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Juventus

AtacanteMax
retorna ao time
Destaque do elenco no ano
passado, jogador volta
ao Moleque Travesso
gerando expectativa nos
torcedores. Página 21

llardcore
A banda Ratos de Porão,
do vocalista João Gordo,
faz apresentação única

no Sul do Brasil,
neste sábado

no Espaço Oca.

Lutador, professor e
empresário das artes

marciais, Xitão estreia
sua col1ma no OCP.

David Tomio de

Mattos, o Xitão

Página 21

Latrocínio

Homem émorto com
.. , -.

tiro a queima-roupa

DNA do Varejo
Evento reúne
1,3mil naScar
A 44a Convenção Estadual
do Comércio Lojista, que
inicia hoje, vai debater
temas relacionados ao
comércio da atualidade.
Acompanhe entrevista

. com o economistaRicardo

Amorim,queministra
palestra amanhã à noite.
Página 19

Dorneles Antunes foi atingido na nuca durante assalto às margens da BR-280, em Guaramirim.
.
Os marginais fugiram com o caminhão da empresa da vítima, mas logo foram capturados pela PM.

Página23
MARCELE GOUCHE

c
"

nfir........,··"IIh
Pela segunda vez, geógrafo
da Secretaria do Estado de
Planejamento F'ernaDdo da Sil11it
(no Centro da foto) afirma que
a antena das rádios 105 FM e

Super Nova FM está loca.lizada
emMassaranduba, noMolTO
do BoaVista.p� 8 �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CONTRACAPA I 20 I QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Taça Libertadores
Duelo poruma vaga na semifinal

PARA VOCÊ SAIR COM A CHAVE NA MÃo
MAIS DE 130 OfERTAS

Corinthians e Vasco
entram em campo
hoje, às 22h, para
definir quem avança
na competição

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

Agência Avante!

Corinthians e Vasco duelam
na noite de hoje por uma

vaga na fase semifinal da Taça Li
bertadores daAmérica. A partida
acontece no Pacaembu, em São
Paulo (SP), com início às 22h. O

primeiro jogo ficou no empate
por O a O. Caso esse placar se re
pita, a decisão da classificação se

dará nos pênaltis,
Precavido, o técnico Cristó

vão Borges colocou os vascaínos

para treinar cobranças de pênal
tis. Em treze cobranças, Fernan
do Prass defende três. "Acredito
que o Corinthians sairá para o

jogo, mas também terá receio.
de levar um gol em casa", analisa

GOL 1.0 GIV /2011
AQ/LDl

22 .536,

PREPARADO Prass (D) está pronto para decidir a Vaga nos pênaltis

o meia Felipe, cuja escalação
não foi confirmada.

No Corinthians, a aposta
é na força da defesa. Em 15

jogos em casa na temporada,
Corínthíans não sofreu gols
em nove, quatro deles pela Li
bertadores. Porém, uma atua
ção ruim em casa custou que-

da no Paulistão, fato que gera
um certo receio grupo.

UÉ importante esse retros

pecto positivo, mas ele fica fora
de campo. A hora que o juiz
apitar, vamos ter de mostrar
tudo de novo, o quanto a equi
pe é consistente, o quanto os

jogadores são decisivos. Vamos

lutar para nos classificarmos e,
talvez, façamos isso por essa

consistência que temos", afir
ma o lateral-direitoAlessandro.

Fluminense

Por uma vaga na semifinal
da Libertadores, Fluminense e

Gal 1.0 GIV / 2007
AQ/LDT

18 .970,

Gal 1.0 G5 TREND / 2010
AQ/LDT

2
.

. R$ 7.119,
PALIO FIRE 1.0 / 2008
urr

20RS .115,

Troco
na Troca

,
.

Valorlza,ão
do seucarro

Boca Iuniors voltam a se enfren
tar nesta quarta-feira, às 19h30,
no Engenhão. O Tricolor precisa
vencer por dois gols de diferença
para ir à semifinal, enquanto a

equipe argentina joga pelo em

pate. Se o placar de 1 a O se repe
tir a favor dos brasileiros, a deci
são da vaga vai para os pênaltis.

Para o meia Thiago Neves, a
palavra paciência tem de estar

na cabeça dos tricolores duran
te os 90 minutos do jogo, I'A tor
cida pode esperar luta o tempo
todo. É necessário ter muita

paciência porque é um jogo de
detalhes. Se for para vaiar, qu�
seja depois do apito final. Pre
cisamos de todos e de muito

'apoio nessa decisão", afirma.

Antes de comprar

o_par

Faça revisões em seu veículo regularmente.
�'i).J/IlJJIS

�_I:lIiNI1il,�i!($
nt'4ll!liO!Jli.M
�

Promoções válidas até 23/05/2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Movimento
Brasil Eficiente

Em mais uma ação concreta relaciona
da com o Dia de Respeito ao Contri

buinte e Liberdade de Impostos, integran
tes do núcleo de Jovens Empreendedores
Acijs/Apevi estarão, amanhã, circulando
no centro da cidade. Eles irão recolher as-

Remédios
com desconto
Como parte da programação
do Dia de Respeito ao Contribuinte
e Liberdade de Impostos, o núcleo
de Jovens EmpreendedoresAcijs/
Apevi firmou parceria com a Farmácia

Popular, naAv. MarechalDeodoro, 930.
Aunidade disponibilizará uma série de
medicamentos que serão vendidos com
o desconto dos impostos que incidem'
cobre os mesmos. Neste caso, mais de
um terço do-preço é imposto que vai
para o governo.

sinaturas para tentar encaminhar no Con

gresso uma proposta de lei de iniciativa

popular que reduza os impostos no País.
Este tipo de proposta só é pode prospe
rar através deste caminho, já utilizado no

caso da lei da Ficha Limpa.

ç. '

ira da
ee.

Com encerramento

previsto para sábado,
a 9a Feira Internacional
da Mecânica que
acontece no Anhembi,
em São Paulo, conta
também com stand
daWEG. A empresa
jaraguaense aproveita a

ocasião para apresentar
diversas novidades de
sua linha de produtos.
Destaque para os novos

alternadores síncronos
e a exposição das diversas

vantagens oferecidas
por estes e outros

produtos da empresa.

DIVULGAÇÃO

f'L__---------------------------------'

Incentivos ao consumo
Limitando as reduções de impostos aos veículos - parece que só existe indústria
automobilística no país - o governo aposta na expansão do crédito e baixa nos juros
para conseguir uma retomada no consumo da população. Infelizmente, os preços
no mercado nacional estão extremamente caros - em grande parte por causa dos
impostos - e o limite de endividamento da população já foi alcançado. Como
o governo por uma questão ideológica não chama o capital privado para tocar
obras de infraestrutura e os seus recursos são limitados, as obras federais'
estão parando o que é mais um fator que limitará o crescimento do PIB.

f'
" EDITAL

Registro de imóveis da Comarca de Jêlraguá do Sul/Se;

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do registro de Imóveis
da' comarca de Jaraguá do sul/Se, torna publico pelo presente
edital, que SILVIO JOSE ZOZ, el n° 597.638-3-SESp-Se, CPF
n° 310.423.259-87, vendedor autônomo e a sua esposa LEONITA
STENGHEH ZOZ, el n° 543.264-2-SESP-$e, CPF 350.985.629-

53, do lar, brasileiros, casados pelo regime de comunhão parcial de
bens, na vigência da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 40-Victor Rosemberg
n° 1.134, bairro Vila Lenzi, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n°

6.766/79, o REGISTRO DE DESME;MBRAMENTO, situado nas Ruas 40-Victor Rosemberg
e 584-Leopolde Klein, Bairro Vila Lenzi, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo
caracterizado, aprovado pela prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme certidão
n° 352/2011, expedida em 07/12/2011, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura José Clenio Vargas de Oliveira, eREA n° 14266-2 ART n° 4799655-0.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.615,02 rn-, sendo
constituído de 1 (uma) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima

publicação do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02,
centro, Jaragua do sul/Se.

r»

"

JARAGUÁ DO SUL, 15, de Maio 2012

A carga injusta
Ao contrário QO que muita gente
pensa, os tributos não são pagos pelas
empresas. Essas são meras coletoras e

repassadoras dos impostos. Quem paga
somos nós, os consumidores. Cidadãos
comuns que compram o leite, o pão,
o feijão, e eventualmente a cerveja e

a carne para um churrasco. Em tudo
o que compramos existe a incidência
de tributos que são recolhidos

principalmente para o governo federal.
O pior é nem temos idéia de que
estamos pagando. E, quando com
grande esforço você consegue um
aumento no salário, lá vem do Imposto
de Renda que fica com uma parte. Os
brasileiros trabalham cinco meses do
ano apenas para pagar os impostos. O
pior é que, em troca, recebemos um

serviço de péssima qualidade.

PIB
O boletim Focus trás a previsão do
mercado para o crescimento do Produto
Interno Bruto em2012 que caiu para
3,09%. Omercado não está acreditando
nemum pouço nameta do governo que
semantém de 4,5%. Para 2013 omercado
estáum poucomais otimista e aposta em
um crescimento de 4,5%. Em relação à
Selic, a percepção domercado é de que
o governo nãomexeu na remuneração
da poupançapara ser tímido na redução
da taxa básica de juros e apostanuma
redução para 8% até o final de 2012.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1074
PRIMEIRO SORTEIO
07 - 16 - 23 - 37 - 38 - 40
SEGUNDO SORTEIO
01 - 21 - 37 - 38 - 42 - 47

QmNA
SORTEIO N° 2903
04 - 15 - 24 - 39 - 66

Ii/UDle': 1JJi,. 'D' (r"""II,m'IIll'.;'I'ilr.:;o
,

"J,"4f� J .". ',JI�"" ;,)J1P,jJ/UIlJ;Jí/I!q,>::lliI INDICE PERÍODO
SELIC 9%, 18.ABRIL.2012
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AÇÓES
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·PETR4'··
..
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.. ······· ..

····i··�2>l40;�···
.... ················ .... ···· .. ····· .. ····

VALE5 36,80 't 1,02%
.

BVMF3 9,38 tI' 0,97%
...........................................................................................................................................................................................

POUPANÇA 0,5173 24.MAIO.20 12

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO

,�, 0%

". -0,02%
US$ 107,600
US$ 1562,550

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

i)ÓLÁR
..

cóMiiúújiAL
..

(EM'R$)··
..

2:63á�::::· .. ::.::::::.�::?��:�::.:::: ::�>:�.::�:���.
:p.9.:��:·�Q:��:$.�º::��·ii1.::�:�L::.:::::::�::·9.7.9.g ��.� �.9.g �� ��o .

.�.:r!�9..(�.�.�.�t �.�.?,??� ��.?.?.7..0 � ..�.?�.?.��o.
LIBRA (EM R$) 3,1864 3,1876 '" -3,29%
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

•
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Busque equilíbrio!
Na semana passada, durante urn

jogo de tênis, Novak Djokovic,
atual líder do ranking mundial do
tênis, teve urn 'ataque de fúria' e que
brou sua raquete jogando-a no chão

por duas vezes. Após essa atitude
nada exemplar, o comentarista de tê
nis do Sport'N, Dácia Campos, falou
o seguinte: "É necessário que apessoa
tenha consciência do que ela signifi
ca.[ ... ] Você que é garoto, ou você que
é garota, e está vendo isso aí, isso é
muito feio. Isso não se faz porque ele,
além de não comprar a raquete, ele
ainda ganha urna grana enorme com
essa raquete, mas o seupai que traba
lha o dia inteiro, dá o maior duro, sua
mãe também. [ ... ] Custa R$ 700 urna

raquete dessas aqui no Brasil, que é
mais que urn salário mínimo. Então,
a criança que pega urna raquete e

faz isso, ela acaba destruindo em urn

segundo o que boa parte dos brasi
leiros demora urn mês inteiro para
ganhar, tá sacrificando muito, então
vamos por as coisas em seus devidos

lugares". Palavras sábias ditas acima.
A maior dificuldade para urn tenis
ta ou qualquer outro esportista é ter

equilíbrio durante o jogo, muitas ve
zes se ganha o jogo apenasno aspecto
mental emantendo o equilíbrio, Falar
é fácil, o difícil é fazer. Porém; de urna
coisa tenho certeza, os exemplos edu
cammais do que as palavras.

Comecei a jogar tênis com meus

12 anos, e sempre tive como exemplo
o meu pai, não importava como es

tava o jogo, ele sempre jogava em paz
com ele mesmo. Ainda hoje ele joga
em paz com ele mesmo. Admito que
para mim, ainda não é tão simples,
como parece ser para ele. Penso que
seja os anos de vida a mais. Desejo

Elas não aprendemque cada urn aprenda a ter equilí
brio, seja no esporte, seja no traba
lho, seja nas suas relações, ficar em
paz consigo mesmo fará bem para
você e também para os que fazem

parte do seu cotidiano.
Vale lembrar que honestida

de também se aprende através de

exemplos, no mesmo jogo, os juízes
marcaram urna bola fora do adver
sário de Djokovic, e eis que ele disse

que a bola foi dentro. Ele podia ter
aceitado a marcação, porém, pre
feriu ser honesto com ele mesmo e

com o adversário. Belo exemplo.
Porúltimo quero partilhar com os

leitores, o seguinte:
No último sábado, peguei o jornal

"0 Correio do Povo" e vi palavras es

critas por Luiz Carlos Prates:
"Fórmula - O indiozinho per

guntou ao cacique da aldeia: - Como
é que eu consigo fazer coisas impos
síveis? Sem piscar, o cacique respon
deu: - "Com entusiasmo"! Sábio. Sem
entusiasmo, sem a ardência do fogo
da vitória dentro do peito, não atra

vessamos 'vivos a avenida da vida...
Entusiasmo é Deus dentro de nós. E
com ele nada é impossível. [ ... ]

Culparam outras pessoas, foram
frágeis, covardes e jogaram tudo isso
nas costas dos outros. Bem como nós,
mais das vezes, fazemos. Ninguém
nos pode impedir de vivermos a nos

sa vida, do nosso modo, quem nos

impede somos nós mesmos. Mas dá
alívio culpar os outros".

Que tal você parar de culpar os
outros, e começar a viver a vida do
seumodo, com entusiasmo, e como
dito acima, isto é Deus dentro de
nós, e com ele, você pode qualquer
coisa. Acredite.

Tenho uma história para contar, mas antes pre
ciso dar algumas voltas, são indispensáveis.

Começo relembrando que tenho comigo uma an

tiga reportagem de jornal cujo título era: - "Mulher
apaixonada é um perigo". Tratava dos descuidos
"conscientes" de mulheres ao fazer sexo com sujei
tos a quem elas querem conquistar ou a quem, por
medo, não têm coragem de dizer não quando eles
não querem usar camisinha, por exemplo.

De fato, mulher apaixonada é um perigo, ficam
"cegas" e é aí que se danam na vida. Já contei a his
tória de uma estudante de arquitetura, quarto ano,
casada, e que aceitou, a pedido do marido, vender
o apartamento do casal, trancar amatrícula, deixar
o emprego, vender o carro dela e seguirem juntos
para os Estados Unidos onde "ele" faria .uma pós
graduação. Na época, chamei-a de tonta, não a

queria chamar de burra, e não fiquei sabendo do
final da história. Só sei que ela se desfez dos seus

bens, apartamento, casa, emprego, faculdade,
tudo, para acompanhar o seu "amor" aos Estados
Unidos onde ele realizaria o sonho "dele".

Não sei, mas acho que na volta ao Brasil ele a

deve ter mandado passear, já tinha o diploma, es
tava pronto para a vida e ela, burra, ficara sem seus

'bens, burra! Agora, e esta é a história de hoje, leio
na revistaVocê S.A. o relato de um casal endividado.

O casal procurou por um consultor financeiro
para buscar conselhos. Dos conselhos resultou que
ela vendeu o carro "dela", para amaciar as dívidas
do casal. Mas ele ficou com o carro "dele", ela dis
pôs-se a andar a pé, burra...

Ah, e na hora de trocar de televisão, ela usou

dos bônus do salário que acabara de receber da
empresa onde trabalha. Quer dizer, ela, ela, e ela
nos sacrifícios maiores para saldar as dívidas do

casal. É quase sempre assim, que elas não se quei
xem depois. Ma que vão se queixar, ah, vão.

Férias
A manchete diz assim: - "Estudo aponta que

'tirar férias' do e-mail eleva a produtividade no

trabalho ..." E eu acrescento, eleva a qualidade da
vida. Mas já nem digo tanto o e-mail, essa nova
modalidade de algema existencial, mas e os fa
cebooks e twitters que estão viciando mais que
cocaína? Pobre gente, joga a vida fora por livre e

espontânea vontade. Não agüento mais ver mu
lheres olhando para a palma da mão, esperando
por uma mensagem do "bermudão". Os dois são

parecidos, logo, se merecem.

Ira
E não adianta ficar irada com o que o que foi

dito acima, viso ao bem. Uma jovem não preci
sa deixar de ser jovem nem tornar-se uma freira
para ser alguém que valha a pena, basta respei
tar-se. Vale para os rapazes. Apurar, refinar os

gostos e os modos é como investir dinheiro em

bolsa de ações, no longo prazo enriquecerão os

investidores ...

Falta dizer
Seu estilo pessoal, seu jeito de ser, tem prazo

,

de validade, sabias? Cuidado. Nada pior do que
ficar para trás, repetir-se sem efeitos, não produ
zir mais impactos nos colegas, clientes e empre
gadores, não surpreender a simesmo. Mudar, to
davia, exige coragem, .mas coragem se aprende.
Esse é o propósito daminha palestra - Como Ser
Diferente no Mundo dos Iguais - é preciso reno
var nosso prazo de validade.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br •Chefe de Redação: Márcio SchaJinski • Edição: Daiana Constat1tino, Diego Rosa e
\ Elisângela Pezzutti· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268,

'Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491/8446-6817'Horário de atendimento: 8h às 17h30 ,

./ • Endereço: Av. PrefeIToWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 139256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC�: Gráfica e EdITora Correio do Pow Ltda
Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

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.
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MASSARANDUBA

Pedro Leal

O consenso foi quase ge
ral: seja na zona rural,

no Centro ou nos bairros
mais afastados, o grande
problema de Massarandu
ba é a falta de opções de

emprego, que força grande
parte da população' a bus
car colocações em Guara
mirim e Iaraguá do Sul. Para
os moradores das regiões

mais distantes do Centro,
outra situação que inco
moda é a falta de pavimen
tação das ruas. Nos dias de
sol, a poeira causa descon
forto e problemas para res

pirar, junto com uma grossa
camada de sujeira. Quando
chove, o problema é o acú
mulo de lama, que dificulta
a locomoção.

TRABALHO
Lori KassnerRitter
também reclama da
falta de trabalho e

de opções de lazer
para os jovens
na cidade.

