELAST LTDA EPP Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 83 - ILHA DA FI
GUEIRA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: COSTA RICA MALHAS E CONFECC�ES LTDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 017867/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 27.991,66 - Vencimento: 19/05/2011

Apontamento: 179455/2011 Sacado: IDElA VAGA IND E COM CONFECCOES LTDA Endereço: R MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 739 SL 8 - CENTRO - laraguã do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: REAL PruNT DO
BRASIL LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 42302 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 955,30 -

Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 179458/2011 Sacado: IDElA VAGA IND E COM CONFECCOES LIDA Endereço: R MARECHAL DE
ODORO DA FONSECA 739 SL 8 - CENTRO - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: REAL PRINT DO BRASIL
LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 47201 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 562,10 - Vencimento:
15/05/2011

Apontamento: 179639/2011 Sacado: JARAGUA INDUSTRIAL LTDA Endereço: RUA ROBERTO MARQUARDT 138 -

Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-330 Credor: BERKELCHAPAS ACRlLlCAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
7865/C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.669,76 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 179340/2011 Sacado: LANCHONETEWAKO LTDA ME Endereço: RUA EDWARD KRISCH 29 SALA
04 E 05 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-510 Credor: ITACOMP COMERCIO DE AUMENTOS LTDA Portador:
- Espécie: DMI- N' Tirulo: 81590 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 279,07 - Vencimento: 12/05/2011
--------------------------------------------------------------_----.-----_--_---------------------_------------------------_----------

Apontamento: 178832/2011 Sacado: OruDES TUMISKl ME Endereço: R SIZINO GARClA 413 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89266-310 Credor: OESA COM E E REPRES LTDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 5850216U
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$103,56 - Vencimento: 10/05/2011
--------------------------------------------------- .. ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------_-_----------

Protocolo: 16708 Sacado: CELSO MOACIRGOMES CPF: 982.636.170-49 Cedente: EXCEL
FOMENTO MERCANTIL ITDA CNPJ: 08.663.765/0001-13 Número doTítulo: 589-272/02
ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENClA GUARAMIRlMDataVencimento: 10/05/2011 Valor: 2.000,00 liquidação após
a intimação: R$10,85, Porte Postal: R$I,OO, Edital: R$15,00

Apontamento: 179627/2011 Sacado: OSP DIST. DE PECAS E ACESS. AUTOMOTlV Endereço: PREFEITO JOSE
BAUER 787 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR�
ELETRONI Portador: - Espécie: DMI " N' Titulo: 908/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 723,00 - Venci
rnento:29/Q5/2011

Protocolo: 16511 Sacado: ESTRUTUACO ESTRUTURAS lIDA-ME CNPJ: 73.346.876/0001-
68 Cedente: TRANSPORTES KANECO lIDA CNPJ: 79.386.249/0001-37 Número do Título:
734 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRlMDataVencimento: 05/05/2011 Valor: 4.958,80 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$I,OO, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16576 Sacado: FATIMA MARTINS CPF: 077.873.859-01 Cedente: COMER-
. CIO DE CELULARES BANDEIRA lIDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título:
5901004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAN
TANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 20/04/2011 Valor: 42,85 Liquídação após a inti
mação: R$ 10,85, Porte-Postal: R$ 1,00, Edital: R$15,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Guararnírirn, 09 de junho de 2011.
Protocolo: 16918 Sacado: FERNANDO LEITlKE CPF: 074.779.939-38 Cedente: G. MAIO- CHRlSTAINGEHILLEWAGNER, Interventora
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Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 09/06/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 09 de junho de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 10

............ -t t '."

CHJ E ClA lIDA CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 3/3 Espécie: Nota Promis
sória Apresentante: G. MAIOCHJ E ClA lIDA DataVencimento: 05/12/2010 Valor: 600,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 16919 Cedente: G. MAIOCHJ E ClA lIDA CNPJ: 84.091.974/0001-18
Número do Título: OlA Espécie: Nota Promissória Apresentante: G. MAIOCHJ E ClA lIDA
DataVencimento: 15/0112011 Valor: 2.135,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16928 Cedente: G. MAIO
CHJ E ClA lIDA CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 002774011 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALData
Vencimento: 22/04/2011 Valor: 101,68 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16929 Cedente: G. MAIOCHJ EClA
lIDACNPJ: 84.091.974/0001-18Número doTítulo: 001462061 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/04/2011 Valor: 1.400,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Di
ligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16460 Sacado: J1LMAR NATAliNO DOS SANTOS CPF: 021.319.449-00 Ce
dente: BANCOVOLKSWAGEN SA CNP]: 59.109.165/0001-49 Número doTítulo: 21302752
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN
SA DataVencimento: 11/01/2011 Valor: 29.388,96liqlúdação após a intimação: R$1O,85,
Porte Postal: R$I,OO, Edital: R$15,00

Protocolo: 15801 Sacado: MARCOS PAULO DE SOUZA CPF: 084.568.539-25 Cedente:
BANCO FlCSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998503886-9 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO FlCSA S/A Data Ven
cimentb;'o9/10/2010 Valor: 14.587,48liquidação após a intimação: R$ 10,85, Porte Postal:
R$ 1,00, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16999 Sacado: POLlBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS lIDA-ME CNPJ:
02.807.490/0001-68 Cedente: TRANSPORTESWALDEMAR lIDA CNPJ: 89.317.697/0001-
32 Número do Título: 750088 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM DataVencimento: 30/05/2011
Valor: 70,23 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16946 Sacado: RUI CARLOSHENRIQUERANTHUM CPF: 154.155.709-34 Ce
dente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02
Número do Título: 4319.1/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 22/05/2011 Valor: 383,18 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

-- Protocolo: 16395 Sacado: RUTE HULLER FAGUNDES CPF: 017.135.779-50 Cedente:
O.M COMERCIO DEMAQUINASDE COSTURAEACESSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83
Número doTítulo: 1608.009 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/05/2011
Valor: 244,00 Liquidação após a intímação: R$10,85, Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16091 Sacado: TEREZA CRISTINADACONCEIÇÃO CPF: 033.020.589-77 Ce
dente: CLAUDIO JOSE TOMCZAK CPF: 381.638.619-91 Número do Título: 001-004
Espécie: Nota Promissória Apresentante: CLAUD[O JOSE TOMCZAK Data Vencimento:
b5/01/2011 Valor: 450,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$ 1,00,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16404 Sacado:VALDIRALMEIDA CPF: 383.097.429-91 Cedente: IMOBlLlARlA
BEM VIVER lIDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: C327/03 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA
GUARAMIRIM DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 470,50 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$15,00

Protocolo: 17017 Sacado: VOGEL INDUSTRIA E COMERCIO lIDA - EPP CNPJ:
09.378.760/0001-01 Cedente: SOLDACK EQUIPAMENTOS ITDA CNPJ: 09.117.842/0001-
00 Número do Título: NF 1692/001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 27/05/2011 Valor:
1.415,42 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

I' ,,. ..... , ... .. � ......�'I".'I. 1
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Paz tempo que o "refinado" irlandês
OscarWilde popularizou a expressão

- "Só os idiotas não julgam pelas aparên
cias". Concordo, quando não conhece
mos uma pessoa, nosso primeiro modo
de avaliá-la é pela aparência, por todas as

aparências e sinais que ela nos passa. E
as aparências enganam, ou não, depende
dos olhos que as avaliam ...

Falando de aparências, você sabe que
a oficialização do uso de crachá de par
te dos funcionários de uma empresa foi

criação dos americanos, não sabe? .Mas
antes de obrigar os funcionários a pen�
durar um "cartaz" identificatório no pes
coço era preciso convencê-los. - Não vão

ROUPAS
Um sujeito, conversando com

uma moça muito ambiciosa, disse a

ela que se de fato ela sonhava em ser

um dia uma executiva devia deixar
de se vestir como uma empregadinha.
É isso, vestir-se para o cargo sonhado
e não para o cargo atual...

I
aceitar, disse um diretor em reunião. Vão,
sim, garantiu o presidente.

.

Os diretores todos se indagavam
como é que os funcionários iriam. aceitar
o uso "discriminatório" do crachá sem

protestos. Muito fácil, ponderou o diretor
de RH Nós mesmos, os diretores, vamos
usar o crachá, vamos usá-lo antes .dos
funcionários! .

. Dito e feito, bastou que os diretores

aparecessem com o crachá no peito para
que a "peonada" se sentisse discriminada
- Por que nós não temos o direito de usar
um crachá, por que só eles, os grandões?

Apartir dessa iscamordida pelos empre
gados, ficou fácil queviessem depois a usar e

ELES
Estou cansando de vê-los nos shoppings,

elas lindas, bem. cuidadas, e eles de qualquer
. jeito, molambentos. Eles saem de' casa de ber
mudas, tênis, camisetas e olhe lá, e se acham.

o •

E elas, burras, se aprumam todas e não se dão
conta de que são desrespeitadas pelo desma
zelo deles. Tontas.

DO LEITOR

NOTA DE RESPOSTA E REPÚDIO
À CÂMARA DE GUÁ DO SUL

OS senhores vereadores Zé da
Farmácia (DEM) e Justino da

Luz (PT) não gostaram de eu ter fala
do que, na minha visão, a Câmara é
omissa e não desempenha seu papel,
alegando que fui no embalo do Ro

tary, Acijs/Apevi, CDL e até 'mesmo
da Maçonaria, que foram represen
tadas por pessoas- que comungam
do mesmo pensamento, na audiên
cia pública que tratava do aumento

do número de vereadores. Portanto,
pergunta-se, por que virar a metra

lhadora dos desaforos contra minha

pessoa apenas.. fato que aconteceu

na sessão itinerante da Câmara na'
Católica, entidade de ensino onde
curso Direito, mas na minha ausên

cia, posto que estava fazendo prova?
Os que bancam campanhas podem
falar o que bem quiser? Ou é porque
representamos bem o pensamento
dos estudantes universitários? Ou

por que acham que somos o elo mais
fraco da resistência no aumento de
vereadores? Será que todas essas en

tidades estão erradas?
Falei alguma mentira acerca da

omissão e falta de representatividade?
.
ACâmara não ouve seus eleitores, pois

FALE CONOSCO

se ouvisse, nem estaríamos discutindo
1

essa matéria hoje. Têm dúvidas? Por

que não fazem uma pesquisa de ver

dade com a população? Mas não com
seus cabos eleitorais, como presidentes
de Associações de Moradores, todos
comprometidos com partidos. Ouçam
e saberão que o povo quer qualidade.

Os vereadores não estão desempe
nhando o seu verdadeiro papel a meu
ver e de muitos estudantes, e não vou

mudar minha opinião de que quan
tidade não é qualidade! Se quiserem
aumentar para melhorar, é sinal que
precisamos trocá-los todos, pois não

se acham competentes para desem

penhar amissão que lhes foi atribuída.
Não vamos nos calar diante do que en
tendemos ser nosso direito de criticar,
de participar, emais, vocês escolheram

.

a carreira politica, a qual não estavam

obrigados, e ela não traz somente pol
pudos bônus mensais no contra-che

que, traz também o ônus da responsa
bilidade da coisapública.
Luís Ianando lUmeida, pÍ'esidente cio
DCE (DiretórioCentral dos EstucIanIes)

Católica deSantaCatarina, vice-
presidente lIjapra (A

0_

)araguaenseProtetora dos)e::=
cioRotaract CIub• Jaraguá do Sul

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

ficar felizes com a igualdade aos chefes: cra
chá no peito. É fácil enganar trouxas...

Agora, finalmente, chego assunto de

hoje. Psicólogos ingleses descobriram que
os treinadores de futebol que se vestem

como homens, terno e gravata, durante os

jogos são mais respeitados, ficam diferen

tes, ficam comcara de diretores, de chefes.
Concordo plenamente. Pessoas mal

vestidas podem ser competentes como

forem, vão precisar de mais tempo e pro
vas para serem acreditadas. Deixe-me ver
como te vestes e dir-te-ei quem és. Mas

reconheço que me podes enganar.
.

Pelo sim e pelo não, a boa aparência é

sempre melhor que o desleixo ...

RESPEITO
Se o sogro for homem � a sogra mu

lher de topete não vão tolerar o genro
de bermudas para almoçar no fim de
semana. Que o babão respeite a casa

dos sogros e respeite sua mulher. É ves

tir-se como gente, como homem. Se lhe

for difícil, que fique em casa.
\

'

CHARGE

NO TREINO ...

ouvi D'Z.El<
QUE 6 PRA
NÃO ESTRAGAR:
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Negherbon garante
votação para hoje
Nova emenda à LeiOrgânica ainda pode ser
protocolada até as 11 horas desta quinta-feira

JARAGUÁ DO SUL

D.AIANA CONSTANTINO

Mesmo admi�indo pressão
para que nao aconteça a

segunda votação da proposta
que prevê o aumento do número
de parlamentares de 11 para 19, o
presidente da Câmara de Verea

dores, Jaime Negherbon (PMDB),
afirma que não adiará a decisão
do polêmico projeto e garante
que a votação acontecerá hoje,
às 19 horas. Ele ainda diz que so

mente um impedimento judicial
será capaz de retirar a emendá

que altera a Lei OrgânicaMunici
pal da pauta do Legislativo.

. Porém, o impasse em volta
da nova composição da Câmara

proposta para começar a valer a

partir de 2013 pode ser prolonga
do mediante a apresentação de
uma nova emenda à Mesa Dire
tora. E é.provável que isso acon

teça, pois os próprios vereadores
revelaram em entrevista à re

portagem do OCP que planejam
uma alternativa para aprovar o

projeto que prevê o aumento do
número de cadeiras na Casa, seja
para 15, 17 ou 19.

Legalmente a substituição da
atual proposta poderá ser feita
somente com o protocolo de um

projeto de emenda junto ao setor

jurídico da Câmara até as 11 ho
ras de hoje, com um terço (1/3)
de assinaturas do total de 11 ve

readores. Ou seja, no mínimo

quatro representantes terão de
assumir a autoria de uma nova

indicação para aumentar a com

posição do Legislativo.
De acordo com o assessor jurí

dico da Câmara, Nilton Hening, se
aprovadaumanovaemenda, oRegi
mento Interno prevê que aproposta
seja votada em dois turnos dentro
do prazo de dez dias. Isso prolonga
ria a discussão para descontento do

presidente da Câmara. Até o fecha
mento desta reportagem, nenhum
projeto de emenda havia sido pro
tocolado no Legislativo.

ARQUNOOCP
,

DurvaIMarcatto apoiamanifestação estudantil e pede bom senso aos vereadores

DCE protesta contra aumento de vagas
Do outro lado, fora as ten

tativas dos próprios vereadores
de adiar a segunda votação do

projeto que prevê o aumento

do número de cadeiras para o

Legislativo, estão as entidades
da sociedade, que já deixaram
claro ser contra a aprovação da

proposta. O Diretório Central
dos Estudantes da Católica de
Santa Catarina é uma das en

tidades que irá representar a

opinião popular hoje· à noite,
na sessão. Luiz Fernando de Al

meida, presidente do DCE, afir
ma que a manifestação será pa
cífica e que toda a comunidade

pode participar. O grupo vai se
concentrar em frente à Câmara
a partir das 17h30 com faixas e

cartazes na tentativa de chamar
a atenção.

