
Literatura
Exposição
Evento vai trazer

a beleza das flores
Entre os dias 18 e 20 de maio, será
realizada no Ginásio de Esportes
Rodolfo Iahn, em Guaramirim,
a 7a Exposição Sul Brasileira de

Orquídeas e Plantas Ornamentais.

Página 20

MiIha.res de livros e a presença
de autores consagrados como
Ziraldo e RoseanaMlUTay (foto)

estão programados para a
6a edição da Feira do Livro, que
inicia dia 29, em Jaraguá do Sul.

EDUARDO MONTECINO

Motociclista
morre na BR-280
o motociclista Marcos Lima da Silva,

33 anos, que residia em Blwnenau, morreu
ontem demanhã, ao derrapar amoto·que

coaduzia, próximo ao Portal Jaraguá.
It

•

Pági;oa. 23 �
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Imposto de Renda

Receita Federal age
contra a sonegação

Encerrado o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda sobre Pessoa Física

(IRPF), agora o órgão inicia o processamento dos dados a fim de detectar sonegadores.
Contribuintes que preencheram com erros podem corrigir a declaração. Saiba mais.

Página 7

Casou, casou...
Hoje, os levianos

casam já
pensando na
separação.

.

Luiz Carlos Prates
Página 3
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etro {J.lHl'U]_"-,�v

ao lado de uma pequena
empresa, cujo carro-chefe
era o açúcar de baunilha. O
cheiro podia.ser sentido de
bem longe. As instalações

, �t,arn acâniia�as e,h�y;i' '

poucos equipamentos,
mas a empresa cresceu e

alcançou projeção nacional.
Hoje, chega aos 48 anos
de atividades e a semente

plantada pelo sr.Eriberto
deu bonsfrutós;
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

2a se Gourmet
",..'''''''''
�._.:� , .. � Entre os dias 18 e 21 de julho, Blumenau se

dia a 2a SC Gourmet - Mostra Brasileira de
Delikatessen, Queijos, Vinhos e Gastronomia.
Uma das novidades deste ano é o Programa
Comprador, que trará empresas interessadas
em fazer negócios para a feira. Um dos confir
mados para participar do programa é o HIP

PO, rede de supermercados que comercializa

produtos especiais como pães diferenciados,
azeites, carnes nobres, alimentos orgânicos e

sem agrotóxicos. As duas unidades do HIPPO
localizam-se em áreas nobres de Florianópo
lis. Cerca de 75 expositores já confirmaram

presença no evento, entre eles, aproximada
mente 20 vinícolas. Confira a lista completa
no sitewww.scgourmet.com.br.

Espaço empresarial
Todas as segundas-feiras, durante a reunião plenáriaAcijs - Apevia, abre-
se a oportunidade de divulgação das empresas, produtos e serviços no
Espaço Empresarial. Assim, o empresário prospecta negócios, divulga sua

marca e se consolida no mercado regional. A apresentação acontece para,
aproximadamente, 60 pessoas, entre empresários, profissionais liberais,
estudantes e formadores de opinião. Após a reunião, a empresa oferece um
coquetel aos participantes.Uma grande oportunidade para falar diretamente
com um público que pode recomendar ou adquirir seu produto ou serviço.

,

"Cosméticos
, Com 450 produtos diferentes na linha de cosméticos e

maquiagens, a Beaut Distribuidora chega ao mercado
.

catarinense com a intenção de abrirmais de 100

pontos de venda até o final de 2012. Criada pelo
empresário Daniel Bublitz, a empresa distribui os
produtos daAnaconda Cosméticos, marca
que há cerca de uma década não podia ser encontrada
noVale do Itajaí, Litoral e Norte de Santa
Catarina. "Fizemos investimento

9

em estoque para poder
'.

oferecer os produtos a
pronta entrega para
drogarias, farmácias
e lojas de cosméticos destas
regiões, além da capital,
Florianópolis", explica Bublitz.

Caderneta
de PQupança
No momento em que
escrevíamos esta coluna, eram
muito fortes os comentários
de que o governo iria anunciar
mudanças na remuneração da
Caderneta de Poupança em
um movimento preparatório
paramais reduções na
taxa Selic. É umamedida
impopular, mas fundamental
para a continuidade da

política de redução na taxa
de juros que, na prática,
está difícil de acontecer.

Mobilidade
urbana
o Núcleo de Responsabilidade
Social Empresarial de Jaraguá
do Sul promove no dia 15 de
maio mesa redonda com o tema

"Mobilidade urbana - Cidade

inteligente para viver melhor",
que reunirá especialistas com
o objetivo de debater um dos
assuntos mais preocupantes no
desenvolvimento do município.
O evento vai ocorrer às 19 horas,
no Centro Empresarial, com
participação de empresários,
profissionais, estudantes e a

comunidade em geral. Este
é um tema que interessa,
pois somos todos vítimas da
crescente imobilidade urbana

que representa não só a perda
de muito tempo mas também
um custo significativo de
combustível desperdiçado.
Para debater a temática, a
mesa redonda contará com as

presenças de Lincoln Paiva,
especialista em mobilidade
urbana e presidente no Brasil
da GreenMobility, Consultoria,
membro da Slocat Partnership
(Parceria pelo Transporte
Sustentável) e coordenada pela
UN - Desa (Departamento de
Assuntos Sócio Econômicos
da ONU) e da Rede Cities for
Mobilíty, coordenada pela
cidade alemã de Sttutgart,
considerada referênciamundial
emmobilidade urbana;
Aristides Panstein, engenheiro
e secretário de Urbanismo
da Prefeitura de Jaraguá do
Sul; Daniel de Araújo Costa,
biólogo e presidente daViaciclo
Associação de Ciclousuários
da Grande Florianópolis; José
Antonio de Mattos Guedes,
professor universitário da
Católica de Santa Catarina;
e como mediador Benyamin
Parham Fard, mestrando
em engenharia ambiental e
vice-presidente daAcijs para
Assuntos de Meio Ambiente.

PERÍODO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012
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.

VALE5 41,54 .. -0,62%
BVMF3 11,00 fr 0:27%

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

POUPANÇA 0,5096 4.MAIO.2012

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÁO N° 04654
1° 30.291 250.000,00
2° 32.140 23.000,00
3° 39.675 13.000,00
4° 25.107 11.800,00
5° 26.892 10.765,00

Brasil x Argentina
A relação comercial entre os dois países está
cada vez mais complicada, apesar da existência
do Mercosul. Em abril, as exportações brasileiras'
para o país vizinho caíram 30% na comparação
com o ano passado. São frutos das inúmeras
barreiras que são interpostas sem maiores
avisos e discussões e o governo brasileiro - que
pressionou à México no caso dos automóveis
- faz de conta que não é com ele. As barreiras
estão se ampliando e este percentual de redução
deverá crescer ao longo dos próximos meses.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1241
02 - 05 - 08 - 10 - 21
23 - 25 - 35 - 39 - 41
45 - 46 - 47 - 54 - 63
77 - 78 - 79 - 80 - 83

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT .. -0,35%
OURO .. -0,03%

US$ 1635,430
US$ 1757,010

CÂMBIO . COMPRA VENDA VAR.
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LIBRA (EM R$) 3,0875 3,0890 JII. -0,96%

MEGASENA
SORTEIO N° 1385
27 - 35 - 36 - 37 - 42 - 59

QUINA
SORTEIO N° 2886
01 - 18 - 30 - 53 - 56
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DEPAR-rAMENTO NACiONAL Dt=.
JMP�D\Mt::NTO DE. TRÂNsrTo

Do leitor

Estado de barbárie
/\ imprensa noticiou na se

llmana passada um ato bár
baro e atroz. Um fato que traz

em si não somente a violência
dos indivíduos que dele toma
ram parte como co-partícipes.
Na verdade, na sua execução,
ele mobiliza a violência de
toda uma sociedade. Trata-se
da aplicação de uma pena ba
seada no princípio de Talião
afastado das legislações mo

dernas ocidentais desde a an

tiguidade. Não somente isto.
Trata-se do julgamento e exe

cução desta pena em forma
ainda pior do que antiguidade,
quando os indivíduos tinham
ainda o direito ao julgamento
e à defesa, o que não houve no
caso. Ocorreu que dez indiví
duos, protegidos sob o manto
de capuzes que utilizavam,
capturaram à força um outro
indivíduo e sob a acusação de

que este último seria o autor

da prática de furtos decepa
ram-lhe uma das mãos.

Do ponto de vista jurídico,
é desnecessário dizer que pode
constituir inclusive crime de
tortura. Para dizer somente o

mínimo. Mas não é a análise ju
rídica a quemais interessa aqui.
Este fato carece de um olhar

antropológico e sociológico.
Como explicar que a reação à
violência é aindamais violenta.
Como explicar o fato de que,
a esta altura, provavelmente a

maior parcela da população es

teja aplaudindo estes sujeitos
encapuzados. Necessário dizer,
com algum prazer primitivo de

vingança realizada.
É fato que a violência é

um fenômeno crescente nas

sociedades modernas. Mas
isto não pode justificar em

nenhuma hipótese que retor
nemos à barbárie.

Jeison Giovani HeiIer, mestre
em Sociologia Política,

�

professor da Católica
se e Uni8sseIviIIBmeg

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

..
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Casou, casou
1\ bro o jornal eme irrito. Aliás, ler jornal fazmal
r1à saúde. Essa frase devia estar logo abaixo da
identificação de nome e local do jornal... E fazmal
à saúde porque notícia boa para os jornalistas é
notícia ruim. Ninguém compra o jornal para ler
que um policial salvouuma criança, mas compra,
sai correndo de casa para comprar, se ficar saben
do que o policial matou uma criança. É o ser hu
mano no seu esplendor, na sua inatamaldade.

Mas como disse, abri o jornal e me irritei, me
irritei com esta manchete: - USem contratempo,
William e Kate completam seu lo ano de casa

mento". Que contratempo os idiotas esperavam?
Quem casa, casa para a vida toda, casamento é

para sempre, logo, não há que alguém esperar
que logo depois do 1° ano haja chuvas e trovoa

das para dar fim à relação eterna ...
Sim, concordo, hoje os levianos casam já

pensando na separação, mas é bom lembrar que
quando fazemos alguma coisa, qualquer coisa,
já pensando em não dar certo, não dará certo. É
a irrevogável lei da atração, pensou, atraiu.

Os britânicos esperavam o quê? Que o "prm
cipe" já tivesse pegado a Kate pelos cabelos e

a chacoalhado, é isso? Isso é pata génte brega,
rude, é coisa de machos impotentes. E no caso

dela queriam o quê, uma traição, que ela andas
se por aí piscando o olho para um plebeu sujo?

Mas o pior estava em outra página do jornal:
- "Apesar de cativar os britânicos, Kate enfrenta

cobrança cada vez maior para dar filho ao prín
cipeWilliam". - Que essas desocupadas, porque
são elas, vão cuidar de suas' panelas! Mulher
consciente, com luz na cabeça, não saí por aí
fazendo filhos só porque casou com um "prfnci-

pe", isso é coisa de quem não se respeita e quer
logo amarrar o ricaço. É coisa de gente pequena,
não de uma princesa.

Ela
Pobrezinha, tão bonitinha e não se respeita.

É uma "famosa' atriz de novelas e comerciais

que está barriguda e acha que isso é o máximo,
deixa-se fotografar com a barriga descoberta.
Mulher nessa fase fica horrorosa, será que o

"berrnudão" responsável não vê isso? Aliás, é o
que mais vejo nas páginas sociais dos jornais,
que falta de respeito dessas mulheres. De res

peito e de vergonha. Cubram-se!

Tutor
Meu "tutor" literário, o deputado federal

Esperidião Amim acaba de me mandar mais
um livro, desta feita é o formidável "Os tempos
de Getúlio Vargas", de José Carlos Mello. Re
cém acabei de ler - ''A Inveja - nossa de cada
dia", deputado. Faz tempo que Esperidião
Amim manda-me bons trabalhos para ler. Ele
tem uma livraria na cabeça.

Falta dizer
Sentei e pus um filme para ver, o filme era O

Preço do Amanhã. Cruzes, que angústia. Os per
sonagens do filme, uma ficção, todos têm lima
espécie de código de barras no pulso, é o relógio
da vida. No filme, as pessoas vivem comprando
e vendendo tempo, tudo controlado no pulso,
o relógio não para... O diacho é que' nós temos
esse relógio "invisível" no pulso, vê-lo correr para
o fim seria brutal, e ele corre o tempo todo para
zerar-nos a vida. Vivamos o agora, já!
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Partido ProgTessista
Em campanha pré-eleitoral

Além disso, Ponticelli tam

bém reafirmou a importância da
_
candidatura de Janssen. "Para o

diretório estadual é prioridade a

eleição em Iaraguã, pelo o que a

cidade representa, e também pelo
que representa o Dieter: uma cara
nova, uma nova liderança".

A respeito das possíveis coliga
ções, Ponticelli disse: "Nós somos
democráticos, não temos precon
ceita, não vetamos e nem deter-

Esteve ontem visitando lideran - minamos nenhum partido". Já o

ças políticas da região o presi- presidente do PP de Iaraguá, Ade
dente estadual do Pp, o deputado .mír Izidoro, foi mais direto e con

Ioares Ponticellí, que tem percor- firmou o interesse em formar par
rido o Estado com o objetivo de ceria com o PMDB, do deputado
passar orientações aos partidos e Carlos Chiodini. Mas também não
motivar o lançamento de candida - descartou as demais siglas que
turas para as eleições de outubro. tem procurado o Pp, como o PT,

A meta, segundo Ponticelli, é PC do B, PR e DEM. "Temos um

lançar 140 pré-candidatos a pr�- leque bem grande", arrematou.
feito e avice, ultrapassando as atu-

ais 118 indicações. O PP em Santa
Catarina está à frente de 54 Pre
feituras e possui 55 vice-prefeitos.
Até agora, o presidente estadual da
siglavisitou 113municípios.

De acordo com o deputado
. estadual Dieter Ianssen, a prio
ridade do PP são as cidades de

Itajaí e Iaraguá do Sul. "Dos dez
maiores municípios, são nestes

dois que temos grande possibili
dade de vitória (para o cargo de

prefeito) ", explicou.

Principal figura
do PP no Estado,
Joares Ponticelli
renovou o fôlego
das siglas para a

disputa de outubro

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Nós somos
democráticos, não
temos preconceito,
não vetaJnos e nem

determinamos
nenhwn partido.
f\

Joares Ponticelli

MARCELE GOUCHE

ALAMARXISTA Sudbrack defende candidatura

própria da legenda para esta eleição municipal

MARCELE GOUCHE
.-
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ENCONTRO Pepistas da região reuniram-se ontem na Câmara de Vereadores

Cenário regional
Ponticelli destacou o nome do empresário

Maurício Zanghelini, de Guaramirim, que avan
ça para uma aliança com o PT. Em Schroeder,
a situação está definida, com o prefeito Felipe
Voigt (PP) apoiando seu vice LuizAparício Ribas

(PMDB) para a majoritária. "Em Massaranduba
é que a situação estámais difícil, temos três der
rotas consecutivas, mas o diretório municipal
está num momento bom e terão espaço para se

reestruturarem", analisou.

Divergências internas do PT
são discutidas neste sábado

O PT de Iaraguá do Sul reu
ni o diretório amanhã para
decidir qual será a estratégia
adotada pelo partido para a

eleição municipal de outubro.
Dentro da legenda, existe a

possibilidade de lançamento
de candidatura própria.' pro
posta pela ala da esquerda
marxista, ou aopção de apoiar
outro candidato, posição de
fendida pela alamajoritária.

No entanto, o presidente do
partido, Riolando Petry, da ala

majoritária, anunciou na se

mana passada que o PT apoia
a pré-candidatura do vereador
Jean Leuprecth (PC do B), den
tro da composição formada

pelo PT, PC do B e PHS.
Essa decisão contrariou o

acordo firmado entre as alas
da legenda de que a estratégia
só seria definida após reunião
deste sábado. "O PT é, histori
camente, composto por várias
classes de trabalhadores, é na
tural que haja divergências de

opinião. Mas um partido de
mocrático como o nosso não

pode sair divulgando uma po
sição quando ela não passou
por votação pelos filiados", ar
gumentou o advogado Airton

Sudbrack, integrante da exe

cutiva municipal do partido e

pré-candidatera prefeito.
Por telefone, Petry afirmou

a intenção de apoiar a pré
candidatura de Leuprecht,
mas disse que o assunto será
debatido em conjunto com os

demais petistas. Até lá, nada
está definido, segundo o presi

. dente da sigla.
O PT jámanifestou interes

se em firmar coligação com o

PMDB, Pp, PR e até já conver

sou com o PDT, do ex-deputa
do Dionei da Silva - que dei
xou a sigla dos trabalhadores

após duas décadas de filiação
por desentendimento interno,
em outubro passado.

A legenda
estuda a

possibilidade de

lançamento de
candidatura própria

ou de apoiar.
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Guaramirim, Osni Fortunato
(DEM), o processo de
trabalho no Legislativo
está bastante lento por
causa do al1Q' eleitoral,
além de "multas projetos
estarem sendo vetados por
não corresponderem às
necessidades da população".

Despacho
I da,Jus,tiç8
Houve novo despacho
no processo do polêmico
encarte "Construír para
Crescer". A juízaCandida
Brugnoli determinou ao MP

1,
'

(Ministério Púhlioo), autor da
"' ação civil pública, a indicação
de onde MaristelaMenel
Roza, servidora da prefeitura,
pode ser encontrada para
receber a notificação, já
que não foilocalízada na
Secretaria de Habitação, na
semana passada. A partir
da notificação de todos os

envolvidos, os réus têm 15
dias para prestar os prévios
esclarecimentos. Com base
nos depoimentos iniciais,

, serádefinido se o oaso

terá continuidade. O MP
moveu ação contra a KWB

Comunicação Ltda., Gráfica
e Editora 22 Ltda.,
Ivo Petras Konell, Cecília
Konell, MarísielaMenel Roza,
'60

·

, 1;,'

',:Ct a., tru ora

de Obras bt�a'J 'Iatâcon
ConstrutoraLtda, e
Sulbrasil Engenharia e

Construções Ltda.

Contra a parede
, Na reunião do Sinte (Sindicato

dos Trabalb:ad.ores em
":-

--

J

Educação d� '$anta Catarma)
com representantes do
Estado, ontem, no Centro
'Administrativo, o governo
disse que só reabrirá as

negociações com o fim da

grev� � , v
'

s,;aulas.'

juriti

Daiana Constantino
www.jurlti.net 3275-0065

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Parceria está quase lá
Fortalecimento
da base
o presidente do PTB de

Iaraguá, JairAugusto Alexandre,
permanece trabalhando pelo
fortalecimento da base aliada da
atual administração municipal.
"O objetivo maior é eleger
pelo menos seis nomes para a

Câmara deVereadores dentro da

coligação que apoia a prefeita
Cecília Konell (PSD) ".

Em Schroeder, avançaram as nego
ciações entre PMDB, Pp, PT e PSD. A

parceria está quase fechada. O atual vi
ce-prefeito Luiz Aparício Ribas (PMDB)
será o cabeça de chapa do grupo para
disputar a corrida majoritária. Mas o

nome do vice ainda precisa ser defini
do entre as legendas. Um novo encon

tro entre os partidos está programado
para o próximo dia 11.