Infraestrutura

Costureira critica falta
de asfaltamento

disso, a maior parte da popu-
1ação massarandubense tra

balha fora, em Jaraguá do Sul
e Guaramirim. "Os estudan
tes também, vão todos para
outras cidades. Durante o dia
Massaranduba é uma cidade
deserta", ressalta.

No levantamento da Asso

ciação Comercial, a estimativa
é que cerca de 70% da popula
ção de Massaranduba trabalha
em outras cidades.

O problemamais imediato
para a costureira Lori Kassner
Ritter, de 43 anos, é visível: a

grossa camada.de poeira que
se forma nos dias de sol, resul
tado da falta de pavimentação
no bairro. "Quando passam o

caminhão de água não é tão

ruim, mas tem dias que mal
dá para sair de casa", explica.
Quando chove, o problema
vira outro, o excesso de lama.
"Mas não é tão ruim quanto a

poeira", compara.
A falta de asfaltamento

também preocupa pela falta
de segurança no trânsito. "Os
motoristas passam muito rá

pido por aqui, e não temmuita
estabilidade", diz. Para ela, se
ria importante que asfaltassem
todas as ruas do bairro. "Não é
só aqui em casa que é ruim, é
todo o bairro que está assim,
para quem tem problemas res
piratórios está até perigoso",
comenta. A prefeitura de Mas
saranduba não informou se há

o desafio é criar
alternativas para

" .

a permanencia
Com a carência de postos de trabalho, os moradores
deMassaranduba são obrigados a procurar vagas
emmunicípios como Guaramirim e [araguá do Sul

Atuação
Comerciante diz'que falta de ação

do poder. público é histórica
Para o comerciante e ex

presidente da Associação Co
mercial de Massaranduba,
Sérgio Murilo da Silva, o maior
problema do município co

meça na falta de empenho do

poder público. "E não digo isso .

do mandato atual, ou do ante

rior. É um problema que vem

de raiz, um descaso histórico",
afirma. Aos 53 anos, 16 deles
em Massaranduba, Silva já se

envolveu em algumas discus
sões com a Prefeitura, mas sem

.

resultado. "Tudo aqui termina
na política", afirma.

De imediato, ele aponta
vários pontos que podem ser

melhorados, sem muita difi
culdade. O mais simples de
les seria a malha energética
do município. "A rede elétrica
está péssima, entre fevereiro e

março nós passamos mais de
80 horas sem luz, no Centro,
durante o horário comercial".
Conforme o pequeno empre
sário, basta uma chuva mais
forte e a energia elétrica co-

meça a falhar.
"Para resolver a maioria dos

problemas, só precisaria de boa
vontade", afirma. Outra crítica
é sobre a falta de espaços de
lazer na cidade. "Não tem uma

quadra de esportes. A que tem

está fechada. A pracinha perto
da prefeitura não dá mais para
levar a família, porque virou

ponto para jovens beberem e às
vezes usarem drogas", lamenta.
De acordo com Silva, não há in
vestimentos no setor cultural .
"Parece que a prefeitura prefe
re devolver o dinheiro voltado

para cultura a simplesmente
aplicar em algum projeto. Falem
o que quiser, mas é com a cultura

que vamosmanter nossos jovens
longe das drogas", opina.

Para ele o líder comunitário,
a próxima administração tem

uma grande tarefa pela frente:
trazer de volta a indústria para
Massaranduba. UNos últimos
12 anos só três empresas se ins
talaram aqui, e mais de dez fo
ram embora", conta, Por causa

Nos últimos
12 anos só três

empresas se

instalaram aqui,
e mais de dez

intenção de pavimentar as vias.
.

O prefeito Mário Fernando
Reinkeafirma que omunicípio
possui 800 quilômetros de es

tradas, com cerca de 50 quilô
metros pavimentados. "Deste
total, cerca de 20 quilômetros
receberam pavimentação du
rante o meu governo", afirma.
Sobre a falta de emprego,
Reinke diz que estão sobran
do vagas. "Na prefeitura, te
mos máquinas paradas por
falta de gente para operar".
Quanto a incentivos para em

presários, o prefeito afirma

que até hoje foi procurado
apenas uma vez. "Baixamos
a alíquota do ISS, atendendo
ao pedido deste empresário
e foram gerados cerca de 200

empregos".
Sobre opções de lazer, ele

cita o incentivo ao esporte,
os pesque-pagues, os pontos
turísticos do município e o

museu inaugurado durante a

Fecarroz.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
�w�� Q-u-at-id-ad-e�----

".

foram embora. ProfisSlIlna,Q.SfilO

f...ompetoocta
CredíbiHdadeSérgio Murilo

da Silva,
comerciante

www.gumz.com.br
\

(47)3371-4147 Oesde1978

gumz@gumz.com.br
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Esforço contínuo

Para empreendedor, prioridade é
manter ações que deram certo

Para o presidente da Plásticos Zanot
ti, Nelson Zanotti, a prioridade maior

para o próximo governo é que seja dada
continuidade aos pontos fortes da ad

ministração atual. "Não dá para resolver
tudo em uma gestão só, Massaranduba
precisa de um esforço constante", conta.
Porém, algumas questões são dignas de

destaque na visão do empresário.
Um dos pontos mais chamativos se

ria a segurança. "Estão sendo feitas várias,

mudanças positivas, como a instalação de
câmeras de segurança no Centro e a rea

lização mais frequente das blitzes", conta.
Outro ponto que precisa de um enfoque
maior é o saneamento e a infraestrutura
viária. "Tem muitos pontos que precisam
de asfaltamento, falta manutenção onde

já está asfaltado, e mais importante, o sis
tema de esgotos tem que ser priorizado,
tanto na ampliação quanto na manuten

ção" afirma. Para o empresário também
é gritante a necessidade de investimentos
em habitação. "O próximo governo tem

de dar uma importância grande para a

construção de casas populares, antes que
tenhamos um problema realmente grave
demoradia"., diz

Porém, Zanotti acha que a atuação do

governo atual tem sido positiva. "O que

MARCELE GOUCHE

o próximo governo precisa fazer é man
ter o bom trabalho que tem sido feito na

área de saúde e educação, investindo na

criação de novos postos de saúde, cre
ches e escolas", diz. Além de atender as
demandas da população, o crucial seria
controlar os gastos e manter a 'austerida
de do município.

Além destes problemas que podem
ser solucionados pelo próprio municí

pio, Massaranduba precisa de um envol
vimentomaior com os governos estadual
e federal. "Temos várias reivindicações
no Estado que precisam de atenção e que
tem que ser defendidas com mais força,
como a duplicação da BR-280, incentivos
fiscais para o empresariado e o contorno

ferroviário", declara.
De acordo com o empresário, o mu

nicípio já está sofrendo com a desin

dustrialização e com o excesso de tri-'

butação. ''A arrecadação de impostos
do município tem 53% concetrados
com o comércio e a indústria", revela.

Ele se queixa da falta de mão de obra

especializada e muitos dos benefícios
dados para investidores só chegam aos

grandes empresários. "O governo mu

nicipal tem que garantir que isso chegue
também aos pequenos", diz.

�SAGEM
Vista panorâmica da região deMassaranduba
mostra vasta área nII'8l e locais onde aMataAtlântica
ainda está preservada. Município tem amaioria da

produção agrícola concentrada no cultivo do arroz
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Vistoria confirma localização
Geógrafo do Estado
diz que coordenada
informada para as

instalações de torres
de rádio pertence
à Massaranduba

JARAGUÁ DO SUL
Verônica Lemus

O geógrafo da Secretaria do
Estado de Planejamento

Fernando 'João da Silva esteve

ontem em Iaraguá do Sul para
confirmar o que já havia infor
mado no mês de abril. A coor

denada geográfica 26°30'58"S
e 49°03'15"W da antena das
rádios 105 FM, de Guaramirim,
e da Super Nova FM, de Mas

saranduba, está localizada no

território de Massaranduba, no
Morro do Boa Vista, e não em

Jaraguá do Sul. Ele veio a pe-
(

dido da Prefeitura que contes-
tou o ofício encomendado pela
Amvali (Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu).
De acordo com o geógrafo, a

coordenada indicada no ofício
da Prefeitura, que também foi a

.

informada pelaAmvali na época

do primeiro laudo, corresponde
à antena da empresa DJ Comu
nicações e Exploração de Servi

ços de Rádio Difusão, aIOS FM,
que está dentro do limite terri
torial de Massaranduba.

.

Para esclarecer as dúvidas,
o técnico seguiu até o Morro
do Boa Vista, acompanhado de
funcionários das Prefeituras de
Massaranduba e Jaraguá. "Vi
mos aqui que a antena fica em

Massaranduba, mas vamos es

perar o parecer da Anatel, que
informou as mesmas coorde
nadas de instalação para ambas
as empresas", disse o diretor da
Secretaria de Planejamento de

Iaraguá,Wolnei João Buzzi.

Vimos aqui que
a antena fica em

Massaranduba, mas
vamos esperar o

parecer da Anatei, que
informou as mesmas

coordenadas para
ambas as empresas.

Wolnei Buzzi,
dil·etor da Sec1IL'etaria
de Planejamento

de Jaraguá

[araguá pode voltar a
fazerparte daAmvaIi

Por conta do comunicado
do desligamento de Iaraguá do
Sul daAmvali, feito pela prefei
ta Cecília Konell (PSD) emmar

ço deste ano, o presidente da

associação, Luiz Carlos Tama
nini (PMDB), ainda espera por

.

resposta da mandatária para o

pedido de reconsideração da
decisão, encaminhado há cerca
de 20 dias ao Executivo.

"Espero que a prefeita rele
ve essa questão, já que é uma
discussão que envolve os pre-

. feitos, não a associação", disse
Tamanini. Amandatária deci
diu sair da Amvali depois de
saber que o prefeito de Mas
saranduba autorizou a insta

lação de uma antena de rádio
em um local que Cecília consi-

dera pertencente à Jaraguá.
Segundo Tamanini, caso a

líder do governo decida voltar
ao grupo, nenhum empecilho
legal será imposto. "Mas a Pre
feitura terá que pagar os meses
em atraso, que já somam dois,
do repasse de verbas à Asso

ciação". O repasse, no valor de
R$ 50 mil por mês, é o maior
de todos entre os municípios
associados.

Associação
encaminhou ofício
à prefeita Cecília
Konell pedindo que
o município volte a

integTar o grupo.

MARCELE GOUCHE

EM CAMPO Funcionários das Prefeituras acompanharam visita do técnico

Super Nova FM
Confusão entremunicípios

A Prefeitura de Jaraguá questionou a 'autoriza
ção, dada em dezembro do ano passado, pelo pre
feito de Massaranduba, Mário Fernando Reinke
(PSDB), para a instalação da antena da empresa
CPR, segundo o Paço, em território jaraguaense. No

entanto, segundo o proprietário da empresa, Célio
Bayer, nada novo foi construído no local. "Nós so

mente compartilhamos a torre da DJ, da mesma

forma que outras empresas, como aEmbratel, e até
outras públicas, também compartilham", explicou.

luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO 082/12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - sc '

e-mail: compras@corupa.sc.gov.br �
site: http://www.corupa.sc.gov.br

A Prefeitura terá que
pagar os meses em

atraso, que já somam

dois, do repasse de
verbas à associação. Processo de licitação nO 053/12

Modalidade Tomada de Preço nO 005/12
Contratante: MUNICíPIO DE CORupA inscrito no CNPJ sob o nO
83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Var
gas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA es
tabelecida na Cidade de Joinville - Santa Catarina, na Rua Três de
Maio, 58-Sala 403 - CEP 89.201-030, inscrita no CNPJ/MF sob n.?
05.020.495/0001-34.
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia Re
vitalização da Praça Arthur'Muller, situada no Centro do Município
de Corupá, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra,
ferramentas e equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orça
mento, cronograma, memoriais descritivo e quantitativos.
Valor do Contrato: R$ 1.040.013,64 (Hum Milhão Quarenta Mil Tre
ze Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
Data da Assinatura: 20/05/2012
Data da Vigência: de até 270 (duzentos e setenta) dias, contados a

partir da data da Ordem de Serviço.

111d,z TaJ:nanj.I'6l.i�
presidente Amvali
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Hoje, o governador
Raimundo Colombo (PSD)
Q,W!Fticipa.d:acerimônià,<ie
abertura da 44a Convenção .

Estadual doComércio

Lei eleitoral
A propaganda eleitoral
será permitida somente
apartir do dia 6 de julho.
O infrator pagarámulta
de R$ 5mil a R$ 25 mil.
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Programa de
obras para o Vale

, .

O
Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovó.com.br

Na quarta-feira, dia 23, na sede doDnit,
em Florianópolis, o superintendente

do órgão, João José dos Santos, recebeu os
deputados Carlos Chiodini (PMDB), Die
ter Janssen (PP), vereador de Jaraguá do
Sul Justino da Luz (PT) e o advogado Mar
cel Salomon (PT). Os representantes da

região cobraram o cronograma das obras

previstas para a região doVale do Itapocu.
As obras do Crema 2 serão licitadas

no final de junho. Dentro do projeto, es
tão previstas a construção da rotatória
no Braço Ribeirão Cavalo, bueiros e me-

Convite
"Lugar de mulher é na política'.
Essa é a frase posta no convite

3275-0065 do PT chamando as filiadas

para uma reunião no dia 4 de

junho, às 19h, na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul.

Politburo
Hoje, um grupo de políticos
de Jaraguá recebe Roberta
Noroschny Schiessl, presidente
do IPPUJ (Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Ioinvílle),
no estabelecimento Ferrazza.

.

lhorias na rodovia BR-280. Os serviços
devem iniciar antes do mês de setem

bro. "Como a licitação será feita em San
ta Catarina, o processo será mais ágil",
afirma o vereador Justino.

Já o projeto do elevado, que fica
rá na rua Waldemar Grubba, no bairro
Centenário, deve ter a ordem de serviço
assinada em julho. A obra estava pro
gramada para abril do ano passado, mas
atrasou devido à mudança na elabora

ção do projeto, que foi executado pela
Prefeitura de Jaraguá.

1

Nome

lançado
o presidente
do PR, Eduardo
Bertoldi, avaliou
positivamente o

lançamento da

pré-candidatura
de Moacir Bertoldi
(foto) para a

disputamajoritária.
Integrantes do Pp,
PT, PSDB, DEM e PC
do B prestigiaram o

evento na terça-feira.

Atenção!
As legendas que não respeitarem
a proporcionalidade de
candidaturas de homens e de
mulheres serão penalizadas.
Exemplo: o partido ou coligação
precisa apresentar a candidatura
de dez candidatos. Destes, sete
deverão ser do sexo masculino
ou feminino. Caso contrário, as
candidaturas serão indeferidas.

ARQUIVOOCP

Segurança
Uma reunião estámarcada hoje com o secretário do
Estado de Segurança, César Grubba, em Florianópolis. A
presidente da Associação dos Conselhos Comunitários
de Segurança, Karin Krause, cobrará mais uma vez
investimentos emelhorias do governo estadual para a região.

Verde nas eleições 2014
. Natural de Joinville, o presidente do PV de Iaraguá,

AdilsonMacário, é um nome que está na vitrine para
o páreo das eleições 2014. Há 16 anos em Iaraguá, o

verde passou a participar da política em 2008, quando
trabalhou na campanha para elegerAmarildo Sarti. Em
2009, se filiou pela primeira vez a um partido político.

Desde setembro de 2010, é presidente do Procon.

Código
Florestal
Apesar de a presidente Dilma
Rousseff ter o prazo para
sancionar o projeto do novo

Código Florestal até sexta-feira,
aministra da Secretaria de

Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, afirmou que a decisão
a respeito de eventuais vetos à
matéria pode ser tomadàhoje.
"Estamos todos na expectativa
de que, no mais tardar até
amanhã (hoje), ela deva estar
já com a decisão tomada para
poder fazer a publicação no -

'Diário Oficial' da sexta- feira".

Convênio
Um convênio entre a Prefeitura de Guaramirim e o Estado foi
oficializado para executar o projeto de construção e reforma de
um posto de saúde no bairro Rio Branco. Serão repassados R$ 350
mil, e o município entrará com a contrapartida de R$ 192 mil.

DIVULGAÇÃO
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Caglioni
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Zéca Klitzke

o valor do esporte
.

Qesporte é um valioso instrumento na formação
de jovens. Se um determinado atleta se tornará

um grande campeão ou não, é outra questão. O
fundamental é que o desempenho esportivo não seja o

único objetivo dos treinadores. É possível entender que
na busca do sucesso esportivo valores como, respeito,
autodisciplina, autoconhecimento, lealdade, perseverança,
comprometimento social e honestidade fazem parte
do conteúdo da experiência esportiva. Pai embasado
nestes princípios que o treinador de basquetebol, João
Parinuck formou a quarta geração do basquete masculino
jaraguaense que brilhou de 1965 até oinicio dos anos 70.

Douglas Conrado Stange, Ilineu Radünz, Euchen Radünz,
José Carlos Neves, Udo Wagner, Clécio Bastos, Henry
Grandberg, ReonélsioMüller, Ernaldo Bartel, Lauro Braga
e Zéca Klitzke participaram dos JogosAbertos de Santa
Catarina em quatro edições (1965/66/67/68), ciassificando
se sempre entre os primeiros. João Parinuckformou não

apenas um grande time, mas, sobretudo, homens de caráter.

José Alberto Klitzke
Ou Zéca Klitzke, como é conhecido, nasceu na cidade
de Rio Negrinho no dia 17 de julho de 1948. É filho de
Bertholdo Klitzke eVera Zipperer Klitzke; tem dois
irmãos: Gerson e Eunice. É casado com Darlene
Klitzke e tem dois filhos: Roberto e Fernanda.

Formação
Iniciou os estudos no Educandário SantaTerezinha em Rio

Negrinho. Lembra-se da primeira professora: Irmã Otília
e dos coleguinhas de aula: LaércioVirmonde, Hercílio de

Castro, Circe Ferreira e Mary Lampe. O curso ginasial e o

ensino médio foram efetuados no Colégio Marista São Luís
em Jaraguá dó Sul. É formando em Educação Física pela
Escola Superior de Educação Física e Desporto de Joinville.
Direito pela FURB (Universidade Regional de Blumenau).
Fez especialização .em Direito Administrativo.

