
Teatro e cinema
Vitrine CulturalMarisol traz
Palco Móvel a Santa Catarina
a partir de hoje. Apresentações

ocorrem em Schroeder.
Benedito Novo e

jaraquá do Sul.

B8-28O
Em Brasília, hoje, a bancada
parlamentar catarinense
se reúne com oministro
dos Transportes, Paulo

Sérgio Passos, para cobrar
o projeto executivo da
duplicação da BR-280
Daiana Constantino

Página5IR

Investimentos
,

São osédeve
.25milhões

Hospi
receber

Objetivo é aumentar o setor de atendimento em oncologia e centro de imagem, construir
novas áreas para os laboratórios, ampliar o setor de internação e o estacionamento. Para
custear as obras, o conselho espera conseguir parcerias com os governosmunicipal e estadual.

MARCELE GOUCHE

Presidente do ConseUto Deliberativo, Paul() Mattos, apresentou balanço no Cejas. Página 22

Varzeano

Quatro equipes
abrem vantagem
Kiferro, Vila Lalau,
Tigre e Néki vencem
seus jogos e largam

.

na frente na segunda
fase da competição
promovida pela
Fundação Municipal
de Esportes.
Página 20

Toda sexta-feira encartada aqui no oCP

Nepotismo
MP apresenta
maisdocumentos
Intimação de Cecília
Konell, seumarido Ivo
e sua filha Fedra, já foi
ordenada. O Ministério
Público retomou as razões

quemotivaram a abertura
da ação civil pública que

.

acusa a prefeita por prática
ilegal de nepotismo.
Página 4

Embriaguez
Outra criança
é atropelada
Caso aconteceu no

domingo demanhãno
bairro Ribeirão Cavalo, em
Jaraguá do Sul.Amenina de
la anos andava de bicicleta

quando foi atingidapor
ummotorista embriagado.
Este é o terceiro caso de

atropelamento de criança
na cidade emumasemana.

I
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&Táfico
Retornou no último sábado,
o grupo qe 60 empresários
do setor "gráfico de Santa
Catarina, Goiás e São Paulo
que participaram da Missão

.

àAlemanha. Eles visitaram
a Feira Internacional da

.

IndústriaGráfica (Drupa),
realizada emDüsseldorf

.

no Gentro-IDeste do l?aís,' .

europeu: A 'missão é'"
lideradapela Federação
das Indústrias (Flesc) .Em
nossa região, já contamos
com uma série de empresas
este.

i

,I;, 'i .

/, 'iJi�ij'

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

www.ocorreiodopovo.com.br

Eficiência empresarial
Aampliação dos níveis de concorrência,

tanto no mercado internacional quan
to no doméstico, exige que as empresas
aumentem ao máximo sua produtividade.
Uma dasmais eficientes ferramentas exis
tentes é o Lean Manufacturing (produção
enxuta), que busca identificar e reduzir ou
eliminar todas as atividades que não agre
gam valor ao produto. O consultorHannes

Winkler, do Instituto Fraunhofer de Fluxo
de Materiais, de Dortmund, naAlemanha,

observa que, embora esteja crescendo, o
índice de empresas brasileiras que ado
tam o sistema produtivo ainda é pequeno,
se comparado ao que ocorre em seu país.
UNa Alemanha, a concorrência é muito
acirrada e os recursos são muito caros, há
uma pressão para que não haja desperdí
cios", explica.Winkler abordará o assunto

no Workshop Internacional Senai de Lo

gística, que o Sistema Fiesc promove no

próximo dia 16, em Balneário Camboriú.

razil
"

Ice

Constituída por cinco cooperativas do Estado,
beneficiadoras de arroz, esta iniciativa visa reduzir
custos através de redução nas duplicidades
de atividades. Seu alvo prioritário é o uso da

f\. denominação única - Brazil Rice - para seus produtos
vendidos no Nordeste, que serão despachados em
conjunto pelas cinco empresas por viamarítima. Entre
as cooperativas está a Iurití que desta forma consegue
competirmelhor emmercadosmais distantes.

A Chave
Num mercado altamente

competitivo que é o de
imóveis, um dos capítulos
mais gloriosos foi escrito
pela famíliaWolf, que em
uma jornada de 30 anos
construiu um grupo de

empresas que atendem
diversos segmentos
deste mercado. Embora
amais emblemática seja
A Chave Imobiliária,
os outros braços são a

H.Wolf Construtora e

aWolfepar, cujo início
comum foi um escritório
de engenharia. Foram
30 anosmuito bem

aproveitados e hoje
são gerados 90 postos de
trabalho entre pessoal
administrativo
e operacional.

"Bode" continua na sala
Os ruralistas conseguiram uma importante vitória com a aprovação do Código Florestal,
com os avançosmínimos reivindicados pelo setor rural do país. Devemos entender que
a preservação da natureza é fundamental, mas é irracional apontar os produtores rurais
como criminosos e principalmente criar amarras legais que emmuitos casos inviabilizam
totalmente a produção rural em regiões como à nossa. Agora, a presidentaDilma precisa
negociar, pois o veto de parte da lei aprovada pelo Congresso Nacional poderámutilar
muito o código e um veto t�tal poderá iniciar uma nova guerra com a própria base aliada.

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 licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 85/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DAABERTURA: 31/5/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, 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

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

, .

Certificação
·ambiental
o Programa de Certificação
Ambiental (Ceatex Brasil),
do Sindicato das Indústrias
de Fiação, Tecelagem e

do Vestuário (Sintex), vai
incentivar o aprimoramento'
das ações voltadas para
as boas práticas da área
como forma de aprimorar a
competitividade. No programa,
que conta com a parceria
do Senai/SC, as empresas
participantes poderão ser

avaliadas, voluntariamente,
.

quanto à adesão a normas

e a ecoeficiência de
seus processos.

Presidente
daBMW
Emmeio às especulações sobre
a vinda damontadora alemã

para Santa Catarina, o primeiro
Encontro de Ideias de 2012,
promovido pelaAssociação dos
Dirigentes deVendas eMarketing
do Brasil em Santa Catarina

(ADVB/SC), terá como convidado
especial o executivo IõrgHenning
Dornbusch, presidente do BMW
Group Brasil. Dornbusch vai falar
sobre sua trajetória profissional e
dos 13 anos de BMW - seis deles
à frente da subsidiária brasileira

-, além de destacar a atuação do
grupo alemão no Brasil. O evento

será realizado no dia 29 de maio,
às 19h, na Scar, em Jaraguá do
Sul. Os ingressos já podem se

conseguidos naAcijs.

CONCESSÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL - LAP 3514/2012
Hilmar Rubens Hertel, torna

público que recebeu da

Fundação do Meio Ambiente

(FATMA), a Licença Ambiental

Prévia, válida por 12 meses

para loteamento residencial

unifamiliar, localizado na Rua

Barão do Rio Branco, bairro

Centro Leste, em Schroeder,
Santa Catarina.

SELIC 9% 18.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

TR 0,010% 14-.MAIO.2012
...........................................................................................................................................................................................

.��� J:}.�9.?}.9 �º.:.?g.�.� .

"II" II!","I fI"'III"'/·�:·""' "1/11"11' "Ir 1'1.\ 'Ir'Ji(.�,' 1,.,,1/// s. .ln;.�1 .1Iii:'I/f,r .1!I/"LiI/,l�:WI'

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04657
1 ° 02.834
1.000.000,00
2° 02.786 24.000,00
3° 61.316 14.500,00
4° 45.529 14.000,00
5° 37.297 12.240,00

PERÍODO

BOVESPA "-3,21%
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14.MAIO.2012

NASDAQ -1,06%

ÁÇOES·····
...... · .. · .... · ..

···PETR·4····
.. · ..

ià:·gO
VALE5 37,36
BVMF3 9,81

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1244 \

04 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 20 - 25 - 28 - 29
32 - 34 - 41 - 45 - 49
53 - 60 - 63 - 67 - 81

POUPANÇA

COMMODITIES
MEGASENA
SORTEIO N° 1388
22 - 29 - 31 - 43 - 50 - 54

14.MAIO.2012

.. -2,22%

.... -1,68%

.. -4,29%
. 0,5005 15.MAIO.2012

PETRÓLEO - BRENT .. 0%

OURO 11 0,03%

US$ 111,500
US$ 1558,420

QUINA
SORTEIO N° 2895
17 - 21 - 22 - 35 - 74

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1071
PRIMEIRO SORTEIO
06 - 12 - 14 - 21 - 31 - 44
SEGUNDO SORTEIO
10 - 15 - 20 - 22 - 37 - 38
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LIBRA (EM R$) 3,2028 3,2040. 1,36%
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- /\ embriaguez ao volante é uma das principais cau
.l'\sas de acidentes emortes no trânsito brasileiro. O

,
'

álcool e as demais substâncias de 'efeitos embriagantes
atuam diretamente sobre o sistema nervoso central,
diminuindo sensivelmente a capacidade de reação
diante de circunstâncias que ocorrem quando se está

guiando um veículo. Recentemente, o Superior Tribu
nal de Justiça (STD decidiumanter a obrigatoriedade
do teste do bafômetro ou do exame de sangue e rejei
tar outros tipos de prova (como exame clínico e depoi
mento de testemunhas) para se comprovar a embria

guez de motoristas ao volante em processo criminal.

. '

dutores de veículos que entram na Justiça contra a

Lei Seca alegam que ninguém é obrigado a produzir
provas contra si, uma vez que aConstituição Fede
ral resguarda as pessoas da autoincriminação. Mas
quem não deve, não teme. Se negar a fazer o teste

do bafômetro só é problema para quem estiver in

fringindo a lei. Como já foi dito, exaustivamente, o
motorista que assume o volante embriagado tam

bém assume os riscos de sua atitude, ou seja, as
sume o risco de matar. Com esta convicção, o jornal
OCP também apoia a campanha "Não foi Acidente",

, que visa endurecer a lei contra este tipo de crime.

Quem não deve, nâo teme.
Se negar a fazer o teste do

bafômetro só é problema para
quem estiver infringindo a lei.

Segundo decreto editado pelo governo federal, um
motorista pode ser responsabilizado criminalmente
se for comprovada uma quantidade de álcool acima
de seis decigramas por litro de sangue, porém os con-

Charge
FALTA TAXI.••

"

VOC'f. DtSSe. QUE.
NÃo IAAP�
NE.M MAíAN'DO!

Do leitor

Como está sua fisionomia?

Diariamente tenho a oportuni
dade de conviver commuitas

pessoas. Com algumas tenho con

tato direto; com outras, limito-me
a observar seus rostos, gestos, con
duta.Algo que chamaminha aten

ção refere-se ao fato de ver e sentir

que muitas apresentam em sua fi
sionomia traços de tensão, tristeza,
compassividade, falta de energia,
como se nelas não existisse vida.

Perguntei-me: O que leva os seres a
se encontrarem nessas condições?
Falta de perspectivas por não ve

remurn futuro dignoporviver? De
silusões? Infelicidade? Angústias?
Onde está a alegria sã pelo fato de
existir? E agratidão aDeuspor tudo
que herdamos nessaCriação?

Recordei de mim há alguns
anos, quando a vida não tinha o

conceito que tem hoje e tudo pa
recia urna rotina interminável.
Não tinha consciência de meu

valor como pessoa, desconhecia
meus recursos internos, minhas
aptidões e capacidade paramudar
o que nãome servia. Tudo eramo
tivo para queixas e o desassossego
me invadia; não sabia como con-

- 'quistar urn destino melhor.
Como estudante de Logosofia,

observo hoje muita serenidade
em meu interno, conquistada
pelo equilíbrio que tenho apren
dido a obter com os conheci
mentos dessa ciência : "A vida
não deve terminar como termi
nam as horas do dia, agonizando
em um entardecer. A vida tem

que ampliar seus horizontes; fa
zer longas as horas da existência

para que o espírito, incorporado
na matéria, experimente a gran
diosidade de sua criação...

"

Aprendi que a pedramaior era
colocada pela aversão, desânimo,
resistência a realizar algo; que
para evitar angústias precisava
manter ágil a vida, ampliando-a
com objetivos superiores aos que
antes me moviam, consciente de
minhamissão sobre a terra.

Esse conhecimento está aces

sível a todos e muda a fisionomia

daqueles que o desfrutam.

RosanaMagalhães
PahI, assistente social e
estudante ele Logoso&a

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

Vacinamoral
Deitei olhando para o teto, cruzei os braços atrásda cabeça à guisa de travesseiro e fiquei pen
sando. Depois de alguns minutos, quase dei um

salto, só me vieram à cabeça nuvens pardas, pensa
mentos do cotidiano das notícias da televisão. E sa

bes o que me fez quase saltar da cama? Uma vacina.
É, uma vacina. Fiquei pensando em como rea

giriam os pais se soubessem que foi lançada uma
vacina moral. Uma vacina que seria dada às crian

ças a exemplo dessas todas que andam por aí con
tra sarampo, coqueluche, pólio, essas ...

Uma vacina moral blindaria o ser humano para
não ceder diante de tentações futuras; não meter a
mão onde não deve, não prevaricar, não isso, não
aquilo, tudo dentro de uma ordem moral. Será que
os pais levariam os filhos para tomar essa vacina?

Queres minha opinião? Raríssimos pais levariam
seus filhos para tomar a vacinamoral.

Diriam que a vacina deixaria os filhos tolos, que
eles seriam mais tarde passados para trás COJJl mui
ta facilidade pelos que não tomaram a vacina, isso e

mais aquilo. - Não, definitivamente não, essa vacina
não, que arrumem outra. Os pais diriam isso.

O que hoje vemos é um retrato retocado da falta
de educação dos pais para com esses hoje "velhos"
que estão acuados, cercados de acusações de cor

rupção. Todos velhos, nenhum abaixo dos 40 anos.
Ou você me vai querer convencer de que um su

jeito bem educado na infância, "vacinado" moral
mente pelos pais, vai se tornar corrupto depois de
velho, depois de chegar à vereança, à deputação,
à senatoria, ao empresariado...? Claro que não, es
ses canalhas que andam por aí, canalhas, eu disse,
nunca foram educados, "vacinados" moralmente
pelos pais. Pensei, pensei e desisti de pensar. Ten
tei dormir e não consegui. Levantei e fui achar o

que fazer. Ora bolas, vacina moral, ora bolas ...

Mulheres
Que horror! Integrantes de uma Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito que investiga
violência contra as mulheres, resumiu em Porto

Alegre a situação por que passam as brasileiras: -

"Temos constatado a precariedade dos recursos

para a área na maioria dos Estados para atender
as mulheres", afirmou uma representante dá Co
missão. Quem não sabe disso? E a precariedade
começa pelo machismo da "justiça" brasileira ...

Elas
Muito da violência contra a mulher tem ori

gem nas próprias mulheres. Quantas um dia
levaram o primeiro tapa e não réagiram, não
caíram fora, continuaram a apanhar, quantas?
Quantas foram avisadas de que seriam mortas

e não acreditaram? Digo nas minhas palestras
às garotas em colégios: acabem com o namoro

diante do primeiro ato agressivo do vagabundo,
diante do primeiro tom de voz mais alto. Caiam
foram, mandem os vagabundos pastar. Fazem
isso? Fazem nada. Então não se queixem.

Falta dizer
Eu a conheço. É uma senhora de 70 e poucos

anos, uma idosa. Uma pessoa dessa idade vem

de outra época, uma época em que os ladrões
eram ladrões, tinha cara de ladrões e não se atre

viam em certos lugares. Essa senhora teve a bolsa
roubada dentro de uma igreja, durante amissa. E
olhe que ela foi rezar. Adiantou? Um horror, hoje
só existe inferno, o céu sumiu ...

\
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Prática de nepotismo
MP apresenta documentos

Intimação de Cecília,
Ivo e Fedra já foi
ordenada. Mas, eles
não serão obrigados
a se manifestar

JARAGUÁ DO SUL -

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

Verônica Lemus

O processo de ação civil

pública, instaurado pelo
Ministério Público do Estado,
para investigar o caso de nepo
tismo na Prefeitura de Jaraguá
do Sul teve nova movimen

tação com a apresentação de
mais documentos pelo promo
tor da Comarca> de Jaraguá do

Sul, RicardoViviani.
Na sexta-feira, dia 11, foi or

denada a intimação das partes
rés Cecília Konell, Ivo Konell,
Fedra Konell. O ofício convoca

os intimados a se manifesta

rem, se desejarem, sobre a apre
sentação de novos documentos,
acostados ao processo pelo MP.

Os documentos retomam

as razões para a abertura .da
ação, que defende a posição
de que a nomeação da filha

.
e do marido da mandatária a

cargos públicos constitui -se

prática de nepotismo, a des

peito da Súmula 13, do Tribu
nal Federal, que não qualifica
como prática irregular quan
do parentes ou cônjuges são

FD..IIA DA PREFEITA Fedra diz que ainda não recebeu a notificação

nomeados para cargos em

comissão ou em funções de

confiança. Entre os docu

mentos, constam recortes

de jornais, mencionando os

desdobramentos do caso.

Em 5 de março, a juíza da
Vara da Fazenda da Comarca
de Jaraguá do Sul, Candida

Brugnoli, determinou à líder
do Executivo a ordem de exo

neração dos parentes através
de uma tutela antecipada, que
coube recurso.