Para o cargo de vice, o nome defen
dido pelo PSD é do vereadorValmor Pia
nezzer e no PP quem tem demonstrado
interesse é o vereador e ex-secretário de
Obras, Leonor Jacobi. Já na sigla dos tra
balhadores protagonizam os parlamen
tares Manoel Ednilson Burgardt e Moa
cir Zamboni. Ontem à noite, a executiva
do Pp, do prefeito Felipe Voigt, se reuniu
para tratar sobre coligações.

MARCELE GOUCHE

Educando
os políticos
A formatura da primeira turma
do curso de Formação Política
da Escola do LegislativoVereador
Marcos Mannes daAvevi e da
Escola do Legislativo Deputado
Licio Mauro da Silveira, da
Assembleia Legislativa, já está
sendo preparada. O evento está
marcado para a próxima quarta
feira, dia 9, às 19h, no auditório
daAcijs (Associação Empresarial
de Iaraguá do Sul). A capacitação
iniciou no dia 21 de março,
com aulas todas as quartas
feiras, em três núcleos: Jaraguá
do Sul/Corupá, Guaramirim/
Massaranduba/Schroeder, Barra
Velha/São João do Itaperiu.

No esquema
o vereador Jaime Negherbon (PMDB) pediu para adiar a
votação do veto 'do projeto que torna obrigatória a instalação
de temporizadores nos semáforos de Iaraguá do Sul- de autoria
de AdernarWinter (PSDB) - trancando a pauta. Além das

indicações, amatéria era a única programada para sessão de
ontem. Com a ausência de Justino da Luz (PT), não teriam votos

suficientes para derrubar o veto da prefeita Cecília Konell (PSD).

Outro decepcionado
com a política

À repórterVerônica Lemus, o presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim, Osni Fortunato (DEM) -

na foto -, declarou que não irá mais concorrer a
vereador. "Estou no meu primeiro mandato, mas

estou de saída. A decepção foimuito grande, hámuita
falsidade e temmuita oposição". Diogo Iunckes (PR)
também já disse que vai desistir da política. Resta

saber se o discurso será o mesmo até outubro."36 secretarias
são um exagero"
o presidente estadual do Pp, Joares Ponticelli, esteve ontem na

região reunido com lideranças do partido. Na oportunidade,
defendeu novamente sua posição pela redução das SDRs. "36
secretarias são um exagero. Como existem também outras

secretarias setoriais, acabam sendo criados conflitos. Há uma

sobreposição de secretarias, que geramuita burocracia, por
exemplo, no repasse de verbas federais para os municípios";

, Agora, para aplicar o
ajuste de 22% ao plano de
carreira não é tão simples
assim, tanto que nenhum
Estado está cumprindo
isso. Foi proposto que a

descompactação dos salários

seja paga em parcelas. Muito
fácil Brasília dizer para

aumentar os salários, mas
cadê a verba para isso?

Joares PonticeDi, sobre a greve dos
professores de Santa Catarina.

Correção
-

os vereadores de Massaranduba se reuniram com

o presidente da Celesc (Centrais Elétricas de Santa

Catarina), Antonio Gavazzoni, em Florianópolis, na
quarta-feira, para tratar sobre quedas no sistema
de abastecimento de energia elétrica, e não com o

secretário do Estado da Fazenda, NelsonAntônio Serpa.
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CONSCIENCIAPOLITICA. Jenif1'er da Rosa, 15 anos, aproveitou os últimos dias para fazer o título

Regularização eleitoral

Procura está sendo glande
Até o próximo dia 9, cartórios atendem em

horário diferenciado para suprir a demanda

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antônio

Dia 9 termina o prazo para
f �

a regularização eleitoral e

para que todos tenham garanti
do ó direito de votar. O Cartório
Eleitoral está com horário dife
renciado para atender a popula
ção e até o dia lo demaio jáhavia
registrado 104.147 eleitores ins
critos.A previsão é de que nos úl
timos dias o número de procura
pelos serviços de transferência
e inscrição de títulos aumente

significativamente.
A chefe de cartório da 87a

Zona Eleitoral, Simone Malta
Ladeira, explica que para fazer
o título ou fazer as inscrições,
a documentação necessária é a

Carteira de Identidade e o com

provante de residência. Eleito
res do sexo masculino maiores
de 18 anos precisam apresentar
o certificado de inspeção mili
tar. Já a comprovação de resi
dência é feita no cartório. "Caso
o juiz suspeite de que os dados
não são reais ele poderá pedir
uma diligência para verificar o
caso", afirma Simone.

"Nestes dias, a procura mais
comum é por transferência de

�
, ;

�

!

>

: !

:' \

. ,

I'
'

domicílio eleitoral", diz a chefe
do cartório. Segundo ela, o fato
ocorre devido às características
da cidade em receber muita ••
mão de obra de outros muni

cípios. Nos últimos dias, con
forme ela, é que aumenta o

número de novas inscrições. A
previsão inicial era de que Ia
raguá do Sul teria em torno de
105 mil eleitores, mas, devido à

procura, o número pode chegar
em 106 mil.

Em Guaramirim, o serviço
também tem sido bastante pro
curado. O cartório está aten

dendo em média 100 pessoas
por dia para a emissão de novos
títulos, transferências e revisão
de algum dado do eleitor, como
por exemplo, mudança de so

brenome. Conforme a auxiliar
de setor, Juliana Krinke, o mo

vimento não tem causado filas.

A previsão inicial era
de que Jaraguá do
Sul teria em torno
de 105 mil eleitores,
mas este número

pode chegar
a 106 mil.

ATENDIMENTO Simone Malta informa que o

movimento está intenso no Cartório de Jaraguá

o primeiro título de
eleitor aos 15 anos

,

Todo o eleitor com 16
anos poderá votar. Jeniffer
da Rosa, estudante, JS anos,
moradora do bairro São Luís,
já foi ao cartório para provi
denciar o título de eleitor. Ela

conseguiu fazer a inscrição
por que fará o aniversário
no dia 15 de junho, antes do

pleito eleitoral. A estudante
acredita que o voto é muito

importante para a constru-

ção de um futuro melhor. -

"Sempre quis votar por que
acho importante e agora que
posso ajudar estou aqui",
conta. Jeniffer saiu do cartó
rio Eleitoral com o título em

mãos em menos de 15 minu
tos. A adolescente aproveitou
o final de aula e foi direta
mente ao cartório. "Achei que
iria demorar mais, mas eles
foram ágeis", afirma.

.

CrO'llogl:lJaroa
ATENDIMENTO EM

JARAGUÁDO SUL
'

(atende Jaraguá
do Sul e Corupá)

HORÁRIO:
• Até o dia 9 de
maio - 9h às 19h
• Sábado: 10h às 17h
• D..omingo: 13h às 18h

ATENDIMENTO
EM GUARAMIRIM

(atendeGuaramirim,
Massaranduba
e Schroeder)

HORÁRIO:
•Hoje: 12h às 19h
• Sábado: 10h às 17h
• Domingo: 13h às 18h "

• Dia 7 ao dia 9: 9h às 19h

Lar Legal

Últimos
dias para
cadastrar

Os moradores do bairro Vila
Amizade, de Guaramirim, têm
até sábado, dia 5, para se ca

dastrarem no Plano Estadual de

Regularização Fundiária - Pro

jeto "Lar Legal" - que objetiva
resolver as situações irregula
res. A ideia é viabilizar o reco

nhecimento constitucional do
direito social de moradia.

Uma equipe técnica atende
a população na Igreja Sagra
do Coração de Jesus. Hoje, o

cadastramento é feito das 14h
às 20h, e no sábado, das 9h às
17h. O valor estabelecido pelo
Estado para a realização de
todo processo é de R$ 900.

Os moradores podem pagar
em parcelas mínimas de R$ 49.

As. quitações não serão feitas
durante o cadastramento, mas
com boleto bancário .

F'que por dentro de tudoque acontece na reg'-I
. 'ao

,
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.,

,
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Semtrégua
para evitar a

,.."

sonegaçao
Receita Federal está trabalhando para
encontrar casos de fraudes e omissões

JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Oprazo para entregar a de

claração do Imposto de
Renda sobre Pessoa Física
(IRPF) encerrou na semana

passada, e agora a Receita Fe
deral inicia o processamento
dos dados a fim de detectar

omissões, erros e tentativas de

sonegação. Os auditores do ór

gão já estão a postos para tomar
qualquer medida necessária - e

entre os investigados no Norte
catarinense estão contribuintes
de Jaraguá.

Segundo o delegado adjunto
da Receita Federal em Joinville,
MarcondesWitt, o órgão avalia
os contribuintes que caíram na

malha fina não apenas através
da declaração. "São analisadas

informações obtidas a partir de

A delegacia conta
com uma equipe
para preparar
as ações fiscais
diretas, que são

planejadas com
base nos resultados

da malha fina.

Marcondes Witt"
delegado adjunto
da Receita Federal

declarações dos contribuintes,
junto com outras fontes, cru
zando os dados para evitar a ida
de um auditor-fiscal a um con

tribuinte que não tenha proble
mas de fato", explica.

Caso a auditoria observe ir

regularidades após o trabalho

'. de apuração, os fiscais do ór

gão farão visitas diretas. i'A de

legacia conta com uma equipe
para preparar as ações fiscais
diretas, que são planejadas com
base nos resultados da malha
fina", pontua Witt. Segundo o

delegado, este é um trabalho
contínuo de monitoramento.
"Estamos sempre verificando
tanto o contribuinte pessoa
física, quanto os tributos devi
dos pelas empresas, com visitas
onde for necessário".

A pena para sonegação dos

impostos - ou seja, a omissão
ou alteração intencional dos
dados declarados para reduzir
a tributação devida - é de seis
meses a dois anos de deten

ção, mais uma multa de cinco
vezes o tributo devido. Caso o

réu seja primário, a pena é re

duzida a somente multa, no

valor de dez vezes o montante

devido. Segundo Marcondes, a
punição independe da inten

ção de fraude, e amulta no caso

de erros posteriormente corri

gida é de 20% do imposto. Caso
a correção ocorra apenas com a

intervenção da receita, a multa
passa a 75% do valor devido.

Estamos sempre
verificando tanto o

contribuinte pessoa
física, quanto os

tributos devidos pelas
empresas, com visitas
onde for necessário.

MarcondesWitt,
delegado Adjunto da
Receita Federal

Entrega ficou
dentro do projetado

Apesar de uma leve queda
nas declarações em Massaran

duba, com 11 entregas a menos

do que no ano passado, a adim
plência com o IRPF ficou dentro
do projetado para a região, afir
ma o fiscal da Receita Federal
em Jaraguá do Sul, João Batista
Nunes Coelho. A projeção para o

Vale do Itapocu era de cerca de 40
mil declarações, e ao término do

prazo, no dia 30 de abril, foram
entregues 40.654 declarações.

"O que nós temos são estas

projeções, porque é difícil esti
mar quantas pessoas terão de
declarar. Estão sempre entran

do novas pessoas na força de
trabalho, e da faixa que precisa
fazer a declaração", destaca o

fiscal. No ano passado, o total
de declarações foi de 39.585,
também dentro do projetado,
que era 39 mil. No conjunto

da região, a variação foi de

2,77%. Na área de jurisdição
do Norte catarinense, foram
207.583 declarações.

A variação foi maior em

Schroeder, onde o número de

declarações entregues aumen
tou 12.24%. Foram 2.071 este

ano, contra 1.845 em 2011. No
extremo oposto ficou Mas

saranduba, onde o total caiu
0.7%, com 1.573 declarações
no ano passado e 1.562 este

ano. Agora, as declarações es

tão sendo processadas e o an

damento pode ser consultado

pelo site da Receita (http:/ /
www.receitaJazenda.gov.br) .

Para quem tem direito a res

tituição, a liberação deve co

meçar em junho, seguindo até

dezembro, e a data do paga
mento também está disponível.
pelo site do órgão.

Jáentreguei,
e agora?

• o estado da decla

ração, e,se ela caiu
ou não namalha fina

pode ser verificado

pelo site da Receita
Federal (http://www.
receitaJazenda.gov.br).

• Quem tem direito a

restituição: valor deve
ser liberado a partir de
junho, e data dos lotes
será divulgada no site
da Receita.

• Quem tem tributos a

pagar: pagamento da
primeira parcela venceu
no dia 30 de abril, paga
mento pode ser feito em
até oito parcelas. Multa
pelo atraso no paga
mento é 0,33% ao dia,
commáximo de 20%.

• Contribuintes que
preencheram com

erros podem corrigir
a declaração, com
multa de 20% do
tributo devido. Caso
a declaração só seja
corrigidamediante
atuação do fisco,
multa é de 75%.

• O contribuinte que
declarar com atraso

precisa pagar uma
multa de 1% do impos
to devido por mês de
atraso, com um valor
mínimo de R$ 165,74,
e máximo de 20% do
devido. Amulta pode
ser paga em até 45 dias.

.-
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CIDADE ATÉ 30 DE ABRIL 2011 (%)
ç���.�.� �.�.�? �.�.�.� Jt ..�'.�.o!.o. ..

9..y.��ª�.� �.�ª.ª : �.�.º.ª :tt ..�.'.ª.��!o. ..
JARAGUÁ 30601 30028 "1�1t 1,9%
........................................................................ ".", .. " .. """, , .. ,.""" .. " , , , .

��.���.��� !�.�� !.�.�.� �º.'.��!o. .

SCHROEDER 2071 1845 ·"11' 12,2%

TOTAL 40.654 39.585 ·1$$" 2,77%
. .

Total deste ano para a delegacia da Receita Federal em Joinville •

total de 29 municípios entre o Norte e Nordeste Catarinense e o Sul

do Paraná: 207.583 declarações.
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1 42

Batalha do Mar de Coral
Em 4 de maio de 1942, iniciou a Batalha do Mar de Coral,
travada no lago do Arquipélago das Lusíadas, no Oceano
Pacífico. A disputa se estendeu por apenas quatro dias,
e ocorreu entre forças norte-americanas e australianas,
pelos Aliados, e navios da Marinha Imperial do Japão.
Esta foi a primeira batalha da guerra em que aviões
embarcados de ambos os lados em combate atacaram

os porta-aviões inimigos. Mar de Coral foi a primeira
ocasião, em toda a guerra, na qual uma força naval
japonesa se confrontou com uma oposição séria - e

muitas fraquezas foram aí reveladas. Os norte-americanos,
embora ainda inexperientes em combate aeronaval e
mesmo sofrendo a perda do porta-aviões USS Lexington,
afundaram o porta-aviões japonês e danificaram outros

. dois, obrigando-os a retornar aos estaleiros japoneses
para longos reparos, ficando impossibilitados de

participar na Batalha de Midway, um mês depois.

A Batalha do Mar de Coral iniciou em 4 de
maio de 1942, no Arquipélago das LuzÍadas

1 90

Letônia proclama independência
Em 4 de maio de 1990, a Letônia se tornou independente.
Seu território faz parte de uma das três Repúblicas Bálticas,
e limita-se a Norte com a Estônia, a Leste com a Rússia, a
sudeste com a Bielorrússia, a Sul com a Lituânia e a Oeste
com o Mar Báltico, pelo qual é banhada. De Litoral pantanoso,
possui dunas de areia e importantes portos pesqueiros. Riga,
a capital, é amaior das repúblicas bálticas. No bairro
histórico de Riga misturam-se edificações medievais e

prédios declarados patrimônio da humanidade. As florestas
cobrem quase metade do território, o que favorece o turismo

ecológico, em especial na cidade de Sigulda, rodeada de
cavernas, bosques e corredeiras. Como herança do domínio .

soviético, os russos constituem mais de 25% da população.
O país fica fora da Comunidade dos Estados Independentes
(CEI). Em 2004, a Letônia ingressou na Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e na União Européia (UE).

A'C O RA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-(
�

Grupo Lune/II
I

1971

Divulgação de estatísticas do trânsito
Em maio de 1971, o Correio do Povo publicou

amatéria que dizia: "A PrefeituraMunicipal de Ia
raguá do Sul, vem levando a efeito estatístico do
trânsito urbano, para constatar onde se localizam
os pontos de maior circulação. A estatística foi
feita no período de 11h45 a 13h45 com a seguin
te movimentação: rua Joinville, na Ponte Abdon

Batista, passaram 172 automóveis, 449 bicicle
tas, 34 caminhões, 42 pedestres, cinco 'ônibus, 11
lambretas e três carroças, num total de 716. Na

rua Venâncio da Silva Porto, foram registrados
86 automóveis, 670 bicicletas, nove caminhões,
96 pedestres, quatro ônibus, 17 lambretas e duas

carroças, totalizando 884. Na rua Procópio Gomes
de Oliveira, na Ponte Tavares Sobrinho, o total re
gistrado foi 628, assim distribuído: 56 automóveis,
393 bicicletas, 11 caminhões, 153 pedestres, 11

lambretas e quatro carroças. Em outra edição lo
calizaremos outras ruas da cidade, demonstrando
o movimento durante o almoço."

MARCELE GOUCHE

Ontem e Hoje

As imagens acima registram a rua Reinoldo Rau, na década de 1980.

Hoje a via é uma das mais movimentadas e corta o Centro da cidade

ARQUIVO HISTÓRICO

Personagem histórico

Henrique I
Henrique I foi rei dos Fran

cos de 1031 até sua morte, em

1060. Terceiro rei da dinastia ca

petiana, filho de Roberto II de

França � de Constança de Arles
foi coroado na Catedral de Nos-

. sa Senhora de Reíms em 14 de
Maio de 1027. O reinado de Hen

rique I, assim como o de seus an

tecessores, foi marcado por uma

longa sequência de batalhas pela
conquista de terras. Inicialmen
te aliou-se ao seu irmão Roberto,
com o apoio da sua mãe, numa
revolta contra seu pai em 1025.
Durante o seu reinado, Henrique
I perdeu a Borgonha e apenas

conquistou Senso Os domínios re
ais atingiram a extensão mínima
territorial em toda a história da

França, pelo que este rei é visto
como o epíteto da fraqueza dadi
nastia Capetiana inicial, contra

um poder feudal no seu auge. Foi
durante este período difícil que
os bispos franceses proclamaram
a paz de Deus e a Trégua de Deus,
para controlar a violência feudal

pelo meio de sanções religiosas.
Henrique foi sepultado na Basí
lica de Saint - Denis. Foi sucedido

pelo seu filho Filipe I de França,
quando este tinha 7 anos de ida

de, sob a regência deAna de Kiev.

Henrique I reinou na
França até sua morte,
ocorrida em 1060
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o Grupo de Experimenta
ção Cênica da Scar (Sociedade
Cultura Artística) reapresenta
no Centro Cultural de Iaraguá

,
'do Suí.neste sábado e domin
go o espetáculo infantilmulti
mídia 1(0 Cavalinho Azul".