"Os vereadores não estão de

sempenhando. o seu verdadeiro

1

papel e não vou mudar minha

opinião no sentido de que quan
tidade não é qualidade! Nem 15,
nem 19, e sim qualidade, isso é
a democracia. Mas se quiserem
aumentar para melhorar, é sinal

que precisamos trocá-los todos,
pois não se acham competen
tes para desempenhar a missão

que lhes foi atribuída", escreveu
o presidente em uma carta dire
cionada .à Câmara.

ARQUNOOCP

JaimeNegherbon quer por fim à
polêmica na sessão de hoje à noite

� ACIJS, OAB, CDL E ROTARY

Entidades cobram bom senso

AAssociaçãoEmpresárial ..
.

de Janrguá do Sul, a OAB"
(Organização dosAdvogados
do Brasil), a CDL (Câmara
deDirigentes Lojistas) e
o RotaryClube doVale
do Itapocu são algumas
'das entidades que vão
acompanhar a votação do

, projeto hoje, 'apoiando o

protesto organizado pelo
DCE. DurvalMarcatto,
presidente daAcijs,
afirma que manterá o

posicionamento contra
aoaamento donúràero
de cadeiras na Câmara,
por não concordar com
mais despesas aos cofres
públicos, com pagamento
de mais salários; estrutura,
entre outros serviços. ,1'As

,

grandes tn�Qanças np' .

país'acont�ceirut1 co:r;n a I

participação de estudantes,

por isso espero que.çs
vereadores tenham bom
senso nesse caso", destacou
Marcatto.

O presidente da OAB
de Jaraguá, Raphael .

Rocha Lopes, afirma
. que compartilha da

.

mesma opiníão daAcijs.'
"Considerando todas
-as manifestações feitas
até agora, espero que os
vereadores tenhambom
senso nessa yotação". O
RotaryClub da região
€livulgqu nota ontemsobre
o assunto. "Entendemos

que omunicípio não tem
condições de receber o

.

aumento de parlamentares.
,E entendemos que com isso
nossa cidade receberá um
forte desequiliôrio aos cofres ",

.

públicos", dizia um trécho do
documento.

Academia
Corpo & Mente
Para ficar de bem: CQ1f.J Jl vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Burão do Rio Brunco/414
Cenjro • Jaraguá do Sul/Se
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Patricia Moraes 2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopo_vo.com.br

Cecília de volta ao Paço
A retransmissão do cargo entre o

vice-prefeito Irineu Pasold (PSDB) e a
prefeita Cecília Konell (DEM) ocorreu
dentro do protocolo na manhã de
ontem. O presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB), participou da
cerimônia; além de alguns secretários
e servidores. Outra vez, Ivo Konell

preferiu se ausentar para não causar

constrangimento. Irineufez um breve
relato das atividades desenvolvidas nos
últimos 30 dias e entregou algumas

solicitações, entre elas a da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, que
deseja que a ponte ao lado da sede

seja pintada de cor de rosa, símbolo
da entidade; da Ujam, que precisa de
um espaço adequado para realizar
suas reuniões; e de grupos evangélicos,
que pedem uma capela mortuária no

bairro Centenário. Depois, entregou
relatório de despesas. Cecília se

comprometeu a estudar cada pedido
do vice e no seu discurso 'afirmou que

durante as férias teve tempo para
repensar algumas prioridades. Ainda
nesta semana, ela pretende se reunir
com o secretariado para dar forma a

. um plano que deve ser executado até o

fim do governo. A missão principal será
cumprir as promessas de campanha e

fechar um grupo unido para enfrentar
.as eleições de 2012. No meio disso tudo,
ainda tem a formalização do PSD, já
encaminhada na região, mas ainda
dependente de todo processo jurídico.

LIDERANÇAS COBRAMDUPLICAgÃO,
,

governador Raimundo Colom
bo teve a mesa tomada por li

deranças da região na tarde de
ontem. A comitiva foi cobrar do

Estado a duplicação do trecho urbano da

BR-280 e ouviu de Colombo a promessa de
apoio á obra e possível estadualização do
trecho. O encontro foi agendado pelo de

putado Carlos Chiodini, que saiu otimista
do CentroAdministrativo.

illlllffllllllllllll/lll/IIIIIIIÍlIIIID/II/IIibI/OIUJlllllbl/l/II/I/IIIu/i1IlIlIillnJill/!IUllil//nn/Ii/OlllllltlJlll/lllll/illll/l/bII/UII/III/bI/I/UIIII11/1I11111/IIIII/IIDllllnll/lIl/nll/lllllllllllllllmI/Olillllillll/fiIIUII/l1IIlnnllPl/bmtll/llI//l/llildUIffII/IIlllblllfflUilI/I/1I01lI/llI/lll1li1lll1lllblll/1III/IIII1II/HlllillIll/IIl/flIUIIIIHlllllilllnm/IlOiIlIUI//IIUIIIU/HIIIIIII/II111InlllIl/m/IIII1II1U/IIIIIIIIIIIIIIII/IIIIUII/IIIII/lIII/II/I/dl/llmU/lOIIIIIIIIIl/illU/fflllu/iI/lidUllldfllIIlIIlHlmJllll/lllilumoIUIIII/IUlllllllllllhl

o chope esquentou
o Tribunal deContas do Estado decidiu fazeruma
TomadadeContaEspecialpara analisar a edição de 2009
daSchützen.Amedida é resultado de representação
protocolada pelo jornalista Sergio Peron. AprefeitaCecilia
Konell e o presidente daFundação Cultural, Jorge de
Souza, foram responsabilizados individualmente pelas
irregularidades e o ex-secretárioRonaldoRaulino como
solidário.Um dos principaisproblemas apontados pelo
TCE é o pagamento de R$ 150mil a uma dupla sertaneja
demaneira irregular. Os acusados terão 30 dias para
apresentar defesa depois de serem notificados.

FO ÉPO
Placa do candidato a deputado federal
peloPf,Airton Sudbrack, da candidata
a governadora ldeliSalvatti e da então
candidata a presidenteDilmaRousseff
continua expostanaLino Píazera, no
bairro SantoAntonio, contrariando o
que prevê a lei eleitoral.

Assessoria
o ex-deputado estadual Dionei
da Silva (PT) abriu uma empresa
de assessoria em Brasília. Com
bom trânsito no governo federal,
ele assessora Prefeituras no que
diz respeito a projetos e liberação
de recursos. Esta semana, Dionei
esteve reunido com representantes
daArnvali. O objetivo é que todos
osmunicípios da região sejam
atendidos por ele.

MARCELE GOUCHE

Votação
Amaioria dos vereadores
não acredita na aprovação da
emenda à Lei Orgânica que
prevê 19 vagas na próxima
legislatura. A votação acontece

hoje e a surpresa pode ser a

apresentação de uma emenda
coletiva propondo um número
alternativo. Mas com a pressão
da comunidade; que promete
lotar hoje o plenário da
Câmara, o grupo pode recuar.
A noite de quinta-feira tem
tudo para entrar na história da
democracia jaraguaense.

Pré-candidato
Dionei da Silva (PT) não
pretende ficar de fora das
eleições do próximo ano. Ele
afirma que já colocou o nome à

disposição do partido e espera
ter apoio para entrar na sua
quinta disputa à Prefeitura.

.

Novas escolas

Fundo aprovado
A Câmara aprovou na noite de terça-feira
projeto do Executivo que cria o Fumdef
(Fundo Municipal de Defesa Civil). O
objetivo principal é que a pasta tenha
verba para agir em caso de emergência e

urgência, podendo captar recursos.

Buscando lac'ordo
o secretario deEducação deCorupt
Joney I\IIorozird� estáconfiante de

que nesta sexta-feiraaPrefeitum e os

professores cheguem aum acordo sobre
o saíãrío da categpda. No llUU1JC:ipioll
são, 107 p:rofessores� a.l�j;vindicação
.prlncípal é de reajuste deR$ 400/0,. sobre
o piso deR$1.180, para quem tem

formação superior.Na segunda-feira,
o secretário e o prefeito Iníz Carlos
1.wluulini receberam represestantes
da classepara tuna conversa í:unistosa.,
Por enquanto nãoháprevísão de
paralisação das atividades.

Encontro do PT
O PT promove neste sábado, dia ll,
encontro macrorregional na Câmara
de Vereadores. Os assuntos abordados
serão: conjuntura nacional, Reforma
Política, avaliação do governo do Estado,
apresentação do planejamento estadual
e da campanha de filiação, além da

eleição do coordenador da microrregião.
O presidente José Fritsch participa da
reunião, prevista para começar às 9h.

Ideli promovida?
o jornal O Globo de ontem publicou
reportagem afirmando que a

coordenação política da presidente
Dilma Rousseff também sofre grave crise.
A presidente não estaria satisfeita com
o desempenho do ministro de Relações
Institucionais, Luiz Sérgio. A aposta da
imprensa nacional é que Ideli Salvatti
deixe o Ministério daPesca e assuma o

controle político do governo.

Em resposta àmoção enviada ao secretário de Educação, Marco Tebaldí, o
presidente da Câmara, Jaime Negherbon, recebeu ofício do governo do Estado
informando que o processo licitatório para construção de duas novas escolas
de ensino médio profissionalizante em Jaraguá, nos bairros Tifa Martins e

Santo Antonio, já está em andamento. Ao todo, o investimento está previsto
em R$ 800 mil, com prazo de término dentro de 450 dias depoisde anunciada
a empresa vencedora que irá construir cada unidade.
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Educação- ambiental
com dose de diversão
A cada 15 dias, alunos da
Escola Anna Nagel trocam
lixo por 10 figurinhas para
completar álbum.

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

O início das aulas, em qualquer escola, é
naturalmente um momento de muita

agitação. Em quartas-feiras alternadas, .no
entanto, a usual confusão de alunos entran
do nas salas de aula da Escola Anna Towe

Nagel, no Água Verde, é substituída por
um momento de ainda mais descontração.
Às 7h30 e às 13h, alunos do pré-escolar ao
9° ano se organizam em filas para entregar
à professora Maria Inês Peracchi sacolas
cheias de lixo reciclável, que serão entregues
a uma empresa especializada.

Para alunos como Vitor Henrique de
Oliveira a ação já é algo que faz parte do
dia a dia há muito tempo - mas a empol
gação destes é a mesma de quem apren
deu a reciclar só em 2007, quando a Es-

.
cola começou uma campanha anual que
oferece novas trocas aos alunos todo ano.

"Antes de reciclar aqui, eu já fazia em casa.

Aprendi com meus pais e ensinei para os

meus avós e o resto da família. Agora trago
pra cá o lixo da minha casa e da deles tam -

f'

bém", conta Henrique, que estuda no 6°
ano e sabe o que significa consciência am

biental desde muito antes de seus 11 anos.
A escola já promoveu trocas de lixo re

ciclável por mudas de árvores, brinquedos
feitos com o material reciclável e os livros do
projeto Livro Livre. Este ano, IéfersonMaciel
Breganholi, que estuda no Instituto Federal
(IF-SC) e faz estágio na escola por meio do
Pibid (Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação à Docência), propôs a criação de
um livro de figurinhas de astronomia.

Premiação
"Entregamos 500 álbuns até agora e 850

alunos participam ao todo. Procuramos

sempre darum fôlego novo, e dessa vez apro
veitamos para ensinar astronomia", explica a

diretora da instituição, Eliane Maria Avi da
Silva. A coleta é aberta a toda a comunida
de, mas os alunos que participam da troca

precisam trazer pelo menos dois quilos de
lixo reciclável, que-trocam por 10 figurinhas
para completar o álbum. "São 100 ao todo, e
até novembro, o álbum fica completo. Ainda
estamos planejando uma premiação para
aqueles que conseguirem completar mais

rápido", conta Maria Inês Peracchi, que en

sina ciências. A cada mês, arrecada-se pelo
menos 1,2 tonelada de lixo. Em 2010, esse.
valor chegou a 22 toneladas ..

EDUARDO MONTECINO
.� .,,,.,.

Il cada mês, escola arrecada pelo menos 1,2 tonelada de lixo. Em 2010, foram 22 toneladas

Campanha contra a poliomielite começa segunda
DMJLGAÇÃO

No dia 18, postos de saúde &cam.
abertOS 'P8rá'oterecer ii gOtínlia

Com o fim da Campanha crianças que estão com todas as

Municipal de Vacinação contra vacinas em dia. A vacinação não
a Gripe, a atenção dos funcioná- pode ser realizada sem a cartei
rios das 20. unidades de saúde do rinha, que será conferida pelos
município se concentra em mais profissionais.
uma ação nacional - a Campa- A campanha vai até o dia 1 °

nha de Vacinação contra a Polio- de julho, quando todas as 9.984
mielite, doença mais conhecida crianças dessa faixa etária devem

I como paralisia infantil. estar imunizadas. A poliomieli-
A partir de segunda-feira, to- te está eliminada das Américas,

das as crianças de zero a menores Europa e Região Ocidental, mas
de cinco anos são esperadas para a a intenção é manter o Brasil na
vacina, acompanhadas pelos res-

_ condição de país livre do polio
ponsáveis e a carteirinha de saú- vírus, já que não são registrados
de. O "Dia D" da campanha ficou casos dessa doença nos estados
marcado para o sâbado, 18, quan- brasileiros há 22 anos.

do todas as unidades estarão aber-
tas das 8h às 17h, sem fechar para
o almoço, exclusivamente para a

vacinação dos pequenos.
Em um comunicado da Se

cretaria da Saúde, o diretor de

Vigilância em Saúde, Walter Cla

. ,x��a, afirmou que .são esperadas
para tomar a gotinha mesmo as
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Evento traz tendências de gestão
Centreventos Cau
Hansen é palco de

palestras, workshops
e feira de negócios

JOINVILLE
.........................................................................................................................................................

DEBORAVOLPI

Ideias, inspiradoras, cases de suces

so, tendências e dicas de como ser

destaque no acirrado mundo dos ne

gócios.
É isso que buscam os milhares

de visitantes que participam da Ex

pogestão, evento que reúne feira,
workshops e congresso, e segue até
esta sexta-feira, no Centreventos Cau

Hansen, em Joinville.
A abertura da nona edição aconte

ceu oficialmente na noite de ontem, e
contou com presença de.autoridades,
além da palestra do filósofo, mestre
e doutor em Educação, Mário Sérgio
Cortella. Para esta quinta-feira, um

dos pontos altos do evento é a fala da

pesquisadora e professora de Sociolo
gia de Massachusetts Institute of Te

chnology, SherryTurkle, que abordará
o tema Tecnologia e Comportamento.

A palestra A Receita de Gestão do
Melhor Chefe da América Latina, de
AlexAtala, também é um dos momen
tos mais aguardados pelos presentes.
Ele sobe ao palco da Expo nesta quin-

.

ta - feira, a partir das l4h e abordará
temas como inovação, criatividade e

excelência em servir. Atala é um dos
chefs mais prestigiados do mundo,
fundador do restaurante D.O.M, elei
to seis vezes entre os 50 melhores do
mundo pela Restaurant Magazine.