Mas, em resposta ao pe
dido de liminar movido pelo

Possíveis írregularídades
em obras daPrefeitura

Por conta de denúncias
feitas por trabalhadores sobre

irregularidades em obras da
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
a presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
e do Mobiliário (Siticom), He
leriice Vieira dos Santos, disse
que irá verificar na tarde de

hoje todas as reformas de pos
tos de saúde e escolas da em

presa licitada para o serviço.
"A intenção é checar se as

denúncias procedem para
então protocolá-las ao Mi
nistério Público do Trabalho",
disse a presidente. Segundo
os trabalhadores, a empresa
contratada para o serviço não
estaria fazendo o pagamento

do salário, que estariam atra

sados desde março, e também
não teria feito o registro em

carteira de trabalho. Além dis
so, equipamentos básicos de

segurança, como capacetes,
tiveram que ser comprados
pelos próprios trabalhadores.

O atraso das reformas e o

alto custo de cada obra tam-
-

bém geraram desconfiança
entre os trabalhadores. De
acordo com eles, a reforma do
Posto do Rio Cerro, por exem
plo, não custou mais de R$ 30
mil, mas foi orçada em R$ 79

mil, com aditivo de R$ 10 mil.
"Com mão-de-obra, os gastos
não ultrapassaram R$ 9 mil",
avaliam ..

marido e pela filha, o desem

bargador Rodolfo Tridapalli,
do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, decidiu por
suspender a decisão da juíza,
permitindo que ambos retor

nassem aos seus cargos até o

julgamento da ação.
Cecília e Ivo estão em fé

rias, e Fedra disse que não
recebeu a notificação do MP.
"A última notícia que soube
sobre esse caso foi da decisão
do desembargador que per
mitiu que retornássemos aos

cargos".

"
A última notícia

que soube sobre

esse caso foi
da decisão do

desembargador
que permitiu que
retornássemos
aos cargos.

Fedra
Konell

DIVULGAÇÃO

REUNIÃO Estado vai descontar as faltas
dos professores que entraram em greve

Mudanças
Trocas no Paço
são feitas hoje
Será nomeada hoje ao cargo

de secretária da Administração da
Prefeitura de Jaraguá do Sul a filha
da prefeita Cecília Konell (PSD),
Fedra Konell. Segundo o prefei
to em exercício, Irineu Pasold

(PSDB), ela está assumindo o cargo
que pertencia ao marido da man
datária' Ivo Konell, exonerado pela
segunda vez em razão da sua saída,
na última sexta-feira, dia 11, para
acompanhar a esposa em viagem
de férias. "Por ser um cargo comis

sionado, não haveria como ele sair
de licença remunerada, cabendo
só a exoneração", explicou Pasold.

Esta é a segunda vez que Ivo
Konell é exonerado do mesmo

cargo. Em março deste ano, a juíza
Candida Brugnoli ordenou à líder
do Executivo que exonerasse o

marido e a filha, por entender que
suas nomeações constituíram ne

potismo. No entanto, ambos pu
deram retornar ao cargo depois de
recorrerem da ação, sendo que Ivo
voltou à Secretaria de Administra

ção no dia 26 de abril.
Para substituir o pai, Fedra teve

de deixar a chefia do gabinete, que
passa a ser ocupada hoje pelo ex

diretor de patrimônio, Gilmar Lu
dwichak. Também no troca-troca,
na terça-feira passada, dia 8, o jor
nalista Emerson Gonçalves foi no
meado para a função de subgerente
de Comunicação, em razão da no

meação de Sandro Basso - a quem
pertencia o posto - ao cargo de dire
tor da pasta no lugar de Agostinho
Oliveira, que se desincompatíbili
zou para disputar a eleição.

Educação
Segunda D1esa
de negociações

Em ocasião da segunda ro

dada de negociações. entre o

governo do Estado e o Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores
em Educação), na manhã de

ontem, o negociador DécioVar
gas comunicou a decisão do se

cretário Eduardo Dechamps, de
descontar as faltas dos profes
sores grevistas em três parcelas:
maio, junho e julho, e que o res

sarcimento somente virá após
a reposição das aulas, a ser ini
ciada depois da reunião entre

Estado e regionais no próximo
dia 17. O Sinte entendeu a de-
cisão do secretário como uma

forma de punição.
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! defini9ão
No sábado, dia 18, o PT
de Guaramirim deve
decidir um nome para
lançar para amajoritária.
DisputaÍn a oportunidade
de concor�er a pT�feito

I Eval(loJôã:O�úncke8:e"
Evaristo CavhÍuioli.
Caso não haja.consenso
nesta semana, o partido
realiza as prévias.

'I·

aguarda a posição
do PT para saber se
haverá ou não coligação
para esta eleição. Se a

respo.sta for'J;l�gat�vaJ o
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Daiana Constantino 3275-0065
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BR-280: .resposta sai hoje
Hoje, a bancada parlamentar catari

nense se reúne com o ministro dos

Transportes, Paulo Sérgio Passos, para
tratar sobre os projetos previstos para as

rodovias do Estado. O primeiro assun

to da pauta é a BR-280. Em outubro do
ano passado, o ministro garantiu a uma

comitiva de empresários e políticos da

região Norte a conclusão do projeto exe

cutivo de duplicação da via entre Iaraguá
e São Francisco. Portanto, hoje deputa
dos e senadores cobram uma resposta do
governo. O projeto de duplicação da BR-
280 se arrasta desde 2008.

DIVULGAÇÃO

Ontem à noite, a executiva do DEM se reuniu e definiu o nome do
vereadorAdernar Possarnai como pré-candidato a prefeito por Jaraguá.
A sigla já tem parceria com o PSDB, que tem como pré-candidata à
corridamajoritária a suplente de senador Niura Demarchi. Sobre
outras alianças, o partido ainda está aberto para conversações até junho.

Mobilidade
urbana
Hoje, o Núcleo de Responsabilidade
Social Empresarial de Jaraguá do
Sul promove Mesa Redonda com o

tema "Mobilidade urbana - Cidade

inteligente para vivermelhor",
às 19h, no Centro Empresarial,
com participação de empresários,
profissionais, estudantes
e a comunidade em geral.

Mérito da
Defesa Civil
o secretário da Defesa Civil de Iaragua
do Sul, JairAlquini, vai receber no
próximo dia 21, às 9h, na Assembleia
Legislativa, aMedalha "Mérito da
Defesa Civil do Estado de Santa
Catarina" que homenageiamilitares
estaduais e federais, civis e instituições
que tenham se destacado nas

atividades competentes ao órgão.

Lei da Ficha Limpa
A partir de hoje circula a revista Rolling Stone Brasil que traz reportagem sobre o cenário

político, destacando a Lei da Ficha Limpa. Com base no livro Ficha Limpa: AVitória da
Sociedade, amatéria analisa profundamente a postura dos partidos políticos em relação aos

candidatos barrados pelo legislativo. Além disso, destaca as fragilidades da legislação e os

obstáculos que ela precisará transpor. Em depoimento, o cientista político David Fleishner
chama a atenção para os possíveis entraves que a lei pode sofrer, principalmente, durante o

período eleitoral. Segundo ele, nas próximas eleições, o recurso das liminares para a reeleição
de candidatos com as contas penduradas na Justiça deve atrapalhar a aplicação,da lei.

De olho
Os parceiros PT, PHS, PC do

B, PTN continuam de olho no

PMDB, do deputado Carlos

Chiodini, para formar uma
parceria nesta eleição.

Celebração
Um almoço de comemoração
aos 90 anos do PC do B está
marcado para este dia 20, às
11h30, no Clube dosViajantes,
no bairro Três do Norte.

Acesso à

informação
A Lei Geral de Acesso à

Informação entra em vigor
amanhã. O governador
Raimundo Colombo (PSD)
já apresentou o novo Portal
da Transparência, que pode
ser acessado em www.

transparencia.sc.gov.br.

Planos e

articulação.
Pré-candidato a prefeito,
Dionei da Silva está aberto
a conversas com todos os

partidos. Conversas informais
já ocorreram com o Pp, PMDB,
PSDB e o PSD. No momento, o
PDT trabalha na organização
dos núcleos, do planejamento
estratégico do partido e na

elaboração das propostas.

www.imoveisplaneta.com.br

(47)327 - 100

Mais de 1.400 municípios
têm restos a pagar e os

prefeitos disseram que não
têm condições de pagar.

Além disso, 350 municípios .

disseram que estão com a

folha de pessoal atrasada.
Do presidente da

Confederação Nacional de
Municípios, Paulo Ziulkosky.

F'que por dentro de tudoque acon.tece na �eg;õo

@ocorreiodopovo
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Mais uma forma de

proteção do cliente
Município será um dos primeiros a integrar
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

, ,

Nos próximos dias, o Procon
de Jaraguá do Sul lançará

mais uma ferramenta para ser

utilizada pelos consumidores

que queiram pesquisar a situ

ação do fornecedor de algum
produto. O SistemaNacional de
Defesa do Consumidor (Sindec)
será o "SPC" dos fornecedores,
conforme o diretor do Procon,
Adilson Macário de Oliveira Jú
nior. "Estamos fazendo testes e

em breve estaremos trabalhan-

"
.

f

do com o programa", afirma.
O Sindec é coordenado pelo

Departamento de Proteção e

Defesa do Consumidor, do Mi
nistério da Justiça, e integrado
por Procons e entidades civis

de todo o país. O programa
visa assegurar a transparência
nas relações de consumo, tan
to para os clientes como para
os fornecedores e com isso,
criar um mercado de consumo

mais equilibrado.
Com a parceria, o consumi

dor poderá acessar o sistema

para buscar mais segurança na

aquisição ou compra. I�S infor

mações do posto de atendimen
to serão exportadas e o cliente

poderá pesquisar os locais que
têm mais reclamações", afirma r'

Macário. Outra vantagem para ,

os .compradores é que os forne

cedores terão de se ajustar ao

Código do Consumidor.
Os funcionários do Procon

estão realizando testes para
a instalação do serviço. Caso
não precise passar por ade

quações, o Procon do Estado

deve instalar esta nova forma

de atendimento em duas se

manas. "Se houver incompati
bilidade entre os sistemas da

prefeitura e o Sindec, vamos

precisar de um pouco mais de

prazo", diz Macário.

Adequações
.

Serviço de táxi passarápormudanças
Melhorias no serviço ofereci

do pelos taxistas e adequação às

novas legislações são os fatores

que motivaram a criação da As

sociação dos Taxistas de Iaraguá
do Sul (Atajs), afirma José Fer

nando Lemes dos Santos, pre
sidente 'da entidade. Fundada

em 23 de novembro de 2011, a
entidade procurou a prefeitura
no início do ano para discutir as

adequações necessárias para a

implantação da nova legislação,
que estipula, entre outras coisas,
a contratação dos serviços atra
vés de licitação.

Além das adequações às re

gras, Santos diz que outra pre
ocupação da entidade é no dé
ficit de veículos que prestam os

serviços. I� população está sen

do prejudicada, está faltando

táxi", afirma. A frota de veícu

los, que é de 56 carros, deveria

ser de 95, conforme o presiden
te da associação.

Charles Roberto Wash, se

cretário da Atajs, assegura que
a entidade está empenhada na

busca de melhorias. "Estamos
analisando experiências e pro

postas para entender como fun
ciona em outras cidades", garan
te. Os modelos de Curitiba e São

José dos Pinhais estão servindo

de referência aos taxistas.
EDUARDO MONTECINO

"

JARAGUA DO SUL A frota de veículos, que é de 56 carros, deveria ser de 95

I I, � • I

EDUARDO MONTECINO

TRANSPARÊNCIA Macário explica que o portal
irá apresentar informações sobre fornecedores

Guaramirim também
terá cadastro no Sindec

"Ê um cadastro nacional e

vai globalizar as informações",
justifica Janaina Rau de Carva

lho, gerente do Procon de Gua
ramirim. Para ela, o serviço vai

facilitar para os consumidores,
que terão acesso aos cadastros

das lojas, já que as informações
estarão disponíveis a todos pela
Internet. Além disso, dará agili
dade para que o cidadão exija o

cumprimento do CódigoNacio
nal do Consumidor, destaca.

Alguns funcionários do pos
to de atendimento passaram

por capacitação em fevereiro.

"Agora, a equipe já está qualifi
cada para dar um bom atendi

mento à população", assegura.
Devido a prioridade dada pelo
Procon estadual aos municí

pios pólos, a previsão é de que
em três ou quatro meses já es

teja em funcionamento o Siste

maNacional de Defesa do Con
sumidor em Guaramirim.

utros murríeípíos
Massaranduba e Schroeder

querem implantar o sistema
Massaranduba ainda não

fez o convênio para disponibi
lizar o serviço, mas, conforme
o coordenador executivo do

Procon, CleisonDaniel Novak,
o município tem interesse de

fazer a parceria com o Procon

estadual. "Tivemos uma con

versa com o prefeito e ficou
definido que vamos fazer a

parceria", afirmou.

A expectativa é de que em

três meses, nomáximo, o siste
ma seja implantado em Schro
eder. "Já temos uma senha

para nos ambientarmos com

o sistema" afirma a atenden

te do órgão, Sheila Varella. Em
Corupá, quem procura a pre
feitura para fazer reclamações
é orientado a procurar o posto
de Iaraguá do Sul.

Curta a nossa página no Facebook e
,

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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Medidaspara diminuir

impacto com enchentes

n

Especialista apresentou propostas para
incorporação no Plano Diretor da cidade

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Trazendo a experiência ad

quirida com as enchentes

de Blumenau, o professor, enge
nheiro civil e mestre em recursos

hídricos e saneamento, Adilson

Pinheiro, falou sobre obras hi

drológicas, enchentes e mapea
mento de áreas alagáveis de Iara
guá do Sul. Em palestra realizada
na última quinta-feira, no Ifsc

(Instituto Federal de Santa Cata

rina), o especialista apresentou
seu estudo sobre medidas que

o Correio do Povo: O que é

uma obra hidrológica?
Adilson Pinheiro: Uma obra

hidrológica seria na verdade
uma obra que está pensando
como trabalhar com a questão
da água dentro da bacia, dentro
dos diferentes locais em que a

água se apresenta, então como

manejar essa água seria uma

obra considerada hidrológica.

OCP: Quais são as medidas
.

aplicáveis a curto e longo pra
zo em Jaraguá para evitar en
'chente?

AP: Na verdade a gente teria.

que pensar o seguinte: a en

chente é um fenômeno bastan

te natural. O que se pode fazer

é minimizar os efeitos que ela

produz por conta da sua ocor

rência e minimizar um pouco a

sua geração, que pode ser feita a
partir do controle dos fatores de
geração, como escoamento da

água, a vazão do rio, e aí têm vá

rias medidas que hoje estamos

visam àminimização dos impac
tos causados pelas inundações.

. Pinheiro destacou a impor
tância do mapeamento das áreas

de risco e disse que a aplicação
das proposições de medidas e

melhorias depende do encami

nhamento delas à Câmara de
,

Vereadores para serem incluídas

ao Plano Diretor da cidade, o que
deve ocorrer somente após a con
clusão do estudo. Mas segundo
o secretário da Defesa Civil, Jair
Alquini, o trabalho do professor já
vem sendo utilizado como parâ
metro pelos órgãos competentes.

trabalhando. No. passado sem

pre se pensou em fazer grandes
obras que não resolveriam os

problemas. Pois, com a urbani

zação, sempre vai ter cada vez

mais a ocorrência de enchente.

Cada um deve fazer o seu pró
prio controle. Então,' a soma

das várias ajudas individuais vai
fazer com que se reduza a en

chente. É uma novamodalidade
para superar essa dificuldade

que tradicionalmente a gente
sempre buscou e que na verda

de nunca resolveu. \

OCP: Então, existem áreas

que costumam ser alagadas, e
o objetivo do mapeamento é
localizá-las.

AP: Exatamente, é o que
chamamos de áreas com ris

co de inundação. A enchente é

um processo que acontece, e se

formos ocupar essas áreas com

risco de inundação, tem que

pensar de forma diferente. Não

pode usar a mesma tecnologia,

A palestra, que contou com

a participação de cerca de 150

pessoas, faz parte do programa
de capacitação de qualidade
ambiental promovido pela De

fesaCivil. De acordo comAlqui
ni, o programa de capacitação
foi um projeto piloto. "Nossa

intenção é dar sequência a esses
cursos, sendo que para o próxi
mo estamos planejando traba

lhar com a construção civil, para
prevenir rachaduras em.mora

dias, consequentes da má con

dução das obras e não provo
cadas por movimentos do solo".

A data para o novo curso ainda

não foi definida. Continue lendo

sobre o tema na entrevista abai

xo com o especialista Pinheiro.

por exemplo, de edificação. A
forma de projetar a ocupação
das áreas inundáveis é que tem

que ser diferente.

OCP: E quais resultados e

medidas que você pode apre
sentar hoje?

AP: Posso dizer que hoje
trabalhamos para conviverme

lhor com as enchentes. Convi

ver significa o seguinte: fazer

a ocupação do espaço, mas de

forma sustentável, de tal ma

neira que os danos gerados
pelas enchentes sejam os me

nores possíveis. Apresento um

estudo que já se tem e que tem

sido utilizado no mundo intei

ro' que é o gerenciamento das
áreas de risco. E para fazer isso

tem -se a necessidade de fazer o

mapeamento dessas áreas. En

tão o que a gente fez foi a partir
do conhecimento da história

de enchentes que acontece

ram em Iaraguã, de propor um
mapeamento, de onde estão as

: I

PROFESSOR Com experiência das cheias
de Blwnenau, engenheiro civil explanou sobre
estudo de gerenciamento das áreas de risco

áreas de mais risco, e aí para
essas determinadas regiões su
gerir um determinado tipo de

ocupação. Nisso nós teríamos

a chance de ter menores danos

durante a ocorrência de enchen
te. Mas hoje as pessoas não co

nhecem isso, e colocam muitos

bens materiais e humanos den

tro dessas grandes áreas de ris

co, e quando tem enchente as

perdas são significativas. O que
se tem que buscar é exatamen

teminimizar essas perdas.