Político
Exerceu dois mandatos de vereador (1972 a 1982),
em nossa cidade. Destacou-se como presidente da
Câmara e líder do governo. Em algumas ocasiões
assumiu o posto de prefeito em exercício.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunender ��

I

* I
Lemelli �/.. l_

I

C
G,upo Lunelll

FOTOS DIVULGAÇÃO

Trabalho
Entre os anos de 1964 a 1970,
trabalhou naWEG. Iniciou
como auxiliar administrativo
e chegou a Chefe do Setor
de Vendas. A partir de 1970

ingressou no magistério atuando
na área de educação física.
Lecionou nos educandários:

Colégio Abdon Batista, Roland
Harold Dornbusch, Heleodoro
Borges, Lauro Zimmermann
(Guaramirim) e Colégio Marista
São Luís. Exerceu também
a chefia da Divad (Divisão
de Administração), junto à
19a UCRE. Convidado pelo
governador Esperidíão Amin
Helou Filho, assumiu a Secretaria
de Administração em 1986. Em

1997, foi chefe de gabinete do

prefeito GeraldoWerninghaus�
Desempenhou também a função
de procurador geral no governo
do prefeito Irineu Passold nos
anos de 1999 e 2000.

Basquete jaraguaense nos Jasc de Joaçaba em 1967.

Em pé: Righetto (árbitro internacional), Lauro Braga,.
Udo Wagner, Emil Rached (Seleção Brasileira- 2,23m),

Douglas Stange, Ernaldo Bartel e Clécio Bastos.
Agachados: Dineu Rad.ÜI1z, ma Lombardi (saltos

ornamentais), Gê Neves e Zéca Klitzke

No mundo dos esportes
Aos 14 anos, sob a batuta' do treinador João
Farinuck iniciou namodalidade de basquete
no Baependi. No ano seguinte ingressou também
namodalidade de tênis no Itajara Tênis Clube
com o professorArmandino Caparelli.
Destacou-se-nas duas modalidades.

• Tênis - Jogador de porte atlético privilegiado preferia
o jogo clássico no fundo da quadra. O saque arrasador
e o voleio potente intimidavam os adversários. Fazia

parte do seu arsenal de golpes: cruzadas e paralelas
em profundidade, lobe, smasch, ground stroke e o

ponto forte: o backhand (esquerda). Foi o tenista
mais clássico de seu tempo em nossa região.

Tênis no ItaJara Tênis Clube - 1964 -

Da esquerda para direita: Victor
Zinunermann Júnior - João Carlos
Marcatto - FIares Baratto - Dorval

Marcatto Filho - Bruno Breitbaupt -
Gilberto Marcatto - Zéca Klitzke - Kiko

Capararelli - Frank Barg - Roberto
Breitbaupt - Arthm Breitbaupt Neto -

Riedtmann e Thomaz César Fruet'

• Basquete - Zéca foi um ala de grande
mobilidade, com ações incisivas e velozes,
provocava o desequilíbrio defensivo do adversário
determinando a tão desejada superioridade
numérica. Hábil em jogar sem a bola e, quando
de posse damesma tinha baixo índice de erros.
Sabiamente infiltrava-se antes da recepção.
Mantinha a bola abaixo da linha de cintura
numa posição que facilita rapidamente decidir
se efetuaria um novo passei uma finta ou um
arremesso. Zéca foi peça importante em um

time que tinha Douglas Stange, a maior estrela
do basquete jaraguaense de sempre.

P m tor de justiça
Foi aprovado no concurso para promotor
público, cuja missão é lutar pela construção
contínua da cidadania e da justiça social. .

O promotor José Alberto Klitzke atuou com
sabedoria nas Comarcas de São Joaquim,
São Domingos, Ituporanga, Rio Negrinho,

, Mafra e Joinville. Aposentou-se em
Entrância Especial (última instância).

• Lazer - Hoje, aposentado e de bem com a

vida, pratica regularmente o tênis nas quadras
do Baependi. Tem na pesca oceânica e nas

íagens ao redor do mundo o seumaior lazer.
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om pOUCO mais de 30 anos de do influências desde Motõrhead, Dead Kenne-

existência, a banda Ratos de Po- dys até Cólera, Calibre 12 e Garotos Podres.
rão chega nessa fase madura de Já a banda de Joinville, Thisturbio possui um
maneira sólida e com uma biogra- set list com muito punkrock, contando com co

fia de respeito na cena hardcore vers e versões de bandas como Garotos Podres,
nacional e internacional. A banda Replicantes, Titãs, Made In Brazil e Raul Seixas.

que tem na bagagem várias turnês, diversos ál- Mostram que punk é muito mais do que jogar
buns e coletâneas e uma importante participa-três acordes na música.

ção na construção da cena punk/hardcore do Os camboriuenses da Fatal Blow trazem o

Brasil, é venerada por muitos lá fora. bom e puro hardcore, com forte influência deAg-
Se a banda é traidora do movimento por mo- nostic Front, Sick Of It AlI e Warzone. Experien

dificações em sua sonoridade, ou pelo fato do tes, a banda já dividiu palco com grandes nomes
vocalista João Gordo ter se tornado apresentador comoAgnostíc Front, Madball e Comeback Kid.
da MTV; não importa aos fãs. Cada qual com sua Quem ainda não comprou o ingresso pode
opinião. Não tem como fechar os olhos. para uma . adquirir na Ponto Certo, Mega Rock Store ou no

banda que resgata o velho crossover dos anos 80
.

próprio Espaço Oca. Os valores: R$ 20 (I> lote),
tocando de maneira muito enérgica e rigorosa. R$ 25 (2° lote) e R$ 30 (3° lote).

Ratos de Porão promete sacudir as estruturas Excursões e pessoas de outras cidades po-
do Espaço Oca neste sábado, às 22h. As bandas dem garantir os ingressos antecipados entrando
de abertura já prometeram preparar o terreno

.

em contato pelo e-mail motrizprod@gmail.com.
para os 'paulistas. A noite de 'pancadaria' contará Acesse: www.facebook.com/MotrizProd e fique
com a presença dos jaraguaenses "Carcerários" por dentro dos shows que essa jovem produtora
que fazem um som simples e agressivo, possuin - tem apresentado para a cidade.

��na
SECRETARIA.se
� lR$5aOOJ!

"

!R$25.00

�1"f4fa'•.MJ:1I h�

�"".'�
j,'IfI!lfJ�dIU.Qt ,

-
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Previsão do TempoFonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
11 ° 170

S� lVIiguel
do Oeste
....
16020°

Nova massa
de ar frio
o risco de temporal isolado
ainda existe namadrugada
e início damanhã entre
a Serra e o Litoral, mas
melhora em todas as

regiões no decorrer do dia.
Temperatura em declínio
acentuado na noite a partir
da divisa com o RS, devido
a aproximação de urna nova
massa de ar frio e seco ao

Sul do Brasil.

"

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Noroeste 3km/h em um horário

• 15h Vento favorável Nordeste 6km/h 80%
• 18h Vento não favorável Leste 10km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: wwwventosbrasj.combr

,
"

Humor
Tudo da "lujinha"
Um cara engravatado entra na lojinha do Samir na Rua daAlfândega e olha
corri desprezo para o balcão escuro, as roupas penduradas em ganchos e o

chão de tacos de madeira sem polimento. O Samir se irrita com o desprezo
do sujeito e diz:
- Está olhando feio bra lujinha de Samir? Com este lujinha, Samir tem
abartamento Ibanema, tem casa Búzios, tem casa Cambos da Jordão, tem
abartamento no Beirute, tem filho estuda medicina Estados Unidos, tem
filha estudamoda Paris, tudo só cum lujinha!
O sujeito vira e diz: f'

- O senhor sabe quem eu sou? Sou fiscal do Imposto de Renda!
- Muito brazer! Eu Samir, baiormendiroso de Rua do Alfândega.

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.

c
-ca
""
::s
-

C
cn

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
.Sh49: 1,1m • 4h02: 1,Om
• 1 Bh34: 1,6m • 16hS6: 1,1m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 28/5 • 10h06: 0,2m • 8h24:0,2m

Tábua
• 22h32: O,4m • 11 h43: 0,3m

CHEIA 4/6 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar

MINGUANTE 10/6,
• 3h47: O,9m • 2h23:0,6m
• 16hS3: trn • 16h04: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

NOVA 19/6
• 9h04: O,2m .10h28: 0,1m
• 21 h06: O,Sm • 23h24: 0,4m

Previna-se!

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

Joinville
....
.13022°

Jara

Rio o Sul
....
14° 20°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Flori ó

....
18° 240

São Joaquim
....
9° 160

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 24°C

2 o SEXTA
MíN: 17°C
MÁX: 24°C

1 678

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Plano inclinado
2. Sigla do estado de Florianópolis / (Pop,) Senhor /

O fim do .. , tabu
3. Afastar do caminho reto arrastando ao mal
4. Pouco espesso / Em que lugar?
5. Homem que tem netos / Estar, existir
6. Casa comercial/Criancinha recém-nascida
7. Livro de folhas de papel encorpado próprio para

colagem de fotografias, selos etc,
8. Uma cidade litorânea norte-americana, na Flórida
9. Diminuir
10. Lista de bebida e iguarias oferecidas em um res

taurante / Mestre da lei judaica
11. Esta coisa / O ator norte-americano West, pri

meiro intérprete de "Batman"
12. Aquele que determina a quantidade máxima per

mitida (de importações, exportações, imigrantes
etc.)

13. A atriz Paula Arósio,

VERTICAIS
1. Estado de espírito / Arbusto de cujo caule se ob- 12

tém fibras longas, resistentes e sedosas, usadas 13
na confecção de tecidos finos, cordas etc.

2. Instrumento de cordas pinçadas com um ou dois
I

teclados / Uma indústria marítima
3. Local onde se mora temporariamente
4. Animal semelhante ao cavalo, geralmente de me

nor tamanho / Porcentagem de renda, que é co

brada como imposto
5. Museu da Imagem e do Som / Grande mala re

vestida com tampa convexa / As iniciais da atriz
Negrini

6. Conjunto de pessoas que vivem num determinado
território / Diz-se da cadeira que, nos éstâdíos e

ginásios, custa mais que os outros assentos por
sua visibilidade e comodidade

7. Que se fecundou artificialmente
8. O violonista e compositor Powell (1937-2000) /

Comida de massa de feijão cozida em azeite de
dendê, envolta em folhas de bananeira

9. Badalada praia da capital catarinense / Tecido em

pregado principalmente na confecção de calças,

2 5 93 4

1 II
\

II
II II

II
II II II
II

II II II II
II II

II
II

II II
II II II II
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4

5
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9
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Quer desofios
moiores?
Adquiro

nossos (ole,ões
de revistos
ió publicodos.
São S revistos
em rodo volume

por um prelO esperioU
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DIEGO JARSCHEL

-

contato@poracaso.com @poracaso

an u
Sidekick de Danilo Gentilli no programa ''Agora é Tarde", da Band,
o humoristaMarcelo Mansfield vem à Jaraguá do Sul e apresenta
neste domingo, no palco da Scar, o espetáculo de stand up
"Nocaute". O show terá início às 19h30. Os ingressos
estão à venda na secretaria da Sear.Valor
de R$ 50 (inteiro). Assinantes do
jornal O Correio do Povo pagam R$ 25.
Informações: 3275-2477.

·tt
O pOVO, quando aparece politicamente,

é para quebrar coisas.
Luiz F. Pondé

"
DIEGO JARSCHEL

Guilherme Ricardo do Nascimento, um
dos organizadores da Festa do Casarão,
ladeado pela dupla Alex (E) e wnlian
..................................................................................................................

Show do Capital x Procon
o Procon de Iaraguá do Sul irá finalizar nesta sexta-feira o cadastro
de prejudicados na ação conjunta que serámovida contra aAbsolut
Promoções, produtora responsável pelo não-show do Capital
Inicial, em Iaraguá do Sul. Para quem não sabe, até então não
houve o reembolso do valor do ingressos daqueles que compraram
antecipadamente. O procedimento é simples. Basta comparecer na
agência com documentos pessoais e o ingresso adquirido. Telefone
para 3275-3237 - das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30.

r
Uma das bandas mais influentes - se não amais '

influente - do rock nacional está com evento

agendado em Joinville.Vai acontecer no Square
Garden. A datamarcada é 20 de julho. A turnê
é comemorativa aos 30 anos dos Titãs. Nada .

mais justo para a ocasião que escolhessem um de seusmelhores
discos, "Cabeça Dinossauro", para compor o repertório do show. Em

Iaraguá do Sul, o Sacramentum Pub é ponto de venda de ingressos.
Os preços são: R$ 30 pista e R$ 50 vip.

/

.

Rockyeah:
Jéssica

Berger
e Kellen

Taviane,
diversão
à toda na

Fuel Living

Thereis
- Boxear
Racer

Caio Timm,
21 anos, técnico
em informática

ERIC DE LIMA

Na balada de apresentação
da agência Yes Weekend,
DJ Guilherme Getelina no
comando da pista da Room
Music &Arts

.'
...........................................................................

Emprego na boemia
Enfim, está por abrir o empreendimento dos
estimados Kélson Mendes e Douglas Stange. Na
reta final de montagem de seu bar (obra ali vizinha
à Studio FM, Centro), os jovens agora fazem
convocação paramontar a equipe. Quer trabalhar
num point de primeira, com patrões gente finíssima?
Faça o contato: 8454-6309 ou 9973-8834.

.........
Bibbe

Andreatta, :

beats e

simpatia
no palco
da Patuá
Music

ato
É neste sábado que João Gordo e trupe desembarcam

para seu primeiro show em Jaraguá do Sul. Para ter
uma noção damobilização que a apresentação do
Ratos de Porão está causando, há notícia de ônibus e

vans partindo de mais de dez cidades diferentes com
destino ao Espaço Oca. O local vai tremer, parabéns às
meninas daMotriz Produções pelo evento!

• 22h - Música ao vivo com James e Maurício
Locàl: Sacramentum Pub 18832-1524

CONTATOS .eOUT8AS opÇões: Arriba�eKican Bàr-.'33711160/Confraria doChunasco- 32751419 !DMTPub-96771247 /EspaçoQcil-3370 9160/ FueI UvingRéstau�nte-33764822.
.

,�?J1d9"�� - aos? 3065/UC9le!1a- 30540�55 /M�I��pp eCozinha - 3055 3059/MovinglJp - 9966{6691 /�r�i*� 21� 1,1111tuáMusic- 3055 00641
.

RoomMusIC&AItS-%541373/Satramen�m&lb - 8S321524 /1l1eWayOub -843300831UpperFloor-%444767 /VillaRestaurante eChoperia - 32751 iH
.

f

... �, jlT J
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Abuso
sexual

Deu na coluna do colega
Anselmo Góis: I� força de

Xuxa e do Pantâstico", da TV

Globo, é tãogrande que a Secre
taria Nacional de Direitos Hu
manos recebeu mais de 220mil

ligações, desde domingo, depois
que a apresentadora disse ter

sofrido violência sexual quan
do era criança. É um recorde de
denúncias.

BBB

MairaDias,
dogTUpo
Detonaxé,
foi uma das
selecionadas

paralUDa
entrevista
coma

comissão que
escolhe os

integrantes
do BBB 13,
a casa mais
famosa do
Brasil

Contradição
Cá pra nós, cada profissão tem
sua ética, certo? Então nem
sempre o que é ético para uns

pode ser para o outro. Pasmem,
terça - feira, aquela imagem
do contraventor Carlinhos
Cachoeira fazendo pouco caso

dos integrantes da Comissão
Parlamentar seria cômico se

não fosse trágico, já que seu

advogado é o ex-ministro da

justiça, Márcio Tomaz Bastos.
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NIGTH Adrieli Kulkamp e Bruna

Queiroz conferindo as baladas da moda

LOVE Os jovens Patricia e Paulo,
felizes, completaram lUD ano de namoro

Paró mais informações:
47. 3371 ..0222 - 9948-874.

pasqualini@catolicasc.org,br

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

PERICÓ O Núcleo de Gastronomia
da Acijs, durante visita a Vbúcula

Pericó, em São Joaquim

Buxixo
. Sandra

Pelomeu fio vermelho

fiquei sabendo que o

festeiro dos bons Nivaldo
Bruns, que, aliás, trocou
idade ontem, mandou avisar

que não vai participar da
tradicional Stammtisch, dia
1 de setembro. Dizem que
enquanto o boa praça não
encontrar a sua poderosa
dentadura, perdida na
última festa, está fora dos
próximos encontros. Por
favor, namesa 12, dois
"dedinhos" daquela famosa
pinga reserva especial do
Valério Iunkesl

Paulo de LucaRau preparou,
ontem, urna bela festa surpresa
para sua amada esposa Sandra
LuizaRau ao lado dos filhos,
demais familiares emelhores

amigos. Parabéns, Sandra, e que
Deus te abençoe sempre e te faça
cada vezmais emais feliz, com
essa bela e iluminada famílía.

Onde comer
bem em Jaraguá
No Restaurante Kantan. Um
dos melhores bufês do Norte
do Estado de Santa Catarina.

Leitores
fiéis
o meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o advogado
Roberto Rapozo e a

professora aposentada
AlcyMiranda de Oliveira,
que estão casados há mais
de 50 anos e que também,
conferem a coluna todos
os dias para ficarem por
dentro do que acontece

de melhor em nossa

sociedade. Aquele \

abraço, amigos!

Absurdo
Ontem, de um político com
o nome em evidência: "Moa
a perseguição é tanta que
soube até queme fotografaram
entrando emmotel. Não é fácil".

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

BALADA Patricia Marciano e Andrielly
Pessini da Rosa nos corredores da The Way

Humor
Um sujeito vai aomédico para
exames de rotina.
Omédico, depois de ver ahistória
clínica do paciente, pergunta:
-Fuma?
-Pouco.
- Tem que parar de fumar.
- Bebe?
-Pouco.
- Tem que parar de beber.
- Faz sexo?
-Pouco.
- Tem que fazermuito, mas
muito sexo.

Isto irá ajudá-lo!
O sujeito vai para casa, conta tudo
amulher e, imediatamente, vai

para o banho.
Amulher se enche de graça e

esperança, se enfeita, se
perfuma, põe roupa especial
e fica na espera.
O sujeito sai do banho, começa a
se arrumar, se vestir, se perfumar
e amulher, surpresa, pergunta:
- Aonde é que você pensa que vai?
- Não ouviu e entendeu o

que omédicome disse?
- Sim, mas, aqui estou
'eu prontinha...
O sujeito:
- Ah Neide! Neide. Neide.
Lá vem você com suamania
de remédio caseiro!

Avida é como
andar de bicicleta.
Para conseguir o
equilíbrio, você

precisa se manter
em movimento.

Albert Einstein

Eduardo Horn
Hoje, às 19h, em Schroeder,
acontece a cerimônia e coquetel
de inauguração da Fundação
Eduardo Horn, urn dos grandes
lideres empresarial de Iaraguá
do Sul, falecido em 11 de

julho de 2008.

Te contei
• A amiga Rosane Prada,
que lê a coluna na
cidade deApiúna, é hoje'
'a dnioersartaniemais'
festejada da cidade.
M'Z' ,I vwas.

.Andréa Gimenez, que
comanda com dinamismo
aÁguas Iaraguá, também
acornRanha a coluna .