1(0 Cavàlinho Azul" é ba
seado no texto de Maria Cla
ra Machado e tem direção de
Gilmar Antônio Moretti. O

espetáculo trabalha valores
como amizade e conta a his
tória de Vicente, que decide
sair pelo mundo à procura do
cavalo de estimação, vendido
por seu pai. Na 'Sua ingenui
dade, omenino acredita que o

pangaré é azul e na busca pelo
animal encontra três músicos
e um palhaço de um circo fali
do, que veem a oportunidade
de . enriquecer com o cavâlí-
000 de Vicente. Com a ajuda
de uma amiga que conhece na
viagem, Vicente sai em bus
ca do amigo em uma jorna
da narrada pelo personagem
João de Deus.

As apresentações ocorrem

às 16h, no Pequeno Teatro. In
gressos no valor de R$ 20 (in
teira) e R$ 10 (meia) - criança
acompanhada de um adulto

pagante tem entrada gratuita.
Informações: 327.5-2477.

DIVULGAÇÃO

SHOW
Giana
Cervi está
em turnê
por Santa
Catarina
eem

seguida
viaja para
a Europa

Artista lança show
"Círandínha"hoje no Sesc

A cantora Giana Cervi está
em turnê estadual, divulgando
"Círandinha", seu recente tra

balho' gravado em CD e DVD

ao
.

vivo, no Teatro Municipal
de Itajaí. Ontem a apresenta
ção foi em Joinville e hoje será
no Sesc de Iaraguá, que recebe
a cantora, às 20h, com entrada

gratuita. Outros shows serão re

alizados em Florianópolis (5/5),
Criciúma (6/5), Lages (8/5) e

Chapecó (9/5).
Sem dosar na irreverência,

Giana une a qualidade da MPB

(Música Popular Brasileira), a

uma linguagem pop e contem

porânea. O repertório é forma

do, em sua maioria, por canções
inéditas de grandes composíto-

res catarinenses e traz também,
músicas de SuelyMesquita eVic
tor Ramil, músicos renomados
da MPB. Além disso, a cantora

ainda revisita clássicos de Noel
Rosa e PaulWhiteman e contou

com a participação especial da
cantora "Leila Pinheiro".

Giana se apresenta acompa
nhada pelos músicos Edilson
Forte (piano), Ricardo Pauletti

(violão), Duda Cordeiro (baixo)
e Mário Ir, (bateria). Em junho,
ela parte para divulgar o traba
lho na Europa.

Com forte presença de palco,
ela promove o encontro entre

diferentes linguagens artísticas,
dando uma nova roupagem às
músicas populares.

. Feira do Livro

'Ziraldo, Lobão, Xico Sá, Roseana Murray, Lourenço
Mutarelli e Ovídio Poli [r estarão presetes

Agende-se
29 de maio - RoseanaMurray - 14h

Murray é a mais importante poeta contemporânea brasileira para crianças e jovens, e tem encan

tado gerações com seus versos. Ela graduou-se em Literatura e Língua Francesa em 1973, na Universi
dade de Nancy, e publicou seu primeiro livro infantil em 1980, e desde então lançou mais de 60 títulos
e recebeu diversos prêmios, incluindo o Prêmio Academia Brasileira de Letras em 2002 com o livro

"Jardins", em parceria com RogerMello.

e 29 de maio a 8 de junho, a pra
ça Ângelo Piazera, no Centro de

Iaraguá do Sul, volta a receber
ummundo de emoções: autores,
livros, contações de histórias. A

presença de autores consagra
dos como Ziraldo, Lobão, Xico Sá, Roseana Mur
ray, Lourenço Mutarelli e Ovídio Poli Ir, da Mara
tona de Contos do Sesc e de milhares de livros já
está garantida. Mas a comissão organizadora ain
da prepara uma grande surpresa: "Vamos divulgar
no dia 7 de maio mais novidades estruturais e de

programação, a nossa feira já era referência no

IOde junho - Ziraldo -10h
Ziraldo Alves Pinto é pintor, cartazista, jornalis

ta, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Zi
raldo é um fenômeno no Brasil e no exterior, e seus
personagens "0 menino maluquinho", "Saci Perêr
rê" e "Mãe Docelina" conquistaram gerações.

2 de junho - Xico Sá - 17h
Jornalista e escritor, Xico Sá é pura irreverência.

Escreve para diversos jornais, incluindo a Folha de
S. Paulo. Participou durante quatro anos do progra
ma

liCartãoVerde", daTVCultura, e integra parte da
bancada do "Saia Justa" programa exibido pelo ca

nal a cabo GNT e capitaneado porMônicaWaldvo

gel. É autor de "Chabadabadá", "Modas de macho e

modinhas de fêmea" e "Divina comédia da fama".

2 de junho - Louren o Mutarelli - 18h
Lourenço Mutarelli é autor dos romances "O

cheiro do ralo" e "0 natimorto", ambos lançados
pela Companhia das' Letras e adaptados para o ci
nema. É um dos roteiristas e desenhistas de quadri
nhos mais aclamados do país, com destaque pará
"Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um
dia quente" e "0 dobro de cinco".

3 de junho - Ovídio Poli [r - 16h30
Ovídio Poli Junior é graduado em Filosofia

(USP), mestre em Educação (USP) e doutor em
Literatura Brasileira (USP). Foi um dos finalistas
do Prêmio Guimarães Rosa/RPI (Paris - 1997) e

vem recebendo destaque em importantes concur
sos. Organiza a progtamação literária da Off Flip

! (evento paralelo à Festa Literária Internacional de

! Paraty). Ele falará sobre seu último livro, o infanto
I [uvenilA rebelião dos peixes".

Estado pelo compromisso com os leitores, mas a

partir desta edição estabeleceremos outro tipo de

diálogo com a leitura, mais distante do mercado
e mais próximo da verdadeira aventura do livro",
afirma o coordenador geral do evento, o escritor e
editor Carlos Henrique Schroeder.

A feira é uma realização da Design Editora,
Fundação Cultural ,de Iaraguá do Sul, Secreta-

,

ria de Educação, Prefeitura, Sesc, Secretaria de
Desenvolvimento Regional e tem patrocínio da

empresa Weg, pela Lei de Incentivo à Cultura.
Mais informações: 3372-3778 ou 9128-4735

com Carlos ou atendimento@feiradolivro.org.

FOTOS DIVULGAÇÃO

.:

Ir

7 de junho - Lobão - 19h
Lobão é um ícone damúsica brasileira. Conhe

cido por sua irreverência, e pelos sucessos "Me
Chama", "Decadence Avec Elegance", "Revanche",
"Vida bandida", "Vida louca vida" e "Corações psi-

.

codélicos". Em 2010, lançou sua autobiografia "50 I
Anos a Mil". Desde 2005, Lobão trabalha também !
na televisão. Em novembro de 20 II, assinou com

'

a Rede Bandeirantes para apresentar o programa , ,

I� Liga", no lugar do humorista Rafinha Bastos.
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Previsão do Te�po
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
.....
12° 21°

São Miguel
do Oeste

.....
12° 23°

Chapecó
.....
120 21 °

Joaçaba
.....
10° 23°

Nebulosidade,
chuvisco e sol
Sexta - feira, sábado e

domingo com mais
nebulosidade pela manhã,
e chuviscos isolados da
Grande Florianópolis ao
Litoral Norte, devido a

circulação marítima. Nas
demais regiões, sol entre
poucas nuvens. De 7 a 9
o indicativo é de tempo
mais seco. Temperatura
baixa na madrugada.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 3km/h Vento favorável

em dois horários.
Sudeste 3km/h

8km/h de possibilidade
8km/h de chuva.

• 12h Vento favorável
80%• 15h Vento não favorável Leste

Vento não favorável Leste• 18h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
Outro .marído
Duas amigas se encontram depois de muito tempo na praia:
- Menina, mas que surpresa! Eu me lembro que o seu marido não deixava
você usar biquíni de jeito nenhum ...

.

- Ah, não! Mas isso aconteceu há dois anos, querida ...
- Então, quer dizer que ele mudou de opinião?
- Não. Eu mudei de marido.

Sudoku
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HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

t

CJimade/
outono

pede roupa
de frio e de

calor.

12/5
Tábua

das marés

,.....•.•••.

,

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h28: 1,8m
• 14h24: 1,7m
• Baixamar
• 7h02: O,1m
• 18h53: O,5m

Itajai
• Preamar
• 1h08: Um
• 12h55: 1,1m
• Baixamar
• 7h31: O,1m
• 20h42: O,2m

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 29°C

Joinville
.....
14° 24°

Jaraguá do Sul
.....
14° 25°

DOMINGO
MíN: 12°C
MÁX: 28°C

Rio do Sul
.....
10° 22°

Blumenau
.....
14°26°

SEGUNDA
MíN: 11°C
MÁX: 29°C

Florianópolis
• Preamar
.1h11: 1,1m
• 13hOO: 1,1m
• Baixamar
• 7h13: O,2m
• 20h43: 0,1 m

Florianópoli
.....
18° 27°

São Joaquim
.....
9° 15°

Laguna
.....
17° 23°

Imbituba
• Preamar
• 1h26: O,6m
• 12h56: O,7m
• Baixamar
• 7h15: O,1m
• 20h06: 0,1 m
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Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Dança festiva
2. Exclamação de alegria, surpresa / Não gordo
3. Arquear o corpo
4. Morro e bairro da cidade do Rio de Janeiro / Falto

de inteligência, de sensibilidade, de delicadeza
5. Quina I Magnetismo pessoal
I. ferir levemente. provocando arranhões I O trajeto

do ponto inicial ao final de uma viagem aérea
7. (BiIot) Conjunto de organismos de uma mesma

espécie e que vivem juntos. intimamente asso

ciados
8. Sü�a para Video Home Syslem, um sistema de

gmação de áudio e vídeo / Pequeno animal in
testiinaD

9. O fim da.. espécie I Fazer em pedaços
10. Aspecfo I Sigla, em português, da doença consi

deITada "o mal do século"
11. Os nascidos no país cuja capital é Teerã
12. (lPOp.) Quemanifesta paixão, entusiasmo exage

raOOs por I O p!ftincipão da... irmandade
13. Uma foltrnüga devastadora.

YlEIImCAlIS
1 . .AlmfiaJr para trás I Oue tem intensidade, ardor
2. ALuu. que conserta pneus
3. O seuamoo maior município do Brasil. localizado

1111(0) estado do Amazonas I Substâncias voláteis
que, as�Ílradas. provocam reanimação

4. Pa!rI Patrulll1a de mspeçáo
5.. !Meiio...... décómo I OnJadm musicada I As três últi

masVogaBS
I.. (] preparo e o cuHiívo da terra I Contração de pre

posção� prmome demonstrativo feminino
7.. !Mar" parte do Meditem1neo, ao longo do qual se

desellW�enll a anliíga civilização grega I A famo
sa mmanciista ü�lIesaWool (1882-1941), de fo1A
V1iagem�

8.. d.l�1f de estação receptora e transmissora,
emm (llnms curtas, sem fins lucrativos

9.. Pawiil!hlã(ll elliigido em praças ou jardins públicos,
jplaJIa oo� mlUlsõcaiis I O músico carioca
CaIos� patrceiro de Roberto Carlos em diversas
oomm�iÇ«les,.
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Sábado de bazar
Vicky Bartel, essa querida garimpadora do fashion, abre
novamente as portas de sua casa para mais uma edição do
Extranóica Demodê - agora comemorando os 4 anos de marca.
Deixando nada a desejar às edições anteriores, apresenta nesta,
além de fantásticas peças de brechó e um bate-papo afinado, as
'bandas Iubarte eVocês. O evento começa às l5h do sábado, no
no170 da Rua Carlos May, Baependi (a mesma da Bretzke).

Sábado de la:n.çamento
Garotas fãs de acessórios liguem-se nesta, a coluna repassa
o convite que amanhã, a partir das l5h30, aPetite Usine

promove evento na choperia Bier Haus com o lançamento de
sua estilosa coleção de inverno. São broches, cintos, colares,
gravatas, laços e todas demais peças que compõem o sofisticado
mix damarca. Quem se interessa em completar o look com

, personalidade é mais que recomendada a presença. Paramatar
a curiosidade, na URL petiteusine, tanlup.com está a lojinha
virtual da marca, visita recomendada.

\

ERIC DE LIMA

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

DJ Conr�>··...
.persona
a ganhar
espaço nos

palcos da
região, no
warmup
da Patuá
Músic

Glam and Dance
Hoje será noite de glamour e dança no evento que a loja Rosa

Choque promoverá apresentando a gatíssimaDIMilena Scheide no
line-up. O agito começa às 19h, numa exclusivaVip session apenas
para as meninas, regada a espumante emúsica na atmosfera
fashion da loja. Na sequência, às 22h, o evento migra para a pista
da Lico, onde DI Conra estará no warm up. Garotas, não percam.

DIEGO JARSCHEL

Edianara Santos Escobar
atenta ao palco no show com

dupla Eddy & Gil no club

Moving Up, em Schroeder
....................................................................................

Noite do Pastel
Nham! A Comunidade Evangélica
Luterana da Ilha da Figueira estará
realizando amanhã a Noite do Pastel.
Cada unidade será comercializada por
apenas R$ 2 cada. Frango com palmito,
carne, chocolate e banana são os sabores

disponíveis. O evento começa às l8h.

Grandes nomes
Chegam em maio dois grandes nomes na
região: dia 18, Zeca Baleiro, para show em

Ioínvílle na Harmonia Lyra; dia 26, Ratos
de Porão, no Espaço Oca aqui em Iaraguá,

DIEGO JARSCHEL

Nádia Scola compartilhando
simpatia no happy hour do
Madalena Chopp & Cozinha
..........................................................................................

Loja online Alamo
Parabéns paraDaniel Stuart e equipe, que ontem
apresentarammais umamostra do crescimento da
Alamo. As t-shirts iradas (e agora também sweatshirts)
damarca ganharam loja virtual, a partir de agora podem
ser adquiridas diretamente na URL alamoind.com.
br, que entrega para todo
Brasil. Com a loja online
chegam as peças da nova

coleção - DarkDreams - e

uma novidade bacana para
quem curte as estampas
desenhadas pelo estúdio
Firmorama, que é a venda

depôsters
com as artes, à bagatela
de R$ 39 cada. Greatwork
fellas, vidalonga!

I
I

ARQUIVO PESSOAL

Recebemos aqui um e-mail de nosso
romântico fotógrafo, Mr. Elton Melchioretto,
comentando que hoje é um dia especial para
sua amada, perguntando se poderíamos
fazer uma homenagem à ela. Sem dúvidas

que sim, na verdade devemos muito à

Sr�a. Marisa Loth, pessoa que inspira a dura
rotina desse nosso empenhado colaborador...
Marisa, fica nossa reverência, e também os

parabéns pela data. Felicidades!
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4,1 2107-3000

Aproveite
flpessoallá de cima que en
Vtende de economia anda
dizendo que este é um bom mo

mento sabe para quê? Pagar
dívidas. Coincidentemente o

carteiro trouxe uma correspon
dência dando conta de que um
banco onde devo oferece des
conto de quase 50% e não é nos

juros, mas na dívida. Tõ nessa!
Vou aproveitara vazada.

Patuá
No sábado, o sempre
ativo empresário da noite

jaraguaense Charles Lux,
movimenta na sua Patuá

Music, uma noite concorrida
em torno do lançamento da

cerveja Duff, uma das mais

esperadas de todos os tempos.
Para sacudir o esqueleto da

moçada, a presença da banda
.

Patifaria e a participação do DI
Bibbe Andreatta. Vai perder?

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante Galo
Londrino. Conferi e

gostei muito. Onde? Em
frente a Studio FM, na
Domingos da Nova.

Orelhão
Alguém pode me dizer qual é
a finalidade daqueles orelhões
espalhados pela cidade; se a

maioria está danificado e os

aparelhos de telefones sumiram?

ISO 9001

emorando
Um recadinho para o 'eleitor
com pendência na Justiça
Eleitoral: o prazo é até a terça
feira próxima, para regularizar a
sua situação. A partir do dia 1.0,
o cadastro nacional de eleitores
ficará fechado para que se inicie
a preparação das eleições 2012.
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GALO
LONDRI

Ca'raguá Auto Elite
A escolho perfeita

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 227

MARCELE GOUCHE

Leozinho e

Paciornik
Para quem curte som

mecânico de qualidade,
sábado a dica é conferir a
London Pub. Pois é lá que
estará a dupla Leozinho e

Paciornik, amelhor emais
famosa dupla do Brasil.
Garantia demulheres bonitas,
pessoas de bom gosto e de alto
astral.Vai perder?

Fuel
Nesta sexta-feira rola na
Fuel Living um sertanejaço
dos bons, com a presença
de Gabriel Borges (ex
Mazzo & Gabriel), com a

participação do DI Diego
Feller. Elas free até 23h.NOVO ENDEREÇO Hamilton e Andrea Evaristo,

proprietários da Marca Roupa Enxovais, receberam
clientes e amigos na noite de quarta-feira para
inauguração da nova instalação.da loja, que está
muito mais ampla e aconchegante. Fica na rua

Marechal Deodoro da Fonseca, 1452.

BELAS Tai Souza,
Daniele ..Schultz e

Janaina JWlCkes lindas
e felizes curtindo o
badalado Kantan

www.ocorreiodopovo.com.br

Trigêmeos no
útero da mãe
Os trigêmeos batem papo no
útero enquantoesperam a hora
de vir ao mundo. Um deles fala:
- Quando eu sair daqui, quero
ser eletricista e iluminar

tudo, porque isto aqui tá uma
escuridão de darmedo...
O segundo bebê completa:
- Ah, pois eu vou ser encanador

para dar um jeito neste

aguaceiro!
- Pois eu vou ser policial... - diz
o terceiro bebê.
- Por quê? - estranham os dois
irmãos.
- Para prender aquele cara
careca que vem aqui toda hora
cuspir na gente!

ENCONTRO
No último sábado,
28, foi realizado,
na paradisíaca

chácara do amigo
ArnoVaUe, o

primeiro encontro
dos ex-altetas

profissionais
do futebol de

Jaraguá do Sul.
O frege foi
marcado por

grandes emoções
e muitas

lembranças.
Breve tem mais

moagoncalves@netuno.com.br

NIVER Luiz Fernando
comemorou ao

lado de sua Paula

Emmendoerfer, quarta-
\

feira, no Madalena,
a idade nova

Pensando bem ...

"Não venci todas as vezes que
lutei, mas perdi todas as vezes

que deixei de lutar."

MIL VIVAS O jovem
Luís Henrique Chaves,
celebra hoje seus 23

anos ao lado de sua bela

namorada, Cristiane

Onde comer bem
em Jaraguá

No Corujão Dog, em frente
àVerdureira da Raquel.
Um dos melhores
lanches da cidade.

•A vocalista da bandaAcid
Louise, Natália Trentini,
cola grau nesta sexta-jeira,
no curso de jornalismo.

.
'

• Estão vendendo o botijão
de gás de 13 quilos ao preço I

de R$ 49,50. Tá certo isso?

• O caos no trânsito é tanto

que alguns moradores do
bairroAmizade preferem
fazer hora para não enfrentá--
lo na hora rush.

'

• Sábado, às 10h da manhã,
acontece na Grafipel,

. o lançamento do livro
"laraguá do Sul - Senhor
do Vale e suas Etnias'; do
'fotógrafoDaniel Curtil2tlssi. ",'

• O que a maioria dos
motoristas de laraguá
menos respeita sãos os
pedestres. Atravessar a faixa
de segurança é risco fatal.