OCP: A falta de conheci

mento dessas áreas alagadas
se deve a que? Não se tem um

estudo completo ou essas in

formações não estão dispo
níveis?

AP: É sempre uma grande
dificuldade deixar isso registra
do. As pessoas até sabem mais

oumenos onde é que ocorreu a

enchente. Quando alguém vai

construir, precisa saber qual é
a posição do terreno. É nesse

sentido que a gente está for

mulando esse trabalho, para
dar 'um instrumento ao plane
jador, no dia-a-dia que ele está

aprovando uma obra para uma

construção, que essa licença
leve em consideração o risco de

inundação para aquele local.

, ;.
I

'. ,

, -:
I:
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OCP: Isso precisa passar

por um projeto de lei?
AP: Ah sim, o que a gente

está fazendo é uma proposição
que posteriormente o municí

pio através da Câmara de Vere

adores tem que transformar em

lei e colocar dentro do Plano

Diretor da cidade. A gente jãfez
trabalhos semelhantes no caso

de Blumenau, que o Plano Di

retor já contempla as áreas de
risco. E isso é o que está sendo
trabalhado no país inteiro, um
planejamento urbano baseado

no conhecimento das áreas de

risco, seja na inundação seja de
desmoronamentos, nesse caso

aqui (Jaraguá) só inundação.

"
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
DI

Lunender �Z!�Z-
•

Lunelli �akaZçQ�

Brasil visto por "Le Monde"
-

Emmaio de 1971, o Correio do Povo publicou amaté-

ria que dizia: I'A Casa Branca, o Departamento de Estado

e os círculos financeiros de Nova York concedem atual

mente pouco crédito a Argentina, enquanto o Brasil, do

general Garrastazu Médici, é manifestamente a criança
mimada de todos os dirigentes e dos grandes bancos dos
Estados Unidos". A afirmação consta de artigo do vesper
tino francês LeMonde que, sob títuloTranquilizadorBra
sil. inquietante Chile ... , analisa a política do presidente
Richard Nixon na América Latina. lOS dirigentes norte-

americanos - escreve o enviado especial do jornalWa

shington - ressentem a incessante ronda de uniformes

na Plaza de Mayo e amanifesta incapacidade dos milita

res argentinos de encontrar uma saída política razoável

para seus problemas de consciência. Esses dirigentes -

acescenta- estabelecem facilmente um paralelo entre os

'bons' militares brasileiros, que conseguiram uma taxa

de crescimento econômico de 7 por cento em seu país,
em 1970, e os 'maus' militares argentinos, cujas motiva
ções lhes parecem particularmente obscuras".

..

...._......_ge s

Pierre Curie

Pierre Curie foi urn físico francês, pioneiro no estudo da cristalogra
fia emagnetismo. Recebeu oNobel de Física de 1903, juntamente com
a sua mulher Marie Curie, outra famosa física. Pierre não frequentou
a escola primária nem a ginasial, foi educado em casa pelo seu pai,
e nos primeiros anos da sua adolescência rêvelou uma forte aptidão
para a matemática e a geometria. Aos 16 anos, bacharelou-se em ci

ências e aos 18 anos já tinha obtido o equivalente a urn grau superior,
mas não seguiu imediatamente para o doutoramento por falta de di
nheiro. Em vez disso, trabalhou como instrutor de laboratório. Antes
dos seus famosos estudos de doutoramento sobre o magnetismo, ele
concebeu e aperfeiçoouuma balança de torção extremamente sensí
vel paramedir os coeficientesmagnéticos. Pierre Curiemorreu em 19

de abril de 1906, ao sair de um almoço na Associação de Professores

daFaculdade de Ciências.A sua cabeça foi esmagadapela roda deuma
carruagem, escapando a urna provávelmorte por envenenamento por
radiações como a que veio amatar a suamulher.

MARCELE GOUCHE

'''''''....
�,.---

A imagem preto e branco acima registra ri Banco Nacional do Comércio,
na década de 1980. Hoje, no local, funciona a agência do Banco Santander

Grupo Lunelli
I

eo
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Ana Bolena é
condenada por traição
Ana Bolena foi rainha da Inglaterra de 1533

a 1536, sendo a segunda esposa de Henrique
VIII, mãe da rainha Isabel I, emarquesa de
Pembroke. Seu casamento com HenriqueVIII foi
polêmico do ponto de vista religioso, e resultou
na sua condenação por traição, em 15 de maio

de 1536. Era filha de Sir Tomás Bolena e Lady
Elizabeth Howard, e foi educada na França,
principalmente como dama de companhia da
rainha Cláudia de França, esposa de Francisco

L Voltou para a Inglaterra em 1522. Apaixonou
se por HenriqueVIII. A princípio, Ana resistiu
às tentativas do rei em seduzi-la e torná-la sua

amante, como sua irmã, Maria Bolena havia
sido. HenriqueVIII anulou seu casamento
com Catarina de Aragão para que pudesse
se casar comAna Bolena. No mesmo ano de
sua condenação, Ana foi decapitada por um
carrasco francês. Seu corpo e a cabeça foram
enterrados num túmulo desmarcado na

Capela Real de São Pedro adVincula

2 1

Incêndio no Butantan

"

Em 15 de maio de 2010, um incêndio atingiu
o Prédio das Coleções do Instituto Butantan,
em São Paulo. Havia indícios de que o incêndio

teria destruído mais de 70mil espécies de
serpentes, além de mais de 450mil espécies
de artrópodes, que estavam conservadas em

solução de álcool 70% ou a seco. A coleção,
referência para descrição de espécies e utilizada

para pesquisas científicas, era amaior do
Brasil e amaior do mundo desses animais

para uma região tropical. O material coletado
em mais de 100 anos foi perdido, mas, após a

perícia e análise dos cientistas, foi constatado

que cerca de'S% do acervo poderia ser

recuperado. O prédio mais atingido, construído
na década de 1970 e reformado há dez anos, não

tinha um sistema de proteção contra incêndios.
Um projeto de R$ 700mil havia sido enviado
à Fapesp pelo curador Francisco Luis Franco
para a instalação de um sistema anti-incêndio

no prédio destruído pelas chamas. No entanto,
a Fapesp defende que teria destinado quase R$
,

1 milhão, entre 2007 e 2008, para o Butantan

reforçar sua infraestrutura, mas que nenhuma
parte desses recursos teria sido utilizada para
prevenção de incêndios.
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Teatro e
•

cinema

na Vitrine
'Cultural
Marisol

Blu,dotume
Rio,uma

daS atrações
do palco
itinerante
daMarisol'

Nesta edição, a vedete do projeto será o teatro, que passará por
Schroeder; Benedito Novo e Jaraguá do Sul em palcomóvel

anta Catarina recebe a partir de hoje a

terceira edição do Vitrine Cultural Ma

risol, projeto que está levando teatro e

cinema gratuitos a cincomunicípios de
três Estados brasileiros até o dia 31 de

maio. As apresentações acontecem na

"carroceria' de um caminhão que se "transforma"

em palco - o Palco Móvel. Em Santa Catarina, o

projeto passará por Schroeder (dias 15 e 16), Bene
dito Novo (17 a 19) e Jaraguá do Sul (21 a 24). Além
das atrações teatrais, o público poderá acompa
nhar sessões da animação "Rio, O Filme".

Entre as atrações está a companhia baiana de te
atro Cabriola, com o espetáculo "Fábulas Fabulosas",
que funde elementos do lúdico e do pedagógico. Um
macaco lutando por sua banana, um leão preso na

armadilha de um caçador e as aventuras de um velho

paravender seuburro são algumas das aventuras. Já a
CiaTeatro LáNos Fundos, de Criciúma, encena o solo
de palhaço "Clovs o Internacionável", há seis anos em
cartaz. Com muita música, a peça é conduzida com

. auxílio da própria plateia. A companhia catarinense

acompanhou a caravana no Ceará e depois seguirá
com o projeto para o Rio Grande do Sul, onde o ro

teiro/será encerrado, de 28 a 31, em Novo Hamburgo.
Ao todo serão 48 apresentações e a expectativa

é de que mais de nove mil pessoas participem do

projeto que oferece atrações gratuitas voltadas para
a família. Aprovado pela Lei Rouanet de Incentivo à

Cultura, o Vitrine Cultural é patrocinado pela em
presa catarinense Marisol, com realização do Mi

nistério da Cultura e produção da Magma Cultura.

Serviço
Schroeder
Local: PraçaCentral- em frente à prefeitura
15demaio
14h - Cia de Teatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"

15h30-CiaTeatroLáNosFundos-"Clovs o internacionável"

19h30 - Sessão de cinema com "Rio, o Filme"

16demaio
9h - Cia deTeatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"
10h15-CiaTeatroLáNosFundos-"Clov'sointemacionável"

14h - Cia de Teatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"

15h30-CiaTeatroLáNosFundos-"Clov'so ínternacíonável"

Jaraguá do Sul
Local:Próximo à LojaOne StoreMarisol-VIla Lalau.
21demaio
14h - Cia deTeatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"

15h30-CiaTeatroLáNosFundos- "Clovso intemacionável"

19h30 - Sessãe de cinema com "Rio, o Filme"

22demaio
9h - Cia de Teatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"
10h15-CiaTeatroLáNosFundos-"Clov'sointemacionável"

14h - CiaTeatro LáNos Fundos - "Clov's o intemacíonável"

15h30 - Cia de Teatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"
19h30 - Sessão de cinema com "Rio, o Filme"

23demáio
9h - Cia de Teatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"
10h15-CiaTeatroLáNosFundos-"Clov'sointemacionável"

14h - Cia de Teatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"
15h30-CiaTeatroLáNosFundos-"Clov'so intemacionável"

19h30 - Sessão de cinema com "Rio, o Filme"

24demaio
8h15 - Cia de Teatro Cabriola - "Fábulas Fabulosas"

9h15 - CiaTeatro LáNos Fundos - "Clov's o internacionável"

Sobre aMarisol
Com 47 anos de mercado, a catarinense Marisol é

hoje uma das maiores empresas nacionais do segmen
to do vestuário, reconhecida como gestora de marcas

e canais de distribuição. Mérito alcançado ao priorizar
intensamente a inovação e o respeito, conceitos que

sempre fizeram parte de todas as estratégias da compa
nhia. Em seu quadro institucional, seis grifes de alcance
intemacional-Marisol, Mineral, Criativa, Babysol, Lilica
Ripilica e TigorT. Tigre. Hoje, aMarisolmantém três par

ques fabris compostos por cinco unidades industriais,
sendo três em Santa Catarina (Jaraguá do Sul, Benedi
to Novo e Schroeder), uma no Rio Grande do Sul (Novo

Hamburgo) e uma no Ceará (Pacatuba). Nesses comple
xos industriais, o grupo possui capacidade para produzir

17 milhões de peças de roupas, 2,5 milhões de pares de

calçados e 2,5 milhões de pares de meias por ano. Além

disso, empregamais de 4,8 mil colaboradores diretos.

Sobre o proponente
O Vitrine Cultural Marisol é produzido pela Mag

ma Cultura, cujo diretor, Jefferson Bevilacqua, execu
ta projetos culturais desde 1999. Seu vasto portfólio
inclui shows eeventos produzidos em todo o Brasil e

no exterior. Entre os principais projetos, estão, além
doVitrine Cultural Marisol, o Conexão Cultural Tigre/
ICRH, o Circuito SCGÃS de Cinema nas Comunida

des, o Gira Brasil e o Cinemóvel - Mostra de Cinema

Nacional, todos com recursos captados via Lei Roua
net de Incentivo à Cultura.

Fábulas Fabulosas - Cia Cabriola (BA)
Um macaco lutando por sua banana. Um leão .preso na armadí

lha de um caçador. As aventuras de um velho para vender seu burro.

Esse e o clima da. peçaFábulas Pabülosas, apresentada pela:Cabriola
Cia de Teatro. Fundindo os elementos do lúdico e do pedagógico, as
histórias'protagonizadas por animais com características humanas

"

distraemo espectador e ilustram experiências e vivências próprias
dos seres humanos. O texto seguea estrutura da literatura de cordel.
A atração utiliza técnicas de o:r:igaUli, máscaras, fantoche e danças

,

folclóricas como uCa�a.Io Piancó" que'imita um cavalo manco.

C1ov's, O Internacionável -

Cia Teatro Lá Nos Fundos (SC)
N0 espetáculo; o uesplendomsamente magnânimo'; o palhaço

Clov's, o Internacionável, fará dos instantes que antecedem a apre
.. sentação de sua-eomposíção musical um divertido jogo em que pa

lhaço e plateia conduzem juntos o espetáculo. A peça comemora seis

"anos de palco. Concebido e estrelado por Fabiano Peruchi, amonta-,
gem contou com parceria do palhaço cariocaMárcio Libar.

Rio, O Filme

Direção: Carlos SalcI.aiilla
Blu é uma arara azul que nasceu no Rio de Janeiro, mas, captu

rada na floresta, foi parar na friaMinnesota, nos Estados Unidos. Lá
é criada por Linda, com quem tem um forte laço afetivo, Um dia,
Túlio entra na vida de ambos. Ornitólogo, ele diz que BIu é o ultimo

macho da espécie e deseja que ele acasale com a única.fêmea viva,
que está no Rio de Janeiro. Linda e BIu partem para a cidade mara

vilhosa, onde conhecem Jade. Só que ela é um espírito livre e detes

ta ficar engaiolada, batendo de frente com BIu logo que o conhece.

Quando o casal é capturado por uma quadrilha de venda de aves ra
ras, eles ficam presos por uma corrente na pata. É quando precisam
unir forças para escapar do cativeiro. Classificação Indicativa: livre.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
9° 17°

São Miguel
do Oeste

....
8° 20°

Chapecó
....
8° 19°

Joaçaba
....
5° 20°

Tempo estável
e mais frio
o tempo continua estável,
com predomínio de

sol, commais nuvens e

chuvisco no fim do dia no
Litoral Norte. Temperatura
baixa namadrugada e

início damanhã, próximas
de zero e negativas com
geada no Planalto e em

áreas altas do estado, em
elevação gradativa na
maior parte do Estado
durante a tarde.

Lage
....
10° 19°

�,
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 7km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Sudoeste 6km/h em dois horários

40°/0• 15h Vento não favorável Sudeste 7km/h I(
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Sudeste 8km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

umor

Procurando emprego
Amoça vai procurar emprego como doméstica.
- Tenho uma vaga disponível, mas tem de ser uma pessoa bastante estável

-

comenta a selecionadora.
- Tenho certeza de que sou a pessoa indicada. Fiquei doze anos na última casa!

- 12 anos? Puxa, que maravilha! E onde era essa casa?

- A Casa de Detenção, dona!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
aca
""
::s
-

O
cn

Mafra

. ...
10° 17°

Joinville

....
15° 23°

Jaraguá do Sul
....
150 21 °

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Rio do Sul
. ...
10° 18°

Blwnenau
••
15° 23°

\

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 24°C

Florianópolis
• li.
12° 21°

São Joaguim
....
8° 14°

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 22°C

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 23°C

MeiaSe/
casaco

para
aquecer

São Francisco do Sul
• Preamar
• 12h24: 1,4m
• Baixamar
• 8h02: O,6m
• 16h51: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 10h23: O,5m
• 22h08: 1,Om
• Baixamar
• 6h28: O,4m
• 17h43: O,4m

C teíúrna
....
11 ° 23° NOVA 20/5

Tábua
das marés Itajaí

• Preamar
• 10h04: O,8m
• 22h32: O,8m
• Baixamar
• 6h14: O,4m
• 17h04: O,4m

Imbituba
• Preamar
• Oh47: O,4m
• 8h54: O,5m
• Baixamar
• 4h19: O,3m
• 15h56: O,2m

CRESCENTE 28/5

CHEIA 4/6

MINGUANTE 11/6

Palavras ruzada

2 5HORIZONTAIS
1. Diz-se de substância, geralmente líquida, que não dá

soluções em nenhuma relação com outro líquido
2. (Med,) Parte proeminente de certos ossos / O do Si

lício, na Califórnia (EUA), é uma região de destaque
no desenvolvimento e na pesquisa tecnológica

3. Confederação Nacional da Indústria / Os pratos servi
dos como sobremesa

4. Uma das maiores aves das costas brasileiras / A sex

ta consoante do nosso alfabeto

5. A pata preensora de caranguejos, siris etc, / Caminhar
daqui para lá

6. Mamífero carnívoro muito procurado por caçadores
por causa da sua pele

7. Peneira
8. Leva a ver as coisas como verdadeiramente são

9. As iniciais da cantora carioca Eller (1962-2001) /
Retirar resíduos ou sujeira agarrada em algo, esfre
gando com instrumento adequado

10. Associação Brasileira de Propaganda / A atriz Pro- 10

ença
11. Inseto em formação J 102 .. , romanos

12. O escritor Lara Resende (1922-1992) / Emitir (o
gato) a sua voz típica

13. Reincidência de moléstia,

VERTICAIS
1. Não apto / Energia térmica
2. Subir em cavalgadura / Som de sino tocado com gol

pes apressados e redobrados, para soar o alarme
3. Ação, procedimento de pessoa tola, ignorante / Parti

do Renovador Trabalhista Brasileiro
4. Abandonado / Manchar com nódoas de tinta / O traje

to do ponto inicial ao final de uma viagem aérea
5. Chefe de estado e líder espiritual do Tibete

6. O nome do cirurgião plástico Pitanguy / Agêncfa Na

cional de Vigilância Sanitária / As iniciais do músico

de jazz norte-americano Davis (1926-1991)
7. Um animal sagrado para os hindus / Manicômio
8. Poema pequeno, consagrado ao luto ou à tristeza /

Discípulo de Cristo, escolhido por sorteio para subs

tituir Judas-corno apóstolo
9. Contundir / O músico brasileiro, nascido em Portugal,

Adelino, de <IA Volta do Boêmio",

8 93 4 fi 7

2 '11
II

II
II

II

II

II
II

3

4

6

7

8

9

11

12

13
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIl!