.

todos os dias.

• Sábado, em Timbó, rola
a 4a Feijoada da Patota,
no Clube Ginástico
Guairacas.

'#f •

•Guilherme Ieite, da
Tecnosol eHélio Gaúcho,
daArte em Couros, ao,
lado de Tato Branco,
pilotam um delicioso

, einsbein no espeto, hoje,
·

no·BCC.
1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES I g I QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Luiz Carlos Amorim, CrônicaEscritor e editor
http://luizcarlosamorim.blogspotcom

lc.amorim@ig.com.br

A internet é uma central de informações
.t1.mundial e pode ser uma boa aliada da
escola. Mas precisamos considerar que a

grande rede não tem só boas informações:
hámuita coisa ruim nela. Assim como

há bons conteúdos, comunicações
confiáveis, hámuita mentira travestida de
verdade, muita afirmação sem correção,
muito tráfego criminoso, até.
Então a internet pode ajudar na formação
de nossos estudantes, mas eles têm que
ser orientados nesse garimpo, tem que ser

guiados no sentido de saber identificar o

que é correto e descartar o que é entulho.
Há uma variedade infinda de conteúdo na
internet. E alguns de nossos estudantes,

.

até os de grau superior, que precisam
pesquisar assuntos de estudo para
fazer seus trabalhos, suas teses, suas
monografias, acabam copiando, não
raro, textos prontos e apresentando
como seus. Está lá, à disposição, é muito
fácil lançarmão deles. E o problema
não é só a desonestidade de se apoderar

ovelas

A internet e a escola
de um trabalho intelectual que não é
de sua autoria: o estudante pode ter
escolhido um texto sem qualidade, com
informações equivocadas, que pode
prejudicá-lo e penalizá-lo, pois além
de uma nota zero, se descoberto, pode
receber castigo mais severo.
E isso não o formará para a vida, pelo
contrário: estará tolhendo a sua formação.
Para aqueles que apelam para a internet

Fico preocupado quando ouço, de

algumas pessoas, que em havendo

alguma dúvida sobre qualquer assunto,
inclusive gramática e vocabulário,
consultam imediatamente sites de
busca,Wikipédia, etc., etc. Isso é muito

temeroso, pois dependendo de onde a

pessoa obteve a informação, ela pode
não ser correta. Temos que saber onde
buscar a informação e conhecimento na
internet, saber separar o joio do trigo. E
isso não será fácil, se não tivermos fontes
confiáveis, sites ou sítios fidedignos, se
não soubermos avaliar e comprovar a
veracidade dos conteúdos. E para isso,
não podemos depender só do que está
na grande rede. Precisamos de
alguma cultura, algum conhecimento

prévio, que a escola pode dar.
Precisamos saber como usar a internet,
para que ela trabalhe a nosso favor. E a

escola tem papel fundamental nisso, pois
ela pode ensinar nossas crianças a buscar
o que ela tem de melhor.

(...) não podemos depender só
do que está na grande rede,
precisamos de alguma cultura

a fim de complementar o estudo de
assuntos importantes, podem aprender
lições erradas, pois qualquer um
pode postar qualquer bobagem,
inclusive em locais que deveriam ser

confiáveis, como enciclopédias.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Melissa não encontr-a Angélica em casa e ameaça Zenóbio para que re

vele seu paradeiro. Gil consola Laura. Verbena aparece ao lado de Rodrigo,
que fica confuso ao conversar com Miriam. Melissa encontra a igreja para
onde Zenóbio disse ter levado Angélica. Lexor repreende Clara por ter pedi-

. do para Verbena ajudar Rodrigo. Gil sente ciúmes da forma como Henrique
trata Laura. Dimas vê sua foto com Laura na internet. Fernando tenta des
cobrir qual a relação de Dimas com Laura. Miriam conta para Priscila sobre
a conversa que teve com Rodrigo. Cris se insinua para Kléber. Lexor afasta
Verbena de Rodrigo. Melissa vê a foto de Dimas no jornal e procura Laura.

CHEIIlS DE CHIlRME • GLOBO· 19R
Rosário aceita o pedido de Inácio, mas estranha sua pfêssa em ca

sar. Elano vai ao escritório de Sarmento falar com Lygia e é recebido

pela advogada. Inácio avisa a tia que pediu Rosário em casamento, e a

ligação é interceptada por Marçal. Sarmento flagra Elano na sala de Lygia
e questiona a advogada. Elano tenta negociar um acordo com Sarmento
para soltar as três domésticas. Inácio é sequestrado por Marçal, e Dinha
e Heraldo 'vão atrás deles. Sônia assiste à manifestação em favor das
Empreguetes pela TV e não gosta. Pressionada pelo protesto nas ruas,
Chayene concorda em soltar as Empreguetes. Rodinei encontra Brunessa
e confirma que ela está grávida. Lygia entra na negociação com Chayene
e consegue fechar um acordo com a cantora. Inácio é dominado por Mar
çal e se desespera. Dinha arma um plano para tirar Inácio do cativeiro.
Elano avisa a Penha, Cida e Rosário que Chayene concordou em retirar
a queixa contra elas.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
No capítulo 052, quinta-feira, 24 de maio - Nina revela parte de sua

verdadeira história para Jorginho. Carminha teme o que Rita possa fazer
contra ela. Jorginho questiona Tufão sobre o passado de Carminha. Lucinda
descobre o endereço do lugar onde Nina instalou Nilo. Iran esconde Suelen
de Monalisa. Roni faz perguntas sobre a mãe, mas Diógenes desconversa.
Leandro resolve procurar Suelen. Cadinho ameaça contar que é pai de Pa
loma se Alexia não ajudá-lo com Verônica. Suelen manda Iran e Leandro ex

plicarem quais são as intenções de cada um em relação à ela. Leleco flagra
Sidney com uma mulher. Verônica aceita Cadinho de volta. Leleco promete
para Tessália que: não desconfiará mais dela. Lucinda procura Nilo. Jorginho
pergunta a Carminha por que ela não contou que Rita era sua enteada.

. MÁSCARAS - RECORD - 22R
Big Blond diz a Fausto que está disposto a atirar em Otávio (Martim)

e Eliza. Big Blond afirma que pode reconhecer a firma de Otávio (Martim)
em seu próprio cartório. Eliza e Otávio passam a noite juntos em um mo

tel. Eneida suspeita de um envolvimento entre Manuela e Caio e sugere
que ele fique com ela. Décio aconselha Manuela a ter cuidado com Enei
da. Valéria observa Gino tocar. Flávia e Mário se beijam na piscina e são

interrompidos por Gabriel. Gabriel provoca Flávia e Mário parte para cima
dele. Embriagado, Gabriel afirma querer ficar com Flávia e deixa Marina

constrangida. Marina diz que Gabriel não voltará para casa e ele lhe dá
um tapa. Eduardo Sotero se mostra contra a ideia da produção indepen
dente. Luma garante que eles 'interromperão o jogo quando uma delas
engravidar. Eduardo Sotero questiona sobre a possibilidade de Luma e

Tônia engravidarem ao mesmo tempo.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20R30
A emissora não divulgou o resumo.

• o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

companheírode estimação nas páginas do Facebook _I_, '_
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Esta cadelinha foi encontrada e está a procura do seu dono.
Contato com EvaIina, no telefone 9179·8586

Aniversariantes
Diva E. Eger
Eduarda Fossik
Eduardo Romsaner
Elair Moser
Eleonai A. Horbuing
Ivo Guitzmacher
Karina C. Folini
Luiz C. dos Santos
Marcia rosano saldaghena
Marcos Gabriel Padilha
Maria Alcília Brych Sontanide
Maria E. Voltolini

Marlene Tomaselli
Mateus H.falter
Micheline Ap. da Silva Pereira
Osmar F. Lennert
Pamela K. Bertoldi
Pandora Michelli Piechontcoski
Pandora Tuchontcoski
Pricilla Gioseli
Rafael Luiz Hintz

Rogério Schmitt
Roseli Salete Kerber Riezer

24/5
Adelia Schiochet
Ademilson Maciel Bruch
Adenor L. Bertoli
Afonso J. Petri
Alceu Konrath
Alexandre A. Lopes
Andrielly B. T. Ziehlsdorff

Andrielly Zuhlsdorff
Araci Sabin
Beloní Borges de Campos
Delmar Lemke
Dirceu Konrath Maristela Pasani

I, ,/
., i 0. D��,pertª�}. ,

, Em 1921, á Inglaterrâ sofre
com as perdas e o luto
deixados pela la Guerra
Mundial. A cética Florence
Cathcart, especialista em
desvendar fenômenos

até que a tempestade se

acalme. Porém, a casa
tem seu próprio plano
para os convidados =os

I ;espíritQs vi�gati�o,s q�eter,P
,tlgl,lé. j\garent�me"nte ,,"',

aprisionados num pesadelo
recorrente, o grupo
testemunha a história
se repetir - uma série de
assassinatos brutais,

. que ocorrerammais
de 100 anos atrás,

'

,Y Iii'
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Tirinhas

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHE;Z

NÃO GOSTO oe:
FAZe:R FOFOCA NO

e:SCRITÓRIO.

AFINAL, AQUe:Le: QUe:
JULGA O HÁBITO
DOS OUTROS fé

UM IDIOTA!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg. -13h30, 16h10, 18h50, 21h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 14h40, 17h,
19h10, 21h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. -19h, 21h30
• Piratas Pirados - Dub. -13h45, 15h30, 17h15

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. -13h30, 16h10, 18h50,
21h30
• GNC2
• Battleship - Batalha Dos Mares - Leg. - 19h1 0,
21h50

• Piratas Pirados! - Dub. - 13h40, 15h30, 17h20
• GNC3
• Um Método Perigoso - Leg. - 14h30 16h50
19h2021h20
• GNC4
• Eu Receberia as Piores Notícias Dos Seus
Lindos Lábios - Dub. - 14h1 ° 16h30 18h40 21 h
• GNC5
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 19h30
• Battleship - Batalha Dos Mares - Dub. � 13h 15
16h2021h40
• GNC6
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (�D) - Leg. - 19h, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Os Vingadores - Leg. - 13h1 0, 15h50, 18h40, 21 h30
• GNC2
Sete Dias Com Marilyn - Leg. - 14h15, 16h45,
19h15,21h15
• GNC3
• Battleship - Batalha Dos Mares - Leg. - 13h30,
16h10, 19H

• American Pie: o Heencontro - Dub. - 21 h45

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC2
• Os Vingadores - Dub. -13h10,15h50, 18h30, 21h20
• GNC3
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h40
• GNC4
• Battleship - Batalha Dos Mares - Leg. - 19h1 0,
21h50

• Piratas Pirados! - Dub. - 13h40, 15h30, 17h20
• GNC5
• Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos
Lábios - Dub. -14h20, 16h30, 18h4D, 21h,

www.aselvaltdo.com

• SALA VIP
• Sete Dias Com Marilyn - Leg. - 14h, 16h45,
19h2D,21hO

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Os Vingadores (3D) - 12 anos - Dub. - 13h, 16h,
19h
• CINÉPOLlS 2
• Battleship: A Batalha dos Mares
10 anos - Dub. - 14h45, 17h3D, 2Dh20
• CINÉPOLlS 3
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 15h, 18h10,
21h1D
• CINÉPOLlS 4
• Battleship: A Batalha dos Mares - 10 anos - Leg.

- 22h15
"

• Paraísos Artificiais - 16 anos - 13h45, 15h4D,
18h,20h05
• CINÉPOLlS 5
Sete Dias com Marilyn - 12 anos - Leg. - 14h5D,
17h45, 2Dh, 22h2D
• CINÉPOLlS 6
• Plano de Fuga - 16 anos - Dub. - 14h3D, 16h5D,
19h20, 21h50
• CINÉPOLlS 7
Piratas Pirados! (3D) - Livre - Dub. - 11 h1 DA,
13h15,19h15

• Os Vingadores - (3D) 12 anos - Leg. - 21 h3D

"SeteDias comMarilyn":No início do verão de
1956, Colin Clark, de apenas 23 anos, recém
formado em Oxford e determinado a fazer o seu
caminho na indústria do cinema, trabalhou
como assistente no set de "OPríncipeEncanta
do': Ofilme que notoriamente uniu SirLaurence
Olivier eMarilynMonroe, que também estava

em lua de mel com seu novo marido, o drama
turgoAurthurMiller). Quase 40 anos depois, seu
relato diáriofoi publicado, mas uma semana
estavafaltando e isso foi publicado alguns anos
mais tarde, comoMinha semana comMarilyn -

esta é a história dessa semana.

'� Fazenda"
estreia terça-feira
A quinta temporada de "A Fazenda"

entra �o ar no próximo dia 29, a partir
das 22h15. Mais uma vez comandada por
Britto Ir., a atração contará com 16 con

correntes, que terão suas vidas acompa
nhadas de perto por nada menos do que
50 câmeras. O vencedor do jogo levará o

prêmio de R$ 2 milhões. Por enquanto, a
emissora não confirmou o nome de ne

nhum dos confinados.

Entrevista de Xuxa
aumenta denúncias
Xuxa usou o Facebook na quarta-feira

para divulgar a informação de que após
a exibição de sua entrevista para o "Fan

tástico", no último domingo, o Disque
100, canal de denúncias contra a violên
cia, recebeu mais de 220 mil ligações, de
acordo com a Secretaria dos DireitosHu
manos. Durante participação no quadro
"O QueVi daVida", a apresentadora con
tou que sofreu abusos sexuais.

-

Juliana Paes aparece
,

nua em "Gabriela"
JulianaPaesmostrou que está com tudo

em cima para dar vida para a sensualíssima

personagem de Jorge Amado, "Gabriela", a
nova aposta da Globo. No clipe de lança
mento, a atriz aparece como veio ao mun

do e já declarou que não foi difícil gravar as
cenas de nudez e de sexo, que segundo ela,
"o profissionalismo exige". Viver Gabriela
está demandando muito da atriz que está
suando bastante para ficarmais magra.

Horóscopo
tvl ÁRIES

-

1
-

No trabalho, pressões e cobranças não estão .

descartadas. Evite delegar aos outros o que é �e sua
responsabilidade. Seu maior desafio será conciliar seus
interesses pessoais com os profissionais. No campo
afetivo, cuide melhor do par. Cor: amarelo.

U TOURO

U Trabalhe duro para atingir os seus objetivos. Anisque
se um mais e tente desenvÇllver com mais eficiência
as atividades que já realiza O segredo do sucesso está
em fazer o que gosta. É um dia para refletir sobre seus

desejos de amor. Cor: branco.

l[ GÊMEOS .

Tudo indica que irá se dedicar à profissão com mais

garra para proporcionar mais conforto aos seus
parentes. Não deixe de interagir com os jovens da sua
famHia, pode aprender com eles. No relacionamento

afetivo, demonstre mais carinho. Cor: rosa.

(f;:\ CÂNCER
� Não dê importância para pessoas que ��ntarn colocar

obstáculos na sua trajetória de sucesso. Faça a sua
parte, sem permitir que os outros assumam suas

responsabilidades. Dedicar-se ao seu par irá fortalecer
o relacionamento amoroso. Cor: preto.

1) liÃo
UL Manter o foco em suas tarefas de rotina é o melhor

a ser feito. Momentos de tensão podem rondar sua
famHia Mas não se envolva em conflitos alheios. Na
área sentimental, ofereça a segurança emocional que
seu par tanto precisa. Cor: verde-claro.

YYk VIRGEM
I I..l' Você poderá conseguir bons resultados em sua

carreira, o segredo é se dedicar cada vez mais.
Saberá lidar com as pressões familiares sem muitas
dificuldades. Na área sentimental, será melhor ceder
aos caprichos daquela pessoa especial. Cor: roxo.

Atração de Dr. Rey
terá camisetamolhada

"Sexo a 3", programa da RedeTV! co
mandado pelocirurgião plástico Robert

Rey, estreia' domingo, às 22h. A atração
mesclarátemas como saúde, sexo, beleza,
relacionamento e, claro, cirurgia plástica.
Entre os quadros está o "Game Sílaba".
Nele, artistas, munidos de uma pistola
com água, terão de molhar a camiseta
das assistentes de palco do Dr. Rey até o

tecido ficar transparente.

.n. UBRA
- Você vai mostrar sua sensibilidade seja em assuntos

profissionais ou em famHia Mesmo que outros
setores ocupem boa parte de seu tempo, dedique-se
ao convívio com os parentes e fortaleça os vínculos
�etivos. No romance, tudo azul. Cor: creme.

m ESCORPIÃO
II L. Hoje, suas atenções estarão voltadas a novas

oporlLlnidades de aperfeiçoamento profissional.
Pressões não estão descartadas, mas facilmente vai se
livrar delas. Em casa, o contato com familiares estará
mais próximo. Amor protegi�o. Cor: marrom.

.. " SAGITÁRIO
)(.

•

Ótimo dia para quem lida com documentos e imóveis.
Nas finanças, negocie dívidas para que elas não '

pesem mais à frente. No relacionamento afetivo, a
sua sensualidade virá à tona e os momentos íntimos
prometem ser quentes nesta fase. Cor: rosa.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'P Uvre-se das pressões que recebe em razão das suas
escolhas. Procure se aproximar de gente de prestígio,
pois poderá beneficiar sua carreira. Lute pela sua
privacidade e aja com discrição. No campo afetivo, o
clima será doce e temo. Cor: cinza

"""""'" AQUÁRIO
"""""'" Mantenha o foco em suas atividades sem se importar

com os demais. Não ceda às pressões alheias neste
dia Comprometa-se com seus objetivos, trace
planos e siga em frente. Os relacionamentos estáveis

prometem momentos de intensidade. Cor: rosa.

PEIXES
Na área profissional, não convém ceder a exigências
fora da realidade. Com jeitinho, conseguirá driblar as
pressões que recebe de pessoas poderosas. No lar,
faça aquilo que estiver ao seu alcance. A dois, deixe-se
levar por seus sonhos. Cor: branco.
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Quer publicar sua foto'! iiÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.�

Gabrielle Spezia
completou seus 15

anos no dia 19. Ela

comemorou, com
.

divertida festa,
no Clube Atlético

Baependi.Parabéns

Kathlen Hass da
Rocha e Carlos Pedro
da Rocha Junior
casaram-se no dia 5,
na 19Teja Luterana
Apóstolo Pedro,
e recepcionaram
convidados na AABB.
Felicidades ao casal

Elvira lOebber
" completou 65

anos no dia 22.

Os familiares

desejam muitas
felicidades e

muita saúde

Adriana Jahn récebe os

parabéns nesta sexta
feira pela nova idade.
Os amigos e a família

enviam os desejos de um
feliz aniversário, repleto

de muitas alegrias

Giovana Ittner
. ,.

comemorou amversarao

no dia 9. Amãe Edith e

amigos a parabenizam
desejando saúde e

mUitas felicidades!