Já a feira, que abriu as portas para
o público na última terça-feira, no Ex

pocentro Edmundo Doubrawa, anexo
ao Centreventos, reúne cerca de 100

expositores dos mais diversificados

segmentos. Um espaço para fortale
cer a rede de contatos e mostrar o que
há de novo no mercado corporativo. -

De acordo com os organizadores
do evento, a expectativa é de que 10
mil visitantes passem pela feira até
o último dia de evento. Já o congres
so deve reunir um público de 2,5 mil

pessoas. Paralelo à feira e o congresso,
acontecem ainda workshops de pro
dutos e serviços da gestão.

A feira e os workshops possuem
acesso livre. Para participar basta fa
zer inscrição no local do evento, ou

pela internet. Já para o congresso é

preciso adquirir passes, que podem
ser para um ou dois dias de pales
tras. Os valores ficam entre R$ 760
e R$ 940. Informações e inscrições
através do endereço: www.expoges-
tao.com,br. . ,

' j , ,j
'f't'f4/'1"." .• I�.'t _.�, .1::1• rI, 'i,

t'. I

feira con� com 100 empresas
expositoras e deve receber cerca de
10mil visitantes até esta sexta-feira

.••...••...............•.•..•.••.•..•.•.•.......•..........•...

Programaqão do
Congresso para hoje (9/6)

• 8h30 - SherryTurkle (Pesquisadora e Professora de

Sociologia do Massachusetts Institute ofTechnology ,

doutora em Psicologia da Personalidade pela
Universidade de Harvard)
Tema: Tecnologia e Comportamento
Palestra: Usuários ou Dependentes? O Impacto
das Tecnologias em NossasVidas

• 10h30 - MarcAlexander (gestorGlobalde
Inovação da Intel Capital)
Tema: Inovação e Futuro
Palestra: Intel- Da Inteligência à Inovação

• l4h - AlexAtala (Fundador do Restaurante DOM,
Chefe de Cozinha)
Tema: Inovação, Criatividade, Excelência em Servir
Palestra:A Receita de Gestão do Melhor Chefe
daAmérica Latina

• 16h - Painel Economia é Negócios
Brasil x China: a visão da nova relação éomercial bilateral.
Participação especial emediação deMiriam Leitão

(jomalista, apresentadora e comentarista de economia)
,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • � • .••.�

•••• • • • • •••• � • � � ·1·' ., • • ! • .• � . ·f· .",. .

;-j"'1 i'. J,':j, ;,",'{ ·.,',.4 •• 1 t.;I"'i" �'f.�'!'!�.fI'�,..
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··Velocidade
- .

nao se resume

à pressa··
Goromais perguntas
que respostas, repleto de
frases inspiradoras e com

um estilo provocador, o
filósofo, mestre e doutor

�m Educação, Mário Sérgio
Cortella, falou ontem, aos
participantes do congresso
da Expo sobre como
encontrar o equilíbrio entre
vida pessoal e profissional.
Para o especialista, o grande
equívoco está em separar
estas duas dimensões,
quando na verdade uma
está inserida na outra.

.
.

"Ninguém tem uma

vida pessoal e uma vida
profissional. A sua profissão
está dentro do que você é.
Não existe esta oposição,
e é justamente isso que
resulta em uma quebra de

.

harmonia", argumentou.
Porém em uma sociedade
cada vez mais tecnológica,
sedenta por consumo e

adepta ao desperdício,
seja de materiais ou de

tempo, encontrar este
equilíbrio não é tarefa fácil.
"Velocidade não se resume

.à pressa. O mercado

precisa de profissionais
que saibam lidar com
O ritmo acelerado das,

rmações, mas
I t pibém quer alguém que
saiba planejar, pensar
estrategicamente e unir

habilidades", destacou.
.

A dica deixada pelo
renomado filósofo envolve

.

: inspiração e dísciplina, "O
.

,�qúi1ít)rio está em traris�t�
entre um extremo e o

outro. Se você está com um

projeto novo na empresa,
concentre-se nisso, dê
o seu melhor, mas não

, de tirar
.

'" -

I "
_ ,,"

'_ ..
't ... , ... ,
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Caglioni

GAULKE · O Colosso Azurra
Campeão para Sempre é aquele atleta ungido pelos deuses do Olimpo, que com atuações
colossais e cintilantes conquista o coração dos torcedores. Divina graça que o transforma em
ídolo e protagonista das grandes vitórias de seu time. Seusfeitos são quantitativos e visíveis.

Ninguém pode afirmar com segurança que o excelente livro: (�s certezas e as palavras"do
escritor CarlosHenrique Schroeder éamaior obra literária do mundo.Mas você sempre pode
dizerquando um campeão é campeão. Dos idos de 1953 até os dias de hoje, nas rodas de
"boleiros", discute-se sobre os craques do passado e do presente. Nestes bate-barbas sempre existe
discordância de quem teria sido o melhorzagueiro, omeio-campista mais criativo ou o goleador
mais implacável. Unanimidade, somente uma: Gaulke, o nosso melhorgoleiro de sempre!

Norberto Gaulke
Nasceu no dia 12 de outubro de 1935, é
filho deVictor e Adele Gaulke, o casal teve f'

outra filha, Elvira Gaulke Joesting. Gaulke
casou com a jovem Lira e o casal têm duas
filhas: Jackeline e Anegreti; quatro netos:

Victor, Arthur, Juliana e Bruna; um bisneto:

Anthony.O grande guardião iniciou e

concluiu seus estudos no Colégio Marista
São Luís. Lembra-se dos colegas de aula,
Manfred Albus, Nutzi, Hans Burow, Marinho
Rubini, Adolpho Mahfud eVino Maba.

NorbertoGaulke
Nasceu no dia 12 de outubro de 1935, é
filho deVictor e Adele Gaulke, o casal teve
outra filha, Elvira Gaulke Joesting. Gaulke
casou com a jovem Lira e o casal têm duas
filhas: Jackeline e Anegreti; quatro netos:

Victor, Arthur, Juliana e Bruna; um bisneto:

Anthony. Q grande guardião iniciou e
concluiu seus estudos no Colégio Marista
São Luís. Lembra-se dos colegas de aula,
MarifredAlbus, Nutzi, Hans Burow, Marinho
Rubini, Adolpho Mahfud eVino Maba.

1964· Baependi
x Ibnérica de

Joinville - Gaulke
ao centro (goleiro

do Ibnérica)
camisa clara, ao

lado de no (goleiro
do Baependi)

Muito mais que
peSSOé;1S trabalhancjo.
Milhares de famílias

evoluindo.

i/lll//lllmJlllli/Il/ll/IIlUl/llllflll/íllIIIlPHUWIIU//lilll/miml//!IIiIUU/ll/l1li/IIlIJil/lWII//UIIUPIUIIIIIHI/lIl1//illl///I/ll/IIDIl/IIWUllqUIIIIIII//lIdIWIIIIII/IIIUIIIIIiU/llllilll//l//li/III/I/I/III/liUllllli/IIU/lI//J/IIm//lIl/limlllll//nI/I///I/I/lllll1f/IlI1í11I1//IIII1f1lill/mlllll/l/II//lllli/W/lII//II/IIIII/II/UIII/JUUllli/DUU/I/llllf/7/ilíllllliUlIPllml/l/I//Q/llfl1i1l1l1l1l//III/!/UII/II/I////UI/jI/IU/IPIUIBli
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UMA ES'�REIAMARCANTE'

FOTOS DIVULGAÇÃO

Baependi -(1955/56) Em pé: Eugênio Victor Schmõckel, RoUi,
Baloquinho, Zépi Rocha, Schwedtner, Piazera, Taranto, Eduardo

Mann, Octacílio, Gaulke, Haroldo Ristow eWiIIVMahnke -

Agachados:Walter Hornburg, Nutzi, Jorge Mattar, Guido
nscher, Schadeck, Turíbio e Oswaldinho

No M1U1.do dos Esportes
Nos anos 50 o Baependimantinha departamentos de váriasmodalidades
esportivas, Gaulke passou a integrar os times de voleibol e basquete do clube.
Participou dos campeonatos promovidos pela Liga Norte Catarinense. Um
dia, no ano de 1953, foi assistir a um treino de futebol do Baependi. Um dos

goleiros, SamirMattar se contundiu, então, como não haviamais ninguém
disponível para jogar no gol, Gaulke foi convidado para "quebrar o galho".
Atuando pelo time reserva, teve uma atuação surpreendente. Todas as
investidas do time titularmorriam em suas mãos. Jogou apenas uma partida
pelo time juvenil, foi alçado ao time principal de onde nuncamais saiu.

GaJUJlrejo:gou oBaepicn!dide 1953a IH61,peloAUlélica deJoinvilledisputou OS Baependi. 1958/59", Em

lovop/oonatnrs ,estadttt1isde 19/620 a64,.No 'Guarani deBlumenau jogouem 1965 quando pé: 'João, lUdo Prada,
Piazera, Zico, Octacílio,

mcerrou,�lca.rrek'd�FoiiU81.dos 'fun<L'ldOI1�S do !G�. Juventus (lodemaio de 19(6) 'e' Ibnericano, Taran�o,
amOlIJlmequipedeveteranosdo lVloleque 'Iravesso.Asuacarreira foipontuadapor Schünke, Gaulke e

m1:UI.�çães/e:spetacWw:es egrandes conqui'itas.Pelo Baependisagrou-sePentacampeão Ico Zimmermann -

(l953f'54l55l56e 58),.PeloAméricafoibicampeão invicto doCampeonato Estadúru Agachados: Samir

NmrteCatariniense.�loGuarani, abiscoitouO título de campeão dapgaBlmnenauense Mattar, Sebastião
Ayroso, Guido nscher,

deFutebol Integrou tambémas seleções jaraguaense,joinvilenseecatarlnensede Janot, Turíbio, llrnoldo,
e: ...rlfi..�·�L lf!Ilff7f:;lf'!dr1lllh·!I"III.'upmno'�� IdoRanten�Q "llQ��n p.1J1Uln.inAft�. . - • • . f"; "" .. ,.,. f'

H..... "�"":'t· Co l f' •jllU!l:'iUU, ,� I:" '.,um '.' ;l)' f'��' t"fL•• -.;�""'_(l"1;'�"r"':', ::� '

..o.:��.��.•+.,�" ".... �t;�.�i... \,\h,;t"...U, .�!".H •.•.\. �, ..��"e'.�'lfItO�I.<'" • t,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�C01\OC1{
»\RA

�el- ���l\�I_�\E��

. oCORREIO00 POVO

FOTOS DIVULGAÇÃO

MADATTACK, deJoinville: thrash metal

BABITDN, de São Francisco
do Sul: heauymetal

GUARAMIRIM

KELLY ERDMANN

principal reduto do rock
alternativo catarinense
não é mais só um local
dedicado à música. A par
tir de agora, oficialmente,
o Curupira se transfor

mou também em uma entidade que
tem como objetivo incentivar a cons
ciência ambiental. Por isso, acaba de
abandonar a esfera das instituições
privadas para somar esforços dentro
do grupo do voluntariado.

Portanto, ao invés de apenas ser

apresentado como Curupira Rock

Club, o local ganhou um prefixo novo,

com direito a nome e sobrenome que
não deixa dúvidas quanto à missão es

tabelecida ao futuro. De hoje em dian

te, sinta-se à vontade para chamá-lo
também de Instituto Voluntário Am
biental.

Fortalecendo as mudanças, já
neste sábado um evento deve mo

vimentar a discussão a respeito do
cuidado com o meio ambiente. O

Ecorock, como o próprio título induz,
vai mesclar o som das guitarras com

ações que visam chamar a atenção do

público para a ecologia. Esta é a ter

ceira edição do movimento, porém,
ele nunca teve tamanha justificativa.

No Ecorock deste dia 11 de junho,

THE SERES, de Iaraguâ do Sul: rock progressivo

CAGEDFRAGE, de Brusqué: thrash e death metr1t{ : : : ; CITRUS, de Florianópolis: pop, punk e hard core

o Curupira será tomado por estandes
informativos. Neles, os participantes
podem tirar dúvidas sobre sustentabi
lidade e também .garantír a continuida
de das paisagens verdes tão comuns na
microrregião. Isso porque, o reduto é o

lugar escolhido para a distribuição de
diversas mudas de árvores.

.

No palco, cabe a dez bandas catari
nenses a composição da trilha sonora

da festa. Os shows começam às l6h,
mas as portas se abrem um pouco an

tes' às l5h, com discotecagem. Os in

gressos custam R$ 10. Restou alguma
dúvida ou você tem sugestões a fazer ao

Curupira? Entre em contato pelo e-mail
curupirarock@gmail.com.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HORIZONTAIS 94 i'
" 7 8

2

•

II
•

• ,.
•
•
•
• •

•
•

8;
•

1. Lava expelida de um vulcão lAbreviatura latina de e

outras coisas
2. Exercício, ou conjunto de exercícios, executado por

equilibrista, ginasta olímpico, trapezista, etc.
3. Espécime de animal protozoário, parasita do aparelho

digestivo do homem que produz, em geral, fortes diar
reias

4. Canal que conduz água para um reservatório / Parte de
um remo que faz o impulso sob a água

5. Que se dedica ao esporte sem interesse econômico
6. Dispositivo metálico composto de régua e arco gra

duado, usado em alguns instrumentos ópticos para
medição de ângulos

7. A sigla internacional das pessoas importantes / Sinal
de sujeira

8. Um ser vivo animal formado por uma única célula /
,,' (Ingl.)' Empate, no jogo de tênis
',;' .9. Conversa fiada
:", ::l O. Prei:: oposição / Da cor dá: areia

, " "1. Abreviatura de santo / Desfrutar
',' \12� Sighi?de uma sociedade cujos membros não figuram

11
,

" ;'" ',�o.tn seus nomes na razão social! Caminhar pela mar-
"'_", mlln,de '

,

13., tiú�<apronta travessuras.

4

7'

'lO

i
&l
«

�

I
13 I

<:)

'OJJ3 'I�al:! ese::! '6
'e!5010POd '11 '9 'OJn3 'epea 'eo3 'L 'J!JQV' 'OpBJ'V' '9 '!ll:I 'IBU,wopqlf 'ç 'as ''oS
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VERTICÂIS
1. Aquela que realiza feitiçaria / Certa fruta seca usada

• em culinária
2. Diz-se de fruta de sabor áspero, como o limão e o

abacaxi / Magnetizar
3. 'Distância que separa os parentes consangüíneos ou

poraünidade / Multidão compacta
4. Diz-se do pecado que faz merecer o inferno I Animal

usado para trabalhos diversos e também para a pro
dução de carne, couro e leite / (Quím.) O berílio

.

5. Um excelente exercíci,o para quem deseja fortalecer os
músculos da barriga / Sigla de uma das melhores fa
culdades brasileiras de engenharia industrial

6. Sem seriedade / Deslocar aquilo que veda ou fecha
7. Interjeição que exprime aversão, desprazer / O Maravi

lha, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro I
A moeda dos países da União Européia

8. Tu, em certos casos / Parte da cirurgia veterinária re

lativa às patas dos grandes animais domésticos, prin
cipalmente o cavalo

9. Conjunto de servidores subordinados ao rei / Desa
certo.

fOç-O
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

-
.