1950 . 2012
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Com que
roupa eu vou?

Coresque vão
bombarno invem

É fato meninas, trocou � estação e já estamos pensando qual é o
penteado que estará em alta, qual é a cor de cabelo que os especialistas
dirão que é a domomento, qual a aposta no quesito "hair" das
celebridades, enfim, o que vai bombar neste inverno?
Para nos ajudar e dar a dica certa, perguntei para o nosso querido
Alessandro, da Illuminé Hair, qual é a tendência de cabelo para
o outono/inverno 2012, e ele me contou que as grandes apostas
são os tons demarrom, caramelos e o doce de leite. As nuances de

(loiro) que estão em evidência são, o loiro platinado, loiro cinza,

i�'1
chocolate, mel, e avelã. Para aquecermais ainda, a aposta será em tons

vermelhos e ruivos, acompanhados de cortes versáteis, assimétricos

li, e descontraídos. Para usar já! Quem sempre teve vontade de usar um
II tom de cabelo mais acobreado esse é o momento, hein? Eumesma, que

esses dias dei uma retocada no ombré, decidi que logo logo, invisto no
marrom. Renova, vocês não acham?

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

•
•

Depois que eu passei a dica para vocês sobre o lenço removedor de
esmalte de bolsa, recebi alguns e-mails perguntando se existiam

modelos assim para tirar o make up. Simmeninas, damesma linha
dos removedores de esmalte, aOcéane Femme. Assim como os de

esmalte, eles possuem um cheirinho agradável e vem com 25lenços
cada caixa. O bom é que não irritam a pele, são super práticos e

bem baratos, cerca de R$ 9 nas farmácias.
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3370-3242 Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Feliz Dia das Mães
Domingo foi o dia mais importante do ano, o Dia das Mães,

que homenageou aquela que.junto com meu pai, está em um

lugar especial, todo blindado em meu coração.Mãe, obrigado por
tudo que a senhora sempre me proporcionou e ainda proporciona.
Gostaria de um dia brincarde trocarde lugare tedizermuitas coisas
quequando,estivestesporaqui, preferificar quietinho. Saudades!

Humor
Dois amigos
velhinhos estão

sentados no banco de
uma praça e começam
.a conversar:

- Macedo, eu tenho 83

anos e estou cheio de
dores e problemas.Você
deve termais oumenos
aminha idade. Como é

que você se sente?
- Como um recém

nascido.
- Como um recém
nascido?
- É isso mesmo. Sem

cabelo, sem dentes e

f\
acho que acabei de
urinar nas calças.

GATONA

Fernanda

Montecino,
do jornal oca
festejou ontem
mais um
aniversário!

Mesa concorrida
Domingo, Dia das Mães, fomos conferir as delícias do Hotel

Infinity Blue Resort Spa, na Praia dos Amores. Importantes de A

a Z prestigiaram o concorrido almoço. De Iaraguá, entre outros,
amamãeArlete Raboch que ao lado do marido Renato, pilotava
uma mesamovimentada pelos filhos, noras, genros e netos.

Níver da Jossi
Não ousem esquecê-la: Iossí
Theisen é a aniversariante mais

festejada de hoje e vai adorar
saber que foi lembrada. Tim
tim para você.

A leitora fiel de hoje é Clara
Maria Glatz. Ela é outra querida
que acompanha a coluna todos
os dias para ficar por dentro das
notícias da nossa sociedade.

Carona de alemão
Pelo meu fio vermelho recebo reclamações sobre alguns
restaurantes e bares da urbe sorriso. Dizem os tomadores de

cerveja, que muitas vezes depois de degustarem duas ou mais

garrafas do precioso néctar, são surpreendidos pelo garçom
dizendo que aquela marca (no caso a que eles estão tomando),
não tem mais no estoque, e insistem em querer servir outro
rótulo. Como bom tomador de cerveja que sou: é lamentável.

Pela metade, meu. Só carona de alemão.

www.ocorreiodopovo.com.br
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• O empresário Rainer
Medro dividiumesa com a
família no almoço do Dia
dasMães, no InfinityBlue.

• Quem bate as taças e faz
.

tim-tiro nesta terça-feira é
Camila Ferraz, esposa do

amigo Silvio Modonese,
daMr Beef

• Dr.Marlon Souza Ir. já
prepara os quitutes para
comemorar no próximo dia
26 de maio a idade nova.

.

L.llboral'orío
L en z t

ISO 9001

Moa Gonçalves
FOTOS MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

AMIGAS A arquiteta Cris Aldrovandi e a
estilista Andrea Fruet, que comemorava .

idade nova, domingo, no London

LONDON O boa praça Rodrigo VengTzen
deu rasante domingo, no London Pub

473370 ..1632
Rua Bernardo Dombusch. 1037 • Baependi
W\'VWJacebook.comrma}ale.decoracoes

Ideias
Ontem, Ianice Breithaupt
esteve trocando ideias com este

colunista. Podemos ternovidades.

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.kovroshotel.com.br

Para conhecermos os

amigos é necessário

passar pelo sucesso e pela
desgnaça. No sucesso,

verificamos a quantidade e,

na desgTaça, a qualidade.
Confúcio

moagoncalves@netuno.com.br

Malhação
Segundos os médicos

cardiologistas, para evitar
umamorte súbita, na pior das
hipóteses, aconselham que
as pessoas façam exercícios

físicos por pelo menos 30
minutos e até três vezes ao dia.

Turnê
Viajados e de bem com a

vida, Ricardo e sua bonita

Simone Machado estão nos

preparativos para viajar para a

Europa como fazem todo mês

de agosto. O passeio é para
brindar o aniversário dela,
desta vez vão para a Suíça e

França. Gente que sabe viver!
COMEMORAÇÃO O meu amigo Diego, ao lado da sua mãe Heoriette Mayer,
celebrou o Dia das Mães, domingo, no Restaurante Típico do Parque Malwee

)
I

Love
Abonita e suave Raquel e o
marido Olavo Luiz Barreto
comemoraram dez anos de
casados no dia 12 demaio.
Sintonizados e felizes, foram
brindar o amor e a harmonia

da vida a dois em Florianópolis.
Como elesmerecem!

Buxixo
Aquelamorena linda e

sarada que está separada,
desistiu do voo solo?
Dizem que ela está mesmo

apaixonada pelo pivô da

separação, um charmoso

profissional liberal que ela

tomou da amiga, no golpe
amoroso do ano. É babado
fortíssimo! Só tomando
uma taça do espumante
Rondinée bem gelada.

':Ie contei
.• Dia 23 de junho, rola, no
Iuuentus, a 1 aStammtisch
do Clube..

• Seja um voluntário
do CW - Centro de
Valorização da Vida.

• Dia 2 dejunho, rola
naAABB, a 5aFeijoada
Betiéficente e d26a·.
Campanha da Visão Escolar.

r

A promoção édo Lions Clube

Iaraguá Cidade IndustriaJ
• A vacinação cOn,tra gripe .

vai atédia 25 maio. Quem
deue tomar S{LO idosos,
gestantes' e 'crianças entre
6 meses a ? anos. Q qug, é
melhor, não paga nada.

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

Tel.: (47) 3376-3915
E-mail: CQmpras1@gastrotop.com.br

fi
'

•

• Muito legal a matéria
sobre Liftirtg de Coxa,
do renomado cirurgião
plástico Dr. Rodrigo Agaçy
na Revista Nossa, edição de
maio. Vale conferir.

R.: Feliciano Bortolini, 210
B.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

\

• Com essa,[ui!

BELAS Adriane

Zimmermann e

Camila Berri nos

......-------.......... corredores da TheWay

• Hoje o dia será nublado.
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Crítica de cinema

Você afundou
minha boa vontade!

)

Pedro Leal,
jornalista

Existem ocasiões em que uma boa
direção, um bom roteiro ou uma bela

cenografia conseguem salvar até a pior
das premissas. Alguns filmes se destacam
como obras de qualidade, mesmo com
um roteiro pífio, ou um visual fraco; .

porque algum elemento se destaca de
tal maneira que o espectador consegue
ignorar a ausência do resto. Mas

quando o que tenta salvar a fita são os

efeitos especiais, são raros os sucessos,
e "Battleship;Batalha dos Mares"
definitivamente não é um dos casos que
escapa damediocridade.
Com uma trama quase inexistente;
personagens entre "descartáveis" e
"irritantes", um protagonista insuportável,
e uma completa falta daquilo que mentes
racionais chamam de "nexo", "coerência",
ou "sentido", "Battleship" não passa de
um espetáculo de explosões digno do
diretorMichael Bay, e é de se surpreender

.,

que ele 'não seja o responsável por este
fiasco. Não, quem assina essa "obra prima"
é Peter Berg, de outros dois filmes que
esqueceram de ser algo além de pipoca:
"O Reino" (2007) e "Hancock" (2008).
O nosso "herói" éAlexHopper (Taylor
Kitsch), um jovem irresponsável,
impulsivo, e arrogante. Um completo
oposto do irmão, Stone Hopper "(Alexander
Skarsgard ), um bem sucedido oficial da
marinha. Depois queAlex invade uma loja
de conveniência para roubar um burrito
de frango e impressionar Sam (Brooklyn
Decker), a filha do almirante Shane (Liam
Neeson, que deve ter recebido uma fortuna

por esse filme), Stone obriga o irmão a

entrar para amarinha junto com ele.
Cinco anos'depois, Alex não mudou nada,
e está a beira da expulsão depois de agredir
o capitão Nagata (TadanobuAsano),
quando alienígenas atacam durante um
exercício simulado.

Qualquer detalhe além desse em termos

de roteiro é só para o filme não parecer tão
desmiolado. De certamaneira "Battleshíp"
é um filme grandioso: definitivamente não
em qualidade, mas em escala, em volume,
e no nível de descaso que tem com o

intelecto da audiência.
Não que fosse crível esperar um filme

profundo partindo de ummaterial de

origem como ... batalha naval. Talvez a
única coisa realmente digna de nota no
trabalho do Berg tenha sido construir uma
cena inteira em cima das mecânicas do

jogo. Pena que não salva o resto do filme,
e nem'desculpa basear um filme em

batalha naval sem nunca'proferir a frase
"Você afundou meu navio de guerra"! Se
for assistir "Battleship", deixe seu cérebro
em casa. Sim, é um filme bonito, e
algumas das cenas de batalha são muito

bem montadas, Mas isso nem chega
perto de perdoar o resto. ,
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elas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO _ 18H

Fernando manipula Regina para conseguir informações sobre a consulta mé
dica de Rodrigo. Marlene coloca Laís de castigo. Valdirene conversa com Divina
sobre o que aconteceu com Junior. Pedro entrevista Teresa e Antônio. Rodrigo
ouve Fernando falar de Regina com Melissa. Jacira confirma para Tobias que vai
para o Rio de Janeiro. Teresa se emociona com o depoimento que concede para
Pedro. Marlene pede desculpas a Mauro pelas ofensas que lhe fez na delegacia.
Julinho sugere que ele e Laís fujam. Débora elogia o projeto de Juliana� Beta. Gil
e Laura fazem as pazes. Fernando é irônico ao encontrar com Miriam na constru

tora. Rodrigo chega para sua consulta com Beatriz.

CHEIAS DE CHARME _ GLOBO _ 19H
Sarmento propõe pagar um curso para Cida e ela pede um tempo para

pensar. Rosário e Inácio reatam. Isadora se anima com a afinidade entre seu pai
e Conrado. Elano comenta com Kleiton que Penha, Rosário e Cida podem ter

problemas caso o clipe caia na internet, e Socorro ouve. Rosário comemora a

recuperação do pai. ROdinei conta para Cida que não foi Brunessa quem mandou
a mensagem para Conrado, e ela conclui que foi armação de Isadora. Humberto
recebe o dossiê de Penha. Sandro aparece na formatura de Elano e Penha o

despreza. Cida conta para Çonrado que Isadora armou para separá-los. Elano
discursa na formatura e homenageia a irmã. Máslova recebe Sônia, Isadora e

Ariela para lanchar em sua casa. Rosário fala com Tom sobre seu sonho de ser
cantora. Conrado trata Isadora com frieza e Máslova percebe. Rosário vai atrás de
Inácio na pensão. Rodinei procura Cida na casa dos Sarmento.

AVENIDA BRASIL _ GLOBO _.21H
Tufão convida Jorginho e Débora para a festa de Ivana. Max fala para

Carminha que Nilo a procurou. Nilo conta para Lucinda que descobriu o segre
do de Nina e ela não deixa Betânia alertar a cozinheira. Valentim leva comida

para Suelen. Silas usa seu antigo carro de mensagens para pedir Monalisa
em casamento. Leandro e Diógenes lamentam a ausência de Suelen e Roni
fica contrariado. Iran leva Suelen para casa. Noêmia conta para Verônica que
Alexia teve um relacionamento com o seu marido. Leleco implica com a roupa
que Tessália usa para ir à festa de Ivana. Nilo chega à festa de Ivana e Nina
se desespera. Verônica segue Cadinho. Silas anuncia que se casará com Mo
nalisa e Tufão fica abalado.

�CARAS-RECORD-22H
Caio pergunta a Luciana se ela contou para Eneida sobre Manuela. Lu

ciana garante a Caio que é um segredo. Otávio presencia uma reunião da

organização liderada por Big Blond. Otávio é observado por Fausto. Otávio é
contido por seguranças e tem seu celular confiscado. Gino vai atrás de Valéria
em sua casa e Flávia e Geraldine o informam de que a mecenas está viajando.
Eliza procura por Otávio entre os encapuzados. Os membros da organização
protestam contra o socialismo. Fausto agride Otávio e o acusa de ser um es

pião. Novais repreende Fausto. Otávio exige falar com o chefe da organização.
Vara procura por Evaldo no apartamento de Nair. Régis leva Marco Antonio
como visita no apartamento de Mirella.

CORAÇÓES FERIDOS _ SBT _ 20H30
Heloísa afirma a Glauco que está disposta a dar sua vida a Amanda. Aline diz a

Eduardo que Amanda deve ter fugido com alguém mais rico que elé. Eduardo ameaça
Aline ao dizer que vai descobrir se ela tem algo a ver com o sumiço de Amanda. Aline
diz que espera que Amanda tenha uma morte bem lenta e sofrida. Eduardo pergunta
como ela sabe que Amanda está doente. Eduardo agarra Aline pelos cabelos. Aline
grita por socorro e a enfermeira a ajuda. Priscila pergunta a Amanda se ela vai desistir
de Eduardo. Amanda fala a Priscila que Eduardo está livre para ser conquistado. José
foge do orfanato e se esconde na caçamba de um caminhão.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

Dormir. Bocejar. Expreguiçar. Essa é a rotina do gatinho fofo.
Sasuke, que está completando um ano! A dona

Katbylse Sevegnani deseja que ele continue sendo

esse gato lindo, formho e louquinho que a família adora!