VIVÊNCIAS CO STRUT �

Nesta última terça-feira, os alunos do Infantil 5 e a professora Suellen
do Instituto Educacional Jangada, partilharam de� momento de

ricos aprendizados com o diretor do jornal O Correio do Povo, Nelson
Luiz Pereira. A turma, que está estudando sobre as r�giões do Brasil,
ficou encantada com as experiências e vivências do especial convidado
no Estado do Mato Grosso. Com fotos e uma gostosa conversa, o gTUpo

descobriu detalhes da biodiversidade desta região encantadora.

�.

Facebook testa novas

alterações naTimeline
o Facebook devemudar novamente o de

sign do perfil de seus usuários. Pouco tempo
depois do lançamento daTimeline e de já ter
realizado algumas pequenas mudanças em

seu visual, a companhia estaria estudando
mais algumas modificações. Segundo o site

Talking Points Memo, as novidades seriam
na localização das informações como nome,
data de nascimento e profissão na "capa",
que fica ao lado da foto do avatar.

Atualmente, estes detalhes são exibidos
um pouco abaixo da foto de perfil do usuário.

No entanto, segundo as imagens divulgadas
pela página, eles podem ser remanejados e

ficarem como uma espécie de marca d'água
sobre a imagem de capa. Além disso, a barra
onde são exibidos amigos, fotos, mapa e fa
voritos também será repaginada, ficando um
pouco menor e sem fotos.

Ainda não há informações oficiais sobre
este novo design e nem se o usuário terá op
ção de customizá-Io ou de manter o atual
- nem se ele sequer vai mesmo ser lançado.
(ViaMashable)

Facebook testa novo desing da Timeline,
imagem da direitp, mostra as novidades

REPRODUÇAO
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Susto DO Garibaldi

Moradores ficam semacesso
No interior

do município,
pontilhão próximo a

comunidade da Tifa
Lennert cedeu

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

Moradores da localidade
Tifa Lennert estão revol

tados. Mais uma vez a comuni

dade localizada noGaribaldivai
ficar com dificuldades de loco

moção. Tudo isso, deve-se a um

acidente na tarde terça-feira, às
16h30, quando um caminhão

.de Guaramirim, carregado de
madeira ficou preso no ponti
lhão. A cabeceira da ponte de
madeira cedeu e deixou os mo

radores assustados. O motoris

ta precisou da ajuda da popula
ção para retirar parte da carga e

terminar a passagem. Ninguém
se feriu. O pontilhão era o único

acesso à comunidade.

Segundo a moradora da Tifa
Rafaela Lennert, 23 anos, pro
blemas com essa ponte são co

muns. Ela contou que no ano

Passagem será
feita pelo rio
O aposentado, Bernardo Len

nert, 66 anos, revelou que a situação
do local é antiga. Para ele, a falta de
segurança na passagem VIrOU um

estorvo para a comunidade, já que
há mais de 10 anos a população
pede melhorias. O secretário de
Obras da Prefeitura de Iaraguá do

Sul, Odimir Lescowicz, disse que a

estrutura da cabeceira vai ser toda
reconstruída e a ponte recoloca

da. Ele disse que a nova passagem
deve ficar pronta até sexta - feira.
Lescowicz explicou que a passa

gem cedeu devido a fortes chuvas

que aconteceram no último final .

de semana, na região do Jaragua
zinho. Para ele, a força das águas
pode ter deslocado uma das pedras
da cabeceira da ponte, o que prova
velmente ocasionou o problema. A
preocupação do aposentado agora
é o tempo que irão ficar sem ponte
e as dificuldades para atravessar no
local. "A única alternativa para sair

de casa agora, é arregaçar as calças
e atravessar o rio", lamentou.

MARCELE GOUCHE

P�OBLEMA Cabeceira da ponte cedeu e população ficou preocupada

Destinação correta

Guaramirim lançaprojeto
'Vamos Reciclar"

Agora todo o material eletro
eletrônico de Guaramirim tem

destinação correta. O governo
da cidade está promovendo - a

campanha "Vamos Reciclar". 9
objetivo é recolher peças eletrô
nicas sem uso. Segundo o Pre

sidente da Fundação do Meio
Ambiente de Guaramirim, Al
berto Gaeski, esta é a segunda
ação deste tipo na cidade.

Na primeira edição do pro

jeto, em 2010, foram recolhi
das cerca de uma tonelada
de material. A expectativa da

administração para esse ano

é arrecadar o dobro, ou seja,
duas toneladas. "Esperamos
aumentar a arrecadação, já que
o poder aquisitivo das pessoas
aumentou", afirma Gaeskí, ao
analisar que devido às melho
res condições econômicas, os

consumidores trocam mais de

equipamentos e muitos aca

bam sendo descartados.

passado essa passagem foi le-'
vada pelas chuvas, e em 2003, a
comunidade do local, que tem

cerca de 17 famílias, ficou três
semanas atravessando de um

lado para 'o outro pelas águas
do rio Garibaldi. Rafaela conta

também que, em 2008, o irmão

registrou um buraco no mesmo

lugar em,que a ponte cedeu. A.
situação foi solucionada na épo
ca pela Prefeitura.

Ontem pela manhã, funcio
nários da Prefeitura iniciaram

as obras de recuperação da

ponte. Para evitar transtorno,
os moradores da Tifa Lennert

foram obrigados a passar os

carros para o outra margem do

rio, antes que a ponte danifica
da fosse retirada. Dessa forma,
eles garantiram o uso dos veí
culos para o deslocamento na

região. Caso contrário os auto

móveis ficariam ilhados.

Na parte da manhã,
funcionários da

Prefeitura iniciaram as

obras de recuperação
da ponte.

EDITAL
I
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ISA �ARTA M?H,R ZIEMANN,

t" -

,
__
"- ��_,,)I+�'�-,�,f,n!-:� Oficiala do ,Registro de lrnóveis da, �omarca

j,I';nJ i>;::.,';::ri'�''''''j�",=-'� I. de Jaragua do sul/SC, torna publico pelo
t,j r ' I ii 1,1 •

,L· .,.. --_. ,-,-,," 'presente editai, que ALVINO MOELLER,
CI n° 247.169.959-68, brasileiro, separado judicialmente,
aposentado, residente e domiciliado na Rua Manoel Francisco
da Costa, bairro Vieira, nesta cidade; e URIA SCHMIDT, CI n°

3.576.884-SESPDC/SC, CPF n° 038.031.149-69, brasileira,
separada judicialmente, aposentada, residente e domiciliada

na Rua Manoel Francisco da Costa, bairro Vieira, nesta

cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 601-
Manoel Francisco da Costa, 629-Adolfo Tribess e 1300-Erdi

Vogel Schmidt, Bairro Vieira, perímetro urbano de Jaragua do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela prefeitura Municipal
de Jaragua do sul/SC, conforme Certidão n° 197/2010 em

30/06/2012, Proc. n° 861/2012, assinando como responsável
técnico, o técnico em agrimensura Mosart Freitas da Rosa n°

17446-4, ART n° 3767096-1. O desmembramento é de caráter

residencial, possui a área total de 4.955,54 m2 sendo constituído
de 8 (oito) parcelas e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze)
dias, contados da data da ultima publicação do presente edital,
e devera ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da serventia: Rua 16 Barão do Rio

Branco, n ° 414, sala 202, centro, Jaraguá do Sul/SC '

JARAGUÁ DO SUL, 15 de Maio de 2012

A campanha iniciou na últi
ma terça-feira e deve terminar
no final de julho. A população
que tiver computadores, tele

visores, celulares, impressoras,
monitores, videocassete, pilhas
deve entregar o material nos

pontos de coleta. Esses locais
de arrecadação são escolas das
redes municipal e estadual de

ensino, lojas de informática,
supermercados e postos de ga
solina da cidade. O presidente
da fundação explica que depois
de julho a campanha deve con
tinuar. "Em agosto a ação per
manece, mas a coleta vai ficar
centralizada na Fundação do
Meio Ambiente", afirma.

r
í -

Registro de imóveis da comarca
de Jaraguá do sul/se

CtiM SI �$a rp�iirla 1l1'@ f:a.eeIastl"(l': e
fi' ue�tafJ'tbém 00 $UilI rede: !(f�tial

faceboo·k..cormloeorreiodopovo,

Cerca de uma
tonelada de materiais

foi recolhida na
última edição da

campanha.
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REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora - Rua 28 deAgosto na 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITAL DE INTlMAÇÃO

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 no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve
ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 cl c
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 31128 Sacado: ANALU DEAZEVEDO CPF: 041.040.709-71 Ende
reço: Rua Genoveva Pisetta na 170, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente:
SCHARLENE LUCIARAAMARANfE CPF: 032.471.189-18 Número do Tí
tulo: 01/01 Espécie: Nota Promissória Apresentante: SCHARLENE LUCIARA
AMARANTE DataVencimento: 10/03/2012 Valor: 249,40 liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

STEIN IlDA ME CNPJ: 01.075.727/0001-09 Endereço: Rua VeronicaVenera
na 26, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS SARDAGNA CNPJ: 00.056.685/0001-98 Número do Título:
107499951 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
24/04/2012 Valor: 331,91 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

tulo: 131029458 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresen
tante: SERGIO scmnzs E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
22/01/2010 Valor: 38.303,40 liquidação após a intimação: R$11,60, Condu
ção: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

cimento: 27/04/2012 Valor: 272,95 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31516 Endereço: Rua João Butschardt na 753, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ:
00.551.198/0001-00 Número do Título: 14825 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A Data Ven
cimento: 24/04/2012 Valor: 110,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31508 Sacado: LUMALIN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI
COS LTDA CNPJ: 05.049.992/0001-65 Endereço: Rua João Butschardt na 753,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: MARIO ANTONIO RAMOS ME
CNPJ: 00.551.198/0001-00 Número do Título: 14845 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A Data
Vencimento: 25/04/2012 Valor: 1.895,45 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31509 Endereço: Rua João Butschardt na 753, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ:
00.551.198/0001-00 Número do Título: 14779 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVenci
mento: 20/04/2012 Valor: 1.757,15 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31510 Endereço: Rua João Butschardt na 753, Centro, 89270-
000, Guaramírim Cedente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ:
00.551.198/0001-00 Número do Título: 14875 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. DataVenci
mento: 26/04/2012 Valor: 1.712,60 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31515 Endereço: Rua João Butschardt n° 753, Centro, 89270-
000, Guaranürim Cedente: MARIO ANTONIO RAMOS ME CNPJ:
00.551.198/0001-00 Número do Título: 14895 Espécie: Duplicata de Venda

.

Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Ven-

Protocolo: 31301 Sacado: EDUARDO ZIMMERMANN CPF: 028.033.229-78
Endereço: Rua Expedicionario Olímpio Jose Borges no 5117, Avai, 89270-
000, Guaramirim Cedente: VALCANAIA AUTO PEÇAS LTDA ME CNPJ:
03.387.767/0001-03 Número do Título: 4782 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 03/05/2012 Valor: 286,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 31506 Sacado: METALFAVA INDUSTRIAL LTDA CNPJ:
06.003.959/0001-67 Endereço: RUA LAURO ZIMMERMANN na 1007, Gua
miranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: SPEZIA FERRO E AÇO IlDA
CNPJ: 01.362.176/0001-56 Número do Título: 3299/A Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data
Vencimento: 07/05/2012 Valor: 4.250,00 Liquidação após a intimação: R$
1�,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 30934 Sacado: ELIAS FERREIRA CORDEIRO CPF: 552.358.320-
00 Endereço: Rua28 de Agosto nv 1417, Centro, 89270-000, Guararnirim
Cedente: BVFINANCEIRA SIA C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do
Título: 251020506 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apre
sentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venci
mento: 25/04/2011 Valor: 59.909,'10 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31058 Sacado: STARC MONTAGEM INDUSTRIAL ll'DA CNPJ:
08.815.806/0001-40 Endereço: Rua Luis Antonio Borinelli n° 67, Amizade,
89270-000, Guararnirim Cedente: LUCIANO DONIZETE MOREIRA CASSI
MIRO ME CNPJ: 04.l37.682/0001-30 Número do Título: 013.02/02 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil per Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASIL S.A. - BANCO MUITIPLO Data Vencimento: 28/0412012 Valor:
1.476,00 Liquidação após a intimação: R$11;60, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 24 demaio de 2012.

Protocolo: 31377 Sacado: ANTONIO JOSÉ PETRI CPF: 599.503.239-91 En

dereço: RuaViiibaldo Bruhmuller nO 13, Ilha da Figueira, 89270-000, Guara
mirim Cedente: ADRIANA RAMOS JACINTO CPF: 027.336.819-23 Número
do Título: 002025-7 Espécie: Cheque Apresentante: ADRIANA RAMOS JA
CINTO DataVencimento: 01/12/2011 Valor: 2.380,00 Liquidação após a in

timação: R$11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,bO Protocolo: 31379 Sacado: JOÃO PEREIRADA SILVA CPF: 167.347.158-76 En

dereço: Rua João Pedro Raitz na 137, Ilha da Figueira, 89207-000, Guaramirim
Cedente: BVFINANCEIRA SIA C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89Número doTí-Protocolo: 31104 Sacado: DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
E INTIMAÇÃO

COMARCADE GUARAMIRIM
1aVARACíVEL

demais ônus, depositar na conta bancária do leiloeiro, a Exeqüente: Rio NegroComércio Indústría e Aço Ltda. 32M04, avaliado em: R$ 1.300,QO em 15/06/2011; 17} 16·Processo:026.06.002579-0
título de remuneração e ressarcimento, a importância que Executado:Rodovia industrial Ltda. Máquina de costura industrial, Kingtex, tipo overlock, Exeqüente: RobertoCizeski
esteja estabelecida na portaria expedida pela Comarca, ou Bens: 01) Caminhão VW/8.150 carroceria aberta de modelo SH60003-32M04, avaliado em: R$ 1.300,00 em Executado: Maicon Cesconetto
pela porcentagem arbitrada em decisão expedida nos madeira, ano/modelo 2000/2001, placas MEU 7400, 15/0612011; 18) Máquina de costura industrial. marca Bens: 01) Automóvel marca!modelo VW(Gol Plus, 16V,
autos. renavam 749008253, cor vermelha, diesel, em razoável Kingtex, tipo overlock, mod SH60003-32M04, avaliado em: fabricaçãolmodelo 2001/2002, gasolina, placas CSY 1906,

O DOUTOR GUSTAVO SCHWINGEL, Juiz de Direito da ia üt-Processo: 026.92.000024-5 e apenso estado, avaliado em: R$ 75.000,00 em 21/09/2010, 08S: R$ 1.300,00 em 15/06/2011; 19) Máquina de costura renavam 767084675, cor cinza, em regular estado de
Vara Cível da Comarca de Guaramirim/SC, na forma da lei, Exeqüente: Banco do Brasil SlA Veículo alieFtado flducaríamente ao Banco Bandeirantes industrial, Kingtex, tipo overlock com remate, mod SH6005 conservação e funcionamento, avaliado em: R$ 15.000,00
etc... Executado:AdemarJahn;Anelares Frohlich Jahn S/A. Depositário: José Luiz Maestri. Vistoria: Rodovia BR- C 32M16, avaliado em: R$ 1.300,00 em 15j06(2011; 20) em 10/06/2011. Depositário: Maicon Cesconetto. Vistoria:
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele Bens: 01) Terreno rural em Guaramirim/SC. na Estrada 280, Km 55, sln, Bloco B,AvaL Guaramirim/SC. Máquina de costura industrial, Kingtex, tipo overlock, Rua Marechal Castelo Branco, 3.409, apto 201 (em cima da
tiverem conhecimento, que a ia Vara Cível da Comarca de Bruderthal, área de 69.772,98m2, fazendo frente em linha 09· Processo: 026.03.001357-2 modelo SH60003-32M04, avaliado em: R$ 1.300,00 em Farmácia Nadia Fabianel, SchroederfSC.
Guaramirim/SC levará à venda em arrematação pública, sinuosa de 62,89m com o lado ímpar da Estrada Bruderthal, Exeqüente: Granja SãoPaulo Ltda. 15/06/2011; 21) Máquina de costura industrial, Yamato, tipo 17- Processo: 026.07.000037-4f002 e apenso
nas datas, local, horário e. sob as condições abaixo travessão dos fundos em linha inclinada em 86,18m com Executado: Fran�osMurara Ltda. overlock com remate, mod YA6003H-04DF, avaliado em: Exeqüente:RodominiTransportes deCargas Ltda.
descritas, os bens penhorados nos processos a seguir terras de Comfloresta; estrema do lado direito em Bens: 01) Terreno contendo a área de 190.840,34m2, R$ 1.300,00 em 15/06/2011;.22) Máquina de costura Executado: ExínComércio Internacional Ltda.
relacionados

.