;f::

�V;;f
Ensolarado Instável

_'

PREVISAO DO TEMPO
,.,

Dia_de céu COIJI

muitas nuvens
A quinta-feira serámarcada
pela chance de chuva durante
amadrugada e no amanhecer
no Litoral e também no

Planalto Norte. No decorrer do
dia, hámomentos nos quais
ocorrem aberturas de sol na
maioria das regiões
doEstado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
MíN: 11°C MíN: goC MíN: 10°C MíN: 10°C'
MÁX: 19oC MÁX: 20°C MÂX: 20°C' MÁX: 23°C

',,, .•1' �

Parcialmente
Nublado

.r'

..._
,

:f
j ii J, i'
Chuvoso

Enquanto que no Norte, o dia deve
amanhecer com chuva, no Planalto
Sul, o fenômeno é outro. Por causa
da temperatura baixa, as áreas. altas
desta região vão iniciar a quinta-feira
com geada. Em Santa Catarina, o
vento sopra de nordeste a sudoeste,
em intensidade fraca amoderada
com rajadas. I, ,

Na sexta-feira e no sábado, o tempo fica
firme e o sol brilha em todo o Estado.

.os termômetrosmarcam temperaturas
baixas em todas as regiões. Há
formação de geada nas áreas altas de
Santa Catarina.A condição persiste
para o início da próxima semana. Na
segunda quinzena do mês, as nuvens
carregadas voltam. . ..

Vn('�t: \�i\, ,t P',Iil, t:J,',,1l,,' ,�
�"', .a; Jf1� • JI''!;n}�'n

CALMON
Neste município,.no Oeste
do Estado, o dia será frio,
com temperatura máxima
de 17°C e mínima de 1°C. O
amanhecer será marcado
por geada. O sol aparece,
mas disputa esp�ço com

'algumas nuvens.' '.

<Qo.:,,��,,�
Nublado

FASES DA LUA
Trovoada

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

e''I.� CHEIA 15/6

. •. ,
: 'MINGUANTÉ' • 2"3/ti'"
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Plural- São 15 anos de carreira, comoaconte
ceu seu encontro com amúsica eletrônica?

Fischetti - Desde cedo sempre gostei mais de
ouvir coisas que fossem mais dançantes ou com

DNA damúsica negra. De Gilberto Gil aMichael Ja
ckson até o tradicional rock que meus amigos ou
viam nos anos 80. Nos anos 90 comecei a ter conta
to com a house music e aí vi que era a música que
representava aquilo que eu sentia.

Plural-Você tem a agenda cheia, como é estar
cada fim de semana em um lugar diferente? Como
fica a vida pessoal estando sempre na estrada?

Fischetti - Eu não reclamo de estar na estrada
toda semana, era o que eu queria desde cedo. A vida

pessoal fica para os momentos que a carreira permi
te. Nomeu tempo livre façominhas coisas, vivomeus
amigos, pratico esportes, enfim, uma vida normal.

Plural- Seus sets são construídos a partir de re
ferências e tendências contemporâneas, que tipo de
som é esse? O que tem ouvido e te inspiradó?

Fischetti - Eu acompanho todas as cenas, acho

que tanto na música quanto na moda, por exem
plo, você deve acompanhar a tendência porque o

público acompanha. Isto é estar linkado com o que
rola e você pode sim Incorporar um pouco dessa
tendência ao seu referencial que sempre vai estar
ali impresso nos seus sets.

PROGRJUVIE-SE!

DIA9
Lico Bar

Um show cheio de ritmos e alegria com a

bandaSeucelso.Música damelhorqualidade.

London Pub
Show com o grupo de Joinville Pagode

Pontocom.lngressos e RS 5 elas e RS 15 eles.

·DIA 10
Lico Bar

Sexta House Igo, com DJs Diego Alviz e
Diego Feller, onde toda renda arrecadada
da bilheteria do evento será destinada a

recuperação de Igo Rodrigo Pinto que está
internado no Hospital Sírio Libanês.

Zum Schlauch
Balada eletrôncia Fire Friday! Com DJs Doriva

Rozek, Diogo de Lima e Igor Lima. Ingressos
somente na hora a RS 12 masculino e RS 7

feminino. Início às 22h30.

Seven Choperia
Sertanejo com duas atrações inéditas: Nilton

Cesar & Mateus e Emerson & Evandro.

Plural - Como você analisa o Brasil hoje de -

uma forma geral? É bom estar aqui? A cena brasi
leira sustenta uma carreira sólida?

Fischetti - Sim é.ótimo! Nós temos clubs que
hoje estão entre os melhores do mundo e DJs alta
mente competentes para atender os clubs epúbli
cos exigentes que temos aqui.

.

Plural- Qual a sensação de ter seu trabalho re
conhecido internacionalmente?

Fischetti - É bacana, mas quero ir mais lon
ge ainda nesse quesito, porque a música ele
trônica te internacionaliza naturalmente, não
é como um artista da MPB, que tem que colocar
uma coisa brasileira lá fora, o que é mais difícil.
No meu caso é a música que é feita lá fora e já
temos bons nomes no mundo com Gui Boratto,
Whebba, Cohen, Marky e é nesse grupo que eu

quero me consolidar. M'\B'''Ui
,- '. boa comida.'.
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Plural- Quais são os planos para 2011 ?
Fischetti - Produzir mais tracks para ter um set

mais autoral e continuar tocando no mesmo ritmo
de 2009 e 2010 que foram anos muito bons.

Plural- Deixe um recado para galera de Jara
guá e região.

Fischetti - Encontro marcado na TheWay, es
pero por todos lá!

ArmazémPub
Show com Dimas Alan e Banda a partir das
22 horas. Bilheteria: RS 15 eles e RS 10 elas

(após meia noite, até lá free), a venda no

Tonho Lanches e Posto 28.

LondonPub
Sextaneja com Léo Lima & Banda. Ingressos

e RS 5 feminino e RS 15 masculino.

SERMarisol
Baile do Vinil com músicas das décadas
de 60, 70 e 80, a partir das 22 horas, com
Lino's Show.lngressos devem ser trocados

por um litro de óleo de soja e 1 kg de arroz
(ou feijão) cada ingresso, na Fundação

Cultural (Av. Getúlio Vargas, 405, Centro).
Haverá premiação para os melhores trajes
caracterizados. Informações no 2106-7800,

com Miriam ou Emerson.

AMIGO DE ESTIMAÇÃO
Neste sábado tem um evento bem bacana para quem gosta
de animais e quer um bichinho de estimação, é a 1 a Peira de
Animais paraAdoção de Iaraguá do Sul, promovida pelaAjapra.
Afeira será na Praça deÂngelo Piazera, (defronte o palco), das
9 às 12 horas. Os animais a serem doados ficaram órfãos após
o falecimento da Dona Elzira, no dia 22 de maio, que morava
às margens da BR-280, sentido Corupá. São animais sem taça
definida, mestiços, machos e fêmeas, todos de pequeno porte. Estes
animais estão na antiga morada que está à venda, sem ninguém
para alimentar, zelar e proteger. Assustados e tristes precisam
da sua ajuda. Você pode vê-los na primeira página do site www.
ajapra.org.br ou conhecê-los na praça.

ROMANCE
Kantan Lounge promove fim
de semana dos namorados
com prato especial, todos os

clientes receberão uma taça de

espumante Pericó, promoção
de 30% off na Absolut Vodka e

após a meia-noite de sábado,
seleção especial de música
por Lenara, da Itapema FM. O
restaurante funciona de terça a

domingo, a partir das 19 horas.
Reservas pelo 3371-1584.

CONVITE ESPECIAL

Atenção Lojistas e Fabricantes de Jaraguá do Sul e Região
Participem deste grandioso Evento

Uma ótima oportunidade para Vender, Divulgar seu Estabelecimento e sua Marca!

Descontos especiais para Comerciantes Locais!

Adquira agora mesmo o seu Stánd: (47) 9902-1155/9979-1468
email: raublicidaderaubliciàade.com.br

Espaço do Oca
Show nacional com Kiara Rocks (foto abaixo),
que tem em seu repertório músicas autorais

.

e covers de bandas famosas. Abertura com

Austine.lngressos antecipados .

a RS 10 mulheres e RS 15 homens.

t---'
.. , 4 ,., ••

\rna\has.com.bffeiranacionaWWVI·
Entrada Franca!
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Flores - Plantas - Vasos - Buquês
1

Cestas de café da manhã
·9 4 -I 9 7

-

-3 6

,

Cobra dlAguà
Omeu amigo irmõo;o industrial Helio

Micheluzzi, da Karlache Malhas, fe
chou um importante contrato com a Co
bra D'agua, considerada uma das prin
cipais marcas de moda jovem no estilo

sportswear no Brasil. A empresa Karla

che, a partir de agora, terá a exclusivi
dade na fabricação e na distribuição da

grife para todo o Brasil. Bola branca.

Final de semana
dos namorados

r� .

Como a. proc_ura por um espaço
aconchegante é intensa, o Kantan, o mais
badalado restaurante japonês do Norte
do Estado, lançou o Final de Semana dos
Namorados (sábado e domingo). A casa terá
dois horários e vai receber uma decoração
temática. Os casais poderão jantar à luz de
vela, receberão uma taça do espumante
Cave Pericó e um cardápio afrodisíaco
para combinar com a comemoração.
E; claro, quem quiser optar, o Kantan
dispõe de ummenu quente com sabores

contemporâneos. Tipo: risotos, carnes, etc.
E o que émelhor, após àmeia noite, música
de qualidade com a programadora de som
da Itapema FM. Boa pedida!

Tradição
o competente atendimento dos
consultores da Óptica Seifert, boa gente
Gido Seifert, deixa os jaraguaenses à
vontade. Se preocupa emmostrar e

recomendar armações e soluções visuais
segundo afinidade com o grau da lente e

formato do nosso rosto, sem preferência
por preços, dando a segurança a todos que
precisam quando querem novos óculos.
Por isso, comemora 25 anos de sucesso!

Live!
Quemmarcou presença na inauguração
da filial Live! Concept Store, em Balneário

Camboriú, não tem poupado elogios ao
belo coquetel. Muitos bacanasmarcaram
presença e só tenho ouvido coisas boas.
Parabéns pela recepção. ,'.

moagoncalves@netuno.com.br
-Oeodoro da fOBsee,m

Centro - Jaragri do Sul - se

-

Feijoada com pagode Fofoca
No sábado, a partir das 10 horas, a Escola
de Samba Império da Fênix, promove no
bar "Helogius", em frente ao Supermercado
Lenzi, uma concorrida feijoada commuito

pagode. O meu amigo Iurandir RossiVieira,
da Celesc, será um dos hostess do evento.

Quer holofotes. Dizem que uma

profissional da saúde já subiu no salto da
vaidade. Inventou uma desculpa furada
para dar um "tempo" e na realidade fez
uma lipo geral. Os amigos comentam que

_

o deslumbre é visível. Não será inveja?

I

• Sábado tem Rally de
Regularidade em Iàraguá
do Sul. A organização
é do leep Club. Mais
informações no site www. -'-

rallyregularidade. com.br .

, ,

. ,

• O Espaço do Oca traz,
no sábado; para shoui
nacional, a banda KIARfl
ROCKS. Imperdiiel. '

• Dia19, no Seminár"io de,
wÓ, -,f

Corupá" rola o 3'0Car Shaw
Fest. O babado começa às
nove horas. Com dezenas
de atrações. O evento deve,
reunirmais de três mil

pessoas.

• rniagoAiroso Menezes,
daAdega, será capa da
RevistaNossaWeekend
deste final4_e semana. O
empresário:.dádicas de
bons vinhos. Confira.

GENTE BOA A estilista NeUa Biachi, toda
elegante na Festa do Champanhe

•.'iVai comprar um presente .

par{jl oDia tiosNamoradôs? ...

Que talacessaro site uwu;
. valêtv>dosexshop:'êom.br?

"

. Muito legal.
'.

FEIJOADA
No sábado, em ltapema,
a sa Feijoada do Guto
Ferraz, o anfitrião, com
os jaraguaenses Hleber
Vladowski Promoter da

JMC eventos e Ilngelo
Lenzi oMister SC 2011,
Sara Reinhardt Musa
Planalto Norte,Maicon
BiknerMister Tubarão
e a empresária
Michele Mast

Pense nisso
"Passarinho que anda
com morc,ego, dorme
de cabeça para baixo.
Ou seja, quem anda
com porco vai acabar

sempre se chafurdando
na lama". É algo
predestinado.

Níver do

Fernando
Nãoousem esquecê-lo:
Fernando Engelmann,
grande goleiro, é o

aniversariante mais

festejado de hoje.
Parabéns, amigo. O
meu desejo é que você e

toda a sua família sejam
plenamente felizes.

Feliz
o desfecho foi feliz. A reunião ocorrida a sete chaves, no fim
de semana, para discutir a continuidade de uma conturbada
sociedade que mesclava trabalho e sentimento. Depois de

quase cinco anos juntos, os sócios resolveram não mais

romper a lucrativa e bem sucedida empresa. Tudo voltou ao

normal. Muito bom! Para comemorar nadamelhor que uma
taça da espumante Cave Pericó bem geladinha. , ,

'

IA MELHOR COISA

QUE EU FIZI,
dizMiranda llerr

sobre6lho

SIMPATIA Lena Negri, sempre bem humorada,
também prestigiou a Festa do Champanhe

I

De volta ao ninho
Depois de um tempo fora do circuito
das badalações onde já foi rainha, .

a antenada empresária Lurdes
Menezes pontificou no concorrido
coquetel oferecido na última terça
feira pela amiga Sofia Lenzi, super
em forma e semmedo de ser feliz.
Lurdes é uma figura!!

_
�-

iiamas
3371-2662

.

............� .. _ ..
-./

2 Anos sonhando com você.

Dia dos Namorados!
Pv���

.

RUA BARÃO 00 RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEED PRESS)

Inspiração
A estilistaAnaVieira, consultora demoda
da Revista.Nossa; recebe open house, no
sábado, às 15 horas, um grupo de amigos
e clientes para inauguração da sua
Inspiração, loja especializada em roupas
de cama e decoração.

Noite da ilha·
-

Amanhã, mais conhecido
como sexta-feira, acontece
na Recreativa- daArweg, mais
uma edição da concorrida
Noite da Ilha. JorgeVieira, o
anfitrião da festa, promete "

muitamúsica de qualidade,
gastronomia de primeira e o

que émelhor, alegria e astral
altíssimo.Vai perder?

Onde comer bem em Jaraguá
No restaurante Madalena. Não esqueça

de pedir um "Beiruth".

URSINHO NO DIA DOS' NAMORADOS?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÔNICA
ALEXANDRE PEBGEB.