IVRO:
Assim ou assado?
Dobroslav FolI

Publicado originalmente
em 1964, "Assim ou

assado?" é uma união
dos talentos editoriais e

plásticos do artista tcheco
Dobroslav Poll, Ele utiliza
a arte óptica para criar
uma brincadeira lúdica

QU€l aguça a i�aginaçã.6
fios leitores deste livro

brinquedo: sobrepondo
uma lâmina de acetato
listrada sobre cada

página, duas imagens
diferentes surgem a

partir de uma inicial, de
,

formatoaparentemente
estranho. Com um simples
movimento da lâmina,
um pássaro, por exemplo,
pode se transformar numa
tesoura. A simplicidade
nas formas revela uma

Aniversariantes
14/5 Hedlinn Homann Maristela Shruschka Inacio Kath

Adenor Hanemann Heinz Gaedtke Nereomar J. Martins Isolde Pedrotti

Adriana de Carvalho Isabel Eccel Orlando Gebauer João Henrique Bento

Allan C. Fontanive Itacir José Knechtel Osnir Glatz Jonathan Pierre Egger
Ana Paula Horburg Ivo Hass Patricia Qesania Froehlich Leal Juliana Scaburri

Anderson A. Braun Janete Schiochet . Samana Patrícia Doring Sievert Larissa C. Rocha
Andre de Souza João Mareio Nunes Solange Gadotti Lauro Gielow

Angela Besen Juliana da Fonseca 15/5 Leonita Weiller
Ari A. Xavier Kaetlin C. Eveh Adelino Enke Leonor Cristofolini
Belmira P. Moraes Kaylane da C. Pereira Bruno Torri Malu Otovicz
Brain Gustavo natalí Kleison Antunes de Andrade Carlos A. Ehleri Marcos Judaceuski
Bryan G. Natali Laura P. Rosnack Carlos F. Minei Mauricio Alves
Claiton Amadigi Lavinia L. Kuester Dorival Titz MiGhele Marley Heller
Claudir Dili Lucas A. Ruysam Eduardo Da Cruz Naide H. de A. Parada
Cristopher C. da Costa Muller Rosa Lucas Salomão Evilásio Alves Nicolli B. Rita
Daniel Andreas Port Lucas T. da Costa

Fabiana Wendorff Nilva Konell
Dayan Roberto de Souza Lucas Tiago Da Costa

Fábio dos Santos Osvaldo Jurk
Edes da C. Ricardo Luzia Kitzbeger Francisco Assis da Silva Regina Drews
Eduardo Ehnke Marcia D. Gabardo

Hainz Gaedke Marcos A. Wintricke Gerson L. da Cruz UJonathan Pierre Eggert
, Idalicio Jose Machado Vanderlei KochMarcos Bruns
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Tirinhas

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Ós Vingadores - Leg. -13h30, 16h10, 18h50, 21h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 19h1 O, 21 h20
• Piratas Pirados - Dub. - 13h40, 15h30, 17h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 14h, 16h30,
19h,21h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h1 O 15h50 18h40 21 h30
• GNC 2

'

• Anjos da Lei - Leg. -14h, 19h10
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 16h30,
21h15
.GNC3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. -13h30 16h10
19h,21h40

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30
• GNC2
.• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h50, 16h30,
19h30,22h10
• GNC3
• Um Homem de Sorte - Leg. - 21 h20
Piratas Pirados! - Dub. -14h, 15h50, 17h40, 19h40
• GNC4
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 19h20, 21 h40
Espelho, Espelho Meu - Dub. -15h15
Paraísos Artificiais - Dub. - 13h 15, 17h20
• GNC5
• Battleship - Batalha dos Mares - Dub. - 13h40, 16h20,
19h10, 21h50
• GNC6
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h20, 16h10, 19h20
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 22h15
• Cinépolis 2
• Battleship - Dub. - 12h(A), 14h45, 17h35, 20h30
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - Dub. - 12h20(A), 15h, 18h, 21 h1 O

Cinépolis 4
• Battleship - Leg. - 13h, 16h, 19h, 22h
• Cinépolis 5
• Paraísos Artificiais - Nacional - 15h50, 18h1 O,
20h15,22h25
• Cinépolis 6
• Anjos da Lei - Leg. - 14h, 18h55
• Um homem de sorte - Leg. - 16h25, 21 h45
• Cinépolis 7
• Piratas PiradoS (3D) - Dub. -13h10, 15h10, 17h10, 19h10

• Os Vingadores (3D) Leg. - 21 h20, Oh10
(A) Somente sábado e domingo

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h I

• GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h40, 16h20,
19h10,21h50
.GNC3
• Os Vingadores - Leg. -13h30, 16h10, 18h50 21h40
• Os Vingadores - Dub. - 13h1 O, 15h50, 18h30, 21 h20
• GNC 5-
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 21 h 10
• Piratas Pirados! - Dub. - 13h50, 15h35, 17h20, 19h20
• Sala Vip
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20, 18h40
• Anjos da Lei - Leg. - 16h30, 21 h

Em "Piratas Pirados'; o pirata Capitão é um
aventuresco, embora nem sempre bem-sucedi
do, terror dos SeteMares. Seu sonho: derrotar
BlackBellamy e Cutlass Liz e levar o troféu de
Pirata doAno. Para consegui;' Capitão vai com
sua tripulação da exótica Ilha de Sangue tis
ruas da Londres vitoriana, batalhando contra
aRainha Vitória e com a preciosa ajuda do

jovem CharlesDarwin. Do mesmo diretor deA

Fuga das Galinhas.Adaptado da série de livros
The Pirates!, de Gideon Defoe. Dos estúdios
Aardman, do premiadoWallace e Gromit.

Morre Donald Dunn,
do Blues Brothers
Donald 'Duck' Dunn, baixista do grupo

de soulliderado por Booker T Iones, mor
reu emum hotel deTóquio, no Japão, neste
fim de semana. O músico, de 70 anos, que
estava no país em turnê morreu enquanto
dormia. O guitarrista Steve Cropper, que
acompanhava o amigo na excursão, postou
a notícia no Facebook. "Hoje eu perdi meu
melhor amigo. O mundo perdeu o melhor
cara e omelhor baixista que já viveu".

Fiuk vai morar com
a namorada

Fiuk não quer saber de férias. O ator,
que estava no ar em "Aquele Beijo", da
Globo, no papel de Agenor está se pre
parando para lançar mais um CD e o pri
meiro DVD. "Não sei viver sem arte", diz o
artista. Paralelo a isso, Fiuk e a produtora
de moda Natália Frascino vão até juntar
as escovas de dente. O casal vai morar

junto e São Paulo foi o local escolhido

para a nova fase da vida deles.

"

Ivete Sangalo não para!Alémde fazer shows, gra-
var comoMariaMachadão no remake de "Grabriela"
que estreia emjunho naGlobo e cuidar da família, ela

ainda consegue tempo para fazer turnês.A cantora

vai desembarcar emAssunção.no Paraguai, dia 18,
depois segl1� para o Rock inRio Lisboa, em Portugal,

Itália,'Argelltina: Em julho aé,aritora faráumshow'
com IenniferLopez em Fortaleza, além de estar em

preparação para a gravação de um novo CD.

Whitney Houston
estocava drogas

Relatos sobre o abuso de substâncias
deWhitney Houston, falecida em 11 de fe
vereiro aos 48 anos, continuam a aparecer.
Um amigo deWhitney revelou que a canto

ra "gastavamilhares de dólares por semana
com a compra de drogas e as estocava em

casa, para não se arriscar a ficar sem elas
nem um dia." Monique Houston, tia da

cantora, disse que i� família estava com

medo do escândalo e não a confrontou".

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I' Bom dia para refletir sobre sua�ira e fazer planos
para melhorar sua vida financeira. E um ótimo momento
para dar mais atenção aos familiares. Atitudes de
carinho e dedicação vão contar pontos a seu favor na
paixão: invista! Cor: tons claros.

U TOURO

U Se deseja aumentar seus ganhos, elabore estratégias
ou simplesmente mude de emprego. Já é hora de traçar
prioridades e ter em mente seus objetivos. CUidado
com expectativas altas ou poderáj se frustrar. No amor,
demonstre afeto pelo par. Cor: amarelo.

II GÊMEOS -

Com bom-senso e noções de estratégia, você
conseguirá elaborar planos para o seu crescimento
profissional. Corte despesas ou cuide melhor do seu
dinheiro para atingir seus objetivos. Trate a pessoa
amada com carinho e romantismo. Cor: ma .orn,

� CÂNCER
.� Você poderá comemorar conquistas importantes no

seu emprego. Aproveite o astral positivo para batalhar
por um aumento salarial. Demonstre seus sentimentos
ao seu par. Se seu objetivo é conquistar, expresse com

vontade essa intenção. Cor: creme.

11 LEÃo
UL Aproveite o excelente período para traçar novos

objetivos e tomar atitudes práticas para melhorar sua
vida profissional. No campo afetivo, tratar a sua cara
metade com mais romantismo só trará benefícios ao
relacionamento a dois. Cor: laranja

rYk VIRGEM

II,.f Procure realizar suas tarefas profissionais em equipe:
será a melhormaneira de resolver pendências. Exponha

. os seus pontos de vista a respeito de melhorias no seu
ambiente de trabalho. Na união, deixe os ressentimentos
para trás. Cor: branco.

Google não será'
mais processado

Responsáveis pelo Google enviaram
carta a Antonio Carlos de Almeida Castro,
advogado de CarolinaDieckmann, e ele de
sistiu do processo quemoveria contra o site .

Na carta, são explicados osmotivos técnicos
e as dificuldades paraconseguir retirar todas
fotos da ferramenta de busca. "Entendemos

que eles demonstraramboavontade e estão
fazendo o possível para impedir os acessos,
que já caíram drasticamente", disse.

..n. UBRA
- Valorize seu trabalho e divulgue sua capacidade de

gerar resultados às pessoas influentes. Avalie as novas
tendências e invista em cursos de aperfeiçoamento .

No contato com a pessoa amada, ouça com mais

atenção o que ela tem a dizer. Cor: bege.

m ESCORPIÃO
II L. Se deseja conquistar seus objetivos, não fique

esperando as coisas acontecerem - vá a luta!

Estabeleça planos e trace prioridades. Conte com a

ajuda de pessoas próximas se for preciso. No campo
afetivo, demonstre confiança no seu par. Cor: branco.

.. '" SAGITÁRIO
)(.

-

No trabalho, evite fazer julgamentos baseados apenas
no que você vê. Como não conhece os detalhes, há
grandes chances de cometer enganos. Em famHia e

com seu amor, é melhor ouvir mais e falar menos. O
silêncio, muitas vezes, vale muito! Cor: cinza

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Assuma o comando da sua vida, a começar pelo seu
lar e sua carreira. Acabe com as polêmicas e brigas I '

existentes para que possam encontrar tranquilidade.

IEvite esconder coisas da pessoa amada, ainda mais se
tiver uma relação estável. Cor: azul-claro.

,

AAA AQUÁRIO �AAA Assuntos que você vinha evitando podem transbordar

II�hoje. Encare os desafios que surgirem e busque I

a causa do problema ao invés de tentar soluções
superficiais. No amor, invista na confiança para

\ f :=
acumplicl_ enIre vocês, Qr.1Ir.!nja.

•
7T No trabalho, conquiste a confiança das pessoas ao seu ' I

redor demonstrando respeito e atenção. AproXime-se I',,!de seus familiares e discuta as suas ideias e seus )#I
projetos. No amor, demonstre o que sente com ações �� i

concretas e fortaleça a união. Cor: verde. ti,
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JamiIi,da
JamiIi Noivas de

�sar.anduba,esua
prima. e funcionária

Caroline Pawlak
comemoraraJll

aniversáric;» dia 12.

Familiares e amigos
enviam os parabéns!

Hoje, Sílvio Zem e

Bárbara Laís JW1kes

completam três anos
de namoro. Ele envia
a mensagem: "Hoje
estou especiabnente
feliz. Se três anos
de namoro não

significani exatamente
uma marca

histórica, pelo menos
comprovam que
aquele primeiro beijo
não foi um equív()co.
Te amo!"

'''':;'�7\...

---�
"�'--�._..,I."
.,.. �".".

Eduarda Soares Pereira

completa 6 anos hoje.
Seus pais Mario e Vivian,
o manoMarlon, as avós
e demais familiares lhe

desejammuita saúde,
paz e alegria. E que ela
continue sendo essa

graciosa e meigamenina!

Elaine Berri envia
caloroso beijo para
O'llaInorado Bruno

pela passagem dos
4 anos de namoro

- comemorados dia
14. "Cada dia que
passa sinto-me mais

apaixonada por você
que é um gTaIlde
amigo,comdidente
e companheiro.
Te amo!"

O pequeno Vítor Luís
Vicenzi comemora 3

anos hoje. Os pais
Jurassi Vitor e Janete e

o mano Felipe desejam
muitas felicidades

Lauro Gielow comemora

70 anos hoje. Familiares
desejam os parabéns,
felicidades, saúde e

muitos anos de vida!

Laysa Morais Zapora
completa 9 anos hoje. Os
familiares e em especial

a mamãe Sirlene
Maria Morais deseja
felicidades a essa joia
preciosa e agradece a
Deus pelo presente que
lhe foi dado. "Você é a
razão do meu viver!"

.._-.lf, ,
Amamãe Claudia R.

Múrgolo e os padrinhos
Antônio e Sueli Soares

parabenizam Samara

Stefany de Lima, que
completou 10 anos, no

dia 10. Desejammuita
saúde e felicidades!

Gestão financeira
o curso "Gestão Financeira - do controle à decisão" é uma

solução criada pelo Sebrae para empresas que buscam
melhorar os resultados, Se você é empresário e quer
desenvolver competências para controlar, analisar, planejar
e simular informações financeiras do seu negócio para a

eficiente tomada de decisões, então participe. la Fase: dia'
22 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 17h; 2a Fase: data a

definir; e 3a Fase: 22 de agosto. Local: Centro Empresarial de
Iaraguã do Sul. Consultor credenciado Sebrae: Geraldo Telles.

Programa limitado para até 15 empresas. Investimento para
duas pessoas da empresa: Clientes Sebrae: 6x de R$ 317 e

demais interessados: 6x de R$ 367.
Inscrições e informações naApevi pelo telefone 3275-7024
ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Mobilidade urbana
-

'

o Núcleo de Responsabilidade Social Empresarial de Jaraguá
do Sul promove nesta terça-feira, 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 para o desenvolvimento
do município. O evento vai ocorrer às 19h, no Centro

Empresarial, com participação de empresários, profissionais,
estudantes e a comunidade em geral. Investimento de R$ 20

(nucleados e estudantes - para grupos acima de 10 pessoas
o valor é de R$ 15; R$ 30 (associados ACIJS, APEVI, CDL e

sindicatos patronais), e de R$ 40 (público em geral).
Contato: 3275-7045 ou eventos@acijs.com.br.

TI e Comunicação
Cursos gratuitos em linguagem de programação para a

área de Tecnologia da Informação e Comunicação estão

disponíveis para jovens e adultos de Jaraguá do Sul e

região. A atividade faz parte do programa GeraçãoTec,
instituído pelo governo do Estado através da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico Sustentável. O

objetivo é formar uma nova geração de profissionais
e empreendedores para trabalhar com tecnologia e

inovação. A Associação das Micro e Pequenas Empresas
e Empreendedores Individuais do Vale do Itapocu está
orientando as empresas associadas para as oportunidades.
Inicialmente serão oferecidos cursos de linguagem Java e

.Net com aulas vespertinas, abertos a pessoas cornl? anos

ou mais, que tenha completado ou que esteja cursando
o último ano do ensino médio. Após as inscrições, que
podem ser feitas até o dia 25 de maio, os candidatos
passarão por teste e início das aulas na
Católica de Santa Catarina. Informações podem ser

obtidas pelo site www.geracaotec.sc.gov.br.

Cipa
Curso Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de
21 a 25 de maio, das 18h às 22h, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. O objetivo é a prevenção de acidentes
e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar

compatível permanentemente o trabalho com a preservação
da vida e a promoção da saúde de trabalhador. No programa
organização da Cipa, forma de trabalho, responsabilidades,
análise dos riscos de acidentes, prevenção de riscos
ambientais, obrigações do empregador e obrigações dos
empregados, mapa de riscos, primeiros socorros, entre outros.

Investimento: R$ 205 (nucleados) R$ 226 (associados) e
R$ 339 (demais interessados). Para se inscrever ligue
3275-7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

QUER DIVULGAR o SEU EVENTOAQm, JlUlte as informa.ções
e as envie com antecedência para contato@beatrizsasse.com.br.
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Benyamin
Parbam Fard

Jovens americanos
estão dirigindo menos

benyamin@biovita.com.br

Uma nova visão do transporte urbano marca
o comportamento de adolescentes e adultos
americanos com até 30 anos: eles digirem menos,

requisitam menos carteiras de habilitação e optam
cada vezmais pormeios alternativos, como bicicletas
e até caminhadas. Segundo recente pesquisa, o uso
de bicicleta entre os jovens aumentou 24% de 2001 a

2009. Eles caminharam até seus destinos 16% mais

vezes, enquanto asmilhas percorridas por ônibus
aumentaram 40% no mesmo período.'

Nova York com sistema de
!.1/Il"'lIii,'II!l'IlI'IIIe bikes

Os sistemas de compartilhamento de bicicletas em
ambiente urbano se tornam cada vez mais comuns.
A exemplo do modelo aplicado em Paris e em

São Paulo, NovaYork também embarcou na ideia.
Nametrópole norte-americana o Citibank será o

responsável pelo Citibike, nome dado ao sistema
de compartilhamento e locação de bicicletas. O
funcionamento também será bastante parecido
com o do plano brasileiro. O banco disponibilizará
600 estações, que abrigarão dez mil bicicletas em
Manhattan e no Brooklyn. Os usuários terão os

primeiros 30 minutos de uso grátis, mas excedendo
esse tempo uma taxa começa a ser cobrada.

Case para iPad com

células fotovoltaicas
A invenção KudoCase, da empresa norte
-americana Kudo, trata-se de um estojo
para guardar tablets equipado com placas
fotovoltaicas, que absorvem a energia do sol e
a transformam em eletricidade para recarregar
as baterias do equipamento. Ao ser exposto
ao sol diariamente durante duas horas, o
equipamento armazena a energia necessária
para o uso do iPad durante dez dias. O case

ainda possui saída USB para que outros

pequenos dispositivos, como celulares e mp3,
sejam recarregados. Ele já está à venda pela
internet pelo site do fabricante por US$ 189,95.

Países do Pacífico

comprometidos
com a energia limpa
Pequenos países do Pacífico, dentre os quais
Toquelau, Ilhas Cook, Tuvalu, SãoVicente,
Granadinas 'e Timor Leste, prometeram
que vão substituir os combustíveis sujos
por fontes limpas. A posição de tais nações
é mais vulnerável à elevação do nível dos
mares, por isso os riscos de serem atingidos
pelo aquecimento global são maiores.
Dentre as alternativas adotadas estão o uso

de biocombustível de coco, painéis solares
(fototérmicos e fotovoltaicos) e turbinas eólicas.

"brica u táve e

Com investimentos da ordem de mais de R$ 1 bilhão, a GeneralMotors está construindo o seu

novo complexo industrial em Joinville, que incluirá duas fábricas, de motores e cabeçotes e de
transmissões que será credenciado com a certificação global do LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) emitida pelo USGBC (United States Green Building Council). As
iniciativas, que farão dela uma fábrica sustentável, incluem o primeiro sistema de geração de
energia fotovoltaica da indústria automotiva brasileira. A energia gerada por este sistema equivale
ao consumo de 285 casas, e evitará a geração de 10 toneladas de C02 por ano. A unidade será a

primeira do Brasil a ter 100% dos resíduos industriais reciclados (landfill free), além de incorporar
o tratamento inédito de efluentes e esgotos pormeio de jardins filtrantes, sistema que não utiliza
produtos químicos, remove 90% dos poluentes e tem paisagismo integrado ao ambiente. A

,

reciclagem da água industrial será feita pormeio de osmose reversa, tecnologia que permitirá
fornecer 100% do consumo de água não potável da fábrica de motores através do sistema.
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BI!lia

esel
Uma nova portaria do Ministério de Minas e Energia (MME)
alterou as regras dos leilões de biodiesel, reduzindo as fases do

processo e ampliando a participação dos agentes de mercado no
certame. O novo modelo também deve tornar os leilões menos
suscetíveis à combinação de preços entre os fornecedores.
Pelas regras anteriores, a Petrobras adquiria o biodiesel pelo
critério de menor preço nas usinas por parte dos fornecedores

que disputavam o leilão, além de considerar o chamado
fator de logística na composição do preço final.