• Qmeu abraço de hoje cheio'
'

de energiaspositivas vaipara
o pessoal bacana da Impakto's
Grafics.Aquele abraço.
• "Bu não mudo por
ninguém, mas melhoro por

, quem merece. E lembre-se,
se alguma pessoa te critica é
por dois motivos: é por não
ser você, ou não sermelhor
do que você. II

• Não dê esmolas, dê
oportunidade.

• Com essa, fui!

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o meu amigo Luiz
Chaves, famoso pela tradição na limpeza
de telhados, caixa d'água e poço. Chaves
também lê a coluna todos os dias para ficar
por dentro dos babados da nossa região.
Valeu garoto!

Dose dupla
Na quarta-feira, o boa praçaMarina Stinghen
comemorou 73 anos de idade e 50 de feliz vida conjugal,
com a queridíssimaMarília Stinghen. O casal, pais da
estimada amiga Eliana e sogros preferidos de Zeca Rausis,
celebrou a data com 24 horas demuito churrasco emoda
de viola. E viva a vida! Que Deus abençoe toda a família.
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Charles Zímmermann,
escritor

Crônica

Noivas crianças
O casamento infantil existe em vários

continentes, línguas, religiões e

castas. Na Índia, as meninas costumam
ser prometidas para garotos quatro ou
cinco anos mais velhos; no Iêmen, no
Afeganistão e em outros países com
altos índices de matrimônio precoce,
o marido pode ser um rapaz ou um
viúvo de meia-idade ou ainda um

sequestrador que primeiro estupra e

depois reivindica a vítima como esposa,
como é prática em certas regiões da
Etiópia. Alguns desses casamentos são
meras transações comerciais, e nunca
se preocupam em aparentar ser algo
mais. Uma dívida quitada em troca

de uma noiva de oito anos, uma rixa
familiar resolvida com a entrega de
uma prima virgem de 12 anos: esses são
casos que, quando vêm a público em

terras distantes, sempre viram notícia
e.motívo de indignação. O drama de

NujoodAli em 2008, umamenina

•

lnema

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

.

• Os Vingadores - Leg - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• XINGU - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 3 .

• Espelho, Espelho Meu - Oub. - Livre - 14h40, 17h
• Um Método Perigoso - Oub - 16 anos - 19h1 0, 21 h1 °

N veas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H

do Iêmen de 10 anos que procurou
sozinha um tribunal na cidade e pediuI

divórcio do homem de mais de 30 com
o qual seu pai a obrigara a se casar, foi
manchete no mundo todo e há pouco
tempo tema de um livro: "Eu sou

Nujood, 10 anos, divorciada".
Na Índia, o termo "riqueza do outros"
é designado às filhas que moram com

os pais. Ou seja, riqueza dos outros

Na índia o termo "riqueza do
outros" é designado às filhas
que moram com os pais.

é um bem já pertencente à outra

família, do seu futuro esposo. A noiva
é comprada pela família do noivo. O
casamento mirim acontece e a noiva
vive na casa dos pais até a puberdade,
quando ocorre outra cerimônia que a

Virgílio pede para falar com Rodrigo, mas é impedido por Dimas. Jair se encan
ta por Gracinha. Rodrigo procura Miriam. Gracinha muda a cor das paredes da casa
de Pedro sem falar para ele. Virgílio compra uma roupa nova para encontrar Ro

drigo. Laura, Gilda e Débora elogiam Rodrigo para Miriam. Pedro entrevista Dimas.
Fernando e Kléber arrematam algumas joias de Verbena no leilão. Michele reclama
com Regina de ter que mudar de escola. Divina apresenta Junior para Valdirene.
Carmem diz a Zé que o filho que Valéria está esperando deve ser criado pelo pai
verdadeiro. Pedro estranha ver Gracinha com Jair e se preocupa.

CHEIAS DE CIIllRME • GLOBO· 19H
Fabian desencoraja Rosário a seguir carreira de cantora e ela pede para mos

trar o dueto romântico que compôs. Sarmento aconselha Cida a não deixar de sair
com Conrado para estudar. Fabian aprova o dueto de Rosário e resolve ensaiar
com ela. Brunessa vê Isadora saindo da festa com Conrado e se aproxima. Inácio
visita Romana e é sequestrado na saída do hospital. Cida recebe Isadora na volta
da festa e pergunta sobre Conrado. Lygia chega de São Paulo e encontra um caos

em casa. Brunessa propõe a Rodinei que eles namorem.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Débora ofende Lucinda e ela a expulsa de sua casa. Verônica conta para Ca

dinho que a filha terminou o noivado. Carminha não aceita o fim do relacionamento
de seu filho. Jorginho avisa que Nina tem um anúncio para fazer à família e ela se

apavora. Janaína imita o jeito de Carminha ao chegar a sua casa. Leleco se inco
moda com o cuidado que Muricy tem com Adauto. Lúcio engana um garçom e Iran
fica incomodado. Leleco tem ciúmes de Tessália. Nina lê o recado que Max manda

para Carminha. Silas troca seus exames no hospital para comover Monalisa.

mmsCARAS-RECORD-22H
Marco Antonio pede que Mirella desista de se casar com Régis. Mirella afirma

que o caso foi apenas uma despedida de solteira. Martim tenta persuadir Otávio de
que sua vida não tem mais sentido. Martim garante a Décio que ele receberá 35%
da fortuna de Otávio. Décio pergunta a Martim como Maria morreu. Martim diz a

Décio que Otávio é o responsável pela morte de Maria. Martim pede que Décio dei
xe Otávio vivo por apenas mais uma noite para que ele possa transferir o dinheiro.
Nameless implora a Big Blond que a libere da tarefa de matar Martim.

)
.. '

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20H30
Heloisa revela a Amanda que se apaixonou por um homem perdidamente. Ela

conta que o homem era mais velho e não quis assumir sua filha. Hélio mostra a Vitor
os papéis sobre a venda do banco para Aline assinar. Amanda fala a Heloisa que dará
uma chance a ela. Flávio é interrogado na delegacia. Saulo e o delegado pressionam
Flávio, que afirma tem direito a um telefonema. Rávio liga para Roni e pede para avisar
Aline que ele precisará de um advogado. Janaína vai provar o vestido de noiva que
Loreta está fazendo para o seu casamento.

* O resumo dos capitulos é de responsabilidade das emissoras.

transfere para o marido.
Caminhando pelos países muçulmanos,
indo para as cidades interioranas é
comum encontrar adolescentes de 10,
15 anos que se casaram com homens
de 50 anos. Recordo de conhecer um
homem nos cafundós da Turquia, com
um barrigão "desse tamanho". Ele fazia
um arco com os braços abertos na altura
do umbigo. Era um ratinho casado
com um elefante. Dizia ele: "no Alcorão
não menciona nenhuma restrição de
idade para amulher no casamento".
Amulher do profetaMaomé tinha 9
anos de idade quando o casamento foi
consumado. Se o mundo muçulmano
se apoia no exemplo de Maomé e

aproveitam a brecha do livro que rege
suas vidas, o Alcorão, para interceptar a
vida dessas meninas, na Índia se apoiam
nas palavras de seu profeta, Mahatma
Gandhi. Dizia ele: "casamento para as

mulheres é um destino, não um desejo".

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

Esses dois
cães estão

esperando wn
lar, pois foram

recolllidos
das ruas

deJaraguá
pelo setor de
Zoonosesda
Prefeitura.

Já receberam
tratamento
veterinário

completo:
banho,

castração,
vaeínaeãc

antirrábica e

chipagem' para .

identificação.
Os interessados

devem entrar '

em contato
com a Clínica

Schweitzer, pelo
3275·3288.

Aniversariantes
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Acassio Andreata
Alaide C. K. Costa
Alexandra de Abreu
Alexandro N. de Abreu
Alfredo Klein
Ana Zeli S. Cardoso
Anderson C. Raulino
Angelo Leier
Cecilia Benthien

• Claudete Ap. Urbanski

Claudete Bodemberg
Claudete Ap. Urbanski
Daniele Zerbin Pires
Ezidio J. de Freitas
Fernanda Gallina
Gerson Peggau
Gustavo MÜller
Humberto Grosse
Ingo Venzeski
Irio Pascoalli
Ivanilde Henn

Jackson Jagelsky
-José A. de S. Ortiz
Josiane Sabino
Júlia Cipriani
Juracir da Silva Mattos
Katia S. Maske Fontana
Kledir L. de Farias
Leticia Ziener
Lucinei Hernacki
Marcos R. Potter

,

Mpria da Costa

Maria Regina Bonfim Mohr
Matheus Oemarchi
Michela C. S. de Souza
Micheli Fabiane Veitz
Onice Kuhn

Regina Roeder

Regina Roeder
Roberto C. Oalsochio
Rosane Jahn Kopp
Sidnei C. Becker

yicto� Hugo P. de Souza

Horóscopo
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ÁRIES
Reflita sobre as coisas que aconte
cem e encontre soluções para seus
problemas. Em famHia, converse
mais antes de tomar uma decisão

importante. No campo sentimental,
obstáculos não estão descartados -

mantenha a calma. Cor: amarelo.

1,1

TOURO
Obstáculos não estão descartados
no trabalho. Conte com o apoio de
colegas para superá-Ias. Algum
parente pode precisar de seu auxílio,
ofereça a ajuda. No romance, seja
mais flexível se quiser entrar em
acordo com seu par. Cor: verde.

GÊMEOS
Não convém impor seu ponto de
vista : aprenda a ouvir a opinião
deles. Concentre-se no seu trabalho

para evitar erros. Seu par merece
mais seriedade da sua parte: mostre
o quanto o romance importa para
você neste momento. Cor: vermelho.

CÂNCER
Bom dia para reuniões profissionais.
Tudo indica que você vai se sentir
bem ao cuidar dos seus parentes
mais velhos. No amor, viverá mo
mento de maturidade e seriedade.
Assuma seus desejos se pretende
conquistar. Cor: creme.

LEÃo
No trabalho,mantenha a discrição e

fale somente o necessário. Em casa,
o clima será de harmonia no contato
com seus familiares. Atitudes madu
ras tendem a fortalecer os laços com
sua cara-metade. Cor: creme.

VIRGEM
Uma boa conversa com um colega
ajudará você a tomar uma decisão
importante. Busque a moderação
em tudo o que faz e aceite melhor
suas limitações. No relacionamento
afetivo, não fique apenas sonhando,
concretize seus ideais. Cor: branco.

UBRA
Há uma tendência a diminuir o ritmo
de suas atividades por conta de
novos desafios e responsabilidades.
Se precisar de conselhos, conte com
a ajuda de pessoas experientes. No
romance, uma boa conversa pode
resolver os mal-entendidos. Cor: lilás.

ESCORPIÃO
No trabalho, se precisar de
ajuda, peça conselhos aos mais
experientes. Mantenha sigilo das
suas atividades se não quiser ser en
volvido em boatos. A dois, se deseja

::�
vá alutal Converde-clero.

IIli �
Ouça com atenção o que as pessoas I
de seu convívio têm a dizer e con
sidere as suas vontades. Demonstre
mais atenção e respeito por quem
está à sua volta. No amor, sejamais '�

flexível ou poderá enfrentar conflitos
com seu par. Cor: marrom.

CAPRiCÓRNIO
Aproveite o dia para ouvir conselhos �� ide colegas experientes. Convém �
intensificar o contato com seus Ifamiliares. Tenha paciência; só !
assim conseguirá manter uma boa
convivência. Seja tolerante com
quem ama. Cor: creme.

AQUÁRIO
No trabalho, tudo indica que vai con- !

seguir o respeito dos colegas. Sua
maturidade para tomar decisões será
invejável, podendo até resultar em �uma promoção. Em seu lar e com o

par, problemas de comunicação não
estão descartados. Cor: branco.

PEIXES

Situações profissionais vão exigir
mais dedicação. Organize suas tare- Itas para não ser cobrado. No campo
amoroso, não provoque o par. Uma

Ipostura mais madura tende a fortal- �
ecer os laços de afeto. Cor: bege. �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2012 1151 VARIEDADES

ttllimmia eh �iid'
O "Ciranda de Xita" é um projeto que integra
a experiência, pesquisa e proposta educacional
da musicista Bel Bandeira e tem como foco crianças
e educadores de Centros de Educação Infantil. Consiste
em uma oficina de música para os educadores e uma

apresentação musical. Na temática do folclore como .

manifestação viva, o projeto sensibiliza, conscientiza e

diverte com música de qualidade do repertório na nossa
cultura popular: O evento acontece hoje, no Sesc, vai das
15h às 20h e é recomendado para todos os públicos.

Esse ano os caras meteram o pé na jaca
mesmo! Olha a lista de feras que estarão de
29 de maio a 8 de junho em Jaraguá para a

6° edição da Feira do Livro: Ziraldo, Lobão,
Xico Sá, Roseane Murray Lourenço Mutarelli
e Ovidio Poli Jr. A Comissão Organizadora
está preparando uma grande "surpresa",
que vai ser divulgada no dia 7, commuitas

outras novidades. Você pode conferir no
www.feiradolivro.org. A coordenação geral
do evento fica por conta do escritor e editor
Carlos Henrique Schroeder.

A maior exposição daAméricaLatina está
na Oca do Ibirapuera até o dia 27 de maio.
Utilizando os quatro andares da Oca, a
mostra começa com a super bacana timeline
da história do rock, com fotos e datas

importantes quemarcaram esse contexto até
os dias de hoje. A Let's Rock conta também
com imagens, roupas, objetos e instrumentos
de artistas famosos. Uma sacada muito legal
são os containers espalhados no piso inferior,
que servem como cápsulas do tempo, onde
cada um tem uma identificação da década
na parte externa indicando o som que está
rolando dentro dele. Você pode sentar em
bancos eficar curtindo o som ou até mesmo

dançar. Todos os dias rola.um documentário
e um pocket shoio com bandas covers. Você

pode verificar a programação no link: http://
letsrockexpo. com.br/programacao.html.
A Tagima tem um espaço fantástico, com
instrumentos espalhados, osquais você pode
tocar. O bacana é ver as crianças empolgadas
com os instrumentos. Tem atéguitarra
infantil ligada no amplificador com fone
de ouvido para quem quiserfazer um som.

Quem sabe daí surge novos talentos.

PorFernanda Vasconcelos

A Scar realiza de 7 a IOde maio mais uma edição do

projeto "Escola vai ao teatro", com a apresentação
de espetáculos para estudantes das redes de ensino
municipal, estadual e particular da região do Vale do
Itapocu. Na edição 2012 vão ser apresentadas quatro
peças para o público infanto-juvenil, com o objetivo
de difundir a arte da dramaturgia entre os estudantes
e estimular entre crianças e adolescentes, o hábito de
ir a uma sala de teatro nos padrões clássicos, conhecer
o espaço cênico e motivar um maior interesse pela

cultura. Informações e reservas de ingressos
pelo telefone 3275-2477 ou pelos e-mails
teatro@scar.art.br e scar@scar.art.br.
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Nossa Senhora de Fátima

Exposição relembra vida da santa
Além da mostra, que
segue até dia 31, a
semana será repleta
de comemorações
e celebrações

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

/\ té dia 31 de maio acontece a

rlExposição de Nossa Senho
ra de Fátima; em comemoração
aos 95 anos da aparição da san
ta. O evento será no Noviciado
de Nossa Senhora de Fátima,
localizado na Barra do Rio Cer
ro, das 6h às 22h. Segundo o

padre Mário Tito Angioletti, é a

primeira exposição realizada, e
a entrada será gratuita.

-

A abertura aconteceu na

missa de ontem, às 19h, na Gru
ta do Noviciado. O padre expli
ca que serão expostos banners
que contam a história da santa,
e que o intuito é retratar as três

aparições do anjo e as seis apa
rições de Nossa Senhora aos

três pastorinhos: Lúcia, Fran
cisco e Jacinta. Ele ressalta que
durante todo este mês a exposi-

ção ficará aberta à visitação pú
blica. liA novidade é que os fiéis

poderão conferir de forma ilus
trativa os relatos da aparição da
santa", explica o padre.

Além da mostra, a semana

de Nossa Senhora de Fátima
será repleta de comemorações
e celebrações. Nos dias 10 e 12
de maio será realizada missa às
6h, e às 19h a recitação do ter

ço, seguida de missa. No dia 13,
data em homenagem à santa,
serão realizadas missas às 8h,
10h, 15h, e 19h. Já às 18h30 tem
início a procissão, com saída
em frente ao restaurante Pedra
Branca, na Barra do Rio Cerro.

A novidade é
que os fiéis

poderão conferir
de forma

ilustrativa os

relatos da
.

aparição
da santa.

Padre Angioletti
f\

Guaramirim terá

ArquivoHistórico
A Prefeitura de Guaramirim

está criando um Arquivo Histó
rico que funcionará junto à Bi
blioteca PúblicaMunicipal Maria
Iva Cabral da Luz. O objetivo é

preservar a história do município
através de arquivos de documen
tos. Enquanto aguarda a finaliza
ção dos processos burocráticos
para abrir o local, a equipe está
fazendo o trabalho de cataloga
ção dosmateriais disponíveis.

O historiador responsável
Felipe Côrte Real, diz que já exis
te uma série de documentos, li
vros' fotografias, reproduções,
jornais e mapas que ajudam a

detalhar a história do municí
pio. Dentre o material que está
sendo catalogado encontra-se
o acervo que a prefeitura com

prou de Daniel Graldin, que foi
por muitos anos funcionário
público. "Ele tinha guardado
muitos documentos que ajuda-

rão enriquecer a história", lem
bra Real. O valor da aquisição foi
de cerca de R$ 30 mil.

Não há previsão de quando o

arquivo estará aberto ao públi - .

co. Por opção da administração
do local, antes de abrir o arquivo
a Câmara Municipal já deverá
ter aprovado o nome. O projeto
ainda não foi enviado pela pre
feitura, mas deve acontecer nos

próximos dias. O nome propos
to é Arquivo Histórico Wilhelm
Lange. Pastor Lange, como é
conhecido, foi um luterano que
criou a primeira comunidade
onde está localizado o municí
pio. Além disso, ele deixou escri
ta a história da época.

Para a comunidade utilizar
as pesquisas no arquivo, será
efetuado um cadastro com os

usuários que, com hora marca
da, irão receber o aUXI1io do hís
toriador para a pesquisa.

MARCELE GOUCHE

..
-_
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DEVOÇÃO
Fiel reza no Noviciado que leva nome da santa

Serviço
o quê: Exposição de Nossa
Senhora de Fátima;
Onde: Noviciado de Nossa
Senhora de Fátima, localizado
na Barra do Rio Cerro;
Quando: Até 31 de maio, das
6h às 22h;
Quanto: Entrada gratuita.