:: JORNALISTA

MANIA DE
JORNALISTA

Há certo ditado jornalístico que_diz; qu�do um

cachorro morde um homem nao e notícia, mas
quando o homem morde o cachorro, aí sim, é notí
cia. Talvezparaquem não vivanomeio jornalístico, isso
possa parecer Uma tremenda bobagem, mas jorna
lista gosta exatamente disso, do inusitado, do novo,
da loucura, enfim, de boas histórias. O que seria do
mundo se não fossem os sujeitos dispostos a comete
rem um ato de loucura?Voumais longe e pergunto:
o que seria desse sujeito e do mundo se não tivesse

ninguém para 'contar as loucuras? Não estou aqui
dizendo que a profissão de jornalista é a melhor do
mundo, mas eles gostam de contar histórias.

Você que está lendo esse texto agora pode estar

pensando 'o que levou esse cara a escrever sobre
isso'? Confesso que não sei a resposta, mas pode
ser mania de jornalista, a de contar, narrar, ques
tionar, duvidar. Qualquer pessoa pode ser a vítima
de um repórter sanguinário sedento por histórias
disposto a sacrifícios' para divulgar notícias. Mas
não se assuste, eles não mordem, apenas desven
dam os segredos. ,

Por tudo isso,
alguns os odeiam
e outros os amam.

Há até aqueles
que os procuram
porque gostam de

aparecer e preci
sam dos flashes

para subir alguns
degraus. Màs des
ses eles não gos
tam tanto, não tem

graça, jornalista
gosta mesmo de

quem se faz de di
fícil, dos políticos que se escondem, da informação
que pulsa esperando para ser descoberta, caracte
rizando o furo. Bom, quando isso acontece, nin
guém segura o sorriso do jornalista, vai de orelha a

orelha e quase sai na capa do jornal.
Mas eu estava falando de histórias e de pessoas

que fazem histórias e vivem o inusitado. Agora estou
aqui divagando, mas tudo isso faz parte do universo
dessa raça quevive do qu� vocês fazem, que rastreiam
e farejam aquilo que pode render umamanchete, es
tourar uma foto ou apenas render um "causo".

Quando um jornalista disser que desistiu de
algo, desconfie, ele pode estar flertando, pois eles
são os primeiros a fazer a pergunta. Mas nem sem

pre os levemuito a sério, pois, como falei, essa gen
te gosta de flertar e se fingir de desentendido.

Bom, contei tudo isso só para avisar os de
savisados: cuid-e ao morder um cachorro, cuide,
pode ter um jornalista por perto.

Bom, contei
tudo isso só
para avisar os
desavisados:

cuide ao morder
um cachorro,
cuide, pode ter
um jornalista
por perto.
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CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Oprah é uma sobrevivente das enchentes que afetaram o Vale do Itapocu,
em [anelro, Ela chegou a ser adotada, porém, por voltou ao lar temporário da
Ajapra e espera por um novo dono. A cachorra é dócil e de fácil adaptação.

Contato: Isolete. Telefone: (47) 9179-9948 (após o horário comercial)

Contabilidade
Consultoria Empcesarial
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NOVELAS
• INSENSATO CORAÇÃO

André convence Carol a ir à praia com ele e An
tônio. Eunice diz a Rafa que não se incomodaria se

ele e Cecília reatassem, mesmo sabendo que o rapaz
é o responsável por expor sua filha na internet. Alice
observa Hugo e Eduardo. Norma pede para Fabíola
convidar Zuleica para uma conversa. André fica frus
trado quando Carol recusa seu convite para sair. Rafa
enfrenta Natalie na frente de Cortez e o banqueiro se

desentende com o filho. Teodoro repreende Norma por
ter saído sem avisá-lo. Teodoro e Norma conversam

com Wagner e percebem que ele não gosta muito de
Léo. André confidencia a Beta que está gostando de
Carol. Daisy fica nervosa quando seu chefe se aproxi
ma para se esconder de Alice e Carol.

com Leandro por um túnel secreto. Zariguim vê a Naomi
robô no laboratório e resolve ligá-Ia.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo obriga Damião a confirmar que Hercu

lano matou Cícero. Herculano pega o corpo de Cícero
para cumprir seu desejo de ser enterrado como can

gaceiro. Jesuíno afirma a Euzébio que vai buscar o

corpo de Cícéro. Penélope não acredita que Cícero foi
morto por Herculano e decide investigar o caso. Felipe
dá um ultimato em Dora e pergunta por Fubá. Hercu
lano e Bel se assustam quando Cícero começa a tossir
dentro do caixão. Bartira consola Açucena. Açucena
decide fugir com Jesuíno.

• MORDE E ASSOPRA
Xavier aponta Maria João como testemunha e ela

confirma que viu Minerva conversando com Josué. Alice
causa prejuízo no café e Guilherme teme ser demitido.
ícaro estranha a visita de Salomé a Naomi e questiona a

esposa. Naomi mostra a planta da casa para Leandro e

planeja entrar no laboratório do marido para desvendar o
mistério da mulher que ele conheceu. Naomi aproveita
que ícaro saiu com Rafael e tenta entrar no laboratório

• VIDAS EM JOGO
A polícia não deixa que ninguém entre no hotel.

Divina, Marizete e Margarida chegam das compras e

não entendem a confÚsão. Patrícia pede à sua mãe que
se afaste um pouco, para que possa viver tranquila com

Francisco. Zizi vai até o hotel para falar com sua filha.
O delegado provoca Carlos, relembrando seu passado
como ex-policial. Zizi recebe uma carta de Adalberto.
Nela, o ex-mecânico conta que está saindo de sua vida,
pois se tornou umpeso morto. A doceira chora. '

ANIVERSARIANTES
9/6
Ademir de Medeiros
Adrailton L. Zuse
Alessandro Berwaldt
Almida M. Schiochet
Aurélio L. Junckes

Clair da S. Webwer

Dandara Sbors

Darci Andre

Darci R. Meier

Diego A. Padilha
Djonathan T. Fachi

Eduardo Pereira
,
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Elfi M. Elias

Elidio Romão Junior
Eliete Bruch

Fabiane Grutzmacher

George Demarchi .

Gilmar A. Furlani

Gisela Rathunde
Hane L. Ruckert
Inara Rstou

lnêz T. Bachal

Janaina M. Joaquim
Jessica Alanço
Julia C. Vieira

Sofia Demathi
Sonia Modrock

Juliana Emmendoerfer
Lucas Fiedler
Luciane Scherer
Luciano Lebich
Maria E. R. da Silva

Nádia Catarina Melchíoretto.,
Rafael Andre
Roselene F. Vicini

Rosilene F. P. N. da Silva

"
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O Dr. Martin Harris acorda �

após um acidente de carro'
em Berlim e descobre que
sua esposa não o reconhece
e que outro homem assumiu
sua identidade. 'Ignorado por
autoridades íncrédulase caçado
por assassinos misteriosos,

.

ele se vê sozinho, cansado e

sempre em fuga. Auxiliado por
uma aliada improvável, Martin
mergulha de cabeça em um

mistério mortal que vai obrigá
lo a questionar sua sanidade,
sua identidade e até onde ele
está disposto a ir para descobrir
a verdade. O drama tem 113
minutos de duração. No elenco,
estão liam Neeson, Diane
Kruger, January Jones, Frank
Langella e Aidan Quinn.

Um dos maiores compositores
do mundo de todos os tempos,
autor de "Imagine", "Woman" e
outros hinos que ultrapassa.m
qualquer nomenclatura de estilo,

.

completaria 70 anos, se vivo, no
ano de 2010. Pará celebrar essa
data, a EMllançou uma nova

coletânea do artista. Ela é toda
remasterizada e tem supervisão
de Yoko Ono e dos engenheiros
de som de Abbey Road. "Power
to the People" reúne 15 hits de
sucesso de John Lennon e, além
de acompanhar o OVO com todos
os respectivos clipes do CD,
possui um cartão interativo que
dá acesso ao conteúdo exclusivo
de John Lennon Online.

»Ó:
.. ,. i
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TIRINHAS

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

www,oMlvCl

A,�ora, o resto,
é pr�riedad,e

fvbl,ca�
I

� ,Jur'o,. Só
j tenho olhos
� pra você!

I

CINEMA
X-MEN: PRIMEIRA CLASSE
A história se passa em meio aos anos de 1960. Charles Xavier (James McAvoy) é formado em teologia e filosofia e

realiza um trabalho de pás-graduação junto às Nações Unidas. Na universidade de Oxford ele conhece Erik Lehn
sherr (Michael Fassbender), filho de judeus que foram assassinados pelos nazistas durante a� Guerra Mundial.
Erik apenas escapou graças ao podermutante de controlarmetais, que permitiu que fugisse para a França. JliJ término
da Guerra, Erik passou a trabalhar como intérprete para a inteligência brttânica, ajudando judeus a ir para um país recém
fundado, hoje chamado Israel. Char1es e Erik logo se tomam bons amigos, mantendo um respeito mútuo pela inteligência e

ideais um do outro. Em 1965, Char1es decide usar os poderes psíquicos para ensinar jovens alunos mutantes a utilizar dons
para fins pacfficos. Nasce a Escola para Jovens Superdotados, gerenciada pelos dois amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h10,
18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 3
• Velozes e Furiosos 5 (16h30, 19h e 21h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• X-Men: Primeira Classe

(14h, 16h40, 19h20 e 21 h50)
• Cine Garten 2
• Rio (13h45 e 15h45)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (18h40 e 21j,30)

,

• Kung Fu Panda 2 (15h45 e 17h45)
• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h20, 18h20 e 21 h15)
• Cine Garten 4
• Se �eber, Não Case! Parte 2 (14h15, 16h20, 19h40, 22h10)
• Cine Garteri 5
• Bróder (14h30, 17h, 18h50 e 21h)
• Cine Garten 6
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (3D)
(13h, 19h, 16h e 22h)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas (13h, 15h50, 18h40 e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h20, 15h30,
17h40, 19h50 e 22h)
• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h40, 19h15 e 21h45)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (13h,
16h, 19 e 22h)
• Cine Neumarkt 2
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h40, 19h20 e 21h50)
• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h40, 15h10, 18h10 e 21h10)

• Kung Fu Panda (16h30)
• Cine Neumarkt 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h.40, 17h50, 20h e

22h10)
• ,Cine Neumarkt 5
• Velozes e Furiosos 5 - Operação ,Rio (13h20,
16h10, 18hSO e 21h30)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Reencontrando a Felicidade (14h40, 17h,
19h10 e 21h20)

Fabiana Karla já
perdeu 20 quilos
A atriz FabianaKarla, de 35, perdeu 20 quilos
nos últimos seismeses. Para comemorar as

mudanças no corpo, ela viajou para Búzios,
no litoral fluminense, na companhia do
amado, o empresário uruguaio BrunoMuniz,
de 29 anos. Segundo ela, a transformação
aconteceu graças a um procedimento
cirúrgico que implantou de um anel de
silicone no intestino delgado.

Adriano namora a

antiga da ex-noiva
Quatro meses. Esse é o tempo que Dani
Sperle eAdriano, o Imperador, estão juntos.
Dani tem dormido todos os dias na casa

do jogador do Corinthians, na Barra da
Tijuca, no Rio. O affair vai tão bem que
ela até deu fim a uma tatuagemno cóccix
em homenagem ao ex, Alexandre Preta.
Parece também que a ex-noiva dele, Joana
Machado, já abençoou a relação.

Sophie e Malvino
de mãos dadas'
Sem nenhuma intenção de esconder a

reconciliação, Malvino Salvadore Sophie
Charlotte foram vistos saindo de mãos
dadas de um restaurante no Rio de Janeiro.

,

O casal de atores havia terminado o

relacionamentóemmarço deste ano, após
um ano romance. Os dois teriam reatado o

namoro emmaio, mas a informação ainda
não foi confirmada.

Filho de Cage laz
avaliação mental
o filho do ator Nicolas Cage,Weston Cage,
precisou ser levado de ambulância para
um hospital. Ele teve um surto de fúria
dentro de um restaurante após o treinador
dizer que não poderia comer alguns
dos pratos do cardápio. Até a polícia
foi chamada.Weston acabou sendo
conduzido para uma avaliação mental e
possível período de detenção psiquiátrica.

HORÓSCOPO

Dinho diz ter

perdido o ollato
Omúsico Dinho Ouro Preto não sente cheiro
nenhum. Desde que caiu de umpalco e ficou
entre a vida emorte, em outubro de 2009, o
olfato do vocalista da bandaCapital Inicial
sumiu. ''''Com o acidente, perdimeu olfato e

parte do paladar. Me engano com os cheiros

também", afirmou durante uma coletiva
de imprensa, nesta semana.Dinho teve
traumatismo craniano e fraturas nas costelas.

Bruno Gagliasso tem
ataque de estrelismo
O ator Bruno Gagliasso fez uma exigência
egoísta aos funcionários de um hospital
em Copacabana, no Rio de Janeiro. A
mãe do ator está internada no local por
conta de uma cirurgia, e o galã de "Cordel
Encantado" exigiu que mais ninguém
estivesse no corredor quando fosse visitá
la. O ataque de estrelismo deixou uma

péssima impressão no grupo.

ÁRIES
o trabalho exige dedicação. Há chance de receber um
dinheiro inesperado. No romance, o momento é ideal para
uma reconciliação.

TOURO
O astral é promissor para quem lida com público. Atividades
dinâmicas estão bem amparadas. Vênus dá uma força nas

finanças. Na vida a dois, a atração é marcante.

GÊMEOS
Você terá facilidade-para lidar com assuntos ligados à família
e à intimidade. No trabalho, mantenha a discrição e tudo
correrá bem. O setor sentimental ganha novo impulso.

CÃNCER
Aproveite para trabalhar em equipe. Viagens e contatos com
pessoas de fora estão favorecidos. O amor precisa de mais
de discrição e intimidade.

LEAo
Mostre ao que veio e não deixe os objetivos de lado. Trabalho

que envolva arte, cultura ou imaginação conta com boas

vibrações. Já o romance requer cuidados.

VIRGEM
Vênus favorece os negócios e a ascensão proflssional. A vida
a dois está protegida. Interesses em comum vão deixar o
relacionamento harmonioso.

LIBRA
O dia exige silêncio, reflexão e recolhimento. Atividades
ligadas à pesquisa e concentração são proveitosas. Uma
viagem ou encontro pode atiçar a vida sentimental.

ESCORPIÃO
No trabalho, as estrelas indicam que tudo correrá da forma
como você planejou. O amor também está protegido. A noite

promete ser prazerosa.

SAGITÁRIO
Mantenha o dia a dia organizado.Vênus favorece tanto as

parcerias no setor profissional, quanto no sentimental. O
entrosamento com o par fortalece a relação.

CAPRICÓRNIO
Este é o momento ideal de mostrar todo o talento e

criatividade. Um romance com um colega de trabalho ou de
sala de aula tem grandes chances de desabrochar.

AQUÁRIO
Tente quebrar os laços de dependência. Assuntos
relacionados à herança ou que envolvam a família podem ser
resolvidos. Vênus dá força às novas conquistas. .