60% dos municípios não
dão destino adequado ao lixo
o Brasil avariçou pouco no que se refere à gestão dos resíduos
sólidos urbanos em 2011. Esta é uma das conclusões da nova edição
do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, estudo daAssociação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
A destinação final ainda aparece como o principal problema a ser

superado. De acordo com a publicação, no ano passado, 3.371
municípios brasileiros, 60,5% do total, deram destino inadequado
aos seus resíduos. Segundo o estudo, houve um aumento de 1,8%
na geração de resíduos em relação a 2010, percentual duas vezes
maior que a taxa de crescimento da população no mesmo período.
A geração per capitamédia do país foi de 381,6kg por ano, ou seja,
aproximadamente 1kg de lixo por habitante ao dia.

al!� tlll�?Jr

mVeIIIO
Já existe no Brasil um computador equipado com células
fotovoltaicas, capaz de funcionar somente a partir do
aproveitamento da energia solar. A novidade é o modelo NC215S,
da Samsung, um netbook que a cada duas horas de exposição
ao sol armazena suprimento para funcionar por uma hora.

Arábia Saudita amrneía metas

para a produção de energia solar
o governo daArábia Saudita anunciou o alvo de produzir 41 GW
de energia solar até o ano de 2032. O intuito do país é se posicionar
entre as principais nações domundo no que diz respeito à produção
de energia limpa a partir do sol. Além da produção solar, o país
tem planos de investir em outras opções, entre elas: geotérmica,
biomassa, eólica e atémesmo na construção de usinas nucleares.

Conta b_i lidad,

Crc(l,ibif:dade ("' ··i'
,.()ttl(i-"lnçQ
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'onto de ista
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

o universo pós-industrial
OS livros de economia política

nos induzem a acreditar que a

sociedade pós- industrial, que surge
em mediados do século 20, é ape
nas uma fase nova de uma socieda
de industrial com contornos mais

complexos. Como somos partícipes
passivos e involuntários desse pro
cesso de transição, dificilmente per
cebemos os contornos dramáticos
de estarmos inseridos nummodelo
novo de sociedade. Este paradigma
econômico, para osmais atentos, se
faz sentirnasmudanças de trabalho
e vida, da quantidade e da qualida
de, da capacidade de produzir bens
e serviços e da ética nos negócios.
Entretanto, os indicadores de refe
rência da sociedade pós-industrial
podem ser detectados pelo predo
mínio do trabalho intelectual; pela
eletrônica no campo das tecnolo

gias inovadoras e, principalmente,
do ponto de vista social, por uma
descontinuidade do pensamento

progressista, que ofusca a procura
de possíveis soluções para os pro
blemas de trabalho que atinge ahu
manidade.A recus,apelas ideologias
termina-se transformando num

freio para a busca de novas utopias.
A produção em grande escala

de bens materiais que ocorreram

no período de pós-guerra, carac
terizado pela sociedade industrial
de pleno emprego e conquistas no
campo social, deu lugar à produ
ção de bens imateriais (serviços,
informações, novos símbolos, es
tética e valores) que configuram
as características fundamentais
da sociedade pós-industrial. Esta
nova sociedade baseada no sa

ber' que alguns chamam de pós
moderna, possui uma cultura e

valores emergentes próprios que,
de alguma forma, são opostos aos

valores que vigoraram na socieda
de industrial, na qual o problema
da qualidade de vida prevalecia

sobre o problema do consumis
mo.A nova dinâmica da sociedade
atual não é mais a resolução dos
conflitos centrada na distribuição
da riqueza, e sim na ideia de que
o vencedor tem o direito de pro
gramar o futuro, dele e dos outros.
Na medida em que nos distancia
mos da derrota do socialismo real,
também nos afastamos de mode
los baseados-na solidariedade, ou,
como diz o sociólogo Domenico
de Masí: "ampliando a distância
entre pobres e ricos, abandonando
estes últimos à própria sorte, víti
mas do progresso e da concorrên
cia desleal". Dessa forma, torna-se
mais claro a diferença que existia
entre os "países comunistas - que
possibilitavam a distribuição da

riqueza, mas eram incapazes de

produzi-la - e os países capitalis
tas, capazes de produzi-las mais

incapazes de distribuí-la".
De repente começamos a per-

ceber - porque toda transição, num
momento determinado, fica expos
ta aos nossos olhos - que o universo
da precisão e a competitividade, do
delírio pelo útil e o prático, termina
custando caro para nossa própria
sobrevivência. No entanto, o sis
tema continua preocupado pelo
aumento do desemprego no mun

do, não porque seja solidário com

os desocupados, e sim pela explo
são da raiva dos pobres. Sempre os

engenheiros fomos considerados

aqueles que estamos colocando
nosso intelecto - a toda hora - ao

serviço da invenção de soluções
técnicas -ínovadoras, Mas, por trás
da gente, existem bilhões de seres

humanos anônimos que, com seu

trabalho, asseguram· o abasteci
mento de bens e serviços para toda
a sociedade. Somos capazes de
olharmos para eles como produto
res da riqueza do mundo e, no en

tanto, cada vezmais longe dela?

CENTRO DE
CULTURA ALEMÃ
DEJARAGUÁ

DOSUL

CNPJ 02.252.075/0001-95
Entidade de Utilidade Pública

Municipal - Lei nO 2.626/99
Rua: Marina Frutuoso,

1070 - Centro
89.251-500 - Jaraguá do Sul - SC

Fone: 47 - 3371-8525
e-mail: centrodeculturaalema

@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convo

cados os Associados do Centro de
Cultura Alemã de Jaraguá do Sul
para Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se no dia 25 de maio de
2012 às 19h30min em ia convoca

ção ou às 20h em 2a convocação
com qualquer número de sócios,
para discutir e deliberar sobre a se

guinte ordem do dia:
• Prestação de Contas e Relatório
da Diretoria
• Apreciação e votação pagamento
Projeto Nova Sede (R$2.500,00)
• Autonomia do Coral
• Autorização de Acesso para Extra
ção de Areia
• Criação Comitê para Estudo de
Fusão
• Eleição e Posse da Diretoria 2012
• Valor da Anuidade
• Assuntos Gerais

Jaraguá do Sul, 11 de abril de 2012.

Lauro Letzow
Presidente

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDl11\LDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Sc, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PRarES1D:

Apontamento: 209036/2012 Sacado:AFONSOVAlMOR CORRFA Endereço: RUA FRANCISCO GREITER
O CASA 19 - RIBEIRAO CAVAW - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-840Credor: BANCO GMACSA Portador:
- Espécie: CBI - N° Titulo: 2BB E21 5161727 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 6.615,14 Data para
pagamento: 15 demaio de 2012ValorR$930,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.634,76 - Juros:

"

R$ 907,19 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 208875/2012 sàcado: ALVARO JORGECOLODEL Endereço: RUAJ6SE EMMENDOERFER
981 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor: PAPYIECK COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS
IlDA Portador: - Espécie: DMl- N''Titulo: 7132/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 603,74 Data
para pagamento: 15 demaio de 2012ValorR$24,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 555,00 - Juros:
R$ 1,48 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209159/2012 Sacado: ANDRE FREDERICO Endereço: RUA CLEMENTE BARATID 265
APT. 103 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-650 Credor: RCF INCORPORADORALTDA Portador: - Es
pécie:DMl- N°Titulo: 0000000215 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 371,76Data para pagamento: 15
demaio de 2012ValorR$24,92Descrição dos valores: Valor do título: R$ 322,68 - Juros: R$1,82Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209160/2012 Sacado: ANDRE FREDERICO Endereço: RUA CLEMENTE BARATIO 265
API 103 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-650 Credor: RCF INCORPORADORA IlDA Portador: - Es

pécie:DMl- N°Titulo: 0000000216 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 146,75Data para pagamento: 15
demaio de 2012ValorR$23,66Descrição dos valores: Valor do título: R$ 98,93 - Juros: R$ 0,56 Emolumen
tos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208988/2012 Sacado: ANGUlAR F01D E VIDEO 'ITDA ME Endereço: RUA REINOLDO
RAU 60 SL404 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: LUNAF01D COMERCIO E F IlDA Por
tador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 1102/001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 340,24 Data para paga
mento: 15 de maio de 2012ValorR$25,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 290,85 - Juros: R$ 2,13
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208741/2012 Sacado: BAENEWVIDEO LOCADORA IlDA Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 710 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor:WMIXDISTRlBUIDORAIlDA Portador:
- Espécie: DMl- N°Titulo: 350791-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,89Data para pagamento:
15 demaio de 2012Valor R$24,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 156,22 - Juros: R$1,66 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 209253/2012 Sacado: CESARFERREIRADASILVA Endereço:RUARUDOLFO HUFENUES
SLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Credor: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
IlDA Portador: - Espécie: Dl\lI - N°Titulo: C270255122/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 343,82
Data para pagamento: 15 demaio de 2012Valor R$25,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 293,82-
Juros: R$ 2,74Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209254/2012 Sacado: CESARFERREIRADA SILVA Endereço: RUARUDOLFO HUFENUES
LER 278 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-300 Credor: J.M.CMATERIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA
Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: C270255693/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 116,29 Data
para pagamento: 15 de maio de 2012ValorR$23,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 68,40 - Juros:
R$ 0,63 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209255/2012 Sacado: CESAR FERREIRADASILVA Endereço:RUARUDOLFOHUFENUES
SLER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Credor: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
IlDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: C270255696/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 75,21
Data para pagamento: 15 de maio de 2012ValorR$23,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 27,70-
Juros: R$ 0,25Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208906/2012 Sacado: CLEMIUSAN AUGUS1D MACIEL Endereço: RUA FRANOSCO DU
TRA 420 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAFSI'RU1URA E EMPREENDI
MENT Portador: - Espécie:DMl-N'Titulo: 0186783011-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 211,53 Data
para pagamento: 15 demaio de2Q12ValorR$24,Ol Descrição dosvalores: Valor do título:R$152,36 - Juros: R$
0,91 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 209035/2012 Sacado: DEBORA DA SILVA NUNES Endereço: RUA CARLOS FREDERICO
RAMTIillM 120 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-000 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Es

pécie: CBI - N° Titulo: 131035856 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.861,81 Data para pagamento:
15 de maio de 2012Valor R$319,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.485,56 - Juros: R$ 296,61
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 209133/2012 Sacado: DIAS E FELLER COMERCIO DE MEDICAMENroS L Endereço:
RUAVENANCIODA SILVA POR1D 183 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-230 Credor: BANCO SAFRA S/A
Portador: VISION SC DISTR PROD MED IlDA Espécie: DMl- N'Titulo: 312026617 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 131,09 Data para pagamento: 15 de maio de 2012ValorR$23,46 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 78,72 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 208943/2012 Sacado: DIOGO MICHEL BAUNERVENDROMIN Endereço: RUA JOSE TE-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Ce!.Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

ODORO RIBEIRO 408 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: COOPERATNA DE CREDI1D VALE
DO ITAJAI-VIACREDI Portador: STECKLING COMERCIO E Espécie: DMl- N"TItulo: 001/0001-Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 223,32 Data para pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$23,66 Descrição
dos valores: Valor do título: R$170,00 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$�,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 209259/2012 Sacado: DIONEDAFONSECA Endereço: RUAAMANDUS RANGELoi ir 06
M - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-52 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENroS SA Portador:
- Espécie: NP - N° Titulo: 4275327783 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 33.313,26 Data para paga
mento: 15 de maio de 2012ValorR$4.047,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 29.229,58 - Juros: R$
4.023,93 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 208913/2012 Sacado: DIRCEU DENK Endereço: RUA FRANOSCO DUTRA 180 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAFSI'RUTURA E EMPREENDIMENT Portador:
Espécie:DMl- N'Titulo: 0186777011- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 169,37Data para pagamento:
15 demaio de 2012ValorR$23,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 110,45 - Juros: R$ 0,66 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208892/2012 Sacado: EUSABEIHDOEGE Endereço:A.RTHURBREITIIAUPT 780 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador:
Espécie: DMl- N°Titulo: 0184669012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 328,31 Data para pagamento:
15 demaio de 2012ValorR$24,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,74 - Juros: R$1,62 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 208457/2012 Sacado: ERICO VICENZl Endereço: RUA ERMELINA TRENTINI MENEL
125 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-827 Credor: INFRASUL - INFRAESIRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0201970004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 516,79 Data para
pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$25,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 441,11 - Juros:
R$ 2,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 209145/2012 Sacado: FRANCINETE CELESTINO DOS SAN1DS Endereço: RUA ELEO
NORA SAILER PRADI 301 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-080 Credor: RCF INCORPORADORA IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0000000228 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 413,07Data para
pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$25,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 359,03 - Juros:
R$ 2,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 208905/2012 Sacado: GrOVANI RAITZ Endereço: RUA ASSIS CHATFAUBRIAND 78 - JA
RAGUA DO SUL-SC : CEP: 89258-446 Credor: INFRASUL - INFRAESIRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0206835001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,99 Data para
pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$24,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 161,27 - Juros:
R$ 0,96 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 208568/2012 Sacado: HERNANI RIEGEL Endereço: ISRAEL GONCALVES 41 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: Credor: CM PISCINAS IlDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 588,94 Data para pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$25,79 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 538,99 - Juros: R$ 2,69 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
--------------------------------_--_----------------------------------------------------------------_----------------------

Apontamento: 208883/2012 Sacado: HOLLY CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IlDA Endereço:
RUA GUILHERME IGNAOO HRUSCHKA 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-516 Credor: HSBC BANI<
BRASIL S/A - BANCOMUITIPLO Portador: COMERCIO DEACOS JARAGUA IlDA Espécie: DMl- N° TI
tulo: 10943/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 397,40Data para pagamento: 15 de maio de2012Va
larR$23,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 343,15 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

-Apontamento: 209027/2Q12 Sacado: K & B lAJES PRE MOLDADAS IlDA EPP Endereço: RUA JOSE
PICOW, 512 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-350 Credor: CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRO
DUTOS QUIMIC Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 01-4274/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.271,26 Data para pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$27,54 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.212,50 - Juros: R$ 4,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:.R$ 23,20-
Diligência: R$17,02

Apontamento: 209229/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS IlDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ 590
GALPAO 09/ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000Credor: 1DTALCOM !MP E EXPDETERMOPIASTI
COS Põrtador: - Espécie:DMl-N'Título: 2633-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 22.422,55 Data para
pagamento: 15 demaio de 2012ValorR$67,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22.322,78 - Juros: R$
44,64Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 209209/2012 Sacado: MAISON DU QUllJ TECIDOS IlDA Endereço: RUA FRANCISCO
FISCHER - LJ 02 90 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-070 Credor: MUlTICOLOR COMEROO DETE
CIDOS IlDA Portador; - Espécie: DMl- N"Titulo: 1472-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 363,83
Data para pagamento: 15 de maio de 2012ValorR$24,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 314,79-
Juros: R$l,78Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208895/2012 Sacado: MARCIACAD\RINAFIllA Endereço: RUAADEIlNAKLEIN EHLERT
187 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-837 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 0176825017 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,98Data para
pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$24,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 172,00 - Juros:
R$ 1,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 209135/2012Sacado:MARCIONEL50NGALIlNAFILHO Endereço: RODOVIABR 416226
- RIO CERRO II - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: H SOLDAS E EQUIPAMEN1DS IlDA
Portador: - Espécie: DMl - WTitulo: 025838/B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 444,31 Data para
pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$24,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 376,93 - Juros:
R$1,38 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 209087/2012 Sacado: MARCONDES DE ALENcAR POlZIN -ME Endereço: RAFFONSO
BARrEL 233 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E
IMPORTACAO S A Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 214931-34 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.400,00 Data para pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$31,99 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 5.339,10 - Juros: R$ 8,89 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência:R$14,71
.