1.138,85m com terras de Amoldo Jahn e Ivone Hille Jahn; e edificado com uma casa de alvenaria de aprox, 48,00m2, e industrial, Yamato. overlock com remate, moo YA6003H- Bem: Misturador tipo coluna, em aço inox, capacidade
r . .!&ll?-º1P.@ç_�: 04/JUNH012012 - 14hOOmi�. Por valor do lado esquerdo em 1.084,5001 com terras de Roseli Jahn uma construção mista de aprox. 120,00m2, em Guaramirim, 04DF, avaliado em: R$ 1.300,00 em 15/06/2011; 23) 1.200 Kg, avaliado em: R$ 198.000,00 em 16/06/2011.
igualou superior à avaliação. Stringari e José Iraci Stringari. Imóvel cortado pela SC 413, no lado direito da Rod. SC 413, entre o Km 04 e 05, fazendo Máquina de costura industrial, Kingtex, overlock, mod Depositário: Rogério Tieppo, Vistoria: Rodovia SC 413,
�ºJ.�J!lQjpraÇ.ª: 18fJUNHO/2012 - 14hOOmin. A quem Rodovia do Arroz, que apresenta faixa de dominio com frente em 38,00m com a Rodovia SC 413, travessão dos SH60003-32M04, avaliado em: R$ 1.300,00 em Km 14, sln, Centro, Massaranduba/SC.
mais ofertar, desde que não a preço vil. 20,OOm de largura para cada ladoa partirdoeixo da Rodovia fundos em 379,00m com terras de José Solano Dias, Felipe 15(06/2011; 24) Máquina de costura industrial, Kinglex, mod 18- Processo: 026.07.002678-0
bºÇ_<!.!: Átrio do Fórum de GuaramirimJSC - Rua João Sotter e 20,00m de Faixa "NonAedificandi'para cada lado a partir Klug e Olimpio Vegini; estrema do lado direito em 6linhas: SH60045053M 16, avaliado em: R$ 1.000,00 em Exeqüente: CarineCatianeGonçalves Rei
Correa, 300, BajrroAmizade, Fone (47) 3373 9500. da Faixa de Domínio, cadaslrado. no INCRA sob n° iniciando a primeira no travessão com terras de Oswaldo 15106/2011; 25) Maquina de cosíura industrial, marca Executado: Fábio LucianoUller
Aq�rtê!!.çi!!§.: 01) Ficam intimadas as partes através deste 801.054.008.095, matrícula nO 230435 do CRI da Comarca Beber, em 888,00m, daí a segunda declina a esquerda com Yamato, tipo arremate, com ar, modelo AZ. 8003H-04DF-A, Bem: Veiculo marca/mod Citroen/Xsara Picasso GX,
Edital, caso não o sejam pelo Sr. Oficial de Justiça (Artigo de Guaramirim/SC, avaliado em: R$ 380.000,00 em terras de Mitra Diocesana de Joinville, sem metragem, avaliado em: R$ 1.500,00 em 15/06/2011; 26) Máquina de ano/mod 2002/2002, preta, placas MCR 1919. renavam
687 "§ 5° CPC) - redação dada peta lei 11.382 de 10/09/2010. Depositário: Ademar Jahn: Anelores Frohlich divisando-se por uma servidão, daí declina a esquerda a costura industrial, Yamato, tipo arremate, com ar, modeloAZ 780134036, chassi 935GNRFM82J§10228, gasolina, com
06/12/2006. 02) O senhorio direto, o credor com garantia Jahn. terceira, com terras da Escola Reunida São José, em 8020H-Y50F, avaliado em: R$ 1.500,00 em 15/06/2011; alienação fiduciária em favor de BV Financeira S/A C.F.I,
real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja 02- Processo: 026.97.000001..01001 59,40m divisando-se por uma rua, dai declina a quarta a 27) Maquina de costura industrial, Kingtex, mod avaliado em: R$ 23.000,00 em 13/09/2010. Depositário:
de qualquer modo parte na execução, os usufrutuários, que Exeqüente: IvoRuchert direita em 24,55m com terras de Escola Reunida São José, SH60045D53M 16, avaliado em: R$ 1.300,00 em Fábio Luciano Uller. Vistoria: Rua 11 de Novembro nO 1669,
não foram intimados pessoalmente. ficam neste ato Executado: Marcelo Lazaris divisando-se por urna rua, a quinta declina a esquerda em 15/06/2011; 28) Máquina de costura industrial, Yamato, tipo em frenteaAuto EscolaMassaranduba, MassarandubalSC.
intimados da realização dos respectivos praças/leilões (art. Bens: 01) 50,00m3 de pinus serrada, avaliado em:

.

R$ 58,00m com terras de Heriberto Paulo Baader e finalmente a arremate, com ar,modAZ 8003H-04DF-A, avaliado em: R$ 19- Processo: 026.08.000876·9f001
698 CPC) - redação dada pela lei 11.382 de 06/12/2006. 03) 15.000,00 em 12f09/2008. Depositário: Sérgio Lazaris. sexta declina a direita em 17.70m com terras de Heriberto 1.500,00 em 15/06/2011; 29) Máquina de costura industrial, Exeqüente: Pneu Center Comérciõ Recauchutagem e

Compete ao interessado na arrematação, a verificação do Vistoria: Rua Braço Direito, sin, próximo a Serraria Valdir .paulo Baader, atingindo a linha de frente e do lado esquerdo Yamalo, overlock com remate, modo YA6003H-040F, Acessórios Ltda.
estado de conservação dos bens, bem como, em se Lazaris, MassarandubaiSC. em 701,50m com terras de Orestes Murara, matricula nO avaliado em: R$ 1.300,00 em 15/06/2011; 30) Máquina de Executado: SueleneMaria de Souza
tratando de bens imóveis de eventuais restrições para 03-Processo: 026.97.000450-3 . 5.836 do CRI da Comarca deGuaramirim/SC, avaliado em: costura industrial, Rimoldi, overlock, modelo C07-00-1 CO- Bens: 01) 60,00013 de areia fina, avaliado em: R$ 2.400,00
construção, averbadas ou não na matricula ou para Exeqüente: LauroCorreia R$ 800.000.00 em 08/07/2011. Hipoteca inscrição R-5- 07, avaliado em: R$ 1.200,00 em 15/06/2G11; 31) Máquina em 09/09/2010. Depositário: Suelene Maria tíe Souza".
construções futuras, sujeitando-se, ainda, à eventuais ônus Executado: Gráfica e Editora Rafael Ltda.; Ademir de 5.836 ao Banco do Estado de Santa Catarina - BESC. de costura industrial, Yamato, overtock com remate, modo Vistoria: Rua Atanásio Rosa, 1.455, Centro.
existentes sobre cada bem, inclusive taxas e outras custas Souza Penhoras inscrições R-6-5.836 da Vara Federal de Jaraguá YA6003H-04DF, avaliado em: R$1.300,OO em 15/06/2011; Guaramirim/SC.
necessárias à averbação de eventuais benfeitorias não Bens: 01) Guilhotina, marca Guarani 82, de boca, conforme do Sul, onde é exeqüente a Caixa Econômica. Federal; R·7- 32) Máquina de costura industrial, marca Sun Star, tipo reta 20-Processo: 026.08.002584·1
averbadas no registro próprio. 04) As arrematações nos Nota Fiscal n° 001146, fabricada em 1989, de comandos 5.836 autos 026.99.001623-0 onde é exeqüente eletrônica, mod.KM250Al7S, avaliado em: R$1.700,00 em Exeqüente: BaldoS/AComércio Indústria e Exportação
processos em que constarcomo ônus, recurso pendente de elétricos, avaliado em: R$ 14.000,00 em 16/1211998. Cooperativa Agropecuária Cascavel LIda. - Coopavel; R-8- 15/06/2011; 33) Máquina de costura industrial .. marca Sun Executado: Exin Indústria eComércio Ltda.
julgamento nos tribunais estão sujeitas a desfazimento, a Depositário: Ademir de Souza. Vistoria: Rua Cláudio 5.836 autos RT 0186412009 da 1 a Vara do Trabalho de Star, tipo reta eletrônica, modo KM-235A, avaliado em: R$ Bens: 01) Extrusor x 25 com motor de 75CV, 4 pólos e um

depender do conteúdo do julgado. 05) Em se tratando de Tomasellí, s/n, Guaramirim/SC. Jaraguá do Sul, onde é exeqüente Simara �parec.ida da 1.700,00 em 15/06/2011; 34) Máquina de costura industrial, redutor, marca Cestari, tipo H 120, contendo caixa de
bens imóveis, e havendo outras penhoras sobre este, 04- Processo: 926.97.000893-2 e apenso SIlva; R-9-5.836 autos 026.00.001135-00nde eexequenteo marca Sun Star, tipo reta eletrônica, modo KM-235BS, distribuição de vapor com 10 valvulas de esferas tripartidas,
averbadas ou não, junto à matrícula no Registro imobiliário, Exeqüente: MbrettiAutomóveis Ltda. Estado de Santa Catarina; R-1 0-5.836 autos avaliado em: R$ 1.700,00 em 15(06(2011; 35) Máquina de matrizes e facas, avaliado em: R$ 980.000,00 em

poderá a arrematação ser desfeita em razão da ocorrência Executado: Bago TransPQrtes Ltda. 026.08.002209-5 onde é exeqüente o Estado de Santa costura industrial, marca Sun Star, tipo reta eletrônica, 08/09/2009; 02) Misturador tipo coluna, em aço ínox,
dearremataçãoanterior.Omesmopodeocorrercombens Bens: 01) Motoneta, marca Honda C 100 Oream, Catarina. Depositário: Edson Luiz Murara. modelo KM-790BL7, avaliado em: R$ 1.700,00 em capacidade 1.200 Kg, avaliado em: R$ 198.000,00 em
móveis penhorados em mais de um processo. 06) Havendo anofmodelo 1995, cor vermelha, placa LXB 0398, chassi 10· Processo: 026.03.003203-8e apenso 15/06/2011; 36) Máquina de costura industrial, Sun Star, tipo 08/09/200R Total da avaliação R$ 1.178.000,00.
desfazimento da arrematação pelos motivos inseridos no 9C2HA0501SR502837, em perfeito estado de conservação Exeqüente:Chalé Imobiliária Ltda. reta eletrônica, modo KM-235AS, avaliadoem: R$1.700,OO Depositário: Rogério Tieppo. Vistoria: Rodovia SC 413,
item 04 e 05, serão devolvidos ao arrematante os valores e funcionamento, avaliado em: R$ 1.900,00 em Executado: PedroDimas Berri em 15/06f2011; 37) Máquina de costura industrial, Sun Star, Km 13, Massaranduba/SC,
depositados e os pagos a título de honorários do leiloeiro. 31/08/2010. Depositário: Carlos Sérgio Bago. Vistoria: Bens: 01) Túnel para encolhimento, ST 400/03, 1843, tipo reta eletrônica, modo KM-790BL7, avaliado em: R$ 21- Processo: 026.08.004265-7/001
07) Ao leiloeirp nomeado cabe a realização dos certames, Rua 11 deNovembro, 224, Cenlro, Massaranduba/SC. STOR, usado e em boas condições de funcionamento, 1.700,00 em 15/06/2011; 38) Máquina de costura industrial, Exeqüente: OJ Comunicações de Serviços de
não se imputando a este, o acompanhamento do processo à 05- Processo: 026.98.001951·1 avaliado em: R$ 9.000,00 em 03/09/2010. Depositário: Star, tipo reta eletrônica, mod KM-235AS, avaliado em: R$ Radlofusão Ltda.
posteriori, quiçá a emissão de pareceres, ou seja, o Exeqüente: BADESC Pedro Dimas Bem. Vistoria: Rodovia Guilherme Jansen. 1.700,00 em 15/06/2011; 39) Máquina de costura industrial. Executado:Michael Peter Salomon
acompanhamento processual pós-arrematação é de inteira Executado: HS Ind. Com. Produtos Alimentícios Ltda.; Km 16, imediaçóes da Empresa Markaplast Indústria e marca Sun Star, tipo reta eletrônica, mod KM-750BL-7, Bem: Notebook ACER, 80 GB HD, 1 GB de memória,
responsabilidade do arrematante. 08) Aarrematação far-se- Sérgio Rebelo Ribeiro; ReginaMariaNarcisoRibeiro Comércio Ltda, Massaranduba/SC. avaliado em: R$ t.700,00 em 15(06/2011; 40} Máquina de processador !ntel, WebCam embutida, Aspire 5050 series
a mediante o pagamento imediato do preço pelo Bem: Terreno no Município de Schroeder/SC, Comarca de 11-Processo:026.04.000684-6/002 costura industrial, marca Kansai Speclal, tipo picueta, model ZR3, bom estado, avaliado em: R$ 1.600,00 em

arrematanteou,noprazodeaté15(quinze)dias,mediante Guaramirim/SC; área de 22.300,00m1., no lado ímpar da Exeqüente:BancoBradescoS/A modelo KS764-799M, avaliado em: R$ 1.900,00 em 08J04/2011.Depositário: Michael PeterSatomon.Vistoria:
caução, (artigo 690 do CPC) - redação dada pela lei 11.382 Estrada Braço do Sul, e distante 7 Km do centro de Executado: Confecções Morlon Ltda.; Aldo Ludlke; 15/06/2011; 41) Máquina de costura industrial, Kansai Rua Guilherme Zerbín, 377, Centro, SchroederlSC.
de06/12/2006· Schroeder/SC, fazendo frente em 101 ,25m com a Estrada RovenaWelss Ludtke Special, tipo doze agulhas, mod DFB 1412P. n° 620973, 22-Processo: 026.09.000618·1
§ 1° Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado Braço do Sul; travessão dos fundos em 100,00m com terras Bens: 01) Máquina de costura industrial, marca Yamato, avaliado em: R$ 2.500,00 em 15/06/2011. Total da Exeqüente: União de Bancos Brasileiros S/A -

em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito de Candido Walz; estrema do lado direito em 231 ,00m com tipo cobertura base plana, modeloVF 2500·156M VF 32417, avaliação R$ 62.900,00. Depositário: Rovena Weiss UNIBANCO
sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta de pelo terras de Oscar Guilherme Gneipel e do lado esquerdo em avaliado em: R$ 2.000,00 em 15/06/2011; 02} Máquina de Ludtke. Vistoria: Rua Jaraguá, 88, Centro, SchroederJ$C. Executado: Indústria e Comércio de Malhas Crys Ltda.;
menos 30% (trinta por cento) à vista, sendo o restante 215,00m com terras de Candido Walz, cadastrado no costura industrial, marca Rimoldi, cobertura elásüco, mod 12- Processo: 026.04,001371-0 GuilhermeWeberHohl; CrystianHohl
garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. 09) Violência INCRA sob n° 801.097.003.034-9, edificado uma casa de 261112EK01 n° 738975, avaliado em: R$ 2.300.00 em Exeqüente:Meincol Distribuidora deAçosUda. Bem: 3.500 camisetas em meia malha, 100% algodão, em
ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código material contendo 200,00m2 e um galpão contendo ·15i06/2011; 03) Máquina de costura industrial, Yamato, tipo Executado: Mecânica Jajemec Ltda.ME diversos tamanhos e diversas estampas, avaliado em: R$
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 1.500,00m2, matricula nO 10.776 do CRI da Comarca de cobertura base plana, mod VF 2500-164M VF 32027, Bem: Aparelho de solda 303c, SUMIG, em regular estado 20,00 cada, totalizando R$ 70.000,00 em 07/07/2009.
afastarou procurar afastar concorrente ou licitante, pormeio Guaramirim/SC, avaliado em: R$ 780.000,00 em avaliado em: R$ 2.000,00 em 15/06/2011; 04) Máquina de de conservacão e funcionamento, avaliado em: R$ Depositário: Crystian Hoh!. Vistoria: Rodovia BR 280, Km
de violência, grave ameaça. fraude ou oferecimento de 15/1212009. Penhoras inscrições R-a: 1 0.776 autos costura industrial, Yamato, tipo bainha, mod VF 3711-164L- 2.500,00 em 16/04/2009, Depositário: Jerri Jailson Beber. 56, Sala 02, Centro, GuaramirimlSC.
vantagem: Pena '.- detenção, de dois meses a um ano, ou 2003.72.09.000793-8onde é exeqüente o Instituto Nacional O/UT-A4/ST-A N42002, avaliado em: R$ UOO,OO em Vistoria: Rod SC 413, s/n, Km 06, Rio Branco, 23- Processo: 026.10.002545·0
multa, alémda pena correspondente à violência. 10) Art. do Seguro Social - INSS; R-9-10.776 autos 15/06/2011; 05) Máquina de costura industrial, Yamato, Guaramirim1SC. Exeqüente:ABS EmpreendimentoMercantil Ltda.
695 do Código de ProcessoCivil. Se o arrem&.tante ou seu 2007.72.09.000725-7 onde é exeqüente a Fazenda bainha, mod VF 3711-164L-D/UT-A4/ST-A N41945, 13- Processo: 026.05.001137-0/001 eapenso Executado: Gentil Prange
fiador não pagaro preço no prazo estabelecido, o juiz impor- Nacionaf; AV-10-10.776 autos 026.07.001769-2 onde é avaliado em: R$ 1.800,00 em 15!06!2011; 06) Máquina de Exeqüente: Vanderlei Francisco Pereira; Valdir Antônio Bens: 01) Moto HondalC100 Biz, fabricação/modelo
lhe-á, em favor do exeqüente, a perda da caução, voltando exeqüente o Banco Bradesco S/A. Depositário: Sérgio costura Industrial, Yamato, tipo cobertura, mod VFU 2503- Hehmkuhl 2000f2000, placa MBO 6147, renavam 743971108, cor
os bens a nova. praça ou leilão, dos quais não serão RebeloRibeiro. 164M-21/AU2 BA,17(1, avaliado �m: R� 1.900,00 em Executado: MarceloJoséBayestorff vermelha, gasolina, chassi 9C2HA0700YR041014,
qd:nltldosa pa�lclparoarrematante e o fiador remisso. 06- P�?cesso: 026.01.0016�1-4 15106/2011; 07} MaqUina de cos!ura Industnal, Yamato, tipO Bens: 01) Barco de alumínio, ano 1999. comprimento avaliado em: R$ 2.200,00 em 13/06/2011. Depositário:
LeiloeirO Publico OfiCiai Nomeado: SANDRO LUIS DE Exequenie:BancodoBrasllS/A cobertura, modelo VFU 2503-164M-21/AU2 BA 1959, 5,00m, com n° de inscrição 442M2001019343, sem motor, Gentil Prange. Vistoria: Rua Salvador da Cunha, 225, Rio
SOUZA, matricu!aAARC1220, fone/fax: (47) 3436 5050, site Executado: Mercearia Brito Ltda. ME; Evan!1 Aparecido avaliado em: R$ 1.900,00 em 15(06(2011; OS} Máquina de avaliado em: R$ 6.500.00 em 07/i1/2011, Depositário: Branco, Guaramirim/SC.
www.santacatarinaleiloes.com. b r j e-mail deBrito; Marli Federde Brito costura industrial, marca Kingtex, tipo interlock, modelo SH Marcelo José Bayestorff. Vistoria: Rua Cabo Harr� 24- Processo: 026.10.500255-6
�andro@scleiloes.com.br

•
.,.