PEIXES
As atividades,em equipe estão favorecidas. O entrosamento
com colegas de trabalho é um aliado. Na vida a dois, o
romantismo fará toda a diferença.
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No frio do inverno que está
cada vezmais próximo, nada
como se embrenhar em meio

aos cobertores é degustar
uma bebida aquecida para
acalorar o corpo. Mas, além
dos chás e do tradicional
chocolate quente, há muitas
outras opções, como os

cappuccinos e os cafés
diferenciados. Quer ver?

Turk-Rish Collee
Ingredientes:
• 55 ml de leite integral fresco
• 10 g de café - moagem árabe/turca (bem fina)
• 25 ml de uísque
• 10 g de açúcar
• 5 g de açúcar de confeiteiro
• 15 ml de licor de café

CaléRomano

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de café
• 1 xícara (chá) de leite
• Yz xícara (chá) de leite condensado
• Vz colher (chá) de canela em pó
• 1 pitada de cravo-da-índia em pó
• 2 colheres (sopa) de chocolate amargo ralado
• 1 anis estrelado
• 2 colheres (sopa) de creme de leite

Modo de preparo:

Cappuccino
Ingredientes:
• 400 g de leite em pó integral
• 230 g de açúcar
• 50 g de café solúvel

• 5 colheres (sopa) de chocokrte em pó
• 1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

• 1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo:
Misture no liquidificador o leite em pó e o café solúvel (para triturar o
café). Coloque a mistura em um recipiente com tampa e acrescente

os outros ingredientes. Agite vigorosamente até que a mistura esteja
homogênea. Ferva 180 ml de água. Coloque a água em um copo
alto (vai dobrar de volume). Acrescente três colheres (sopa) bem
cheias do cappuccino preparado e misture bem até ficar cremoso.
A dica é decorar com chantilly e cobertura de chocolate.

Em uma panela, coloque café, leite, leite condensado,
canela, cravo, chocolate amargo e anis estrelado. Leve ao

fogo até quase ferver. Desligue, distribua nas xícaras e coloque
o creme de leite sobre a bebida. Sirva a seguir.

Cappuccino Picante
Ingredientes:
• 1 pimenta dedo-de-moça pequena, bem
picada e SE)m sementes

• 1 xícara (chá) de açúcar
• 3 claras
• 1 litro de leite
• 6 colheres (sopa) de chocolate em pó

Modo de preparo·:
Em uma ibrik (espécie de panelinha com haste,
onde é preparado o café turco) ou uma leiteira

pequena, coloque uma xícara (café) de água, o
café e o açúcar. Assim que o café levantar, tire
dó fogo e repita o procedimento mais duas
vezes. Deixar descansar. Em um copo para
café mocha ou uma caneca de vidro, coloque
o café turco já preparado. Em seguida, o
uísque, o leite (de preferência, vaporizar o leite
em máquina de expresso ou batê-lo para dar

cremosidade). Por último, acrescente o licor de

coíé e o açúcar de confeiteiro, polvilhando por
cima com uma peneira.

,

• 2 colheres (sopa) de café solúvel

Modo de preparo:
Em uma panela, misture a pimenta com o açúcar e uma
xícara (chá) de água. Leve para ferver, sem mexer, até obter
uma calda em ponto de fio. Enquanto a calda se forma, bata
as claras em neve. Não desligue a batedeira e despeje a calda
em fio. Bata até que a tigela da batedeira esfrie. Está pronto o

marshmallow. Em uma panela, misture o leite com o chocolote
em pó e o café solúvel até ficar homogêneo. Leve ao fogo

. médio até ferver. Sirva em canecas com marshmallow.
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ADEQUAÇÃO

Serviço sem adicionais/
Você não precisa t
pagar taxas como

gorjetas, couvert e
- ,.

consumaçao rruruma

JARAGUÁ DO SUL

BRUNABORGHETI

DIVULGAÇÃO

S�gundo o Procon·, pagamento de gorgeta ao garçom não é obrigatória

serviço de 10% como gorjeta
para os garçons não pode ser

cobrada com o valor do consu

mo. "Se o cliente gostou do ser

viço e quiser dar, tudo bem. Mas
deve fazê-lo diretamente ao gar
çom", afirma. Já a consumação
mínima não deve ser cobrada
em hipótese alguma.

o que fazer

A denúncia pode ser feita se

o cliente tiver a nota fiscal discri
minando o valor adicional. "Se

do consumidor ter essa especifi
cação na nota", explica Macário.
No caso da denúncia, é aberto
um processo administrativo. Os
fiscais do Procon começam a fis
calizar os bares, com multas en

tre R$ 212,82 e R$ 3,19 milhões

(dependendo do faturamento da

empresa) para danos compro
vados, ainda este mês - após o

período de adequação às regras
dos estabelecimentos. É possível
entrar em contato com o Procon
através do número 156 ou (47)
3275-3237. O órgão fica na rua

Donaldo Gehring, número 175,
no Centro, e funciona das 7h30
às 11h e das 13h às 16h30.

ENQUETE

Você sabia da
regras sobre
a cobrança?

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Já tinha ouvido falar sobre
isso,mas nunca fui atrás e
os estabelecimentos não
mencionam.Vou tentar
não pagarmais.

JOÃO AUGUSTO BURAK,
34 ANOS, GERENTE

Nem sempre os

estabeleciméntos avisam
ou discriminam na comanda.
Nuncame neguei,mas sei .

que é importante questionar.
NILTON KNIESS, SO ANOS, TAXISTA

, �
... �.

Já sabia, e já cheguei a
.

questionar uma vez. O
estabelecimento nãome
obrigou a pagar. Porém, não
questiono sempre.

NAJARA DE ARRAZÃO,
2S ANOS, PROFESSORA

Até hoje, o Procon (Programa
de Proteção ao Consumidor)

não tem registro de nenhuma re

clamação contra estabelecimen
tos por cobrança de taxas de 10%

para garçons, couvert artístico
ou consumaçãomínima. Apesar
disso.. o órgão tem recebido por
telefone diversas contestações
de clientes que se sentiram lesa
·dos por uma dessas práticas.

"Resolvemos passar essas

informações para a imprensa.
Geralmente, as pessoas pagam

'

e não reclamam, mas queremos
conscientizá-las sobre o fato
de que elas não são obrigadas a

. isso", resume a advogada' do Pro- tes do valor adicional. A taxa de
con Jaraguá do Sul, Rosiléa Kra
wulski. Desde a última semana,
os próprios donos dos estabele
cimentos começaram a buscar

informações, já que a maioria
desconhecia as regras sobre as

taxas adicionais.

Segundo o Código de Defe
sa do Consumidor, a cobrança
é, abusiva e ilegal quando é feita
como uma obrigação ou dívida

.

do consumidor. O diretor do
Procon, Adilson Macário de Oli-

.

veira Iúnior.explica que o esta

belecimento pode cobrar uma
-

taxa pelo couvert artístico - mas já não' vier automaticamente, é

o cliente deve ficar sabendo an- só pedir ao funcionário. É direito

IPTU2011
PAGUE EM DIA
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Rodovia preocupamotoristas
Trecho da SC-416 no Rio Cerro II está
danificado desde novembro de 2010

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Há oito meses, quem precisa ir
de Jaraguá do Sul para Pome

rode enfrenta condições ruins na es
trada. Trechos da SC-416, no bairro
Rio Cerro II danificados pelas chu
vas do verão passado continuam
com reparos provisórios, e as obras
de recuperação permanente ainda
não têm data prevista para começar.

Na saída de Jaraguá do Sul, en
trando na serra, o asfalto foi remo
vido no início do ano, pois havia
cedido com as enxurradas e agora
parte da estrada está somente com
brita, exigindo cuidado redobrado
dos motoristas. Ao longo da estra

da, outros pontos estão no mesmo
estado. Em alguns locais, osmora
dores temem que aconteçam des
lizamentos de terra dos barrancos

quando vier uma chuvamais forte.
O Deínfra (Departamento Es

tadual de Infraestrutura) aplainou
o trecho namanhã de terça-feira, o
que melhorou as condições da via,

mas não o suficiente para evitar aci
dentes. /'Antes estava horrível, agora
até que está quase bom, mas parece
que a recuperação mesmo ficou só
no papel", contou a dona de casa

Marlete Stamer Kau. A aposentada
llze Kamke lamenta a falta de segu
rança. "lá deu alguns acidentes na
quele ponto, eles botam brita, mas
só isso".

Segundo o superintendente
regional do Deinfra em Ioínville,
Eduardo Régua, a recuperação da
rodovia está em fase de captação
orçamentária e ainda não há data

para a abertura do eàital. "Não é só

recuperação da pavimentação, mas
também a estabilização dos pare
dões, o que exige mais recursos, e

ficou um tanto fora do orçamento
pela extensão dos danos", expli
cou' destacando que não ainda
há um valor previsto para todas as

obras necessárias, já que o trecho
ficou bastante danificado.

Ele ressalta que os trechos mais

prejudicados estão passando por
reparos provisórios.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

A família enlutada de

Fidelis Carlos Hruschka

.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 09 de junho de 2011.

EDUARDO MONTECINO
,{ "

, Parte do acostamento da rodovia cedeu e até agora não foi consertado

FALECIMENTOS

agradece ao hospital São José, aos médicos Dr. Cláudio,
Dr.Joy e Dr. Cristóvão e todos os amigos que ele conquistou
em sua jornada, parentes e a todos que enviaram flores, coroas
e acompanharam até a sua última morada. Convidam a todos

para a missa de Sétimo Dia que será realizada na Igreja Matriz

São Sebastião, no dia 10/06 ás 19:00 horas.

A Família enlutada.

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 01/2011-FMS
PROCESSO N°. 13/2010-FMS

A Prefeitura Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, situada na

Rua Marechal Castelo Branco, nO, 3.201, torna público, para conhecimento
dos interessados, que se acha aberto o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA.
Objeto: Credenciamento de entidades prestadoras de serviços de assistência
à saúde, na área de Endocrinologia, para atender as necessidades da

Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.
Recebimento do Envelope: A partir do dia 09 de junho de 2011, às 08h, até dia
30 de novembro de 2011, às 17h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Sch�oeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das '13h30min às

17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

• Faleceu no dia 7/6 Rogério
Leomar Kuester com idade
de 25 anos, o sepultamento
foi realizado dia 8/6 às 14h

saindo o féretro da Residên
cia na Rua Luis Bortolini,
Bairro São Luis, seguindo
após para o Cemitério Mu

nicipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 7/6 Ondina

Aparecida Farias Rodrigues
com idade de 44 anos, o se

pultarnento foi realizado dia

8/6 às 16h saindo o féretroda .

Igreja Imaculada Conceição,
Bairro Ouro Verde, seguindo
após para o Cemitério da Bar
ra do Rio Cerro.

• Faleceu no dia 7/6 Raulino

Seryaco da Costa com idade
de 86 anos, o sepultamento
foi realizado dia 8/6 às 16h
saindo o féretro da Igreja São

Jose, Bairro João Pessoa, se
guindo após para o Cemitério
da mesma localidade.

GREVE DOS PROFESSORES

Assembleia regional é hoje
ó,

pela secretaria de Estado,
daEducação, o secretário'
disse que as negociações
não estão sendo justas,
pois apenas o governo do
Estado estaria cedendo,
s��nenhum,!rec�opot! ff

arte do sinàicatÔ. Além
de argumentar que não há
'possibilidade financeira
para conceder os aumentos

exigidos pelos grevistas.
Coordenadora do Sinte

. regional, Mislene Píckcíus
.f"' ·;,····lftillenta o posiClQuajfiento

.

do governo do Estado e diz

quea proposta continua
ruim, pois tira alguns
benefícios e continuanão
"contedendo aumento a

. dos ospr ÍI
�I'J! j

O impasse entre governo do
Estado e Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação)
continua e se agravou depois
que o secretário de educação
Marco Iebaldí se posicionou
ofidalmênte ontem, dando
m ptaiô �ê 24 hor�� pat !

,,'L' .' '/I
H,

que os professores tomem
uma decisão.
As opções dadas são parar
a greve ou elaborar uma
tabela que não gere um custo

superior aR$ 22 milhões
'. e.nsétis1 $e0,Sinte não,'!'

"

I" 1.',1,. .,0" " .;::, '."

.cumpnr com as engerrcias,
o secretárío afirmou
vâi declarar impasse na
negociação e serão retiradas

,todas,aspI'Opóstas feitas até
� .:/.", iJi, .

r,

"',""OTl"
• Com isso, fi

,�

!
'

!!

__

- , , : ! , ; I l • � J 4 'L I·
• .... J ... ,. J, .. ,,,. .... J,,, " ••,. � � ........ ._ I. -: ', � ,. ',
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Parquímetros
Brevemente um novo tipo de equipamento
fará parte do dia-a-dia dos jaraguaenses.
Trata-se dos equipamentos destinados à
cobrança do estacionamento na cidade.
Na foto pode ser observada uma área de
estacionamento junto ao Observatório
de Chicago em que os equipamentos são
utilizados. A (jila" égrande porque existe
um aparelho para cada vaga disponível.

Indústria cresce

Segundo indicador da CNI - Confederação
Nacional da Indústria - o faturamento do
setor industrial cresceu 4,3% no acumulado
dos quatro primeiros meses do ano em

comparação com igual período de 2010.
Nada de excepcional, considerando o

aumento de.diversas matérias-primas
básicas muito acima da inflação.

Vereadores
As entidades empresariais firmaram
uma posição única, defendendo
amanutenção de 11 vagas para
vereadores. O alvo desta campanha.
é a manutenção de um custo baixo

.

do legislativo pata o município.
Hoje deverão ocorrermuitas
manifestações pois, entre os partidos
e outras entidades existe preferência
pelo aumento/para 17 vagas.

Poder
dos fUI1AtJOS
o patrimônin do fundo de

pensão dos funcionários
do Banco do Brasil - Previ
- alcançou impressionantes
R$153,7 bilhões emmaio.
Embora no Brasil esteja
praticamente restrito às
estatais, este tipo de fundo é
tuna poderosa alavanca para
o crescimento de um país.

LOTERIAS
DUPLASENA

SORTEIO N° 9674
Primeiro sorteio

02 - 03 - 21 - 23 - 37 - 48

Segundo sorteio

08 - 17 - 24 - 40 - 46 - 49

QUINA
SORTEIO N° 2616
07 - 15 - 16 - 40 - 43

Ikarsten@netuno.com.br
DNULGAÇÃO

Vitalin em dose tripla
Indústria nacional dedicada à produção de alimentos voltados ao
bem-estar e à qualidade de vida, aVitalin apresenta sua principal
novidade durante a feira ExposuperAcats 2011, que acontece de 20
a 22 de junho em Joinville/SC. O lançamento da linhaAveia Mais

Quinoa eAmaranto em flocos promove uma ampliação no mix
da marca, trazendo ao consumidor uma inovadora combinação
de três cereais integrais altamente nutritivos, importantes para
uma excelente manutenção do organismo. Durante a feira, a
empresa irá apresentar também outros destaques recentes do
seu portfólio, como o Achocolatado Orgânico e o Achocolatado

Orgânico com Açúcar Mascavo, além do Quinoa Shake sabor
Chocolate, que atestam a capacidade da marca de introduzir

ingredientes mais nutritivos aos hábitos alimentares do dia a dia
através de uma combinação mais saudável e saborosa. Localizada
em Iaraguá do Sul (SC), aVitalin se dedica à produção de alimentos

naturais, funcionais e orgânicos, voltados para a saúde e o bem
estar, comercializados em todo o Brasil.