Apontamento: 208916/2012 Sacado:MARIA SALEIE MATIAS DOS SAN1DS Endereço: RUAPRIMAVERA
69 COAB TIPAMARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: OSMARANroNIODASILVA Portador: - Es

pécie: CH - N'Titulo: M-000124 4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 866,20Data para pagamento: 15
de maio de 2012Valor R$83,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Juros: R$ 60,25 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 208846/2012 Sacado: MARIAN HENSCHEL Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE lA
CERDA 398AP1D 101 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-000Credor: ES1EKCOMPROD SAUDE IlDAEPP
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 002052A-11-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.090,76Data para
pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$27,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.039,00.- Juros:
R$ 4,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208889/2012 Sacado: MARIS1EIA MENEL ROZA Endereço: RUA DOMINGOS RODRI
GUESDANOVA331/301- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-640 Credor: INFRASUL - INFRAESIRUIU
RAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0201913004 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 345,59 Data para pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$24,87 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 296,56 - Juros: R$ 1,77 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208999/2012 Sacado: OSVAlDO RIBEIRO Endereço: RUAJACOB GESSER 93 - AMIZADE
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
131039258 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.198,16Datapara pagamento: 15 de maio de 2012Valor
R$450,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.712,27 - Juros: R$ 427,63 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208960/2012 Sacado: OZONIO RESTAURANTE E CHOPERIA IlDA ME Endereço: RUA
REINOlDO RAU 256 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: GRAFICA E EDITORA 22 IlDA Por
tador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0012367 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 558,96 Data para paga
mento: 15 de maio de 2012ValorR$24,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 510,00 - Juros: R$ 1,70
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208927/2012 Sacado: OZONIO RESTAURANTE E SCHOPPERIA TIDA Endereço: R REI
NOLDO RAU 256 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: DISTRIBUIDORA DE AU
MENTOS SARDAGNA IlDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 107387483 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.012,54 Data para pagamento: 15 demaio de 2012Valor R$27,90 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 960,48 - Juros: R$ 4,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 208903/2012 Sacado: REGIANEAPARECIDA FABIANO COSSA Endereço: ARTIIUR BREI
TIIAUPT 716 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-839 Credor: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Portador: - Espécie: DMl-WTItuIo: 18735 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 219,84 Data
para pagamento: 15 de maio de 2012ValorR$24,07Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros:
R$ 0,97 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 208917/2012 Sacado: ROSANAAPARECIDA LIMA DOS SAN1DS Endereço: RUA E$THE
RIALENZf'FRIEDRICH 18APT303 - Jaraguádo Sul-SC- CEP: 89251-010Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI
Portador: - Espécie: CEI - N'Titulo: 251013889 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.790,54 Data para
pagamento: 15 de maio de 2012ValorR$417,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.349,37 - Juros:
R$ 393,91 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)
Apontamento: 208918/2012 Sacado: TEREZINHA BRUCH DOS SANTOS Endereço: RUA PADRE FRAN
CKEN 174 EDlFMAGNOUAAPTO 604 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-040 Credor: BANCO FICSA
SA Portador: - Espécie: CBI- N°Titulo: 998853943-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.484,45Data
para pagamento: 15 demaio de 2012ValorR$101,88Descrição dos valores: Valor do título: R$1.358,41- Ju
ros: R$ 78,78 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209095/2012 Sacado: TIAGO MARTINS Endereço: RUA 266,38 - AGUAVERDE - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-420 Credor: MARCIO ENKE Portador: - Espécie: cr - N° Titulo: 04/03 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 689,75 Data para pagamento: 15 de maio de 2012Valor R$27,72 Descrição
dos valores: Valor �o título: R$ 630,00 - Juros: R$ 4,62 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
15/05/2012. Iaraguá do Sul (sq, 15 demaio de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulospublicados: 37

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Uma paixão que vem de família
Valdemiro da Silva

começou a fotografar
desde cedo e ajudou
a registrar a história
da cidade de Corupá

CORUPÁ
Sarnira Hahn

/\ os 44 anos, Deise da Silva
rlRivelles se emociona ao

lembrar das histórias e do pai
carinhoso que teve. Ela é filha
de Valdemiro da Silva, mais
conhecido como Miro, que
veio para Corupá em 1977 e

fundou a Fotografia Silva, loca
lizada no Centro.

Valdemiro nasceu em In

daial, em 1941, e começou a

trabalhar desde' cedo com a fo

tografia, fazendo trabálhos ama
dores. Aos 15 anos, foi trabalharI

como telegrafista nos Correios,
e devido ao trabalho mudou-se

para Timbó, e logo após para
Itajaí. Denise lembra que quan
do tinha 9 anos, Valdomíro se

separou de sua mãe e levou os

filhos, Iader da Silva e Andrea da
Silva Hack, para Corupá.

Chegando à cidade trabalhou
durante quase quatro anos no

Studio Foto Arno, no qual apren
deu detalhes técnicos da foto. Em

1979, casou com Lúcia Urbanski,
e desse relacionamento nasceu

Joice da Silva. Pelo amor à foto

grafia e buscando registrar mo
mentos únicos, Valdemiro deci
diu abrir um estúdio próprio.

Em 1981, fundou a Foto Sil

va, que atua somente no ramo

de fotografias.Valdomiro faleceu
em junho de 2006, de maneira

inesperada, vítima de um ataque
cardíaco. Denise conta queMiro
é um exemplo de amor, deixou
muitas lembranças e ajudou a

registrar a história de Corupá.

Valdemiro nasceu

em Indaial, em 1941

e, aos 15 anos de

idade, já realizava
trabalhos amadores

em fotografia.

. ..

Uaramlrlm

Ampliação será autorizada
o governo de Guaramirim assina hoje, às 19h30, a ordem de

serviço para a ampliação da escola de ensino fundamental Iara

Eugênio Hansh, localizada no bairro Imigrantes. Segundo o secre

tário de Planejamento, Argeu Steckling, serão reformadas a facha-
.

da, área de lazer, cobertura e cozinha. A empresa responsável pela
obra é a Engevale Construções Ltda., e o investimento será de R$
368.500, com recursos da prefeitura.

''Vagão do Conhecimento"
está em Iaraguá do Sul

A partir de hoje até dia 18,
a cidade de Iaraguã do Sul re
cebe o "Vagão Ambiental", que
ficará estacionado nos fundos
da Fundação Cultural, no Cen
tro. O projeto desenvolvido

pela América Latina Logística
(ALL) tem o objetivo de enfa
tizar a preservação ambiental.

Segundo o presidente da Fuja
ma (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), César Rocha,
estarão presentes no evento

educadores ambientais que
irão instruir a população sobre
como preservar a natureza.

Além disso, Rocha explica
que serão exibidos vídeos sobre
meio ambiente e realizados jo
gos educativos. IiOS educadores
estarão alertando também para
os cuidados com a rede ferravi -

ária da cidade", afirma. A dire
tora do Ensino Fundamental,
Sirley Schappo, conta que já es

tão programadas visitas de alu
nos ao vagão. Ela explica que
desde o primeiro dia de contato
com as escolas os horários de
visita esgotaram. "Cerca de 80
alunos visitarão o local a cada
dia", informa.

EDUARQO MONTECINO

HOMENAGEM Deise mostra quadro feito para,o pai, que faleceu em 2006

35 an,os

Continuidade no negócio
Neste ano, o estúdio completa35 anos de ati

vidades, e é o único da cidade. A filhamais nova,
Joice, que se formou em Farmácia e Bioquími
ca por desejo do pai, herdou o talento e gosto

pela arte da fotografia. Ela atualmente trabalha
em uma farmácia e faz as coberturas fotográfi
cas nos fins de semana. Durante o dia Lucia, 51
anos, faz o atendimento ao público.

quídação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL- FSTADODE SANTACATARINA
.

Thbelionato do MUlÚcípio eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Protocolo: 31072 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Endere

ço: Rua Benjamin Constant nO sltv, Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente:
SHARKMAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO IlDACNPI: 06.224.121/0001-01 Número doTítulo:
04001433800 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 01105/2012 Valor: 1.931,00 liquida
ção após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30530 Sacado: MTEXTIL FACÇÃO IlDA CNPJ: 07.391.718/0001-03 Endereço: Rua
Victor Bramorski nO 408, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: JAMAIEX COM. EQUIP.
TEXTEIS LIDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número do Título: 1943001 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/04/2012
Valor: 502,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31011 Sacado: MADEIREIRA SPEZIA DDA CNPJ: 08.680.580/0001-17 Endereço:
Estrada Geral I° Braço do Norte nO s/n>, l° Braço do NOIte, 89108-000, Massaranduba Ceden
te: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULS.A CNPJ: 92.702.067/0001-96Número do
Título: 03007539- Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCOSA DataVencimento: 30/04/2012 Valor: 5.719,17Liquidação após a intimação:R$
11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30541 Sacado: MAIARA RONCHJ MELCI-llORETTO CPF: 091.481.079-05 Ende

reço: Rua Batista Melchioretto n° 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON
COMERCIO DEMAQUINAS LIDAME CNPJ; 10.945.510/0001-95 Número doTítulo: 2283C/5
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 16/04/2012 Valor: 280,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 30542 Endereço: Rua Batista Melchioretto nO 77, Centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: EMERSON COMERCIO DEMAQUINASUDAME CNPJ: 10.945.510/0001-95Núme
ro do TItulo: 1825C/7 Espécie: Duplicata de VendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMl
CA FEDERAL Data Vencimento: 16/04/2012 Valor: 435,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

-

Protocolo: 30920 Sacado: REINKE & CIA LIDA CNPJ: 09.084.231/0001-03 Endereço: Avenida
Izidio Carlos Peixer nO 2500, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VJS COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS D'DA CNPl: 00.473.536/0001-24 Número do Título: 125 Espécie:
Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERAI,.DataVencimento:
23/04/2012 Valor: 362,20 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 30933 Sacado: ROBERTO CARLOS DA SILVA CPF: 692.586.279-20' Endereço: Rua
Campinas Central nO 150, Campinas Central, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINAN
CEIRA S/A C.P.I CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 750089335 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCl-1UIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Ven
cimento: 17/03/2010 Valor: 15.566,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

.

Guaramirim, 15 demaio de 2012.

CHRISTAINGEH!lLEWAGNER, Interventora

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente,A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 31029 Sacado:ANTONIO MARCOS,ENGElMANN CPF: 730.076.339-15 Endereço:
RuaArmide Delaiweber ns s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQMAQUI
NAS E FERRAMENTAS IlDA CNPJ: 10.663.510/0001-00 Número do Título: 012903-02 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Ven
cimento: 01/05/2012 Valor: 410,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 30912 Sacado: CAIE COM. E INSTALAÇÕES ELbl1UCAS LIDA ME CNPl:
10.624.102/0001-31 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco nO 3788, Centro, 89275-000, Schro
eder Cedente: SOS CARTUCHOS IlDAME CNPJ: 14.338.250/0001-40 Número do Título: 0280
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNlI3ANCO S.AData
Vencinlento: 20/04/2012 Valor: 80,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 30577 Sacado: FABIANAFERNANDESVICENTINFADULCPF: 030.726.869-12 En

dereço: Avenida 7 de Setembro nv 1424, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: MARIA
ADELAIDE FWRES ME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número do Título: 96201 01 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVenci
mento: 09/04/2012 Valor: 63,24 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 30589 Endereço: Avenida 7 de Setembro nO 1424, Centro, 89108-000,Massaranduba
Cedente: MARlAADElAIDE FLORES ME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número do Título: 94650
02Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA.
DataVencimento: 10/04/2012 Valor: 144,87 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 30728 Endereço: Avenida 7 de Setembro nO 1424, Centro, 89108-000, Massaran
duba Cedente: MARIAADELAIDE FLORES ME CNPJ: 05.232.106/0001-34 Número do Título:
95260.02 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOBRADES
CO SA. Data Vencimento: 12/04/2012 Valor: 171,20 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31122 Sacado: INGOMARWUTKE CPF: 557.250.319-34 Endereço: RuaWalter
Guinow nO 330, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: PIRAMIDE AUTO PEÇAS UDA CNPJ:
04.408.767/0001-05 Número do Título: 597/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMJRIM Data Vencimento:
05/05/2012 Valor: 112,50 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31065 Sacado: JOSE SALVADOR SANTANA DA SILVA CPF: 832.037.619-04 Ende
reço: Rua Butuca nO 104, Butuca, 89108-000, Massaranduba Cedente: AUTO MECANlCA CAJU
LIDAME CNPJ: 07.554.778/0001-91Número doTítulo: CEspécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 25/04/2012 Valor: 525,33 Li-
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Quatro abrem vantagem
Kíferro, Vila Lalau,
Tigre e Néki vencem
seus jogos e largam
na frente na segunda
fase da competição

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Asegunda fase do 30° Cam

peonato Varzeano de Fu
tebol "Raul Valdir Rodrigues"
iniciou no sábado, dia 12, com
a rede balançando 33 vezes nos

oito jogos disputados. Desta

ques para as vitórias de Kiferro,
Vila Lalau, Tigre e Néki.

NaVila Lalau, aKiferro levou
a melhor sobre o Atlético Inde

pendente �'!\.', no maior clássico
do futebol varzeano de Jaraguá
do Sul. A vitória por 3 a 2 fez jus.
à tradição das equipes na com
petição. No jogo de fundo, aVila
Lalau marcou 4 a 2 no Global

.

Pisos/GuindastesVolpi.
"Foi importante sair com avi

tória' mas já estamos pensando
no próximo jogo", afirma. Buiu,
-atleta da Vila Lalau. "Não espe
rava o resultado, mas eles mere
ceram pelo primeiro tempo", co-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Kiferro (azul) levou a melhor sobre o Atlético, na Vila Lalau

menta o técnico Ricardinho, da
Global Pisos. No Grêmio Gari

baldi, SN FutebolClube/Juriti e
Corinthians empataram em 2 a

2. No segundo jogo, outro em

pate. Operário /Rotabela/Sipar
e Galácticos ficaram no 1 a 1.

NQ. campo do Santo An

tônio, o Tigre. Materiais de

Construção bateu a equipe da

Novos desafios paraMarcos
Moraes no Paraguai

Em carta de agradecimento
encaminhada para a imprensa,

.

o diretor técnico da Associa

ção Desportiva Iaraguã (ADJ)
Marcos Moraes comunicou seu

afastamento da equipe CSM/
Pré-Fabricar.

Marcão - como é conhecido
no meio salonista - irá se unir à
Fernando Ferretti, que a partir
da próxima semana comanda
a Seleção do Paraguai na pre
paração para a Copa do Mundo
de Futsal, que acontece em no

vembro, na Tailândia.
"Em 30 anos de carreira, a

Copa do Mundo é um dos úni
cos campeonatos que ainda
não disputei", comenta Mora
es. "Mesmo que longe por um

período, continuarei sendo um

torcedor desse projeto, que te

nho certeza renderá ótimos fru

tos", finaliza, sem especificar se
retorna à ADJ depois da passa-

gem por terras guaranis.
Moraes havia deixado a ci

dade depois da desativação da

equipe Malwee Futsal. Junto
com Fernando Ferretti, coman
dou a equipe do Santos, atual .

campeã da Liga Futsal. Retor
nou à Iaraguá do Sul no início

l

do ano, para emprestar seus co
nhecimentos e experiência ao

projeto da CSM/Pré-Fabricar.

A história de

umhomemsóé

completa se ele
estiver disposto a

assumir desafios.

Marcos Moraes,
diretor técnico

casa por 4 a 1. Na sequência,
Amizade/H Bordados/Móveis

Boeing e Supermercado Bran
demburg/Dutra Água empa
taram por 1 a 1.
'Fechado a rodada, no João

Pessoa, a Néki bateu o Barra
baxo Vidros e Divisórias por 4
a.L Marquinhos (2x), Lucia
no e Vania marcaram para a

Néki. Rodrigo descontou para
o Barrabaxo. Na outra partida,
Sport e Agrocomercial lona
than ficaram no 2 a 2.

O Campeonato Varzea
no apresenta uma média de
4 gols por partida, com 289
tentos anotados em 72 jogos.
A competição prossegue no

próximo sábado, dia 19.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EXPERIÊNCIA Marcos Moraes empresta seus
conhecimentos para a Seleção do ,Paraguai

Olympya
superado

Não foi desta vez que o

Olympya fez frente ao Kinder
mann. Com apenas doze atle
tas, o 'Time de Meninas' acabou

goleadopela 'Fúria do Contes
tado' por 8 a O. A partida, válida
pelo Campeonato Catarinense,
foi realizada no domingo, dia
13, no Estádio Carlos Neves. A

equipe volta à campo no dia 20,
às 15h, quando recebe o Taurus
no João Marcatto.

Fo t ali

Vitória e

derrota fora
Os times da região jogaram

fora de casa no fim de semana,

pelo Campeonato Catarinense
de Futebol Americano. Em São

José, o Jaraguá Breakers foi su
perado pelos Istepôs, por 16 a

O. A equipe segue sofrendo com
os desfalques ocasionados por
lesões. Em Criciúma, o Corupá
Buffalos manteve a liderança
e a invencibilidade ao bater os
novatos do Slayers, por 48 a 3.

asquete
Duas vitórias
nosub15

O basquete subIS feminino

jaraguaense iniciou a caminha
da pelo tricampeonato estadu
al com vitórias. As comandadas
de Julio Patrício entraram em

quadra na noite de sexta e na

manhã de domingo, quando
venceram 'adversárias de Nave

gantes (71 à 7) e Rio do Sul (57 a

15). Com os resultados, a Ianga
da/AlI CebellFME é vice-lider
da Chave A, com 4 pontos.

Futsal

Sub13 soma

quatro pontos
A equipe de futsal sub 13

masculino do Colégio Evangé
lico Jaraguá/FME disputou, no
fim de semana, o turno da se

gunda fase do Campeonato Ca
tarinense. Em São Bento do Sul,
somou quatro pontos, ao vencer
São João Batista (lO a O), empa
tar com Içara (2 a 2) e ser supe
rada por São Bento do Sul (2 a 1).
O returno acontece nos dias 8 e

9 de junho, em nossa cidade.
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Na última sexta-feira,
os alunos da escolinha

. de voleibol do Instituto
Educacional Jangada
receberam a visita de

Rodrigo Telles, o Alemão,
atleta que passou pela
escola e hoje brilha nas

quadras de São Bernardo
do Campo, equipe que
disputa a Superliga. A
iniciativa foi do professor
Generson Rocha, o Gegê.

Voleibol,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Novos tempos
/\ modernidade chegou ao futebol amador de Jaraguá do
r\.sul. Já era comum ver trios de arbitragem fazendo uso da
bandeira eletrônica. Porém, na última rodada do Campeonato
Varzeano, o kit de comunicação por rádio foi utilizado pela se

gunda vez nos gramados da região. Foi no campo do João Pes

soa, nas partidas entre Barrabaxo versus Néki e Sport versus
Agrocornercial Jonathan. As polêmicas continuarão existindo,
mas a inovação sempre é bem vinda. Ainda mais se for para o

bem do nosso esporte amador!