Bens: 01) Balcão refrigerador de f�os, de 2:00m. marca 6005, n° C32Mi6,. avaliado em: R$ 1.500,00 ?m Ha!dlicl1,783,JaraguádoSLJIISC. Exeqüente: Banco Bradesco S/A
Onus: Os tnbutos .lIlcldenles sobre os bens moveis e Gelopar, cor branca, com frente de I,Ildro, avaliado em: R$ 15/06/2011: 09} MáqUina de costura rndustnal, Yamato, tipo 14- Processo: 026.cr6,002048-8 Executado: Toke Zero Estamparia e Confecções Ltda.;
imóveis, multas sobre os automóveis bem como contas 2.000,00em 15(03/2004. Depositário: EvanilAparecidode Interlock, modelo AZ8500H-C5DF, avaliado em: R$ Exeqüente: BSD Jaraguá Comércio de Produtos IvaldinaPasso!d,CristianoFosile
vinculadas às concessionárias telefônicas correrão por Brito. Vistoria: Rodovia BR 280, KM 60, s/n, próximo i0400,00 em 15/06/2011; 10) Máquina de costura industrial, Eletrônicos Ltda. - EPP '\ Bem: Veiculo Fiat Furgão Fiorino IE, ano/mod 2003/04,
conta exclusiva do arrematante (salvo entendimento Agroterna, Guaramirim/SC. marca Nippon, tipo botão, modelo KLC951654, avaliado Executado:GuarasatEletrônlcaLtda.ME branca, pfacas MDQ 0101. chassi 9B025504248735797,
contrário do magistrado). Nas �rre�lalaçõe� em primeira 07· Processo: 026:01.�02043-3 . �m: R$ 1.100,00 em 15/06/2011.; 11) Máquina de costura Bens: (1) 04 kits Rota Sat,em cada l<lt, 01 parábola Rola Sat avalíado em: R$ 15.000,00 em 27/07/2011. Depositário:
praça, os valore� das, avahaçoes seraO corrrgldos Exequente: G. MalOchl &Companhia Ltda. mdustnal, marc� Brother, tipO bota0, modelo CB3B916-1, na 1,9001, 01 receptor Elsys 4.200 e 01 monop.onto Gardiner, Cristiano Fosile. Vistoria: R Claudio TomazeUi, 1.889,
m.onetana�ent� ate a ?fetlv� d�ta, o_nde o valor d,o lanço Executado: ValdirBat!sta Lazaris .. L4.26�973. avaliado em: R$ 1.000,00 em 15/06/20.11;P) avaliado em: R$ 400,00 cada kit, totalizando R$ 2.200,00 galpàoA, VilaAmizade,Guaramirim/SC.
nao pod�ra ser I/lfenor a a,valJaçao: Nao ocorrendo a yenda Bens: 01) Terreno Situado no lugar Braço Direito em MaqUina de costura Industnal, marca Kansal Speclal, IlpO em 04/05/2012. Depositário: Osni Adolar "Fiamoncini. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
ou adjudicação nesta..

sera levado a segund� oportunld�de, Massaranduba/S�, Comarca de �uararnirim/SC. �istante reba�er elástiCO, modelo OX990041/UTC, nO KS �30.013K. Vistoria: RGerônimo Con·ea, 636, Centro, Guaramirim. interessados, é passado o presente edital, que sera
conforme data e horano supra, onde havera a allenaçao a 100,00m da Igreja Sagrada Faml!la, contendo a area de avaliado em: R$1.500,00 em 15/06/2011; 13} Maquma de 15.Processo: 026.06.002502-11001 publicado na forma da lei, e afixado no lugar de costume, na
quem mHis ofertar (art. 686, VI. �PC), desdeque não_ a 85.140,001112, com as seguintes confi'ont�ç5es: fazendo costura industria�, marca Rimoldí. tipo overtock, mod C07- Exeqüente:AlcivandroEspezim sede deste juizo. Maiores informações com o Leiloeiro

preç� VII (art. 692, CPC).Os ho�oranos do leiloeiro na razao frente com Rio LuisAlv_es ..
íundoscorn Ribeirao BraçoCosta, ÜO� 1CD-07, av�had� em: I�$ 1.200,00.em 1.5/06/2011; 14) Executado: Augustinho Pereira Púb�ico Oficial SANDRO LUIS D.E SOUZA, fone/fax: (47)de 5 Yo. (CinCO por cento) correrao por co�ta do arrematante extremando do lado direIto com terras de Caetano Costa e MaqUina de costura Industnat,�arca R!moldl, tlpo overlock, Bem: Tratar da marca Valmet, ano 1986, cor amarela, linha 3436 5050. slte www.santacatarmalelloes.com.br, e-mail

ou adju�lcante em caso de arremataçao. Nos casos de lado esquerdo com terras de Damel Mosca, cadastrado no modelo C07·00-1CD-07, avalrado em: R$ 1.200,00 em 68 com 96 CV, avaliado em: R$ 25.000,00 em 28/09/2010. sandro@scleiloes.com.br, R. Eurico Fontes 89, si 06 -

dlssolu��o COnSe!lsL:al entre _as partes e/ou :.IOS casos de INCRA sob n° 80�.103,008.974, matrícula 2. i 39 do CRI de 15/06/20'11; 15) Máquina de costura industlial, Yamato: tipo Depositário: Augustinho Pereira. Vistoria: Estrada Tibagi, Centro·- GasparlSC. Guaramlrím/SC, 21 de Maio de 2012.
sLlspens�� ou extll1ç�� da. açao depOIS de Irll�lados os atos Guarammffi, avaliado em: R$ 127.710,00 em 29103/2010. overlock com remate, modelo YA6003H-040F, avahado Guarani Açú, próx. Capela Nossa Senhora do Rosário, Eu, Chefe de Cartório, o conferi.
preparatonos do lellao. m�lIl11be ao exeqllente (ou ao Depositário: Valdir Batista Lazalis. em: R$ 1.300,00 em 15/06/2011; 16) Máquina de costura Massaranduba. SANDRO LUIS DE SOUZA - Leiloeiro Público Oficial
executado, se assim for aJustado), Juntamente com os 08- Processo: 026.02.000202-0/001 industria!, marca Kingtex, tipo overlock, modelo SH60003-

___ .__ , ..
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"DNA do Varejo"

Em busca de
sintonia com
omercado

Município sedia

Convenção Estadual
- do Comércio Lojista
para entender os
anseios dos novos
consumidores

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

Da Redação

A partir de hoje, 1,3mil lojistas
rlde Santa Catarina vão dedi
car as atenções a um processo
de reflexão do setor comercial. O
tema da 44a Convenção Estadu
al do Comércio Lojista que abre

hoje no Centro Cultural Scar, de

Jaraguá do Sul, tem como foco o

"DNA doVarejo".
A ideia é fazer com que os

empresários desse segmento
ampliem seus conhecimentos

para melhorar a gestão, tornan
do o varejo aindamais forte e em

sintonia com as necessidades do
consumidor e do mercado.

A programação se concen

trará em temas que cercam o

comércio nos tempos atuais. O

eixo do debate envolve o com

portamento e consumo das ge
rações Y (nascidos após 1980)
e Z (nascidos após 1998), o

comércio eletrônico, a respon
sabilidade social e ambiental,
legislação (regulamentação,
carga tributária, monopólio e

globalização, entre outros).
O presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas de Iaraguá
do Sul, Neivor Bussolaro, disse
que o comércio é uma atividade
econômica humana -

que trouxe

muitas transformações para a

sociedade, o que justifica deba
ter o que háde mais importante
e estratégico para o comércio
em uma época de muitas trans

formações sociais e de compor
tamento. "Graças ao comércio

surgiram as cidades, conside
radas as maiores das invenções
humanas. E foi em busca de no
vos produtos e novos mercados

que as expedições descobriram
e exploraram regiões desconhe
cidas do planeta", acrescenta.

O presidente da. Federação
das Câmaras de Dirigentes Lo-'

jistas (FCDL), Sérgio Alexandre

Medeiros, disse que a programa
ção vai produzir muitas ideias e

reflexões, para serem colocadas
em práticas pelos lojistas. "Ne
nhuma atividade econômica é
tão humana quanto o comércio

e estudá-lo significa estudar a

essência do comportamento
humano", argumentou.

Os avanços tecnológicos as

transformações do mercado e a

necessidade de atender mais e

melhor o cliente levam os lojistas,
cada vez mais, a se preparar para

-

enfrentar o desafio de bem admi
nistrar seus negócios, valorizando
a gestão, a criatividade e o com

prometimento de toda a equipe.

Quem vai participar do evel1to

O evento reunirá nomes de

grandes especialistas do varejo,
como Fernando Lucena (con
sultor e presidente do Grupo
Friedman, com experiências in
ternacionais)' Roque Pellizzaro

Junior (economista, advogado e

presidente daConfederação Na
cional dos Dirigentes Lojistas) e
Giuliano Donini (presidente da

Marisol). A mediação será do

jornalista Carlos Stegemann.
Também integram a grade

palestras de Ricardo Amorim,

Allan Barros, Leila Navarro e Ro

berto Shinyashiki. Além do con

teúdo temático, a convenção vai
oferecer aos participantes visitas
técnicas a empresas locais (Weg,
Marisol, Duas Rodas e Sol Para

gliders), e de confraternização
no London Pub.

-

O encerramento ocorre com

apresentações artísticas e jantar
típico com uma'mini-Schutzen
fest com a participação daBanda
Cavalinho (Blumenau) no pavi
lhão de eventos.

Entrevista

"OBrasil foi
condenado
acrescer"
Uma das estrelas da 44a

Convenção Estadual do Co

mércio Lojista, o economis

ta Ricardo Amorim estará

em Iaraguâ do Sul para fa
lar sobre o tema "Economia
e Política': A palestra dele
acontece amanhã à noite.

Participante do programa
"Manhattam Connection",
do canal por assinatura
Globo News, e presidente da
Ricam Consultoria, ele con
cedeu, por e-mail, uma en

trevista ao jornal OCP para
avaliar o cenário econômico
atual e fez projeções para o

comércio no País.

Cada vez mais
a competição

será global. Isto
é ótimo para o

consumidor que,
com a concorrência,
conseguirá preços
mais reduzidos.

o Correio do Povo - Na

abordagem sobre Economia

e Política, tema da palestra. O
resultado do crescimento eco

nômico é fruto de uma política
que vem se aperfeiçoando anu
almente?

Ricardo Amorim - A eco

nomia brasileira vem se be
neficiando de dois processos
paralelos. Por um lado, des
de 1994, com o Plano Real,
apolítica econômica brasilei
ra vem, sim, em geral, sendo

aperfeiçoada, apesar de erros

que também vem sendo co

metidos no meio do caminho.
Por outro, há cerca de la anos, o

Brasil também tem se beneficia
do significativamente de mu

danças' na. economia mundial

que tem sido determinantes no

processo de 'desenvolvimen
to brasileiro. Essas mudanças
têm sido tão determinantes

que costumo brincar que o Bra

sil foi condenado a crescer. Na

palestra, vou explicar quais são

estas mudanças, como elas nos

beneficiam, como elas fizeram
o crescimento brasileiro do
brar de velocidade, porque elas

continuarão, quais às oportu
nidades geradas em cada setor

da economia brasileira e como

cada um pode aproveitar estas
oportunidades.

OCP- Facilidades de cré
dito para o consumo estão di
recionadas toda a hora para o

mercado. O quanto isso pode
ser perigoso para um País que
tem uma população com pou
ca educação para a gestão do
dinheiro?

Amorim - Crédito exige res

ponsabilidade tanto de quem
concede quanto de quem re-:

cebe. Um dos desafios para o

Brasil é evitar que, agora que há
crédito disponível, haja um en

dividamento exagerado que gere
problemas no futuro. Até agora,
não vejo isso, apesar da eleva

ção recente da inadimplência e

do comprometimento de renda
da população com prestações.
Oscilações da inadimplência,
desde que não exageradas,
são normais, em função das

oscilações do ciclo econômi

co e, em função da crise euro-
peia e seus impactos globais, o

crescimento no Brasil se reduziu
nos dois últimos anos.

O crescimento do compro
metimento de renda com finan
ciamentos é absolutamente nor
mal àmedida que a taxa de juros
cai e o país fica mais estável.
Além disso, o endividamento no

Brasil ainda é incomensuravel
mente menor do que na maior

parte do resto do mundo. Por

fim, exatamente porque esta

mos em um ciclo de redução de
taxas de juros, é improvável que
haja uma bolha de crédito pres
tes a estourar- no Brasil. Bolhas
de crédito estouram quando
as taxas de juros sobem e, por
consequência, novos financia
mentos ou financiamentos exis
tentes feitos com taxas de juros
variáveis, tornam-se mais caros

e, em muitos casos, possíveis de
serem pagos. No Brasil, está acon
tecendo exatamente o contrário.

OCP - Na sua visão, o co

mércio brasileiro consegue es

tar afinado COIl) as necessida
des do consumidor, ou aindahá
muito para crescer em relação
a mais informações sobre os

desejos dos clientes para ofe
recer bons produtos e preços
atraentes?

Amorim - Informação é a

base para qualquer boa decisão.
Neste sentido, quanto melhor o
comércio conhecer o consumi

dor, mais ele será capaz de ofe
recer o que o mercado busca.

Recentemente, este processo de
conhecimento do cliente tem

tido dificuldade pela emergên
cia de dezenas de milhões de no
vos consumidores que surgiram
com a ascensão da nova classe
média. Isso tem favorecido mui
to as vendas no país, mas que
representou uma importante
mudança do perfil do mercado.
Só nos últimos seis anos, o Bra
sil ganhou 57 milhões de novos

consumidores nas classes A, B e

C. Ganhamos uma Itália inteira
de novos compradores.

OCP - No mercado de hoje,
com um clic na internet o con
sumidor deixa de ir à loja da

esquina para comprar um pro
duto da Europa, Ásia, EUA ou

África. Na sua visão, o mercado
nacional estámaduro para essa

realidade ou ainda engatinha
mos nesse assunto?

Amorim - Cada vez mais a

competição será global. Isto é
ótimo para o consumidor que,
com a concorrência, consegui
rá, preços mais reduzidos. Mas

significa um desafio para o co

mércio, que precisará ser cada
vez mais eficiente para oferecer

preços competitivos. Provavel
mente isso significará a forma

ção de empresas cada vezmaio
res, à medida que aqueles que
forem capazes de oferecer pro
dutos de qualidade a bons pre
ços se beneficiarão de mercados
cada vez mais amplos. Por outro
lado, aqueles que não consegui
rem fazer isso, correm o risco de
deixarem de existir ao longo do

processo.
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ESPAÇO Fortalecer o emepreendedorismo é wn dos objetivos da nova entidade

Grupo Menegotti

Fundação
é

inaugurada
hoje à noite

Entidade quer promover crescimento da
comunidade com qualificação profissional

f' -

SCHROEDER

Nilson Antonio

Qaumento pela procura de

profissionais qualifica
dos tem feito com que muitas

empresas invistam no aperfei
çoamento do quadro de traba
lhadores. Neste sentido, a Fun

dação Eduardo Horn, idealizada
pelo Grupo Menegotti, que será

inaugurada hoje à noite, em

Schroeder, já está realizando
cursos para os trabalhadores e

também para a comunidade. No
mês passado, 29 funcionários
concluíram uma capacitação de
de Informática Básica. Outros
três estão em andamento.

A entidade ocupa um espaço,
de 220 metros quadrados, con
tém um laboratório de informá
tica, uma sala de aula, biblioteca,
banheiros e recepção. "Não te

mos uma estruturamuito grande.
O que temos nos dá muito orgu
lho e será suficiente para traba
lharmos vários temas e cursos",
afirma Marines Conte, gerente
administrativa e corporativa.

"A preocupação da empre-

sa é perpetuar a filosofia do
Eduardo. E ele focava muito a

comunidade", destaca Jeferson
dos Santos, diretor superinten
dente da Menegotti Metalúr
gicas. Para realizar o projeto, a
fundação começou envolvendo
os funcionários na amplia:ção
de materiais, como a campa
nha interna para a doação de
livros. Mas, a perspectiva é a

envolver cada vezmais a comu

nidade nos projetos futuros.
Entre os objetivos da enti-·

dade estão o fortalecimento do

empreendedorismo e formar

pessoas críticas, relata Santos.

"Hoje tem a formação básica
das escolas e não as demandas
do mercado de trabalho", afir
ma. Entretanto, o diretor desta
ca que o objetivo não é de dar
a formação, mas ferramentas

para a qualificação.
A administração da Funda

ção Eduardo Horn será atra

vés de um conselho curador,
composto de sete pessoas, e o

conselho fiscal. A presidenta do
conselho é Pauline Menegotti
Horn, filha de Eduardo.

Quem foi
Eduardo
Horn

Nascido em 1957 e vindo de
PortoAlegre, tinha emmente

o que queria desde cedo
como profissão: a engenha
ria. Formou-se em enge
nhariametalúrgica e chegou
a Jaraguádo Sul em 1981.
Contratado pelaMenegotti
em 1982, Horn iniciou coor
denando a área de fundição
em uma época em que a

indústria ainda se chamava

Metalúrgica Erwino Mene
gotti Ltda. Entre 1998 e 2000,
foipresidente daAssociação
Empresarial de Iaraguá do
Sul (Acijs). Uma das con

quistas é o asfaltamento da
estrada Iaraguá à Guarami

rim, assim como a "Rodovia
do Arroz". Além dessas reali

zações' iniciou a construção
da Scar. Eduardo Ferreira
Horn faleceu em 11 de julho
de 2008, vítima de câncer.

HOMENAGEM
Horn foi presidente
da Acijs

Qualificação
Cursos

gratuitos
Os cursos oferecidos pela

fundação, em parceria com

o SESI, serão de curta dura

ção e tem uma programação
definida. Para a comunidade
em geral, são disponibiliza
das 20% das vagas de cada
turma. Entre os temas que
nortearão os trabalhos da
entidade estão educação, a

cultura, esporte e social.
Além da primeira turma

já formada, estão aconte

cendo os cursos de Infor
mática Básica, Informática
Intermediária e Educação
de Jovens e Adultos - En
sino Fundamental e Mé
dio. Para o mês de julho
estão previstos os cursos

de Curso de Inglês Básico,
Informática Básica, Infor
mática Intermediária. JET
I e II - Jornada Tecnológica.
Mesmo com a parceria com
o Sesi, a entidade pretende
utilizar nos treinamentos
internos os profissionais
qualificados da empresa.

Arturo Nunez =
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA 'J!./

Tema: Gestão de Marcas

........_..-----. Jonah Lehrer
Neurocientista. Editor e Autor das Obras
"ProustWas a Neurosclentist", "How We Decide"
e "Imagine: How Creativity Works"

Tema: Criatividade

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator e Empreendedor Social
Tema: Comportamento

PAtNfi�

O Segredo das Empresas de Sucesso
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José Batista Júnior

Romero R'odrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Negócios

Fundador e Membro do Conselho do Grupo J8S

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmarl Brasil

$IIJli,,�Nr:,4..
As Boas Práticas
de Gestão e

.
Governança

GuilhermeWeege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Cenários e Tendências - Brasil e Mundo .

Jaana Remes
Membro Sênior do McKlnsey Globallnstitute (MGI) _ USA

Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e

.

Líder de Prática de Operações da América Latina

Sidney Ito
Sócio Líder em Governança Corporativa e _

Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

David Cohen MODERADOR
Diretor Editorial da Revista Época Negóoios

Alberto EmmanuelWhitaker
Conselheiro Empresarial e Especialista em Governança Corporativa

Patroclnio

8ESTRUTURA' .
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David Tomio de Mattos, o Xitão*
x-team team@hotmail.com

Apresentação
Olá, sou o Xitão, jaraguaense, lutador, professor e empre

sário no ramo das artes marciais. Minhas especialidades
para tão afortunada tarefa nesta coluna são estudos e práticas
avançadas em Karatê, Iiu-Iitsu, Submission, MuayThai, Boxe e

Kickboxing, além de deixar você leitor, por dentro de tudo que
acontece no mundo do MMA, com muitas curiosidades sobre
amodalidade que mais cresce nomundo.

·Muitobom
Foi assinado entre o Ministério
Público de Minas Gerais e

sócios do UFC no Brasil,
um termo de conduta para
realização do evento no
Mineirinho dia 23 de junho,
dentre os termos estava a

proibição de bebidas alcoólicas
no interior do ginásio antes,
durante e depois do evento.