Marisollranchising
Prosseguindo com a estratégia de expansão de franquias em 30%
neste ano, o grupo Marisol - uma das maiores empresas nacionais
do segmento de vestuário - participa, pela segunda vez, da ABF .

Franchising Expo 2011, que acontece entre os dias 08 e 11 de junho,
na capital paulista. Com esta participàção, a divisão de franchising do
grupo - detentora das redes Babysol, Pakaloló, Lilica&Tigor e Rosa
Chá - objetiva apresentar as diversas possibilidades evantagens de seu
sistema de franchising, um dosmais sólidos no segmento de moda
nacional. O destaque fica por conta da Lilíca &Tigor e Babysol.

,

ADVB/SC na Expogestão
AADVB/SC nesta semana participa da Feira da
Expogestão 2011 com um estande próprio e, lá mesmo,
faz a divulgação da 3a edição do IPM (Índice de Predição
de Mercado), antecipando as intenções de compras para
o Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Na quarta-feira,
realiza também o lançamento da Missão Empresarial
Rumo à Índia; e coordena a assinatura do convênio
Movimento Brasil Eficiente pela FENADVB, na sexta.

Prêmio Paint & Pintura
AWeg Tintas conquistou o reconhecimento do mercado

pelo quinto ano consecutivo na 15° edição do Prêmio
Paint & Pintura, levando amedalhade ouro na categoria
Melhor Indústria de Tintas em Pó, além de ficar com a

medalha de prata como aMelhor Indústria de Tintas

para Pisos e Pisos Industriais, amedalha de 'bronze como
aMelhor Indústria de Tintas Líquidas Industriais, e o
quarto lugar na categoria Personalidade dirigente da
Indústria de Tintas, para o Sr. ReinífldgJUçht.Ei{" pJn�,tQr,
superintendente da unidade.
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Appel nas nuvens
Impressiona o volume de aplicativos. disponíveis para
iPhones nos Estados Unidos onde, as condições para
seu uso são muito melhores que no Brasil. Se isto
não fosse suficiente, Steve Jobs acaba de anunciar o
iCloud, que é um serviço oferecido aos usuários de

Mac, iPad, Iphone e iPode Touch que disponibiliza um
disco virtual de 5Gbytes na "nuvem", O melhor é que a

utilização básica é gratuita. "Surpreenda seu cliente.

Ofereça-lhe mais do que está esperando." Este parece
ser o primeiro mandamento daApple.

Polêmica da Fatma
Criou alvoroço a afirmação do Gerente da Fatma
,de Joinville - José Paulo CabralVicente - de que a

unidade da instituição em Iaraguá do Sul não estaria
em cogitação, contrariando promessa intermediada
pelo deputado Carlos Chiodini que foi feita aos

representantes das entidades empresariais em
Florianópolis pelo próprio presidente da Fatma. Ou
é desinformação ou está sendo sabotada mais esta

reivindicação de nossa região.

.Porto de Itapoá
Embora as obras já tenham sido concluídas há seis
meses, o porto continua sem funcionar porque
ainda falta a autorização daReceita Federal, assim
como a conclusão da rodoviá de acesso o que
implica na utilização de uma alternativa que será
passar por Itapoá, Até parece que não existem

'

problemas com a estrutura portuária de nosso país e

que este novo porto é totalmente desnecessário.

Investimento

Carros 2
É impressionante o

volume de empresas
. que estão utilizando
em seus comerciais
vinculados nos Estados
Unidos a imagem dos

personagens do filme
CARS II, cujo lançamento
está marcado p�ra o dia
24. Além disto, faz parte
do pacote uma série de
cartazes que vinculam os

personagens aos diversos

países onde se esperam
as maiores bilheterias.
O cartaz brasileiro traz
o carro verde e amarelo

acompanhado pelo
reboque que veste o

número 10. Como se

pode observar, o Brasil
entrou para a lista dos
mercados prioritários.

Em 2010 os investimentos estrangeiros no
Brasil alcançaram 48 bilhões e esperava-se que
fosse uma marca difícil de bater mas, depois
da entrada de US$ 35 bilhões nos primeiros
.três meses do ano, o ministro Cuido Mantega
já prevê entradas de US$ 65 bilhões em 2011.
Como se pode observar, as medidas do governo
não afugentaram o capital estrangeiro que I acessos e cãlçadas..
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MONITORAMENTO

Retomada a implantação
de câmeras de segurança
Processo foi interrompido no final do ano

passado, depois que uma das .ernpresas
questionou edital de licitação na Justiça

Schmitt.
A instalação em pelo menos

17 locais começou apenas no

mês passado, como as proximi
dades da Prefeitura e próximo ao

Hospital Jaraguá. "Escolhemos

alguns dos locais mais críticos

para melhorar a resposta rápida
a roubos e outros tipos de ocor

rência", explica Schmitt. As 20
câmeras custaram mais de R$
400 mil. Por enquanto, segundo a

empresa Ausec Automação e Se

gurança, de Cuiabá, que venceu

a licitação, as ligações do sistema
estão sendo feitas. Quando fo
rem finalizadas, em alguns dias,
o encaixe das câmeras será feito
em apenas dois dias, e começam
a funcionar.

JARAGUÁ DO SUL chado de Assis, por exemplo.
A medida extra de seguran

ça só não foi colocada em prá
tica na data prevista - o início
do primeiro semestre de 2011
- porque uma das empresas que
participavam da licitação teve

falhas na entrega da documen

tação e impugnou o proces
so. "Na opinião da empresa, o

problema era pequeno demais

para que a proposta dela fosse
desconsiderada. Tivemos que
abrir uma nova licitação", ex

plica o diretor de Trânsito, José

BRUNA BORGHETI

Desde o início deste ano, es

tudantes de pelo menos três ins

tituições de ensino da cidade de
veriam estar fazendo o trajeto da
escola para casa com mais tran

quilidade. É que, ainda em 2010,
a Prefeitura abriu um processo
licitatório para contratar uma

empresa que instalaria 20 câme
ras de monitoramento em locais

estratégicos, como nas ruas das
escolas Helmuth Duwe e Mar-
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Exposlçao Fotografica OMAGGIOALLA SICILIA I
Abertura da Exposição dia 11 de Junho, às 20h I,

Per lodo de visitação 12 a 22 de Junho, 14h às 20h I
Nascido na cidade de Catanla, Rarone demonstra seoi

profuRdo amor pela sua tara, a SicHia; a consciência
das incomparáveis belezas dessa terra naturalmente rica;
a forte ideia .. perseguida com grande tenacidade, muito
embora as previsíveis e inúmeras dííleuldades- de
tradnzi..la eDl imagens abrangentes, da natureza à história
milenar, à arte, às tradições e à sua extraordinária diversidade
de sabores e de cultura gastronômica, aJb·eias à tradicional
iconografia dos guias turísticos e impregnadas de elementos
primários.nos quais a ilha éstá envolvida: a luz flamejante e a

cor ao Sell.�xtremo. Estes são os ingredientes daquilo que o
autor prtTeria definir como sonhó,lllais d�t}ue um projeto.

v
o ( onm 10 I){) 1'0\0

�fl(aSed
SM?<

ARQUIVOOCP
,

•
i

.'

Rua José Theodoro Ribeiro, em frente ae
Homago, será um dos pontosmonitorados

Combale à criminalidade
Os novos equipamentos farão parte do sistema de monitora

mento da PolíciaMilitar. Os vinte primeiros exemplares, instalados
-

no início de 2010, estavam localizados somente na região central
- com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a prostituição,
segundo o comandante do 14° BPM, Rogério Kumlehn.

LISTAGEM
I

Locais que cl,evem receber os
equipa,mentos eletrônicos

• Rua Luiz Sarti '(Praça de
Nereu Ramos)

• Avenida PrefeitoWaldemar
Grubba (em frente ao

Lfder Club)
• Rua José Theodoro Ribeiro I

(em frente ao Colégib
I, '

Homago)

• Rua GerhardtMuller
(em frente à Escola
Helmuth Duwe)

• RuaWalterMarquardt
.
esquina com AdolfPutjer
(próximo a Prefeitura)

.

• Rua João Ianuário AYroso
com João Carlos Stein

• RuaWalterMarquardt
(trevo da Ponte daArgí) .

• RuaManoel Francisco ,da
.i� Costa (em frente à.Escola

achado de Ass'
, .

• Rua Jorge Czerniewícz
(próximo ao Hospital
Jaraguá)
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FOTOS MARCELE GOUCHE

[uventus apresenta parte do time
Há quase um ano

longe dos gramados,
o Tricolor inicia as

-

preparaçoes para
disputar a Divisão
Especial

JARAGUÁ DO SUL
................................................

ALEXANDRE PERGER

Semmuita pompa e badalação,
de dentro do refeitório do Es

tádio João Marcatto, o Iuventus
apresentou, ontem, sete dos 23

jogadores que terão a missão de
colocar o clube de volta na elite
do futebol catarinense. Depois
de ser vice-campeão em 2009, o

Moleque Travesso volta a dispu
tar o Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, após ter sido
rebaixado em 2010. Otimista, o

presidente Ildo Vargas declarou

que o "objetivo é alcançar o aces
so já no turno".

Vindos principalmente do
Paraná e Rio Grande do Sul, os

jogadores estão otimistas para o

acesso. O comandante da equi
pe, Paulo Antônio Padilha Oli
veira, conhecido como Nino,
compartilha do mesmo senti
mento dos atletas e confia no

sucesso da equipe. "Com o time

que montamos, viemos para ga
nhar o campeonato", garantiu o

treinador, que ajudou a esco

lher a maior parte do planteI. De
acordo com Nino, a intenção é
fechar o time com 28 jogadores,
utilizando cinco da base.

Para os próximos dias devem
ser apresentados os goleiros Da
nilo e Enal, que já defendeu as

cores do Iuventus no ano passa
do. Outra novidade foi a apresen
tação do preparador físico Re
nato Augusto, que subiu para a

Divisão Principal com o Iuventus
em 2009 e com o Marcílio Dias,
em 2010. Deacordo com o trei
nador, os trabalhos começam na

próxima segunda-feira.
Amanhã, às 15h30, os junio

res e juvenis do Iuventus enfren
tam o Caxias, em Joinville, pelo
Campeonato Catarinense da Di-

.

visão Especial da categoria.

Nome: Geovane
Idade: 24 anos

Posição: lateral-esquerdo
Último Clube:
Itabaiana

Nome:Matheus
Idade: 21 anos

Posição: meia
Último Clube:
Riolkanco

Camisas do Juventus estão prontas para vestir os jogadores em agosto

Nome: Marquinhos
Idade: 21 anos

POsição: volante
Último Clube:
Juventude RS

Nome: Guilhenne
Idade: 22 anos

Posição:meia-atacante
Último Clube: Leganés,

da Espanha

Nome: FernandoMaroUo
Idade: 23 anos

Posição: volante
Último Clube: lltIético

Paranaense

Nome:Kaio
Idade: 20 anos

Posição; lateral-esquerdo
Último Clube:Monlerrey,

doMéxico

Liga Iaraguaense completa
59 anos de fundação hoje

A LJaF (Liga Jaraguaense de

Futebol) faz hoje 59 anos de

fundação. A entidade foi criada
em 9 de junho de 1952 incenti
vadas por três grandes nomes

do esporte amador no muni

cípio: Arthur Müller, Murillo
Barreto de Azevedo e Eugênio
Schmõckel. Depois de 50 dias
de sua fundação, em setembro
do mesmo ano, a entidade mu

dou sua razão social para Liga
Jaraguaense de Desportos, que
tinha o objetivo de promover
competições como o ciclismo e

.

o futsal.
Porém, em.2000, a errtidade

voltou a .denorninar-se Liga Ia
raguaense de Futebol. Já em 29
de maio de 2001 foi reconheci
da como de utilidade pública
estadual, através da lei núme
ro 11.724. Atualmente a LJaF é

presidida porMárcio Stein. Esse
ano o órgão já está promoven
do o Campeonato Citadino, que
terá a decisão entre Flamengo e

Cruz de Malta, no domingo, 12;
e o 'Seniores, que terá a primeira
final entre Noite à Fora e.Néki/

Água Dutra no .sábado, 11. Está

programado para acontecer no

segundo semestre a Primeira,
. Segunda e' Terceíoa Divisão, o

Feminino e a Escolinhas.

,A Primeirona é o próximo
evento do calendário da Liga.
O congresso técnico da com

petição aconteceu na semana

passada, porém, não ficou defi
nido o regulamento. Na reunião.
JJ Bordados, João Pessoa, Cruz
de Malta, Flamengo e Vitória
sinalizaram participação e Neki
ainda está atrás de recursos. No
dia 15 de junho a entidade se

reunirá novamente com os clu
bes para definir o número de

equipes, a fórmula de disputa e

a data de início do certame (que
deve ser-em julho).

ARQUNOOCP.

Em 2010, Vitória conquistou o
tetraeam.péonato� Primeirona
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São Paulo
vence oGalo
evira líder

COPA DO BR.ASII.II

Vasco levanta troféu inédito
Mesmo em menor número, torcida
carioca comemora conquista em Curitiba
DA REDAÇÃO
FOLHAPRESS

Qvasco foi derrotado ontem

pelo Coritiba por 3 x 2, de
virada, no estádio Couto Pereira,
mas levou a Copa do Brasil e está
classificado para a próxima edi

ção da Libertadores.
Depois de um começo ner

voso, com muitos erros dos dois
lados, o ataque do time carioca
funcionou logo aos 11 minutos.
Eder Luis arrancou pela direita e

cruzou rasteiro para o centro da
área, Alecsandro só empurrou
para as redes.

O gol foi como um banho de

água fria na equipe da casa. Jo
gando com apenas um atacante,
pouco incomodou o adversário.
Isso até aos 28, quando Marce
lo Oliveira sacou Marcos Paulo e

colocou Leonardo. Um minuto

depois, o resultado da alteração
foi um goL 'Leonardo cruzou da

esquerda e Jonas escorou para Bill
completar, de cabeça, para as re-

des. Ainda com o título em mãos,
oVasco ficou na defesa, sem sofrer

grandes riscos no ataque. O Cori
tiba, mais ofensivo com Leonardo,
encontrou espaços e virou o jogo
aos 44. Rafinha chutou cruzado..
Fernando Prass espalmou e Davi,
no centro da área, não perdoou no
rebate. Depois do intervalo, o time
da casa continuou bem distribu
ído em campo, usou as laterais,
mas chegou pouco ao gol de Fer
nando Prass.

Quando teve a chance, oVasco
não desperdiçou. Aos 12, Eder Luis
chutou de fora da área, a bola deu
um leve desvio na zaga e Edson
Bastos não conseguiu fazer a defe
sa. Aos 21, veio a virada do Coriti
ba.Willian chutou forte de fora da
área e marcou um golaço.