FUtsal
Base da equipe adulta, o
futsal sub20 masculino

navega em águas
tranquilas no Estadual.
Está classificado por
antecipação à fase final,
com três vitórias e um

empate. Porém, nunca
é demais lembrar que o

filme que se desenha é

igual ao do ano passado.
Na ocasião o final não
foi feliz. Invicta, a equipe
amargou um VIce

campeonato em casa.

Juventus
Hoje tem a apresentação
do elenco do Iuventus
para o Campeonato
Catarinense da Divisão

Especial. Será às 15h, no
salão social do Estádio
João Marcatto. O torcedor
se prepare para ver
um grupo jovem em

campo.Mas na pensem
que pouca idade seja
sinônimo de pouca
experiência.

Bons de bola
Tem clássico na decisão
do Coroa Bom de

Bola, entre Kiferro e

Galácticos. Pelo terceiro
ano consecutivo as

equipes decidem o título

competição promovida
pela FME. A final está
marcada para a próxima
sexta - feira, no campo
da Karlache. Em campo,
craques que marcaram
a história do futebol
amador e até mesmo

profissional da região.

Lutas

Leilão de
cinturão.

o lutador brasileiroVinny
Magalhães encontrou
uma forma inusitada de

protesto. Revoltado com
aM -1, organização russa
que teria prejudicado a

sua carreira e atrasado sua

ida para o UFC em 2011,
Magalhães colocou seu

cinturão para leilão no
e-Bay. Cada lance vale US$
0,09 e o cinturão já está
avaliado em US$ 100 mil.

Futsal

Falcão perto
de recorde

o ala Falcão está próxi-
mo de se tornar o maior
artilheiro isolado de todas
as seleções de esportes
geridos pela Fifa. E o feito

pode ser alcançado em
sua partida de número 200
com a camisa da Seleção
Brasileira. Falcão marcou o

seu gol de número 336 no

último sábado, em Recife.

Hoje, a seleção enfrenta a

Costa Rica, em Maceió.

"C:>

••
I

Domingo, 13 de maio

• Campeonato Paulista

*campeão

• Campeonato Catarinense

Domingo, 13 de maio

*campeão

• Campeonato Carioca

Domingo, 13 de maio

*campeão

• Campeonato Gaúcho

Domingo, 13 de maio

*campeão
• Campeonato Mineiro

Jaraguá do Sul

Sábado, 12 de maio

• Juriti 2x2 Corinthians

• Kiferro 3x2 Atlético ''N'

• Santo Antônio 1 x4 Tigre
• Barrabaxo 1 x4 Néki

• Operário 1 x1 Galácticos

• Global Pisos 2x4 Vila lalau

• Amizade 1 x1 Brandemburg
• Sport 2x2 Agrocomercial Jonathan

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Gf:RAL I 22 I TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2012 wwwocorreíodopovc.com.br

Hospital São José
, . .

.

tera Investimentos
Presidente do Conselho Deliberativo apontou .

ampliação e aquisição de novos equipamentos

,����� �� �UL Estado e o município.
Nilson Antônio Conforme Mattos, não é so-

mente construir as áreas. "Os
Paulo Mattos, presidente do gastos somarão também cus

Conselho Deliberativo do Hos- tos para equipar os ambien
pital São José, apresentou on- tes todos", afirma. O Centro de
tem no Centro Empresarial, um Imagem (CD!) vai receber uma
conjunto de obras para ampliar - ampliação de 319,41 metros
a unidade ainda este ano e que quadrados. Esta mudança vai
devem custar R$ 25 milhões. servir para que o hospital te
A proposta é aumentar o setor nha uma área de excelência em
de atendimento em oncologia diagnóstico.
e centro de imagem, construir Para atender no Pronto Sa
navas áreas para os laborató- corro, o hospital quer ampliar
rios, ampliar o setor de inter- e destinar áreas exclusivas ao

nação e o estacionamento. Para atendimento pelo SUS e outra
custear as obras, o conselho es- apenas para os atendimentos
pera conseguir parcerias com o de convênios e particular. "Va-

mos incentivar as pessoas a

usar os planos de saúde", desta
ca Mattos. Já a área de interna

ção vai ser ampliada em torno

de dois mil metros quadrados.
A proposta do conselho é de
construir em torno de 120 no

vos leitos.
Os recursos para as constru

ções devemvir em grande parte
do governo estadual. Segundo
Mattos, R$ 6 milhões serão in
vestidos pelo hospital, R$ 4 mi
lhões poderão vir do município
e R$ 15 milhões do Estado.

Mattos afirmou

que o atual governo
do Estado não tem
liberado verbas

suficientes.

MARCELE GOUCHE

VAL()llES Segundo Mattos, receita do hospital em 2Qll foi de R$ 40 milllões

l\Júm,eros

Conselho apresenta balanço
Na apresentação dos novos

investimentos, Paulo Mattos

aproveitou para fazer o balan

ço de 2011. Ele resgatou as in

formações desde a criação do
Conselho Deliberativo para re

estruturar o hospital em 2004.
Mattos lembrou que na época
foram buscadas parcerias com

o Estado e empresas da região
para manter o hospital. "Neste

caso, algumas empresas pude
ram utilizar estes investimentos
nos balanços sociais", afirmou.

Em 2004, o Hospital São

José possuía 222 funcionários
e 26 médicos. Este número
aumentou para 517 e 46, res

pectivamente, As internações
pelo SUS aumentaram dos

quatro mil anuais para seis
mil atendimentos no ano pas-

.

.

sado. Foram 83 mil pessoas
atendidas em 2011 e, destas,
71 mil (77%) foram pelo SUS:
No faturamento, este total re
presenta 37% dos recursosre
cebidos pela unidade. Outros
38% são provenientes de con

vênios particulares. A receita
do hospital passou dos R$ 8

milhões, em 2004, para R$ 40
milhões no ano passado.

Reunião do Conselho da
DefesaCivil acontece hoje

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 85/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAÇÃO. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: O objeto do pre
sente Edital é a contratação de 01 (um) veículo com capacidade para transportar
no mínimo 16 (dezesseis) passageiros sentados, (incluído o motorista), desti
nado ao transporte escolar aos alunos residentes nas localidades da Metalúrgica
Lombardi, empresa Triedo, Tifa Laube, Chocoleite, Alto da Serra, Tifa Javali, até
a Escola de Ensino Básico João Romário Moreira, Idealizada na Rua Aurora s/n,
CEP 89260-995, no bairro Rio Cerro " e Escola de Ensino Básico Duarte Mag
alhães, localizada na Rua Angelo Rubini, 2384, Barra do Rio Cerro, em confor
midade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo" - Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Mu

nicipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:00 horas do dia 28 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, disputa
de preços e abertura dos envelopes serão as 13:30 horas do mesmo dia, na

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO DA

CONTRATAÇÃO: R$ 16.974,00 (dezesseis mil novecentos e setenta e quatro
reais), sendo o valor estimado de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) por dia
de transporte realizado. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser

obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do
Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 08 de maio de 2012.

IVO KONELL
Secretário de Admlnlstração

O Conselho Municipal de
Defesa Civil (Comdec) se reúne
nesta manhã, a partir das 8h, na
sala de reuniões da prefeitura.
No encontro periódico, estará
em pauta a análise do mapa de
riscos ambientais do município,
revisão do Sistema de Comando
de Operações (SCO) e simulado
de comunicação entre mem

bros envolvidos com aSCO.
"O SCO é o organograma

que compõe a estrutura dos
envolvidos na defesa civil em
um evento danoso", explica o

secretário Jair Alquini. Estão
inclusos no SCO o comando da
Policia Militar, Corpo de Bom

beiras, técnicos operacionais
da Defesa Civil, Secretários

Municipal e membros de orga
nizações que são parceiras da
Defesa Civil. Na reunião desta
manhã será atualizada a lista e

repassada aos conselheiros.
O Comdec, como é conhe-

cido atualmente, foi criado em

1973 com o nome de Comissão

Municipal de Defesa Civil e so

freu algumas alterações até ser

denominado Conselho da De
fesa Civil, em 1977. A função
do conselho é de ser o órgão
de coordenação dos assuntos

de Defesa Civil. Entre suas atri

buições estão estudar, avaliar,
elaborar, definir e propor pla
nos, normas e procedimentos
que visem a prevenção, o so

corro, assistência à população
e a recuperação de bens e áreas

quando ameaçadas ou afetadas
por fatores adversos.

No encontro, estará
em pauta a análise
do mapa de riscos
ambientais do

município, entre
outros assuntos.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 86/2012. SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: O objeto
do presente Edital é a contratação de 01 (um) veículo com capacidade para
transportar no mínimo 16 (dezesseis) passageiros sentados, (incluído o mo-,
torista), destinado ao transporte escolar aos alunos residentes na localidade
de Alto da Serra e Tifa Laube, até a Escola de Ensino Básico João Romário

Moreira, localizada na RuaAurora s/n, CEP 89260-995, no bairroRio Cerro II,
em conformidade com o estabelecido no item I do Edital e Anexo II - Minuta
de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002
e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:45 horas do dia 28
de maio de 2014, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Màrquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão
as 15:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de licita

ções e Contratos. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 17.220,00
(dezessete mil duzentos e vinte reais), sendo o valor estimado de R$ 140,00
(cento e quarenta reais) por dia de transporte realizado. OBTENÇÃO DO
EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá
do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá
do Sul (SC), 08 de maio de 2012.

IVO KONELL
Secretário d� Administração
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Mais um acidente com criança
o terceiro caso com

vítima em quatro
dias foi na manhã de

domingo, no bairro
Ribeirão Cavalo

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

A tarde de domingo foi de de
Ilsespero para uma família

que mora no Ribeirão Cavalo,
em Iaraguá do Sul. Uma meni
na de 10 anos andava de bici
cleta na rua de casa quando foi
atropelada por um motorista

embriagado. O homem de 25

anos foi multado e vai respon
der por lesão corporal.

O acidente aconteceu por
volta do meio-dia, na rua Paulo
Voltolini, e as marcas na pista
mostram a tentativa de evitar
o choque. Os 42 metros, desde

quando o freio foi acionado,

não foram suficientes· numa
rua onde a velocidade máxima I

permitida é de 40 Km/h.
A vítima foi atendida pelo

Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência com fratura numa

perna e traumatismo craniano.
Ela foi encaminhada ao Hos

pital Iaraguá, assim como o

menino da mesma idade, que
também foi atropelado quan
do andava de bicicleta perto
de casa, na última quinta-feira.
Neste caso, a família da Barra
do Rio Cerro não pode culpar o
motorista e sim um caminhão
estacionado na esquina que
prejudicou a visibilidade.

O caso menos grave de
acidentes com crianças foi
o susto que Tiago, de 9 anos,

levou. Ele andava na calçada
quando um motociclista fazia
malabarismos e perdeu o con

trole da direção, provocando
um corte profundo na cabeça
do menino. Ele recebeu os cui
dados no hospital e foi libera
do em seguida.

DIVULGAÇÃO/PM

IRRESPONSABILIDADE Menina de 10 anos

foi atingida por wn motorista embriagado

Assalto a caixa eletrônico
Mais uma vez o caixa do Banco do Bra

sil no Centro de Guaramirim foi arromba
do. Na ação desta sexta-feira, por volta das;
22h, foi usado um maçarico e exatos 12

minutos para realizar o crime. Imagens de
segurançamostram três homens encapu
zados e a chegada da polícia, logo depois

. da saída dos bandidos.
Durante a permanência do grupo dentro

do banco, urn dos bandidos falava ao telefone
enquanto os outros dois abriram o equipa-

mento e pegaram o dinheiro. O valor rouba
do ainda não foi divulgado, mas o trio deixou

para trásmais de R$ 2mil em notas de dez.
O gerente do banco compareceu ao

local na noite do arrombamento, mas o

Boletim de Ocorrência só foi registrado
na tarde de ontem. A polícia pediu para
ter acesso às imagens das câmeras de vigi
lância. Em abril do ano passado, a mesma
agência foi arrombada por quatro homens
que fizeram um vigia de refém.

DIVULGAÇÃO/PM

RAPIDEZ R$ 2 mil foram deixados para trás pelos assaltantes CfU:e
usaram wn :maçarico e levaram 12 minutos para realizar a ação

.ti'

Aleool e volante

Os casos do final de semana re

velam que namaioria dos acidentes
de trânsito houve ingestão de be
bida alcoólica. Em Guaramirim, às

20h de sábado, urn homem de 40

anos dirigia urna Montana quando
bateu em umamoto. Ele, que estava
embriagado, não prestou socorro à
vítima e se escondeu em casa, onde
foi preso em flagrante. Omotociclis
ta de 30 anos não tinha habilitação
e foi levado ao hospital com fratura

exposta em uma das pernas.
Quatro pessoas feridas foi o re

sultado de uma batida provocada
por outro motorista bêbado, tam
bém na noite de sábado, no bair
ro Ilha da Figueira, em Iaraguá.
Os passageiros do Gol se feriram
no acidente provocado pelo con
dutor do próprio veículo, ao cor
tar a frente de um C3. Além da

presença de álcool no sangue, os

policiais militares constataram

que a documentação do carro

estava vencida e o motorista não

tinha carteira de habilitação.

Flagrantes

Estelionato e pirataria
Usando cartões de créditos e

talões de cheque falsificados, dois
homens aplicavam golpes nas lojas
da região de Iaraguã do Sul. Os acu

sados, de 31 e 36 anos, compraram
computadores, jóias e outros produ
tos, mas foram surpreendidos pela

..

PM ao meio-dia de sábado.
O alerta foi dado pelo funcioná

rio de uma loja de telefones que des
confiou quando eles apresentaram

outros documentos. Um dos estelio
natários já responde pelo crime em

outras cidades catarinenses.
Na sexta-feira, um homem de 25

anos foi flagrado vendendo produ
tos falsificados próximo ao Termi

nal Urbano de Jaraguá.
Ele foi preso com 329 DVDs pi

ratas e vai responder por crime
contra o patrimônio e violação de
direitos autorais.

t

Idosomorre na BR-Z80
Enoiri Guilherme Lutz, de 65 anos, viajava com a esposa Sueli e o filho de

3 anos, quando perdeu o controle do Honda Civic, no Km 50 da BR-280. Ao
sair da pista, o carro se chocou com outro veículo. Os passageiros sofreram
ferimentos leves, mas Enoiri não resistiu e faleceu no local.

Crack

Dois traficantes são detidos
A Agência de Inteligência da Polícia Militar conseguiu flagrar dois trafi

cantes. Os acusados, de 26 e 32 anos, foram detidos no bairroVila Baependi,
onde revendiam crack na sexta-feira, dia 11. Os homens confessaram e re

velaram o esconderijo da droga. Numa casa naVila Lalau, a PM encontrou I

80 pedras de crack. Além da dupla de traficantes, outros dois homens, usuá
rios da droga, foram levados para a delegacia como testemunha.
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TALENTOS PARA O. MUNDO DA TI':CNOLOGIA.

'. Se voCê tem 17 aoo.$ ou mais, completou ou está cursando o último arl0 do Ensino'
Médio, tem facilidade com matemátíca e raciocínio lógicO e procura uma pmfissâo
na área de TIG, aproveite esta excelente oportunidade.
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www.geracaotec.sc.gov.br
facebook.com/geracaotec
twitter.com/geracaotec
• JAVA (vespertino) • .NET {vespertino}

li\stil'JL(I

!1\i.I�r"!at;,iúilf?,l

1}(.lr'l0\I'�ç;.'j_o

Secretaria de Estado
d. D.seRvolVlmlntt
EClllimlco Sustell!ável

www.sds.sc.gov.br

AC�TE

Promoção· Compre e Ganbe 'Tiesta·VJUJadIf válida ate 29.11)512012. to ford o $eu fari fiesta Rocarn já vem CGm upgrade, Compr,e um do$ çatilogo$ participantes da PIOOlot-ão e JeCefta um catáloio saperior, _rorme previamente ,definido. PartiCipam
desta Ca!l!pallna os catálogos FAE2. FBEl. fCo. FtG2. fEH2, SAU. SCO.$till eSEft Regulamanlo çompleto e il1f.wmaç6es $011'" cllfa um d� catálogos podem $l.!r QOOsul'ta V$$aVó do sita www.ford.çom.br. nos Distribuirlores ford ou através do
CAF • oaoo '1·00 3613, Esta promoçállll,al) é vá6da para, veículos adquiridos. Dll1Iodatidade de Vim�a Di� por. pessoa jurid!ta,. Pre9àS validos até Z�5120'2 ou enquanto durarem OS estoqut$.. t'00 unidades. Ford Fiesta BDtam Hatch 1.012012 (e�. fBF2)
a partir de R$ 30.900 à vim. Ncwo fard Ka 2012 (cal KPK2) a partirde RS: 28,,490,00 à \lista. Não abrange saturo, ._rios, documentação e seMÇOS," despachaMe,manute.,ou quafqlle., outro,semço prestado ,pelo Distribuid'or. SUjeitO' hprovaçâo
de erédho. D valor 4. composição lo ta poderámmr alterapol quando da data' ef&fiw daCOntlatlção, tonsid f . do o valor tfo. bem adquirido, as despISU eoottatúas. pelo 'diente, custos liR,gms de Cartirios variáveis de· açordo tom li Uf (não
incluso no va1Gr das puçelas e 110' çálçulo tia ClT) a lata, daeontr�o. Contratos de 'mandamento eAnendamenbl feat, Credit são olleradonal�dos. pelo Banco,Bradeseo financiameRto$ SA. Valores válldos para cores sólidas. feete incluso.
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MORETII
Jaraguá dó Sul
(4713274.2800
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