REALIZAÇÃO: COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DOS APÓSTOLOS·
--
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EDITAL DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISiÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA

MARISOL S.A.
CNPJ/MF n° 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

Companhia Aberta - CVM nO 846-6

Código ISIN Ações Ordinárias: BRMRSLACNPRO
Código ISIN Ações Preferenciais: BRMRSLACNOR3

Ações Ordinárias: MRSL3
Ações Preferenciais: MRSL4

POR ORDEM E CONTA DE
-

GFV PARTICIPAÇOES LTDA.
CNPJ/MF n° 83.872.283/0001-99

INTERMEDIADA POR

BANCO BRADESCO BBI S.A.
o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nO 1.450, 8° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI" ou "Instituição Intermediária"),
por ordem e conta da GFV Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Esthéria Lenzi Friedrich, n° 79, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 83.872.283/0001-99 ("GFV" ou "Ofertante"),
por meio de sua controlada direta GFV Holding S.A., vem pelo presente apresentar aos acionistas não controladores da MARISOL S.A., companhia aberta, com sede na Cidade do Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Bernardo Dornbusch, n° 1.300, Vila Lalau,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 84.429.752/0001-62 ("Marisol" ou "Companhia"), a presente oferta pública para aquisição de até a totalidade de suas ações ordinárias e preferenciais de emissão da Marisol, conforme quantificadas no item 2.3 deste Edital de Oferta
Pública ("Editai"), para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia ("Oferta Pública para Cancelamento de Registro" ou "OPA"), de acordo com o disposto (i) na Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.385");
(ii) na Lei n° 6.404, de 15 de novembro de 1976, conforme alterada, ("Lei das Sociedades por Ações"), observadas as regras estabelecidas pela lnstrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nO 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"),
nos termos e condições abaixo dispostos .

.,A 1. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
1.1. Oferta Pública para Cancelamento de Registro de Companhia Aberta: O Ofertante está realizando esta OPA visando
ao cancelamento do registro de companhia aberta mantido pela Marisol junto à CVM, nos termos do parágrafo 4° do artigo 4°
da Lei das Sociedades por Ações, do artigo 21, parágrafo 6° da Lei 6.385 e dos artigos 16 e seguintes da Instrução CVM 361.
O cancelamento do registro da Marisol como companhia aberta somente será obtido se os acionistas titulares das Ações
(conforme definidas no item 2.3 abaixo) que aceitarem a Oferta Pública para Cancelamento de Registro da Marisol (assim
entendidos como aceitantes da Oferta Pública para Cancelamento de Registro aqueles que: (i) venderem suas Ações (conforme
definidas no item 2.3 abaixo) na OPA; ou (ii) expressamente concordarem com o cancelamento de registro, sem alienação de suas

Ações) representarem mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação, considerando-se ações em circulação, para este só efeito,
apenas as ações cujos titulares concordarem expressamente com o cancelamento do registro ou se habilitarem para o leilão da OPA,
observado o disposto no item 3.17 deste Edital ("Ações em Circulação").
1.1.1. Nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 361, caso mais de 1/3 e menos de 2/3 das Ações em Circulação aceitem a OPA,
a GFV irá adquirir até 1/3 das ações em circulação da mesma espécie cujos titulares tenham aceitado a OPA, nos termos dos
parágrafos 1 ° e 2°, de artigo 37, da Instrução CVM 361, procedendo-se ao rateio proporcional entre os titulares daquela espécie de
Ação (conforme definidas no item 2.3 abaixo).
1.2. Compromisso de Alienação: Adicionalmente, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI ("PREVI"),
titular de 18.633.500 (dezoito milhões, seiscentas e trinta e três mil e quinhentas) ações preferenciais de emissão da Companhia,
representativas de 16,6% (dezesseis inteiros e seis décimos por cento) do capital total da Companhia, manifestou ao Ofertante,
mediante aposição de seu aceite em carta proposta enviada pelo Ofertante em 22 de dezembro de 2011, a intenção de alienar na
OPA todas as ações por ela detidas, as quais, na data-base de 31 de janeiro de 2012, representavam 28,2% (vinte e oito inteiros
e dois décimos por cento) do total de ações preferenciais, no mínimo, pelo Preço da OPA (conforme definido no item 2.4 deste Editai).

'A2.AOPA
2.1. Aprovação da OPA pela CVM: A CVM, em 24 de abril de 2012, autorizou a formulação dessa OPA.

2.2. Validade: A presente OPA permanecerá válida pelo período de 30 (trinta) dias contados da data de publicação deste Edital,
ou seja, sua fluência inicia-se em 04 de maio de 2012 e encerra-se em 04 de junho de 2012, data em que será realizado o leilão
da OPA na BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA", "Data do Leilão" e "Leilão",
respectivamente), ressalvado o disposto no item 3.17.1 deste Edital,

2.3. Ações Objeto da OPA: A Instituição Intermediária, por meio da Bradesco SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
("Bradesco Corretora"), dispõe-se a adquirir, por conta e ordem do Ofertante, até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais
de emissão da Companhia em circulação. correspondentes na data deste Edital (i) a 15.180.473 (quinze milhões, cento e oitenta
mil, quatrocentas e setenta e três) ações ordinárias, representativas de 13,52% (treze inteiros e cinquenta e dois centésimos
por cento) do capital total da Companhia; e (ii) a 51.787.894 (cinquenta e um milhões, setecentas e oitenta e sete mil,
oitocentas e noventa e quatro) ações preferenciais, representativas de 46,14% (quarenta e seis inteiros e quatorze
centésimos por cento) do capital total da Companhia ("Ações" ou individualmente definidas como "Ação", conforme aplicável).
2.3.1. Ausência de Restrições ao Exercício do Direito de Propriedade sobre as Ações: Ao alienar as Ações nos termos desta
OPA, os acionistas declaram que tais Ações estão livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, direitos de garantia, preferência,
prioridade, usufruto ou outras formas de gravame que impeçam o exercício imediato pelo Ofertante da propriedade plena conferida
pela titularidade das Açôes. 2.3.2. Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio: Caso a Marisol venha a declarar dividendos, ou
juros sobre o capital próprio, farão jus ao pagamento dos dividendos, ou de juros sobre capital próprio declarados, os acionistas que
estiverem inscritos como proprietários ou usufrutuários das Ações da Marisol na data do ato da declaração dos dividendos ou de
juros sobre capital próprio. 2.3.3. Condições para o Cancelamento do Registro de Companhia Aberta: A Instrução CVM 361
estabelece como requisito para o cancelamento de registro de companhia aberta, que o referido cancelamento seja precedido de
uma oferta pública de aquisição de açôes formulada pelo acionista controlador ou pela própria companhia aberta, tendo por objeto
todas as ações de emissão da companhia cujo registro pretende-se cancelar, sendo necessário que acionistas titulares de mais de 2/3
das Ações em Circulação de emissão da Companhia aceitem a OPA ou concordem expressamente com a proposta de cancelamento
do registro (considerando-se ações em circulação, para este só efeito, apenas as Ações cujos titulares concordarem expressamente
com o cancelamento de registro ou se habilitarem para o Leilão, na forma do item 3.2 abaixo),
2.4. Preço da OPA: O Ofertante realiza essa OPA para a aquisição da totalidade das Ações, ao preço de R$3,05
(três reais e cinco centavos) por Ação ("Preço da OPA"). Quaisquer dividendos ou juros sobre o capital próprio declarados pela
Companhia entre a Data do Leilão até a Data da Liquidação da OPA (conforme definido no item 3.9 abaixo) serão pagos ao titular
das ações que estiver inscrito como proprietário ou usufrutuário na data da respectiva declaração de dividendos ou juros sobre o

capital próprio. O Preço da OPA está suportado por laudo de avaliação na forma do Artigo 4°, Parágrafo 4°, da Lei das Sociedades
por Ações, conforme demonstrado no Laudo de Avaliação referido no item 6.1 deste Edital, em cumprimento às exigências aplicáveis
à Oferta Pública para Cancelamento de Registro. 2.4.1. Preço Justo: No julgamento do Ofertante, conforme previsto no artigo 16,
inciso I da Instrução CVM 361, o Preço de OPA ofertado é justo, pois o preço por ação foi calculado com base no fluxo de
caixa descontado da Companhia, sendo que tal critério foi considerado pelo Avaliador, conforme definido no item 6.1, como o

mais adequado na definição do preço justo, tendo em vista que o critério de fluxo de caixa descontado captura o desempenho
futuro esperado da Companhia, em linha com seu plano de negócios. 2.4.2. Inexistência de Diferenciação do Preço da OPA:
O Ofertante esclarece que o Preço da OPA independe da espécie da Ação, não havendo diferenciação entre o Preço da OPA a ser

pago pelo Ofertante em contrapartida pela aquisição de ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia.
2.5. Consequência da Aceitação da OPA: Ao aceitar esta OPA, cada acionista da Marisol concorda em dispor e efetivamente
transferir a propriedade de suas Ações, de acordo com os termos e condições previstos neste Edital, incluindo todos os direitos
inerentes às mesmas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, judiciais ou extrajudiciais, incluindo direitos de
preferência ou prioridade de aquisição das Ações por quaisquer terceiros contra o pagamento do Preço da OPA, de acordo com os

procedimentos da BM&FBOVESPA.

2.6. Mudança ou Revogação da OPA: Observado o disposto no inciso IX do àrtigo 4° da Instrução CVM 361, a presente OPA é
imutável e irrevogável após a publicação deste Edital, exceto se houver, nos termos do artigo 5° da Instrução CVM 361, alteração
substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando do lançamento da OPA, que acarrete aumento
relevante dos riscos assumidos pelo Ofertante. Neste caso, o Ofertante poderá modificar a OPA: desde que tenha sido prévia
e expressamente autorizada pela CVM, devendo publicar fato relevante em que esclarecerá as modificações autorizadas e,
se for o caso, o prazo remanescente do Edital e a nova data do Leilão.

2.7. Condições de Pagamento: Os acionistas que aderirem a esta OPA farão jus a receber, por Ação efetivamente adquirida
pelo Ofertante, o Preço da OPA, em moeda corrente nacional, na Data da Liquidação da OPA (conforme definido no item 3.9),
de acordo com os procedimentos da Câmara de Compensação e Liquidação do Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA.

'A 3. DO LEILÃO
3.1. Regras. Data e Local do Leilão: O Leilão será realizado em 04 de junho de 2012, às 15:00 horas (horário de Brasília),
no Sistema Eletrônico de Negociação do Segmento BOVESPA. O Leilão obedecerá às regras estabelecidas pela BM&FBOVESPA,
devendo os acionistas que desejarem aceitar a OPA, vendendo suas Ações no Leilão, atender às exigências para a negociação de
ações na BM&FBOVESPA.

3.2. Credenciamento para o Leilão: Até as 18:00 horas (horário de Brasília) do dia 01 de junho de 2012 (último dia útil anterior
à Data do Leilão), os acionistas que desejarem habilitar-se para participar do Leilão, deverão credenciar a Bradesco Corretora
ou qualquer outra sociedade corretora (sendo cada uma delas referida como "Sociedade Corretora" e, coletivamente, como

"Sociedades Corretoras") autorizada a operar no segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA para representá-los no Leilão, respeitando os prazos
e procedimentos previstos nos itens abaixo. A fim de proceder à sua habilitação para o Leilão,' os acionistas devem observar os

procedimentos exigidos pela Sociedade Corretora para seu cadastramento, o que poderá reduzir o prazo para credenciamento acima
requerido. 3.2.1. Procedimentos Prévios: O acionista que desejar se habilitar para o Leilão credenciando uma Sociedade Corretora,
na forma prevista acima, deverá ter conta previamente aberta em tal Sociedade Corretora, a fim de que o prazo previsto neste item
3.2 possa ser utilizado. Caso não possua conta aberta em Sociedade Corretora, o acionista deverá providenciar sua abertura em prazo
suficiente para atender quanto ao descrito neste item 3.2, atendendo ao procedimento específico de cada Sociedade Corretora.

3.3. Ações em Custódia no Bradesco: Os acionistas titulares de Ações custodiadas pelo Banco Bradesco SA, instituição financeira
depositária das ações escriturais da Marisol, deverão habilitar-se para o Leilão credenciando a Bradesco Corretora ou qualquer
outra Sociedade Corretora, nos termos do item 3.2. acima, com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência da Data do Leilão,
para viabilizar a transferência de suas Ações da custódia do Bradesco para a custódia da Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA.

3.4. Observância dos Prazos: Ficará a cargo de cada acionista tomar as medidas cabíveis para que a transferência das Ações para
a custódia da Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA seja efetuada em tempo hábil para permitir sua respectiva habilitação
no Leilão, e ainda deverão atender a todas as exigências para negociação das Ações constantes do Regulamento de Operações do
Segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA.

-

3.5. Acionistas que não Apresentarem os Documentos Solicitados para Habilitação: O acionista que não entregar
tempestivamente todos os documentos solicitados pela Sociedade Corretora para habilitação no Leilão ou não diligenciar em tempo
hábil para transferir as Ações para a custódia da Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA, de acordo com o disposto neste
Edital, não estará habilitado a participar no Leilão.

3.6. Procedimentos de Aceitação: Até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão, as Sociedades Corretoras representantes
dos acionistas titulares de Ações que desejarem participar do Leilão, deverão registrar diretamente no Sistema Eletrônico de Negociação
do Segmento Bovespa, por meio dos códigos "MRSL3L", para as Ações Ordinárias da Companhia, e "MRSL4L", para as Ações
Preferenciais da Companhia, a quantidade de Ações a serem alienadas pelos acionistas que serão por elas representados no Leilão.
3.6.1. Aceitação da OPA: A aceitação final da OPA por cada acionista ocorrerá até o início do Leilão, por intermédio da Sociedade
Corretora perante a qual tal acionista tiver se habilitado. A desistência da manifestação em relação à OPA deverá ser informada pelo
acionista anteriormente a tal horário, através de Sociedade Corretora perante a qual tiver se habilitado, por meio do cancelamento
da respectiva manifestação. A partir de tal horário, a oferta de venda das Ações será irrevogável e irretratável, de modo que
a aceitação da OPA implicará a obrigação de alienar à Ofertante as Ações objeto da aceitação, na forma e termos deste Edital.
3.6.1.1. Ações depositadas na Central Depositária de ativos do segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA: O acionista que
desejar vender suas Ações deverá, por meio de seu agente de custódia na Central Depositária de ativos do segmento BOVESPA da
BM&FBOVESPA, transferir as Ações para a carteira 7105-6 aberta em seu nome e mantida pela Central Depositária de ativos do
segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA exclusivamente para este fim. 3.6.1.2: As ordens de venda registradas e que não tiverem as

correspondentes Ações depositadas na carteira mencionada no item 3.6.1.1 deste Edital até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data
do Leilão serão canceladas pela BM&FBOVESPA. 3.6.2. Prazo para Modificação ou Desistência da Oferta: Até as 13:00 horas da
Data do Leilão, as Sociedades Corretoras representantes dos acionistas habilitados para o Leilão poderão cancelar ou reduzir as ofertas
registradas por meio do Sistema Eletrônico de Negociação. Após as 13:00 horas da Data do Leilão até o início do Leilão, o cancelamento
ou a redução das ofertas registradas deverão ser realizados por meio de carta dirigida ao Diretor de Operações da BM&FBOVESPA.

3.7. Ofertas Concorrentes: Será permitida a interferência de corretoras representando terceiros compradores no Leilão,
pela totalidade de Ações objeto desta OPA, desde que o valor da oferta seja pelo menos 5% superior ao Preço da OPA.
As interferências compradoras somente poderãoser realizadas por meio de uma OPA concorrente,_ conforme dispõe o artigo 12,
parágrafo 4° da Instrução CVM 361, e estarão condicionadas ao prévio registro da oferta pública concorrente na CVM e à
autorização da oferta pública concorrente pela BM&FBOVESPA, nos termos da Instrução CVM 361.

3.8. Variação de Preço: Serão adotados, no Leilão, procedimentos que assegurem o direito do Ofertante elevar o Preço da OPA
durante o Leilão, estendendo-se o novo preço a todos os acionistas aceitantes dos lances anteriores.

3.9. Liquidação Financeira do Leilão: A liquidação financeira do Leilão será realizada de acordo com as normas da Câmara
de Compensação e Liquidação do Segmento BOVESPA, no prazo de 3 dias úteis após a Data do Leilão, por meio do módulo de
liquidação bruta. A Câmara de Compensação e tiqc.daçáo do Segmento BOVESPA não atuará como contraparte central garantidora
da liquidação financeira do Leilão ("Data da Liquidação da OPA").
3.10. Câmara de Compensação e Liquidação do Segmento BOV.ESPA: A Câmara de Compensação e Liquidação do Segmento
BOVESPA atuará como facilitadora da liquidaçãà financeira do Leilão. sendo responsável (i) pelo recebimento das Ações a serem
oferecidas no âmbito da OPA e seu subsequente repasse à Ofertante, caso sejam as mesmas alienadas, e (ii) pelo recebimento dos
recursos do Ofertante e sua transferência aos acionistas que alienarem suas Ações nos termos da OPA.

3.11. Garantia Financeira: Em conformidade com os termos do contrato' de intermediação celebrado entre a Instituição
Intermediária e o Oferta,nte, com a interveniência e anuência da Bradesco Corretora, a Instituição Intermediária garantirá a liquidação
financeira do Leilão, nos termos do artigo 7°, parágrafo 4°, da Instrução CVM 361.

3.12. Custos. Comissões de Corretagem e Emolumentos: Todos os custos, comissões de corretagem e emolumentos relativos
à venda das Ações correrão por conta dos respectivos acionistas vendedores e aqueles relativos à compra correrão por conta do
Ofertante. As despesas com a realização do Leilão, tais como corretagem, emolumentos e taxas instituídas pela BM&FBOVESPA,
pela Câmara de Compensação e Liquidação do Segmento BOVESPA e/ou pela Central Depositária da BM&FBOVESPA obedecerão às
tabelas vigentes à época da realização do Leilão e às demais disposições legais em vigor.
3.13. Manifestação dos Acionistas sobre o Cancelamento de Registro: De acordo com o artigo 22, parágrafo ]O, da Instrução
CVM 361, no âmbito da OPA, todos os acionistas titulares de Ações de emissão da Companhia que pretendam vender suas

Ações no Leilão ou dissentir do cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia ("Cancelamento do Registro"),
bem como os acionistas que tenham manifestado concordância expressa com o Cancelamento do Registro deverão credenciar,
até a véspera do Leilão, uma Sociedade Corretora para representá-los no Leilão.
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3.14. Acionistas Concordantes com o Cancelamento de Registro: No âmbito da OPA, os acionistas que, devidamente
habilitados para o Leilâo, aceitarem vender suas Ações, estarão automaticamente concordando-com o Cancelamento do Registro de
que trata o artigo 21 da Lei 6.385, não havendo necessidade de qualquer procedimento adicional.