Ricardo Gomes fechou O·

time: trocou Eelipe e Diego
Souza por Bernardo e Iumar,
Apesar da pressão do adversá
rio .no fim, o Vasco conseguiu
se segurar e conquistou o título
inédito para o clube.

FABIO BORGES/FOTOCOM.NET

Apesar de levar muita pres
são, o São Paulo conseguiu
uma importante vitória sobre o

Atlético-MG, por lxO, ontem, na
Arena do Jacaré, em Sete Lago
as (MG), pela partida adiada da
terceira rodada do Brasileirão
e assumiu a liderança isolada,
com 100% de aproveitamento.
Com nove pontos, o Tricolor
Paulista vem logo à frente de
seus rivais Corinthians e Pal

meiras, que têm sete. O Atléti
co-MG caiu para a quarta posi
ção, ainda com seis pontos.

No seu centésimo jogo segui
do com a camisa do São Paulo,

'} Rogério Ceni só teve trabalho

quando encontrou seu ex-com

panheiro Richarlyson, em dois
chutes e um escanteio fechado.
De resto, contou com a atuação
segura de seus zagueiros e com

um gol perdido por Leonardo
Silva, que mandou a bola no

travessão. O gol são-paulino
saiu aos 21 minutos, quando
Wellington tocou para Casemiro,
que bateu colocado, no canto di
reito, sem nenhuma chance para
Renan Ribeiro.

PHOTOCAMERA/DDrULGAÇÃO

ManoMenezes fala Sobre
cortes para a CopaAmérica
O técnico da seleção brasi

leira, Mano Menezes, afirmou
que teve uma conversa olho no

olho com os sete jogadores que
foram cortados da CopaAméri
ca, que será realizada naArgen-

. tina, entre o dia 10 e 24 de julho.
Mano deixou fora da lista os go
leiros Fábio e Jefferson, o volan
te Henrique, os meias Anderson
e Thiago Neves e os atacantes

Leandro Damião e Nilmar.
"Não cortamos ninguém. Cha
mamos 22 atletas e já- tínha-

mos avisado que seria assim.
Fizemos a convocação para os

dois jogos amistosos, dentro
desses nomes selecionamos os

que iriam conosco para Copa
América. Eu procurei analisar o
histórico do jogador, mas claro

que considerei situações desses
jogos que fizemos. A conversa

com quem foi chamado e quem
não foi é individual, olho no

olho", revelou Mano em entre

vista coletiva após anunciar os
22 convocados.

MOWA PRESS/DIVULGAÇÃO

Abel Braga volta às Laranjeiraspara comandar o i1wninense no Brasileiro

AbelBraga chegaaoRio para treinaro Fluminense1
!

I

O novo técnico do Fluminen- dé estrutura no dia 13 de março,
se, Abel Braga, foi apresentado . foi alvo de críticas indiretas de
na tarde ontem, nas Laranjei
ras. Atual campeão brasileiro, o

clube já esperava a chegada do
treinador há quase dois meses e

meio, época em que deixou tudo
acertado para sair do futebol ára
be e substituir Muricy Ramalho.

O ex-comandante, aliás, que
pediu demissão. .alegando. ,ffl�t�,

,I

Abel durante entrevista coletiva.
"Todo clube almeja um CT, um
local de maior privacidade, mais
isso é assunto para se discutir
com o presidente. Em público,
jamais, Hoje, vejo que o vestiá
rio melhorou ... e estou agora em
um salão nobre. Já ouviu falar
disso em' qualquer o�tro .clube?

Nesse campo, o Fluminense caiu
e foi campeão brasileiro: Está

perpetuado na história", disse.
"OAbel recebeu duas propostas da
Europa e ainda duas de seleções.
Dois dias antes de vir, me ligou di
zendo que os árabes não queriam
deixar.ele vir, mas que estaria en

trando no avião assim mesmo",
declarou o vice-presidente de fu
tebol doFlu, Sandro Uma.- . , . , . · .
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Exumação deve
acontecerna
" .

proxunasemana
CORUPÁ
o delegado Marco Aurélio

Marcucci, da Delegacia de Pro

teção à Mulher, Criança, Adoles
cente e Idoso, informou ontem

que ainda não foi marcada uma

data para realizar a exumação no
corpo de Cláudia Francielen de
Andrade Borba, 27 anos.

"Provavelmente esse traba
lho deverá ser feito na semana

que vem", acredita Marcucci. A

exumação depende d� agenda
mento com técnico legista do
IGP (Instituto Geral de Perícias),
de Florianópolis.

Cláudia de Andrade, que re

sidia em Corupá, morreu 13 dias

após ter sido agredida por quatro
rapazes, na madrugada do dia 30
de abril, às margens da BR-280, no
bairro Água Verde, em Jaraguá do
Sul.Apolícia conseguiu identificar
dois dos agressores - um rapaz de
19 anos e um menor de idade, que
já prestaram depoimento.

Após ser agredida, a mulher

procurou o Pronto Atendimento de

Corupá e, dias depois, voltou à uni
dade médica reclamando de dores
no corpo e febre, mas os sintomas
foram diagnosticados como sendo
o início de urna gripe e nenhum
exame chegou a ser realizado.

O atestado de óbito apontoupa
rada cardiorrespiratória e febre des
conhecida como causas da morte.

De acordo com o delegado, a exu

mação do corpo poderá revelar se
amorte de Cláudia está relacionada
com a agressão que sofreu e se hou
ve negligênciamédica no caso.

OCORRÊNCIAS

Onda de crimes
assustamoradores
Nos últimos dias, foram registrados
vários casos de roubo' e furto no

município de Massaranduba
MASSARANDUBA soas de uma mesma

.

família,
entre elas três crianças, foram
rendidas e amarradas por cinco
homens encapuzados e armados

que invadiram a residência de
um empresário. Foram levados
vários objetos, totalizando um

prejuízo de cerca de R$ 10 mil.
.

Na sexta-feira passada, a co

merciante Ivete Maria Froehlich foi
rendida por um homem armado

que a obrigou a entregar o veículo
Scenic que elamanobrava em fren
te de casa, na rua Augusto Lassin,
há três quilômetros do Centro. Ela
conta que seu filho chegou a perse
guir o ladrão, que estava acompa
nhado de outros dois comparsas,
por cerca de 25 quilômetros. "De
pois ele desistiu porque os bandi-

.......................................

ELISÂNGELA PEZZÚTTi'"
.. . .

Opequeno município de Mas

saranduba, com cerca de 15
mil habitantes, parece estar per
dendo sua característica de cidade

pacata do interior. Em menos de
uma semana, a polícia registrou
dois roubos e um furto a veículo,
além de um assalto a residência.

A última ocorrência foi re

gistrada na noite de terça-feira,
quando um casal e três filhos fo
ram abordados por três homens
armados no momento em que
circulavam em um veículo Ecos

port na localidade de Itajuba, na
divisa entre Massaranduba e São
João do Itaperiú. Os bandidos
usavam um automóvel Celta,
obrigaram a família a entrar no

carro deles e seguiram para Mas
saranduba pela SC-474. As víti-.
mas foram deixadas nas proximi
dades de um posto de gasolina,
na BR-lOl, e o veículo da família
foi levado pelos ladrões.

Na noite anterior, onze pes- -----

dos estavam armados", conta. O
veículo roubado não tinha seguro.

Na mesma sexta-feira, no iní
cio da tarde, quatro assaltantes
- dois deles armados - invadiram
uma relojoaria na rua XI de No

vembro, no Centro. O valor dos

produtos roubados não foi divul
gado. Ainda na sexta, uma moto
foi levada da garagem de um pré
dio, também no Centro.

Até o final do dia de ontem,
a polícia não havia recuperado
nenhum dos veículos e também
não tinha pistas sobre o paradei
ro dos marginais.

O responsável pela delega
cia de Massaranduba, João Ivan

Kazmierski, afirmou que a falta
de policiamento, principalmente
em regiões mais afastadas, e as

rodovias que cortam o município
facilitam a ação e a fuga dos mar
ginais. A cidade conta com ape
nas 11 policiais militares.

,ARQUIVO OCP

PM apreende armas de caça e aves no bairro João Pessoa
Por volta das 15h30 de on

tem, a PolíciaMilitar foi avisada
sobre a ocorrência de disparos
de arma de-fogo em um matagal
nas proximidades da rua Marcí-

. lio Bernardi, no bairro João Pes- ,,'

soa. Segundo o denunciante,
dois homens teriam entrado na

mata em direção a um rio que
fica no final da rua, carregando
armas longas e, em seguida, fo-
ram ouvidos os tiros. VIOLÊNCIA

No local, policiais militares
do 14° Batalhão encontraram um

'

rancho atrás de uma residência -

aparentemente não habitada - e

encontraram duas espingardas
e várias munições, além de oito
aves abatidas.

As armas, munições e aves

mortas foram apreendidas e en

tregues na delegacia. Já os sus

peitos fugiram antes da chegada
da polícia e ainda não foram lo
calizados. A pena prevista para a

caça ilegal varia de seis meses a

u,m afia de prisão e multa. 'I I

Mal'cucci investiga o�

Homem agride
irmã e é detido
JARAGUÁ DO SUL

Porvolta das 23h30 de terça-feira, a
PolíciaMilitar foi informada sobre
um caso de violência doméstica
na ruaDomingosAnacleto Garcia,
bairro TrêsRios do Norte. No local, a
vítima, que apresentava ferimentos
no nariz, contou aos policiais
que havia sido agredida pelo
irmão. Os dois envolvidos foram
encaminhadosà delegacia. - ," , l
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Promoções válidas até 09/0612011 para veiculas com pintura sólida Frete incluso. Novo Goll.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12. cód. 5Ul1E4 completo (opcionais' PF4 + PKl + PCl + WABj, com preço promocional à vista a partir de RS36.590,00 ou

financiado com entrada de RSI9.758,SO (54%) e mais 48 prestações mensais de RS519,54. Taxa de juros: 1,29% a.m. e 16,63% a.a. Total da cperação R$44.S96,37, CET para esta operação: 18.99% a.a. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano mod, 11/12.
ccc; 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de RS30.390,OO ou financiado com entrada de R$15.802,80(52%) e mais 48 prestações mensais de RS 449,00. Taxa de juros: 1.29% a.m. e 16.63% a.a. Total da operação; RS37.354,80. CET para esta

operação: 22.39% a.a Voyage 1.0Total Flex. 4 portas, ano mod, 11f12, c6d. 5U21C4 completo (opcíonais: PK5 +WAB), com preço promocional ã vista a partir de RS35,990,OO ou financiado com entrada de RS1B.714,80 (52%) e mais 48 prestações mensais
de RSS32,00 Taxa de juros: 1,29% a.m, e 16,63% •.a. Talai da operação: RS44.250,80. CET para esta operação: 22,77% a.a. Gal Geração 4 1.0 Total Flex. 2 portas, ano modo 11112, cód. 5W1Jl4, com preço promocional à vista a partir de RS23.990.00 ou

financiado com entrada de R$12.954,60 (54%) e mais 48 prestações mensais de RS349.00, Taxa de juros: 1,29% a.m. e 16,63% a.a. Total da operação' RS29.706.60. CET para esta operação' 23,60% 8.a. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações.

e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro EletrOnico das operações- não inclusas nos cálculos das prestações e do CEl. Garantia de 3 anos para e Linha Volkswagen 2010/2011. sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes internos de motor e frensmissêo (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). Ê necessário para a sua utitização o cumpnmento do plano de manutenção. Para mais informações. consulte um Concesslonârio Volkswagen autorizado
Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com de�clênciaaud�iv. ou de fala: 0800 770 1935. Ouvídorla. 0800701 2834, www.vwcom,br Veículos em conformidade com o Proconve, Esta promoção está de acordo com e legislaÇllo
vigente (Lei n.o 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto n.o 70.951/1972 e Portaria MF 4112008) e obteve o Certificado de Autorização SEAEfMF nl) 06�0125/2011 expedido pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Confira
mais detalhes da programação, regulamento e do sorteio no site WW'N.vw.com,br/euqLleroevergol. .

t>IUe� I?A-f
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t.tflV'll'Ut�
�1!i4\Jrt,vt 4732746000ww'w.Quto lité.c:om.br Grupo Auto Elifê 40 anos dê c:redibilidode. BANCO VOLKSWAGEN

UERENDO PERDER UNS·QUILINHOS?
A EKllíBRIO TEM A SOLUCÃO PARA VOCÊ!

_,

faça-o,os uma visita e conheça estas e outras fórmulas que aUlili�m na perda de peso..

1

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

IRVINGIA GABONENSIS
AUXIL.IA NA QUEIMA DE GORDURA E INIBE O APETITEI
A Irvingla gabonensis é um titQteráplco obtido do caroço da manga africana, Que ajuda a prolongar a sensação de saciedade, diminui O apeble
e faz com que a ingesta alimentar seja menor.

As, fibras presentes na fruta diminuem a fome e"estimulam o funcionamento do intestino. Também possui componentes de ação Upolftica, ou
sejal ajudam na queima de gordura. principalmtmte na rtiglâo abdominal. Além de ajudar no emagrecimento e controle de peso. Estudos'
comprovaram que. a irvingla gabonenses ajuda no controle de desllpidemias, reduzindo o colesterol LOL e triglicerfdeos e melhorando os

� ntveis do colesterol HDL, assim como reduz os níveis de glicose no sangue.
CÁPSULA DE OLEO DE CARTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!

.
O óleo de Cartamo é um antioxldante. rico em Omega 3 e ómega 6. Atua bloqueando a ação da enzima LPL (responsável pelo armazenamento
de gordura), obrigando assim o organismo a utililar;o estoque de gordura já existente como tonte de energia, gerando a chamada lipólise
(queima de gordura).
Beneficios do Óleo de Cártamo:
-Inibidor natural dalPl (enzima Lipase, Upoprotéica responsável pela aumento das células de gordura no corpo),
"Acelera o Metabolismo.
-Ajuda na diluiçAo dos lIpldeos, redução da Celulite e da Gordura Localizada.
-Oiminui as taxas de colesterol, potencializa o sistema. imunológico e tem propriedades anti-inflamatóriàs.

COMPOSTO EMA6RECEDOR 6
Fórmula. que associa Garcinia. FaseoJamina e Cirrus.
GARCINJA: Supri a fome, dando a sensação de saciedade e diminui a vontade de comer doces.
FASEOlAMtNA: Extraída d.o feijã.o branc.o, a Faseolamina é uma glic.oproterna que seqüestra 40% do
carboidrato, consumido, inibindo assim a absorção de uma. parte dos carboidratos ingeridos na dieta,
O resultado é a redução dos nNeis de açúcares e as calorias atribufdas a e.es e uma dimihuição das
reservas. de go.rdura.
CIlRUS: Obtido, da laranja amarga, agita o ritmo do seu organismo. acelera o metabolismo,
promovendo um mai..or gasto, de calorias e. conseqüentemente. a queima de estoques de gordura.

�E.\RA DE JARAGOA DO
�\O. 8Ú<.
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos
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