3.15. Manifestação de Concordância: No âmbito da OPA, os acionistas que não desejarem efetuar a venda de suas Ações poderão
se manifestar concordando com o Cancelamento do Registro devendo, para tanto, preencher formulário próprio,
em duas vias, declarando estarem cientes de que suas Ações ficarão indisponlveis até a liquidação financeira do Leilão e de que,
após o cancelamento do registro, não poderão alienar suas Ações na BM&FBOVESPA. Tal formulário de manifestação de
concordância poderá ser retirado nas sedes da Instituição Intermediária, da Companhia e através dos sites www.marisolsa.com.br
(neste website clicar no item "Relações com Investidores", acessar "Documentos Societários", posteriormente "OPA"
e clicar em "Manifestação de Concordância"); www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas (neste website no item "OPA"
acessar "Marisol" e clicar em "Manifestação de Concordância").
3.16. Formulário: O formulário deverá ser preenchido por completo e assinado pelo respectivo acionista ou procurador devidamente
habilitado por procuração com firma reconhecida. Após o devido preenchimento, o formulário deverá ser entregue até as 18:00
horas (horário de Brasília) do dia 01 de junho de 2012, dia útil anterior à data de realização do Leilão, para a Sociedade Corretora
que representará o acionista no Leilão. As Sociedades Corretoras que receberem de acionistas o formulário de manifestação de
concordância com o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia sem a respectiva venda de suas Ações, deverão
encaminhar ao Diretor de Operações da BM&FBOVESPA, até as 13:00 horas (horário de Brasília) da Data do Leilão, a declaração com

a quantidade de Ações de acionistas por ela representados que estejam nesta condição.
3.17. Acionistas Discordantes com o Cancelamento de Registro: No âmbito da OPA, os acionistas que, devidamente habilitados
para participar do Leilão, não venderem suas Ações no Leilão, e desde que não manifestem expressamente a sua concordância com

o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia ou discordem expressamente com o cancelamento do registro de
companhia aberta da Companhia, mediante preenchimento do formulário de manifestação mencionado no item 3.16 deste Edital,
serão considerados discordantes do cancelamento de registro da Companhia como companhia aberta. Dessa forma, acionistas que
discordarem do cancelamento do registro devem habilitar-se para o Leilão conforme descrito no item 3.2 e seguintes deste Edital.
Acionistas que não se manifestarem concordando expressamente com o cancelamento de registro, nem se habilitarem para o Leilão
não serão considerados titulares de Ações em Circulação para fins do cancelamento do registro de companhia aberta da Marisol,
uma vez que para este só fim, consideram-se"Ações em Circulação" apenas as ações cujos titulares concordarem expressamente
com o cancelamento do registro ou se habilitarem para o leilão da OPA. Entretanto, é facultado aos acionistas discordantes com

o cancelamento de registro de companhia aberta da Marisol alienar suas Ações na forma e no prazo previstos no item 3.17.1
deste Edital. 3.17.1. Término da Negociação e Venda nos 3 (três) Meses Seguintes ao Leilão: Se, em decorrência da OPA,
vier a ser cancelado o registro de companhia aberta mantido pela Marisol perante a CVM, as Ações não serão mais-negociadas na

BM&FBOVESPA. Não obstante, durante os 3 (três) meses seguintes ao Leilão, ou seja, de 04 de junho de 2012 a 04 de setembro de
20'12, qualquer acionista que deseje vender su,,!s Ações para ao Ofertante poderá apresentar um pedido à Instituição Intermediária
para tal efeito. O Ofertante adquirirá tais Ações e pagará aos respectivos titulares o mesmo valor pago na Data de Liquidação da
OPA conforme previsto no item 3.9, em moeda corrente nacional, ajustado pela variação da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, publicada pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais ("Taxa SELlC") desde a Data de Liquidação da OPA até a data ao efetivo pagamento, o qual deverá
acontecer.no máximo até 15 (quinze) dias após a solicitação do acionista para vender suas Ações. 3.17.2. Extinção da Taxa
SELlC: Na hipótese de extinção ou não divulgação da Taxa SELlC por mais de 30 (trinta) dias, incidirá o índice que vier a substitui-Ia.
Na falta deste índice, será aplicada a média da Taxa SELlC dos últimos 12 (doze) meses anteriormente divulgados.

6.3. Premissas e Informações Utilizadas para a Avaliação: Os trabalhos de avaliação econômico-financeira realizados para
elaboração do Laudo de Avaliação, mais especificamente aqueles cuja abordagem utilizada é o FCD, pressupõem, além de premissas
macroeconõmicas, premissas específicas, sendo que as principais são: (i) data-base da avaliação em 30 de setembro de 2011;
(ii) projeções financeiras com base no plano de negócios da Marisol até 2016; (iii) projeções no perlodo de 30 de setembro de 2011
a 31 de dezembro de 2022; (iv) moeda em reais nominais ("RS"); (v) custo médio ponderado de capital (WACC) estimado com

base no Capital Asset Pricing Model - CAPM, em dólares americanos ("USS") nominais e convertido para R$ pela expectativa do
diferencial de inflação de longo prazo entre Brasil e Estados Unidos da América; (vi) valor terminal calculado com base no fluxo de
caixa livre da Companhia normalizado para o ano de 2022, levando-se em consideração um crescimento nominal de 4,5% ao ano;
e (vii) Firm Value, calculado pela somatória do valor presente dos fluxos de caixa livres projetados, adicionado do valor presente
do valor terminal.

As informações constantes no Laudo de Avaliação foram baseadas nas demonstrações financeiras auditadas da Companhia
e, adicionalmente, (a) em determinadas informações e/ou documentos gerenciais relativos à Companhia, fornecidos por sua

administração ou por terceiros por ela contratados ("Representantes Indicados"), por escrito ou por meio de discussões mantidas
com os Representantes Indicados; e (b) em informações disponlveis ao público em geral.
As seguintes informações ou documentos foram disponibilizados pela Companhia ao Avaliador, atualizadas até 23 de dezembro de 2011:
(i) informações e demonstrações financeiras e operacionais históricas da Companhia; (ii) estrutura societária da Companhia;
e (iii) planos de negócios da Companhia.
Na elaboração do Laudo de Avaliação, o Avaliador também levou em consideraçiío outros aspectos que entendeu necessários,
incluindo o julgamento das condições econômicas, monetárias e de mercado. As informações disponibilizadas pela Marisol

(especificamente referente ao seu plano de negócios) utilizadas foram discutidas com os representantes da Companhia durante o

processo de elaboração do Laudo de Avaliação.
6.4. Disponibilidade do Laudo de Avaliação: As avaliações de que trata o item 6.1 acima estão disponíveis para exame por
eventuais interessados na sede do Ofertante, na sede da Marisol, no escritório da Instituição Intermediária, na BM&FBOVESPA
e na CVM, bem como acesslvel nos sites www.marisolsa.com.br (neste website clicar no item "Relações com Investidores"
acessar "Documentos Societários", posteriormente "OPA" e clicar em "Laudo de Avaliação"), www.bradescobbi.com.br/
ofertaspublicas (neste website no item "OPA" acessar "Marisol" e clicar em "Laudo de Avaliação"), www.bmfbovespa.com.br
e www.cvm.gov.br.
6.5. Declarações: O Avaliador declarou no Laudo de Avaliação que: (i) não tem conflito de interesses que lhe diminua a independência
necessária ao desempenho de suas funções; (ii) na data de elaboração do Laudo de Avaliação, o Avaliador, bem como seu controlador
e pessoas relacionadas ao Avaliador não eram, direta ou indiretamente, titulares de ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão
da Marisol; e (iii) receberá, líquido das despesas incorridas pelo Avaliador em decorrência da elaboração, do Laudo de Avaliação,
o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) da GFV como remuneração pela elaboração do Laudo de Avaliação.
6.6. Avaliação Independente: Não obstante a existência do Laudo de Avaliação, cada acionista da Companhia deve fazer uma

avaliação independente das informações contidas no Laudo de Avaliação e neste Edital e decidir, por seu próprio julgamento,
sobre a conveniência e o interesse em alienar suas Ações nos termos da presente OPA.

6.7. Revisão do Preço da OPA: O prazo para acionistas titulares de, no mfnimo, 10% das Ações requererem aos administradores da
Companhia a convocação de assembleia especial de acionistas titulares de Ações para deliberar sobre a realização de nova avaliação
da Companhia, pelo mesmo ou por outro critério, de acordo com o que dispõe o artigo 4°-A da Lei das Sociedades por Ações e com

o procedimento estabelecido no artigo 24 da Instrução CVM 361 encerrou-se ern 11 de janeiro de 2012, 15° dia subsequente à
data da divulgação do Preço da OPA, definido com base no Laudo de Avaliação, informado ao mercado por meio de Fato Relevante

divulgado em 27 de dezembro de 2011 ("Revisão do Preço da OPA"). 6.7.1. Após requerimento de acionista titular de mais de
10% das Ações, tempestivamente apresentado, foi convocada assembleia especial de acionistas para deliberar sobre nova avaliação
das ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 4a-A,_ da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 24 da Instrução
CVM 361, a qual foi realizada em 30 de janeiro de 2012. Nesta oportunidade a maioria dos acionistas presentes à Assembleia

Especial deliberou pela não realização de nova avaliação das ações de emissão da Companhia, seguindo a OPA seu curso normal,
nos termos do artigo 24, da Instrução CVM 361.

'A 7. INFORMAÇÕES SOBRE A MARISOL

7.1. Sede, Domicílio e Objeto Social: A Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto, inscrita na CVM sob o nO 846-6
e no CNPJ/MF sob o nO 84.429.752/0001-62, com sede na Cidade do Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Bernardo
Dornbusch, nO 1.300, Vila Lalau. O objeto social da Companhia é (i) a exploração, seja diretamente ou por meio de suas controladas
e coligadas, de indústria, comércio, importação e exportação de artigos do vestuário, calçados, meias e acessórios, de cama,
mesa e banho de tecidos e malhas de fibras naturais. artificiais e sintéticas, fios e materiais têxteis, jogos, brinquedos e passatempos,
artigos para ginástica, livros e impressos em geral, materiais didáticos e de desenho, produtos de perfumaria e de higiene e artigos
de toucador em geral; (ii) a participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos; (iii) a prestação de serviços comerciais,
administrativos, financeiros, arrendamento, licenciamento e cessão do direito de uso de marcas, patentes, desenhos industriais,
direitos autorais e operações de franchising.
7.2. Histórico da Marisol e do Desenvolvimento de suas Atividades: A Marisol foi constituída em 05 de maio de 1964 e

registrada perante a CVM como companhia aberta em 21 de maio de 1976. Maiores dados e informações sobre o histórico da
Marisol e desenvolvimento de suas atividades estão disponíveis junto à CVM (www.cvm.gov.br) ou em sua página na Internet
www.marisolsa.com.br (neste website clicar no item "Relações com Investidores" acessar "Documentos Societários",
posteriormente "OPA" e clicar em "Histórico e desenvolvimento das atividades da Marisoj").
7.3. Composição de Participação Acionária: Nesta data, a composição da participação acionária na Marisol é a seguinte:

Ações em Circulação 15.180.473 51.787.894 59,66%
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7.4. Indicadores Financeiros Selecionados, Consolidados, da Marisol:

373.014

431.404

377.165

103.084
.-r-------- --------�

36.955

6.481
._-_._----�,---

562.596

'A 4. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
4.1. Obrigação Superveniente: O Ofertante pagará, nos termos do artigo 10, inciso I, da Instrução CVM 361, aos acionistas
titulares de Ações que aceitarem a presente OPA, a diferença a maior, se houver, entre o Preço da OPA que estes receberem pela
venda de suas Ações, atualizado pela variação da Taxa SELlC. desde a data da liquidação financeira do Leilão até a data do efetivo
pagamento do valor que seria devido, e ajustado pelas alterações no número de ações decorrentes de bonificações, desdobramentos,
grupamentos e conversões eventualmente ocorridos; e (i) o valor por ação que seria devido, ou venha a ser devido, caso venha a se

verificar, no prazo de 1 ano contado da data de realização do Leilão, fato que impusesse, ou venha a impor, a realização de oferta
pública de aquisição de ações obrigatória, nos termos do artigo 2, incisos I a III, da Instrução CVM 361; ou (ii) o valor a que teriam
direito, caso ainda fossem acionistas e dissentissem de deliberação da Marisol que venha a aprovar a realização de qualquer evento
societário que permita o exercício do direito de recesso, quando esse evento se verificar dentro do prazo de 1 ano, contado da data
da realização do Leilão. 4.1.1. Na data deste Edital, o Ofert�te não prevê a ocorrência de fato que venha a impor a realização de
nova oferta pública de aquisição obrigatória de ações da Marisol. Na data deste Edital, o Ofertante não prevê ocorrência de qualquer
evento societário que permita o direito de recesso aos acionistas titulares das Ações.

'A 5. DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA DA MARISOL
5.1. Cancelamento do Registro: Por meio de fato relevante da Marisol de 22 de dezembro de 2011, foi divulgada a intenção do
GFV'de cancelar o registro de companhia aberta da Marisol na CVM.

5.2. Resgate das Ações: Após o fim da OPA, verificado o cumprimento das condições para o cancelamento do registro da Marisol
como companhia aberta, o Ofertante, nos termos do artigo 4°, parágrafo 5°, da Lei das Sociedades por Ações, poderá convocar uma

assembleia geral extraordinária da Marisol para aprovar o resgate das ações em circulação, tendo em vista que representam menos

que 5% (cinco por cento) do total de ações emitidas. O preço do resgate será equivalente ao valor pago na Data de Liquidação da
OPA, ajustado pela Taxa SELlC acumulada, pro rata temporis, desde a Data d� Liquidação da OPA até a data do efetivo pagamento
do preço do resgate, o qual deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após a data da assembleia geral extraordinária em que tal
aprovação for obtida, por meio de uma agência do Banco Bradesco SA 5.2.1. Todas as informações relativas ao resgate serão

divulgadas por meio de fato relevante.

5.3. Escolha do Avaliador: De acordo com o artigo 4°, parágrafo 4° da Lei das Sociedades por Ações e com o artigo 8° da Instrução
CVM 361, o Ofertante contratou o Bradesco BBI ("Avaliador") para elaborar o Laudo de Avaliação, conforme definido no item 6.1
deste Edital.

22.112

155.187
-------------+---

38.335

558.798

87.866 88.058

"A 6. DO LAUDO DE AVALIAÇÃO
6.1. Laudo de Avaliação: Nos termos do artigo 8° da Instrução CVM 361, foi elaborado laudo de avaliação da Marisol pelo
Avaliador, datado de 26 de dezembro de 2011 ("Laudo de Avaliação"). O quadro abaixo apresenta as metodologias utilizadas no

Laudo de Avaliação e os respectivos valores por ação ordinária e preferencial de emissão da Marisol.

Preço médio ponderado de negociação das ações ordinárias e preferenciais da Marisol
no período de 12 meses anteriores ao fato relevante.

Preço médio ponderado de negociação das ações ordinárias e preferenciais da Marisol
no perfodo médio compreendido do fato relevante divulgado em 22 de dezembro de 2011
e 26 de dezembro de 2011.

.-------

Valor patrimonial contábil das ações ordinárias e preferenciais em 30 de setembro de 2011.

Valor Econômico das ações ordinárias e preferenciais pelo método do Fluxo de Caixa Descontado.
- ---_._----_._._-----_ ........._------_.•._-

2,92
._--....------

3,28

2,82 a 3,10

574.0936.2. Metodologia Aplicada: Para fins da avaliação por valor econômico da Companhia, o Avaliador utilizou a metodologia do
fluxo de' caixa descontado ("FCD"). Para fins de cálculo do valor das ações representativas do capital social da Companhia e do
valor econõmico-financeiro total da Companhia, o Avaliador descontou as dívidas líquidas e outros ajustes de ativos e passivos
da Companhia em 30 de setembro de 2011. Para elaboração do Laudo de Avaliação, não foram utilizados outros métodos de
avaliação particularmente múltiplos de mercado, múltiplos de transações comparáveis ou outros critérios. 6.2.1. FCD como Critério
de Avaliação mais Adequado: O Avaliador considerou o FDC como o critério mais adequado para definição de preço justo,
pois captura o desempenho futuro esperado da Companhia, de acordo com seu plano de negócios. O Avaliador não considerou
a metodologia de valor patrimonial contábil como adequada para a definição do preço justo das Ações porque esta metodologia
não captura perspectivas futuras de geração de caixa e de valor para os acionistas da Marisol, refletindo, essencialmente,
apenas os resultados históricos da Companhia, sendo sensível aos padrões contábeis utilizados. Vale ressaltar que,
atendendo em especial a Deliberação da CVM n° 583, de 31 de julho de 2009, a Companhia realizou uma reavaliação da vida útil
econômica do seu ativo imobilizado que impactou positivamente seu patrimônio líquido (saldo de aproximadamente R$ 65 milhões
em 30 de setembro de 2011). Tal lançamento contábil, que não impactou a capacidade de geração futura de caixa da Companhia,
resultou em um aumento substancial no valor patrimonial contábil das ações de emissão da Companhia (de R$2,70 por ação para
R$3,28 por ação, em 30 de setembro de 2011), fato que reforça a convicção do Avaliador de que a metodologia de valor contábil
não é a mais adequada para a definição do preço justo das ações de emissão da Companhia.

Passivo Circulante (R$ mil)
._--------_.

Exigfvel a Longo Prazo (R$ mil)
-----

Número de Ações (excetuadas Ações
em Tesouraria)

109.628

0,19698

121.313 97.918

112.253.717

97.373
--------f

112.253.717
---------+---

112.253.717

Lucro por Ação (R$) 0,33881
._,------_._---

Valor Patrimonial por Ação (R$) 3,06 3,32
---------_.�----- --_._-------+---_._--,--�+--_._--_._----....

Total do Passivo/Patrimônio Líquido (%) 67,3% 49,8% 49,2%
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7.5. Consulta: As demonstrações financeiras anuais da Marisol preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras estão

disponíveis no endereço da Internet (www.cvm.gov.br).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'#1 8.INFORMAÇÕES SOBRE O OFERTANTE
8.1. Sede Social, Domicílio e Objeto Social: O Ofertante é uma sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o na 83.872.283/0001-99,
com sede social na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado, de Santa Catarina, na Rua Professora Esthéria Lenzi Friedrich, na 79,
Centro e seu objeto social é o de participar de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, quotista ou acionista,
em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária; associar-se em negócios com outras empresas ou

terceiros, administração de bens; investimentos de recursos em bens e negócios mercantis; agenciamento de negócios; prestação de

serviços de consultoria.

8.2. Histórico da GFV e do Desenvolvimento de suas Atividades: A GFV foi constituída em 02 de janeiro de 1984,
atualmente é acionista controlador da Marisol e da instituição financeira Santinvest.

'iS 9. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUiÇÃO INTERMEDIÁRIA
9.1. Ações de Titularidade da Instituição Intermediária, seu Controlador e Pessoas a esta Vinculadas: A Instituição
Intermediária, seu controlador e pessoas a ela vinculadas não são titulares de, assim como não têm sob sua administração
discricionária, quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Marisol.

'A 10. OUTRAS INFORMAÇÕES
10.1. Responsabilidade do Ofertante: O Ofertante é responsável pela veracidade, qualidade e suficiência das informações
fornecidas à CVM e ao mercado, bem como por eventuais danos causados à Marisol, aos seus acionistas e a terceiros,
por culpa ou dolo, em razão da falsidade, imprecisão ou omissão de tais informações.
10.2. Cautelas e Diligência da Instituição Intermediária: A Instituição Intermediária tomou todas as cautelas e agiu com elevados
padrões de diligência para assegurar que as informações prestadas pelo Ofertante fossem verdadeiras, consistentes, corretas e

suficientes, respondendo pela omissão nesse seu dever, verificando ainda a suficiência e qualidade das informações fornecidas
ao mercado durante todo o procedimento da OPA, necessárias à tomada de decisão por parte dos acionistas da Companhia,
inclusive as informações eventuais e periódicas devidas pela Marisol, e as constantes deste Edital e do Laudo de Avaliação.
10.3. Atualização do Registro de Companhia Aberta: O Ofertante declara neste ato que o registro como companhia aberta
da Marisol está devidamente atualizado em conformidade com o artigo 21 da Lei 6.385.

10.4. Inexistência de Outros Valores Mobiliários: O Ofertante declara que, à exceção das Ações, -nào tem conhecimento de
outros valores mobiliários de emissão no Brasil da Marisol que tenham sido ofertados e que estejam atualmente em circulação.
10.5. Negociações Privadas: O Ofertante declara nos termos do artigo 10, inciso IV, da Instrução CVM 361, que não houve
negociações privadas relevantes, entre partes independentes, envolvendo o Ofertante ou pessoas a ela vinculadas, nos últimos 12
(doze) meses.

10.6. Inexistência de Fatos ou Circunstâncias Relevantes Não Divulgados: A Instituição Intermediária e o Ofertante declaram
que não têm conhecimento da existência de quaisquer fatos ou circunstâncias relevantes não divulgados ao público que possam ter
uma influência relevante nos resultados da Marisol ou as cotações das ações objeto da OPA.

10.7. Empréstimos de Valores Mobiliários da Companhia: O Ofertante e pessoas a ele vinculadas não eram, na data deste Edital,
parte de quaisquer empréstimos, como tomadoras ou credoras, de valores mobiliários de emissão da Marisol.

10.8. Derivativos Referenciados em Valores Mobiliários da Companhia: O Ofertante e pessoas a ele vinculadas não estavam,
na data deste Edital, expostas a quaisquer derivativos referenciados em valores mobiliários de emissão da Marisol.

10.9. Contratos e Demais Atos Jurídicos Relativos a Valores Mobiliários da Companhia: O Ofertante e pessoas a ele
vinculadas não eram parte, na data deste Edital, em qualquer: contrato, pré-contrato, opção, carta de intenção ou qualquer outro
ato jurídico dispondo sobre a aquisição ou alienação de valores mobiliários de emissão da Marisol, com exceção do compromisso
firmado com a PREVI, nos termos do item.1.2 deste Edital.

10.10. Transações com Partes Relaçionadas: Não foram celebrados nos últimos seis meses quaisquer contratos, pré-contratos,
opções, cartas de intenção ou outros atas jurídicos similares entre o Ofertante ou pessoas a ele vinculadas e a Marisol, seus

administradores ou acionistas titulares de ações representando mais de 5% (cinco por cento) das ações objeto da OPA ou qualquer
pessoa vinculada a essas pessoas. As transações com partes relacionadas que, segundo as normas contábeis, devam ser divulgadas
nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas da Marisol estão descritas no item 16 do Formulário de Referência da
Marisol arquivado na CVM.

.

10.11. Alteração Substancial nas Circunstâncias da OPA: ;:1. presente OPA é imutável, irretratável e irrevogável após a publicação
deste Edital, exceto se houver, a juízo da CVM, nos termos do artigo 50, parágrafo 30, da Instrução CVM 361, alteração substancial,
posterior e imprevisível, nas circunstâncias de fato existentes quando do lançamento da OPA, acarretando, aumento relevante dos·
riscos assumidos pelo Ofertante, inerentes à própria OPA.

10.12. Acesso ao Laudo de Avaliação, ao Edital de OPA e à Lista de Acionistas: O Laudo de Avaliação, este Edital e a lista
de acionistas da Marisol estão à disposição de qualquer pessoa interessada (sendo que a lista de acionistas da Marisol somente
será disponibilizada aos interessados que comparecerem aos endereços mencionados abaixo e apenas mediante a identificação e

recibo assinados pela parte interessada, conforme estabelecido na alínea "o", do Anexo II, da Instrução CVM 361) nos endereços
mencionados abaixo (sendo certo que o Ofertante, a Marisol e a Instituição Intermediária não enviarão qualquer documentação
para fora do Brasil).
• MARISOL S.A.

Rua Bernardo Dornbusch, na 1.300, Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC, Brasil
www.marisolsa.com.br (neste website clicar no item "Relações com Investidores", acessar "Documentos Societários",
posteriormente "OPA" e clicar em nos itens "Laudo de Avaliação" e "Editai")

• GFV PARTICIPAÇÕES LTDA.

Esthéria Lenzi Friederich, na 79, Centro, Jaraguá do Sul - SC, Brasil

• Instituição Intermediária
BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Paulista, na 1.450, 80 andar, São Paulo - Sp, Brasil
www.bradescobbi.com.br (neste website no item"OPA", acessar"Marisol" e clicar nos itens" Laudo de Avaliação" e "Edital ")

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Cincinato Braga, na 340, 20 andar, Centro, São Paulo - Sp. Brasil
Rua Sete de Setembro, na 111, 20 andar, "Centro de Consultas", Rio de Janeiro - RJ, Brasil
www.cvm.gov.br

• BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Diretoria de Operações
Praça Antonio Prado, na 48, 20 andar, São Paulo - Sr. Brasil

www.bmfbovespa.com.br
10.13. Identificação do Assessor Jurídico
• MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, na 447, CEP 01403-001, São Paulo - SP

10.14. Relacionamento entre a Instituição Intermediária e o Avaliador e o Ofertante: Na data de publicação deste Edital,
além do relacionamento referente à OPA e ao Laudo de Avaliação, o Bradesco BBI e/ou com demais instituições financeiras
integrantes de seu conglomerado financeiro, mantém relacionamento comercial com a GFV, Marisol, suas controladas e coligadas,
incluindo as seguintes operações financeiras:
• crédito consignado à Marisol junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente
R$2.596.477,47 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais, quarenta e sete centavos);

• fiança à Marisol junto ao Bradesco �BI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente
R$13.907.684,00 (treze milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais);

• financiamento à Marisol junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente
R$352.872,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, o!tocentos e setenta e dois reais);

• aplicações financeiras da Marisol em fundo de investimento administrado pelo Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado
econômico, em valor de aproximadamente R$12.088.114,84 (doze milhões, oitenta e oito mil, cento e quatorze reais e oitenta e

quatro centavos);
• aplicações da Marisol em CDBs de emissão do BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de

aproximadamente R$2.043.710,87 (dois milhões, quarenta e três mil, setecentos e dez reais e oitenta e sete centavos);
• financiamento de capital de giro à GFV junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de
aproximadamente R$4.093.182,54 (quatro milhões, noventa e três mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos);

• conta garantida à GFV junto ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico, em valor total de aproximadamente
R$1.570.721,76 (um milhão, quinhentos e setenta mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos);

• o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico também possui contratos e/ou acordos comerciais com a Marisol
referentes à cobrança, folha de pagamentos, fundo de previdência. privada, seguros e cartões corporativos American Express; e

• além disso, o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico está atuando como assessor financeiro' da GFV e

analisando conceder financiamento do valor a ser desembolsado pela GFV na OPA.

10.15. Atendimento aos Acionistas: O Serviço de Atendimento aos Acionistas da Marisol é prestado pelo Departamento de
Relações com Investidores, no telefone (47) 3372-6011 ou pelo e-mail relacoes.investidores@marisol.com.br.
10.16. Registro Perante a CVM: Esta OPA foi previamente submetida à análise da CVM e foi registrada no dia 24 de abril de 2012,
sob o número CVM/SRElOPAlCAN/2012/003. A BM&FBOVESPA autorizou a realização do Leilão em seu sistema eletrônico de
negociação do Segmento BOVESPA.
10.17. Certas afirmações contidas neste Edital podem constituir estimativas e declarações prospectivas. O uso de quaisquer
das seguintes expressões "acredita", "espera", "pode", "poderá", "pretende" e "estima" e expressões similares têm por
objetivo identificar declarações prospectivas. No entanto, estimativas e declarações prospectivas podem não ser identificadas
por tais expressões. Em particular, este Edital contém estimativas e declarações prospectivas relacionadas, mas não limitadas,
ao procedimento a ser seguido para a conclusão da OPA, aos prazos de diversos passos a serem seguidos no contexto da OPA
e às ações esperadas do Ofertante, da Companhia e de certas terceiras partes, incluindo as Corretoras, no contexto da OPA.
Estimativas e declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando, ao risco de que as partes
envolvidas na OPA não promovam os requisitos necessários à conclusão da OPA. Estimativas e declarações prospectivas são também
baseadas em presunções que, na medida considerada razoável pelo Ofertante, estão sujeitas a incertezas relativas a negócios,
aspectos econômicos e concorrenciais relevantes. As presunções do Ofertante contidas neste Edital, as quais podem ser provadas
serem incorretas, incluem, mas não se limitam a, presunções de que as leis e regras do mercado �e capitais aplicáveis 'à OPA não
serão alteradas antes da conclusão da OPA. Exceto na medida requerida pela lei, o Ofertante não assume qualquer obrigação de
atualizar as estimativas e declarações prospectivas contidas neste Edital.

10.18. A OPA não está sendo realizada, e não será realizada, direta ou indiretamente, no ou para os Estados Unidos da América,'
seja pelo uso do correio norte-americano ou qualquer outro meio ou instrumento norte-americano de comércio interestadual ou
internacional, ou qualquer me�anismo norte-americano de negociação de valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando,
a transmissão de fax, correio eletrônico, telex, telefone ou internet. Assim, cópias deste Edital e de quaisquer documentos
relacionados à OPA não estão sendo, e não.deverão ser, com o intuito de realizar a OPA direta ou indiretamente, no ou para
os Estados Unidos da América, enviadas, transmitidas ou distribuídas no ou para os Estados Unidos da América, incluindo,
mas não se limitando por representantes brasileiros ou agentes, nos termos da Resolução 2.689 do Conselho Monetário Nacional
e da Instrução da CVM na 325, de 27 de janeiro de 2000, de qualquer acionista cuja residência ou domicílio estiver localizado nos

Estados Unidos da América. Esta OPA não é destinada a qualquer acionista cuja participação na OPA possa violar as leis de sua

jurisdição de residência ou domicílio. A observância pelos acionistas da Companhia fora do Brasil de eventuais restrições impostas
pela legislação aplicável é de inteira responsabilidade de tais acionistas.

04 de maio de 2012

GFV PARTICIPAÇÕES LTDA.

"O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE AQUISiÇÃO DE AÇOES PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM OBJETIVA SOMENTE GARANTIR O ACESSO ÁS INFORMAÇOES PRESTADAS, NÃO IMPLICANDO,

.

POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAQUELAS INFORMAÇOES, NEM JULGAMENTO QUANTO A QUALIDADE DA
COMPANHIA EMISSORA OU O PREÇO OFERTADO PELAS AÇOES OBJETO DA OFERTA."

"A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores
Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim,
a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínímos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo
à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes,
das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da (o) oferta pública (programa). Este selo não
implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica,
por parte da ANBIMA, qarantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da
companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos."

ANBIMA

INSTITUiÇÃO INTERMEDIÁRIA

Bradesco B B I

N

:3
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 20 I SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

rquídeas

Exposição começa no dia 18
Segundo o presidente
da Adori, Sido Prust,
serão 40 produtores
locais expondo este

. , .

ano no mumcipio

GUARAMIRIM

Sarnira Habn

.

Entre os dias 18 e 20 de maio
acontece a. 7a Exposição Sul

Brasileira de Orquídeas e Plantas

Ornamentais, no Ginásio de Es

portes Rodolfo Iahn, em Guara
mirim. O evento é uma parceria
entre a prefeitura e aAgremiação
de Orquidofilia do Itapocu (Ado
ri). Haverá comercialização da

planta, além da feira de artesa

nato e eventos culturais.
.

Segundo o presidente da

Adori, Sido Prust, 40 produtores
locais participam do evento este

ano. A agremiação de Guaramí
rim atende também as cidades
de Massaranduba, Schroeder

e São Francisco do Sul. Outras
23 agremiações do Sul do Brasil
também irão mandar plantas
para a feira. Para Prust, o culti
vo de plantas é uma distração.
"Hoje, existem 30 mil espécies
de orquídeas, mais 130 mil hí

bridas, criadas através da fusão
de espécies diferentes".

Um dos expositores é Luiz
Carlos Schutze, 47 anos, que
cultiva orquídeas há 12 anos .

Atrás de sua casa existe uma

verdadeira coleção, são mais de
1.500 exemplares da planta. Em
2010 abriu uma loja, no bairro

Czerniewicz, para continuar se

dedicando ao trabalho que tam
bém é um hobby. Essa paixão
começou quando criança. Seu

pai, Wernner Schutze, 73 anos,

comprou a primeira orquídea
há algumas décadas e a vontade
de conhecer novas espécies fez
com que a família começasse a

cultivar a planta. Logo depois,
em uma enchente, seu pai aca
bou perdendo todas as plantas e

desistindo da produção.

Pr olbsionÍ;lHsrno
Complilt�ncia

. Credibilidade

www.gum:t.colT1.br

Qualidade
l:,>:penênf;Íiõ

ilWP!!llli('lbllidild�

Confiança
gumz@gumz.c.om,lx

(41)33114741 umu MRCEIUA QUE DÁ CtRtO. Desde 1978

FIM DAS OBRAS Canteiro do acesso principal
está pronto e iluminação também foi melliorada

.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

DEDICAÇÃO Luiz tem em casa uma coleção de mais de 1.500 orquídeas

Cultivo

Produtor dá dicas para
ter sucesso no plantio

Luiz dá dicaspara quem
quer começar a cultivar. O

primeiro passo é cuidar com
a luz. "A orquídea precisa de
muita claridade, mas não o

calor do sol direto, por isso é

imprescindível uma cobertura _

plástica", afirma. Outra dica é
em relação ao cultivo. "Regar
a planta uma vez por semana
e adubar pelo menos uma vez

por mês", explica o produtor.

�rogramação
.

• 18/5- Sexta-feira: Às 10h início
da exposição e julgamento
das plantas. Das 20h às 22h
abertura oficial com visitação;

• 19/5 - Sábado: Aberto para
visitação das 9h às 22h;

• 20/05 - Domingo:Aberto
para visitação das 9h às
18h, e encerramento com
entrega de premiações.

Contabilida, e
Consultoria Empresarial

CBC/SC, OUli2RWO

Guaramirim passa por
revitalização de canteiros

A Prefeitura de Guaramirim
,está investindo na revitaliza

ção do espaço público,
.

com

obras de pavimentação e plan- '

tio de flores em Canteiros de
diversos pontos da cidade. Se

gundo o prefeito Nilson Byla
ardt, a ênfase do governo está

.. � no embelezamento da cidade.
Para ele, as melhorias são para
criar uma imagem mais positi-
va do município.

'.

Bylaardt explica que estão
sendo investidos cerca de R$
120mil nesse trabalho, que faz

parte do projeto "Cidade Prima
vera". O objetivo é fazer com que
todos os moradores do Centro

cultivem uma planta chamada
Primavera, que floresce no final
do ano. liA flor simboliza paz, é a
essência da beleza, é importan
te essa conscientização", afirma
o prefeito. Segundo a presiden
te da Associação de Moradores
do Centro, Fátima Ossowski, já
estão sendo preparados outdo
ors para incentivar a população
a participar. Ela conta que al

guns moradores já aderiram à
ideia. "Queremos uma cidade
mais colorida e bonita", afirma.
O prefeito ressalta que no can

teiro de acesso principal da ci

dade' no trevo da BR - 280 com

a BR-413, as obras já termina-

ramo "Na última semana foi
melhorada a iluminação, para
aumentar a visibilidade à noite".
Outros locais também passam
por reformas. O acesso secun

dário' próximo à Uniasselvi, a

entrada do bairro Guamiranga e

a rua 28 de Agosto serão'entre

gues até o final domês de junho.

Bylaardt explica
que estão sendo

investidos cerca de

R$ 120 mil nesse
trabalho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automobilismo

Muita poeira em Lontras
JONATHAN'KOPROWSKI

LIDERANÇA Dirceu Rausis pode voltar de Lontras líder do campeonato

A primeira etapa da com �
petição foi realizada em São
Bento do Sul, em março.
Entre os pilotos da região,
destacaram-se Dirceu Rausis
(#12), segundo na Marcas A,
e Alessandro Coelho (#74),
segundo na Stock Car Opala
A. Rausis é presença certa no

grid em Lontras. "O traçado
do autódromo é desafiador.
É uma pista com alta média
de velocidade, onde sempre
andei bem e já assegurei dois

títulos estaduais", comenta

esperançoso.
A rodada dupla tem início

na manhã de sábado, com a

realização dos treinos livres.
Na sequência serão realiza
das as tomadas de tempo e as

provas válidas pela segunda
etapa. A programação se re

pete no domingo, desta vez

valendo pontos pela terceira

etapa do campeonato.
Estarão em disputa na ci

dade de Lontras as categorias

Cidade do Alto Vale
do Itajaí recebe no
fim de semana uma
rodada dupla do
Catarinense na Terra

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OAutódromo Alceu Feld
mann, em Lontras, está

pronto para receber uma ro

dada dupla do Campeonato
Catarinense de Automobilismo
na Terra. A segunda e a terceira

etapas da competição aconte

cem neste fim de semana, dias 5
e 6 de maio, na tradicional pista
de 2.250 metros.

A Federação de Automobilis
mo do Estado de Santa Catari
na (Fauesc) espera contar com
mais de 65 pilotos nas etapas
e usou a redução no valor das
inscrições como motivador
para alcançar seu objetivo.
"Baixamos o valor e estamos tra
balhando em várias frentes para
aumentarmos os grids e dar aos

pilotos o reconhecimento que
eles merecem", diz Almir Petris,
presidente da entidade.

Marcas ''l\.' e "B"; Stock-Car

Opala ''l\.', "B" e Omega; Mar
cas "N" e Estreantes. .

Basquete de base se
divide em duas frentes

O basquete de base de Ia
raguá do Sul entra em quadra
no fim de semana, pelo Cam

peonato Catarinense Sub 17. As
meninas terão pela frente dois

compromissos em Iaraguá do
Sul, enquanto os garotos saem

para jogar pelo Vale do Itajaí
No Ginásio do Beira Rio, a

Faculdade Jangada/Mega Con
sórcio/FME recebe logo mais,
às 18h30, o Independente/São
José. Amanhã, às 17h, o adver
sário será o Fucas, da Capital.

O técnico Julio Patrício co

memora o fato de poder contar
com o elenco completo para os

dois jogos. "Nossa expectativa
. é conquistar duas vitórias, mas
espero que a equipe faça bons

jogos, especialmente contra

São José, que é um adversário
tradicional", analisa.

COMPLETO Sub17 feminino irá com força
máxima para cima de São José e Florianópolis

Os garotos da Unimed/FME,
do técnicoMiltonMateus, jogam
em Brusque (hoje, 20h) e Blume
nau (amanhã, 15h). O grupo está
invicto, mas ciente das dificulda
des que encontrará nesses jogos.

"São duas equipes que tam
bém estão bem. O Brusque
venceu todos os jogos e Blume
nau perdeu apenas um. Penso

que os jogos terão influência
direta na classificação para as

finais", informa Mateus. "Esta
mos treinando forte e vamos

e� busca da manutenção da

liderança", conclui.

Meninas do Sub17

jogam hoje (18h30)
e amanhã (15h) no
Ginásio do Beira Rio,
com entrada franca.

-

naopagam
Em,homenagem ao Dia das

Mães, nos próximos jogos da

equipe CSM/Pré-Fabricar as

mulheres não pagam ingresso.
A promoção é válida para as

partidas contra Botafogo (RJ),
amanhã (l9h), e Petrópolis (RJ),
na segunda-feira (20h). No mo

mento, os jaraguaenses ocupam
a 13a colocação na Liga Futsal,
com dez pontos conquistados
em nove jogos (3VIE5D).

Voleibol

Três atletas
na Seleção
o voleibol de Iaraguá do Sul

comemora a convocação de três
atletas pela Seleção Catarinense
Infanto-Juvenil Masculino. Pau
lo André, Guilherme de Oliveira
e Iedíel Sotero irão representar a
equipe MarisollFME e Santa Ca
tarina no Campeonato Brasileiro
de Seleções, que será realizado
entre os dias 6 e 12 demaio, na ci
dade de São Caetano do Sul (SP).

Seniores

Congresso
no sábado

A Liga Jaraguaense de Fu
tebol reúne as equipes inte
ressadas em participar do 26°

Campeonato Regional Sênior
amanhã. O congresso técnico
da competição está marcado

para iniciar às 9h, no auditório
da entidade, situado na Arena

Jaraguá. Segundo o presidente
Marcia Stein, cinco equipes já
confirmaram presença no cer

tame e três ainda devem aderir.

Escolares

Inscrições
aosJESC

Prossegue até o dia 9, o pe
ríodo de inscrições para a fase

municipal dos Jogos Escolares
de Santa Catarina. A competi
ção, promovida localmente pela
FME, é destinada para atletas
entre 15 e 17 anos. O campeo
nato prevê provas de atletismo,
basquete, futsal, handebol; tênis
de mesa, voleibol e xadrez. Ou
tras informações no eventosl@

fmejaraguadosul.com.br.
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Do leitor

Remissão da pena através do estudo
,

A sociedade busca entre várias
rlalternativas a resocialização
daquele que por muitas vezes de
forma até involuntária comete ou

participa de algum crime.
Para tanto, o modelo prisional

brasileiro é eficaz, mas não tem

estrutura suficiente para reade
quar os indivíduos a viver em so

ciedade, regida por regras e nor

mas de conduta sociais, restando
assim apenas um amontoado de

pessoas convivendo em peniten
ciárias por todo o país, sendo cus
teados pelo Estado e consequen
temente por toda a sociedade.

As penas alternativas exis
tentes no ordenamento jurídico
brasileiro atenuam parte do in
chamento deste sistema prisio-.
nal e, por sua vez, o apenado tem
consigo o fardo da condenação,
mesmo que esta seja branda,
tendo este que cumprí-la inte

gralmente para quitar sua dívida
com a sociedade.

-O ordenamento jurídico bra
sileiro admite na Lei 7.210/84,
em alteração recente pela Lei
12.433 de 29/06/2011, a remis
são da pena através do estudo,
instrumento este não admitido

até então, colocando assim uma

nova alternativa de ressocialisar o
apenado e trazê-lo novamente ao

convívio da sociedade.
Este sistema admite que o

apenado pratique atividades de
ensino fundamental, médio, in
clusive profissionalizante ou su

perior, mesmo à distância, sendo
que a forma de contagem deste
período de estudo é de um dia
de redução da pena a cada doze
horas de frequência em institui

ção de ensino. Porém, estas horas
devem ser divididas em três dias

para remir um dia da pena. Além
disso, o apenado que concluir o
curso terá acrescido em um terço,
o tempo remido, desde que certi
ficado por órgão competente do
sistema de educação, um estímu
lo a mais para que este conclua
suas atividades educacionais.

Por fim, uma alteração muito

importante é a possibilidade da
remissão através do estudo para
os apenados que cumprem sua

pena no regime aberto, até então
não havia remissão para este re

gime, pois o. trabalho é uma das

condições para progressão nestes
casos. Agora, com a possibilidade

de remissão pela frequência em

instituição de ensino, credencia
da pelo sistema de educação, es
tes apenados também poderão
remir sua pena através do estudo
e tendo as mesmas vantagens dos
apenados em outros regimes.

Por outro lado, se o apenado
que estiver remindo sua pena
cometer falta grave o juiz poderá
"revogar em até um terço o tempo
remido, reiniciando a contagem
a partir da infração disciplinar.
Esta alteração é vantajosa ao

apenado que, anteriormente, ao
praticar falta grave perdia todo o

tempo remido, iniciando a con

tagem do zero.
Sabemos que o sistema car

cerário brasileiro é precário, com
.

falta de vagas nos presídios e sem

condições de atender por vezes

o princípio basilar da dignidade
pessoa humana, porém alternati
vas existem e cabe apenas o olhar
criterioso da sociedade através
de seus representantes para este

problema que atinge um grande
número de brasileiros.

Francisco Carlos de Campos
Jwüor, bacbareI emDireito

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

MINUTA DE EDITAL
CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS N° 43/2012
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

OBJETO: A seleção de currículos de pessoas físicas parã'formação de banco de pareceristas, responsáveis pelas atividades de análise de
projetos culturais a serem beneficiados pelo Fundo Municipal de Cultura com emissão de parecer sobre os mesmos, respeitando as especifi
cações constantes nos Anexos I e II do edital. REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei
Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos DOCUMENTOS: até o dia 04 de junho de 2012,
protocolados na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, localizada na Rua Walter Marquartdt, n? 1.111-CEP-89259-700,Barra do Rio Molha
-Jaraguá do Sul-SC, entre os dias 04 de maio e 04 de junho de 2012, no horário de 09h às 16h. Ou enviado via SEDEX para a Fundação
Cultural de' Jaraguá do Sul-Av. Getúlio Vargas, n? 405-CEP-89251-000-Centro -Jaraguá do Sul-SC, ale Marilene Giese.
OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos endereços http:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou
poderão ser retirados na Chefia de Programas, Projetos e Captação de Recursos da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0**47)
21068719, no endereço acima, no horário das 07:30 horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, em dias úteis a partir de 04 de maio de
2012, sem qualquer custo. INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones
(0**47) 2106-8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8705, ou ainda pelo e-mail marilene.cultura@jaraguadosul.com.br (AlC Sra. Marilene Giese).

Jaraguá do Sul (SC), 02 de maio de 2012.
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTlMAÇÃO .

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA Novo endereço: Rua Cei.Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro 89251-201- JARAGUA DO SUL- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDID\LDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJISC, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartó
rio, parapagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, acontar desta publicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerporescrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 207987/2012 Sacado: BAENEWVIDEO WCADORA lIDA Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH 710 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor:WMIX DISTRI
BUlDORAlIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 353495-B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 180,10 Data para pagamento: 04 demaio de 2012Valor R$24,61 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 126,58 - Juros: R$ 1,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

38165-14 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 13.059,38 Data para pagamento: 04 de maio
de 2012Valor R$66,30 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 12.961,05 - Juros: R$ 43,20
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:�$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 208217/2012 Sacado: GT EQUlPAMEN'IDS lIDA Endereço: ANATEREZADA
SILVA COLACO 100 - ESTRADA NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-352 Credor: DI
FUSODISTRDEPARAFUSOS EWALD lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5031707-01
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 123,87 Data para pagamento: 04 demaio de 2012Valor
R$23,27Descrição dos valores: Valor do título: R$ 58,45 - Juros: R$O,FEmolumentos: R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 208189/2012 Sacado: BlERENDE COM E REPRES lIDA Endereço: RUAVI
CENTE BRUGNErn121 - CORUPÁ -SC - CEP: 89278-000 Credor: JVM GRAFICA EDITORA
lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 395-2/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
282,72 Data para pagamento: 04 de maio de 2012Valor R$24,38 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 192,69 - Juros: R$ 1,28 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 208199/2012 Sacado: LUIS FERNANDO BODDENBERG Endereço:RADOlFO
MENEL 715,SERVIDAO 198,CASA 2 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89265-680 Credor: MARECHAL
PNEUS EAUTOCENTER lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: NP02/02 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 298,94 Data para pagamento: 04 de maio de 2012Valor R$23,79 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 233,00 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 208216/2012 Sacado: BOM GUSfARE INDUSTRIA DE AIlMENTOS Endere
ço: RUAMAXWIlliEM 729- - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOPERATIVADE
CREDrro VALE DO ID\JAI-VIACREDI Portador: BYfECOM SISTEMAS E SE Espécie: DMI
- N°TItulo: 511/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 184,45 Data para pagamento: 04
demaio de 2012ValorR$23,54Descrição dos valores: Valor do título: R$ 132,00 - Juros: R$ 0,44
Emolumentos:�$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 207723/2012 Sacado: LUIZ FEUPEDACOstA Endereço: RUARICARDOMAR
QUARDT 124 AP 04 ESQ - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: LAUDIR SEBASTIAO NO
VACK Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 07082011 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
640,40 Data para pagamento: 04 de maio de 2012Valor R$24,75 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 550,00 - Juros: R$ 1,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45 -,

Apontamento: 208161/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS ITDA ME Endereço: RUA DOS
IMIGRANTES 500 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: MARQUES MONTAGENS
INDUSTRIAIS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 732-1- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.928,57 Data para pagamento: 04 demaio de 2012Valor R$40,36Descrição dos valo
res: Valor do título: R$1.850,oo - Juros: R$ 17,26 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 208261/2012 Sacado: REGINA MARIA DO NASCIMENTO Endereço: RUA
ANTONIO HENRIQUE MAFFEZZDW 00001 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89267-130 Credor:
BANCO PANAMERlCANO S/A Portador: - Espécie: NP - N° TItulo: 42860820 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 78.904,51 Data para pagamento: 04 de maio de 2012ValorR$12.441,17
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 66.406,80 - Juros: R$ 12.418,07 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na
data de 04/05/2012. Jaraguá do Sul (SC), 04 demaio de 2012.

Apontamento: 208227/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL lIDA ME Endereço: RUA
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Falecimentos
• Faleceu as 11h15 do dia 2/5, a Sra. Maria Cipriano Bona, com
idade de 74 anos. O sepultamento foi realizado dia 3/5 as 15h,
saindo o feretro da CapelaMortuariaMaria Leier, seguindo após
para o Cemitério municipal daVila Lenzi.

• Faleceu as 8h50 do dia 2/5, o Sr. Paulino Pastoriza Teixeira, com
idade de 42 anos. O sepultamento foi realizado dia 3/5 as llh,
saindo o feretro da CapelaMortuaria daVila Lenzi, seguindo
após para o Cemitério Municipal daVila Lenzi.

• Faleceu as 17h30 do dia 2/5, o Sr. Hilario Leithold, com idade de
74 anos. O sepultamento foi realizado dia 3/5 as 15h30, saindo o

feretro da Igreja Santo Estevão, Bairro Caribaldí, seguindo após
para o Cemitério da mesma localidade.

..
Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licita
ção abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 77/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE AÇO CA-50 E ESPAÇADORES PARA
ARMADURA.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 4/5/2012, das 8h às 11h30 e das
13h às 16h

.

DATA DAABERTURA: 17/5/2012 10h
/

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA-
MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.
samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SCHROEDER

ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO EDITAL N° 02
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°.
04/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 16/2012-PMS-TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados, o encerramento da Licitação Processo de
licitação nO. 16/2012-PMS, na modalidade Tomada de Preços n". 04/2012-PMS,
para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos),
de estrutura metálica na Escola Rui Barbosa, com área total de 292m2,
localizada na Rua 23 de março, no município de Schroeder/SC, conforme
projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante do Instrumento convocatório, devido a duas tentativas
de contratação e ambas fracassadas.
Schroeder, 03 de maio de 2012.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço pi Obras e Serviços de Engenharia - 043/2012
Tipo: Menor Preco Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO
BUTSCHARDT COM EXTENSÃO DE 494,05 METROS. CONFORME
TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNiCípIO E
A UNIÃO, PQR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
CONTRATO DE REPASSE N.o 364.486-54.
Entrega dos Envelopes: 23/5/2012 às 9h
Abertura dos Envelopes: 23/5/2012 às 9h5
Valor Máximo Total da Obra: R$ 529.725,95 (Quinhentos e vinte e
nove mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta
feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, fone (47) 3373-0247, ou ainda
através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
GUARAMIRIM (SC), 3/5/2012.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Colisão

Mais ummotociclista perde a vida
Chovia na hora do
acidente e Marcos

perdeu o controle
da motocicleta

GUARAMIRIM

Carolina Veiga

Um acidente ocorrido on

tem, por volta das 8h, pró
ximo ao Portal Iaraguá, resultou
na morte do motociclista Mar
cos Lima da Silva, de 33 anos. Ele
derrapou com a moto Biz 125 e

bateu namureta de proteção da

pista, no km 57 da BR-280.
O policial rodoviário fede

ral que atendeu a ocorrência,
Ronaldo Padilha, acredita que
o motociclista tenha perdi
do o controle da direção. Ou
tra hipótese é que ele tenha se

chocado com as tartarugas no

meio da pista ao tentar desviar
do pequeno congestionamento
do horário. O local onde ocor

reu o acidente requer atenção
dos motoristas, principalmen
te nas primeiras horas do dia
e no final da tarde. Segundo o

FOTOS EDUARDO MONTECINO

FATAL Vítima não resistiu ao impacto e teve morte instantânea

Marcos era voluntário e

queria cuidar de idosos
Marcos Lima da Silvamora

va em Blumenau com a com

panheira e, de acordo com o

pai, José Amancio da Silva, 58
anos, vinha a Jaraguá do Sul

apenas para visitar a família e

realizar pequenos trabalhos.
Na manhã de ontem, quando
ocorreu o acidente, José acre

dita que o filho viria realizar

algum serviço de pintura na

cidade, uma vez que o com

pressor de tinta portátil estava
na bagagem da motocicleta.

Segundo José Amancio, o filho
- pilotava moto há mais de dez
anos e depois que foimorar em
Blumenau, passou a utilizar o

veículo com maior frequência.
O pai destaca que uma das

principais características de
Marcos era a atenção que dava

. aos familiares e, sobretudo,
aos desconhecidos do presí
dio e hospitais de Iaraguá, Ele
realizava serviços voluntários
nas instituições onde, acom

panhado por um religioso, ia
para conversar, aconselhar e

levar algum conforto aos de
tentos e enfermos. Há seis me
ses, havia iniciado um curso

de Enfermagem, em Blume
nau e, segundo José Amancio,
tinha' o objetivo de trabalhar
cuidando de idosos. A vítima
não tinha filhos, mas plane
java ter um assim que ele e

a companheira concluíssem
seus cursos supenores.

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.corn/ocorrelodopovo

............... 1

Trânsito

Fiscalização
naBR-280
Quatro reguladores de velo

cidade serão instalados na BR-

280, na região de Iaraguã do Sul.
Serão três lombadas eletrôni
cas com velocidade máxima de
60km/h e um radar com velo
cidade máxima de 50km/h. Os

equipamentos integram o pa-
.

cote de 15 aparelhos de fiscali

zação eletrônica que serão ins
talados ao longo da BR-280, no
trecho entre São Francisco do
Sul e Corupá. Os radares devem
ser instalados até sábado, mas
só entrarão em funcionamento
após vistoria e autorização do .

Inmetro, o que deve ocorrer em
até 60 dias. O projeto faz parte
do Plano Nacional de Contro
le Eletrônico de Velocidade do
Governo Federal e integra o pa
cote de R$ 59,7 milhões investi
dos nas rodovias da região, que
prevê a instalação de 304 equi
pamentos em Santa Catarina.

bombeiro Cleomar Severino de

Araújo, que atendeu a ocorrência,
estes são os horários de entrada
e saída dos funcionários das fá
bricas da região, o que torna o

trânsito intenso.
O motociclista sofreu fraturas

no tórax, na face, nos membros
inferiores e superiores e trauma

tismo craniano. O corpo foi leva
do para o IML (Instituto Médico

Legal), de Iaraguá do Sul, para
perícia. Marcos está sendo velado
na capela do Cemitério Vila Len

zi, na rua Onélia Horst, número
700. O enterro deve acontecer no
mesmo local, às 10h de hoje.

ESTUDANTE Há seis
meses ele iniciou curso

de Enfermagem

MARCELE GOUCHE

RODOVIA Radares devem começar a funcionar

apenas em julho, após autorização do Imnetro

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 06/2012. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO.
O Município de Jaraguá do Sul, através do Fundo Municipal de Assistência Social,
representado pela sua Gerenciadora a Sr'i Eimara Orzechoswki de Souza, torna

público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial
acima, que está promovendo alteração no item IV do Edital (Habilitação). O conteúdo

integral da alteração constará no Edital Versão" que estará disponível a partir do dia
07/05/2012. Sendo assim, e porforça do §4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, esta
Administração Pública comunica aos interessados, que está prorrogando a data para
entrega, credenciamento e abertura dos Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 21 de maio
de 2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes e disputa de preços serão as 14:00 hs do mesmo dia, na

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Jaraguá do Sul (SC), 02 de
maio de 2012.

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA fi
r
L

�----------------------------------------------�.

Gerenciadora do Fundo Mun. de Assistência Social
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COM ACOMPANHANTE PARA VER UM

JOGO DASELECÃO NA EUROPA.
�

Mais informações em uma Conc�sionária Volkswagen ou em vw.com.br/promocao

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto EJife 40 anos de credibilidade. www.outoelite.com.br BANCO VOLI<SWAGEN

HÚCU'OPU·
��lUA.:S

iII1E'Iàar�
".,..-A,m

www.vw.com.br. Promoção válida até 04/05/2012 para veiculos com pinilJra sólida e custo de frete incluso, Novo Gol1 ,0,4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód. 5U11C4, básico: à vista a partir de R$ 27.990,00.
Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, coe. 5U11E4, completo: à vista a partir de R$ 33,990,00, Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET, Para os
demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente á contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2012, sem
limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km), E necessário, para a sua utilização, o cumprimento
do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 7012834. SAC: 0800 770 1926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Promoção "Torcedores Volkswagen" - válida até 03/06/2012
para concorrer a 25 viagens com acompanhante. Confira mais detalhes da programação, regulamento e do sorteio no site www.vw.com.brlpromocao. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente
(Lei n° 5.768/1971. regulamentada pelo Decreto nO 70.951/1972 e Portaria MF 41/2008) e obteve o Certificado de Autorização SEAElMF nO 06/0058/2012 expedido pela Secretaria de Acompanhamento'
Econômico do Ministério da Fazenda.

Caraguá O EI· e
A escolha perfeita

473274 6000

Máquinas e equipamentos?
O 8adesc dá uma mão para você.

Joinville: (47) 34333266
Blumenau: (47) 3326 1950

Lages: (49) 3223 2288

Florianópolis: (48) 3216 5093

Chapecó: (49) 3322 1346

Criciúma: (48) 34374833

0.46% a.m. para compra de equipamentos.Crédito com taxas a partir de

www.badesc.gov.br BADrsc Governo do Estado

SANTA CATARINA

\

I

/
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