Campeão preso
o jovem campeão Ion Iones
foi preso por bater em um

poste em Binghamton em
NovaYorque. O lutador foi
levado sob custódia por estar

alcoolizado, mas foi liberado
horas depois que sua mãe

pagou sua fiança.

Eventos
Com a popularidade do MMA cada vez mais
em alta, a oportunidade dentro de cada
modalidade de arte marcial também aumenta

mesmo para os praticantes iniciantes. Um
exemplo bem claro são as competições de
Iiu - Iítsu que estão cada vez mais organizadas
e as premiações cada vez mais atraentes. Já a
partir da faixa branca o atleta disputa agora
medalhas, dinheiro, quimono, suplementação,
passagens nacionais e internacionais para
competições oficiais. Este tipo de valorização
é vital para quem está começando no esporte,
já que muitas pessoas deixam de treinar artes
marciais pelo alto custo que as viagens para
competições exigem. Fica aí a dica para as

Federações de outras artes marciais que ainda
trabalham em alguns casos com métodos
arcaicos no que diz respeito a organização de
eventos no Estado. Valorizem os atletas!

Anderson Silva
o "Spider" Brasileiro, Anderson Silva, vai encarar o falastrão Shael Sonnen

pela segunda vez na edição do UFC de Las Vegas em 7 de julho. Apesar de
falador, não se pode negar a periculosidade deste atleta que apes_ar de ter

espancado Anderson a luta inteira no primeiro confronto dos dois, foi
finalizado pelo brasileiro faltando 2minutos para o fim do combate

, que se terminasse destamaneira perderia a invencibilidade de tantas
lutas. O americano foi também pego no antidoping após o evento,
e para desespero completo dele Anderson afirmou numa coletiva
após o combate que lutou com as costelas fraturadas o que desmereceu
mais ainda seu bom desempenho durante a luta. Mas Sonnen já
teve ótimas apresentações no evento e todos querem ver os dois
novamente se engalfinharem no octógono. Os irmãos Fertitta com
o sócio DanaWhite compraram a idéia ou melhor venderam. O
resultado? Façam suas apostas!

lVDVIA - Mixed Martial Arts

(Artes Marciais Mistas)
O MMA se tornou popular no Brasil, principalmente através dos atletas brasileiros
como Anderson Silva,Vitor Belfort e Júnior Cigano e não menos importante com
a veiculação do UFC pela rede Globo. O que temos que deixar claro é a diferença
entreMMA e artes marciais.O primeiro se trata de umamodalidade esportiva, ou '

seja geralmente expressado por competições como o UFC, que é o maior evento de
MMA do mundo na atualidade.Iá as artes marciais, são o que compõem o MMA,
ou seja Karatê, Judô, Iíu Iitsu, MuayThai, etc ...Hoje em dia até existem aulas de

MMA, pois com a nova realidade do esporte os mestres tiveram que se adaptar ao
lado comercial da luta, mas sempre salientando aos adeptos que queiram competir
a importância de se aprender uma artemarcial específica, só aé então o atleta

poderá ter o que chamamos de uma especialidade que pode ser de litrocação" com
socos e chutes, ou de "chão", com a utilização de quedas e imobilizações.

Fenômeno
Ronaldo Fenômeno tem tudo aver comMMA, aindamais depois que sua empresa
resolveu cuidar da imagem de lutadores brasileiros comoAnderson Silva, por exemplo,
dandomais visibilidade e credibilidade ao trabalho da comunidade da luta em geral.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, SubmissioD, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de KickboxiDg.

Juventus

Coinpleto para a pré-temporada
.\Max e Thiago

Henrique juntam-se
ao elenco e iniciam

os treinamentos

sob o comando
do técnico Pingo

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

De,staque e artilheiro do Iu
ventus na Divisão Especial

em 2011, o meia atacante Max
está de volta ao João Marcatto.

Ele se apresentou no início da
tarde de ontem e já seguiu para o
treino no campo do Flamengo.

Logo na chegada, Max no

tou as mudanças na estrutura

do clube. "0 estádio está pin-

tado e a grama bem cuidada. A

estrutl;lra de apoio aos atletas
também melhorou e isso faz a

diferença", comenta.
Sobre a equipe, Max acre

dita que o elenco reúne condi

ções de brigar pelo acesso. "0
torcedor conhece o meu fute
bol e sabe da minha capacida
de. Eles podem ter certeza de

que dentro de campo faremos
nossa parte e convidamos a tor
cida para fazer a parte dela nas

arquibancadas".
Com a chegada de Max e do

atacante Thiago Henrique, que
veio do Camboriú e treina com
o elenco desde o início da sema
na, o técnico Pingo completa o

elenco para a pré-temporada.
Por outro lado, o lateral Grilo e

o atacante Barbosa, que viriam
da Chapecoense, não irão mais

integrar o grupo.

IRIANE PORTO/AVANTE!

TREINO Jogadores aprimoram a parte tísica no Estádio João Marcatto
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Taça Libertadores

Dois brasileiros
amenos na briga

Fluminense e Vasco ficam pelo caminho,
enquanto o Timão segue na-luta pelo título

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Anoite de quarta - feira foi
triste para o futebol cario

ca. Fluminense e Vasco ficaram

pelo caminho na Taça Liberta
dores da América. Melhor para
Boca Iuníors e Corinthians, que
avançaram às semifinais.

No Pacaembu, corinthianos
e cruzmaltinos testaram os ner

vos dos torcedores até os 42' do
2° tempo. A decisão da vaga na
semifinal já caminhava para as

penalidades quando Alex co

brou um escanteio e Paulinho
subiu livre, com estilo, e testou

para a rede de Prass.

Apesar do pouco tempo
para reagir, oVasco teve a chan
ce do empate em cobraça de
falta de Iuninho, onde o galeria
Cassio saiu mal e a bola sobrou
na cabeça de Romulo, que jo
gou para fora.

"Foi uma classificação ao

melhor estilo Corinthians", re
sumiu ao final da partida Pau

linho, o herói da noite.

Fluminense
Ixl Boca

o sonho do primeiro título

da Libertadores acabou para
o Fluminense com um gol de
Santiago Silva, aos 45' do 2°

tempo. Precisando da vitória, o
tricolor carioca conseguiu abrir
o placar cedo. Aos 17', Thiago
Carleto cobrou falta com for

ça, a bola desviou em Rivera e

entrou mansamente no gol de
Orión. Quando parecia que a

decisão da vaga se daria nos pê
naltis, Riquelme escapou pelo
meio e achou Rivera, que chu
tau cruzado. A bola bateu na

trave, Cavalieri tirou em cima
da linha e Santiago Silva apare
ceu em velocidade paramarcar.

Santos enfrenta o

Velez hoje. Se vencer,
encara o Tinlão.

NELSON PEREZ/FLUMINENSEEC.

1 a 1 Gol de Santiago Silva, aos 45' do 2°, elbninou o Flwninense em casa

Liga Futsal·

Atuação pífia e nova goleada
Em uma atuação classifica

da como 'pífia' pelo dirigente
Carione Pavanello, a CSM/Pré
- Fabricar foi goleada na noite
de ontem por 6 a O na cidade de
Concórdia, em partida válida

pela 13a rodada da Liga Futsal.
A apatia da equipe indignou

Pavanello, que prometeu reunir
a diretoria da Associação Des

portiva Iaraguá ainda nesta se

mana, para tomar atitudes.

"Temos uma base muito
boa. Precisamos ver até que
ponto vale investir em meda
lhões" frisa. "O time tem que
ter atitude, garra e vontade,
mas não estamos vendo isso".

"O momento é difícil, mas
temos que ter tranquilidade. A
gente tem condições de classi
ficar vencendo os quatro jogos
em casa. Estamos numa situ

ação complicada, mas ainda

mais tranquila que a dos nossos
adversários, pois decidimos a

vaga jogando em casa", analisa
o técnico Renato Vieira.

Os jaraguaenses voltam à
. quadra pela Liga Futsal no sá

bado, às 19h, na Arena Iaraguã,
O adversário será a equipe de

Maringá, atual 16a colocada,
com os mesmos 14 pontos da
CSM/Pré-Fabricar, que ocupa
de momento a 15a posição.

Copa do Brasil

Uma semifinal está definida
Palmeiras, São Paulo e Coritiba estão classificados à semi

final da Copa do Brasil. O Verdão bateu o Atlético Paranaense

por 2 a O em Barueri, gols de Henrique e Luan, voltando a uma

semifinal depois de treze anos. O adversário será Grêmio ou

Bahia, que decidem a classificação hoje, em Porto Alegre. A ou

tra semifinal já está definida e será entre São Paulo e Coritiba. O
tricolor empatou com o Goiás por 2 a 2 no Serra Dourada, gols
de Iadson e Cortês. No Couto Pereira, o Coritiba saiu atrás no

placar, mas virou o jogo e bateu os baíanos doVitória por 4 a 1.

LIGA FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

SEGUNDA·FEIRA
Assoeva 5xl Petrópolis
Corinthians 1xl Suzano
São Caetano 2x2 São José
Minas 7x4 Floripa
Maringá 2x2 Marechal Rondon
Atlântico 4xl CSM/Pré-Fabricar
Concórdia 2x3 Joinville
Carlos Barbosa OxO Botafogo
Orlândia 3x2 TUbarão

ONTEM
Concórdia 6xO CSM/Pré-Fabricar

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE
20h15 Cartos Barbosa x Minas

" SÁBADO
l8h Petrópolis x Atlântico
l8h Floripa x Sâo José
19h Joinville x São Paulo
19h CSM/Pré-Fabricar x Maringá
19h Botafogo x Concórdia
20h Marechal Rondon x Corinthians
20h15 Umuarama x São Caetano
20h15 Tubarão x Suzano
20h30 Assoeva x Minas

17 ° Concórdia

18 ° São Caetano

19 °

Botafogo
20° Tubarão

13 13 4 1 8 34 35 -1 33%

13 13 3 4 6 22 35 -1 33%

12 12 3 3 6 27 30 -3 33%

10 13 2 4 7 2638 -1225%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cel, Procópio Gomes de Oliveira, 380·Centro

89251-201-JARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável,
segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a 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 PROTESTO:

Apontamento: 209992/2012 Sacado:ALIBERIO SPREDEMANN Endereço: RUABERTOLDOHEFTER300 - JARAGUADOSUL·
-SC· CEP: 89257·410 Credor: MECANICANECKELIlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 19042012Al- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 318,90Data para pagamento: 24 demaio de 2012ValorR$23,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$
257,00 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 209962/2012 Sacado: COMERCIAL BELENICE DEMERC IlDA Endereço: RUALUIZ SARTI 1207 - NEREU RA
MOS· Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-500 Credor: FRANCISCO PERÊIRAPACHECO EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
1489002 � Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,54 Data para pagamento: 24 demaio de 2012ValorR$23,79 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 348,60 - Juros: R$ 0,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 209959/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDAME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89256-180 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: TECElAGEM COLUMBlA IlDA Espécie: DMI - WTItulo: 827786522
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 264,95 Data para pagamento: 24 de maio de 2012Valor R$24,01 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 210,47 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 209966/.2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDA ME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150 - Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89256·180 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: TECElAGEM COLUMBlA lTDA Espécie: DMI - N°TItulo: 827785488
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 213,80 Data para pagamento: 24 de maio de 2012Valor R$23,73 Descrição dos valores:
Valor do título: R$159,60· Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 209994/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDAME Endereço: RDOMINGOS SANSON 150 - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89256·180 Credor: EXCIM IMPORfACAO E EXPORfACAO SA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 394506/3 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.775,61 Data para pagamento: 24 demaio de 2012Valor R$32,14 Descrição dos valores: Valor do
título: R$2.713,00 - Juros: R$ 9,04 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 209941/2012 Sacado: CRISTlANE KUHL Endereço: RUA PADREALillSIO BOElNG 75 - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89250:000 Credor: CIFRA SA - CREDITO, FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo:
222370000028 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 14.774,50 Data para pagamento: 24 de maio de 2012Valor R$3.422,05
Descrição dos valores: Valor do título: R$11.317,29 - Juros: R$ 3.398,95 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 209797/2012 Sacado: CRLTRANSPORTE ETURISMO IlDAME Endereço: RUAURUBICI 128 - Jaraguá do Sul
-SC - CEP: 89254·366 Credor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
017001403 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 598,53 Data para pagamento: 24 de maio de 2012Valor R$28,31 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 539,00 - Juros: R$ 5,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 209802/2012 Sacado: FRITZ HERMANN KARSTEN Endereço: FRITZ SETIER 141 - Jaraguá do Sul·SC - CEP:
Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI . N° TItulo: 0173537019 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 286,55 Data para pagamento: 24 de maio de 2012Valor R$24,59 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 223,75 - Juros: R$1,49 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 210044/20� Sacado: JUVENAL SANTOS DA SILVA Endereço: RUA FELIX RICHERf 713 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89254-373 Credor: BANlF-BANCO INTERNACIONALDO FUNCIW. (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo:
505107902 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.688,05 Data para pagamento: 24 demaio de 2012ValorR$73,75Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.583,08 - Juros: R$ 50,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20· Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 209806/2012 Sacado: MIRlANNONEI'E PEREIRADASILVA Endereço: PREEJOSE BAUER 1555 - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89254-100Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
17200· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 225,04 Data para pagamento: 24 de maio de 2012Valor R$24,18 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 162,58 - Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20-
Diligência: R$ 24,08

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 24/05/2012. Jaraguá
do Sul (sq, 24 de maio de 2012.

.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 10

... 1 • i I.·'
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

.;

LATROCINlO Caminhão da empresa que Ant1Ules (no detalhe) trabalhava foi recuperado pela PM

Brutalidade

Assalto termina emmorte
Dupla estaria interessada no guincho e o tiro

que matou funcionário foi o único disparado

GUARAMIRIM
..........................................................

detê-los e o caminhão quase

atropelou alguns pedestres e

provocou outros acidentes no

Centro da cidade. A dupla só foi I

detida na rodovia SC-413, de

pois de vários tiros disparados
pela PolíciaMilitar.

Rosa, natural de Rio do Sul,
dirigia amoto, portando um re

vólver 38, com cinco munições
intactas e uma utilizada. A po
lícia acredita que foi o motoci
clista quem atirou emAntunes.

O caminhão estava sendo

guiado por Alves, natural de
Blumenau. Ele ainda tentou fu

gir a pé depois que o caminhão
foi impedido de continuar a

fuga. Quando chegaram até a

delegacia, os dois homens afir
maram ter disparado a arma

acidentalmente e não deram
outras declarações.

Débora Remor

Dorneles Machado Antu

nes, 41 anos, foi morto

enquanto trabalhava na ma

nutenção de um outdoor em
um terreno às margens da ro
dovia BR-280, na localidade de

Poço Grande, em Guaramirim,
na manhã desta quarta-feira.
Ele e o colega André Siquei
ra foram abordados por dois

homens, em uma moto, que
pediram uma chave de fenda,
e em seguida anunciaram o

assalto. Dorneles foi atingido
por um disparo à queima rou
pa' na nuca, quando já estava

imobilizado no chão.
-

Siqueira se jogou no chão e

implorou para que não o ma

tassem. "Eles disseram que
queriam só o caminhão", con
tau ainda tremendo.

Maico Rafael da Rosa, 24

anos, e Leonardo José Alves,
26 anos, fugiram levando o ca

minhão e a moto, em direção à
BR-I01.

Passando a ponte da Corti

ceira, eles fizeram a volta e fo
ram vistos emMassaranduba. A

barreira policial não �<?���g��l:l... !-'-•• ..,....,••....".••r-r-_�� �...............

Dorneles foi

atingido por um
disparo à queima

-

roupa, na nuca,

quando já estava

imobilizado

no chão.

PRISÃO Maico Rafael da Rosa (E), 24 anos,
e Leonardo José Alves, 28 anos, foram

capturados pouco tempo depois

PM suspeita de quadrilha
A Polícia Militar acredi

ta que o alvo dos assaltantes
era o guincho do caminhão
da empresa. A ligação entre o

furto de um veículo, na noite
de terça-feira, em Araquari, e
a provável entrega do cami

nhão daVêMais em um posto
de gasolina em Blumenau su

gere que os acusados façam
parte

.

de uma quadrilha. O

guincho seria utilizado para
arrombar caixas eletrônicos.

Durante a captura dos

acusados, o telefone celular
de Maico Rafael da Rosa to

cava continuamente. Os nú
meros eram de telefones pú
blicos deMassaranduba, mas
as rondas não conseguiram
identificar essa terceira pes
soa, que pode ser um possí
vel receptador do veículo. De
acordo com investigações,
existe um informante da

quadrilha na região que esta
ria identificando os alvos das

operações criminosas.

Família

Vítima tinha
três filhos

Quando chegou para traba

lhar, às 8h30 de ontem, Dome
les anunciou ao amigo André

que tinha ganhado um porqui
nho e estava animado para as

sar e distribuir entre os colegas
da empresa. Ele trabalhava há
15 anos na empresa de publi
cidade Vê Mais, instalando ou

tdoors, e completou 41 anos na

terça-feira, dia 22.

A família há pouco se mu

dou para Schroeder, onde a

esposa recebeu a notícia. Dor

neles deixa três filhos, uma

bebê de dois anos, um filho de
15 e uma de 16 anos. O velório
acontece hoje às 16h, na Vila

Paraíso, em Schroeder I.

André começou na empresa
em março e sempre trabalhou
com Dorneles. "Quando eles

pediram a chave de fenda, pen
samos em ajudar. Só depois eu

vi a arma, foi tudo muito rápi
do", declarou o amigo da vítima

que ainda estavamuito abalado

por ter presenciado o crime. O

depoimento contribuiu para a

investigação do caso. "Eu achei

que ia morrer também", relem
bra André, que não entende

porque Dorneles foi assassina
to de forma tão fria, já que ne

nhum dos dois reagiu ao assalto.
Ainda com as mãos trêmu

las, André foi abraçado pelos
diretores da Vê Mais, que de
ram apoio às famílias. O pro
prietário da empresa, Valéria

Iunkes, foi o primeiro a chegar
a delegacia e parecia abalado.
"Eles agora tem coragem de fa
zer isso à luz do dia, não esta

mos seguros nunca".

Foi tudo muito rápido.
Depois que ouvi o tiro,
implorei para que não

me matassem.

André Siqueira,
coleg-a de Dorneles
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Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas • Fitoterápicos

A forma natural de comer menosl
Fabuless é 100% natural, derivado de óleo de palma e óleo de aveia, aciona o mecanismo de controle natural do

apetite, atrasando os sinais de fome que normalmente seriam enviados 'horas após a refeição e diminuindo a

ingestão alimentar.
.

Benefícios do Fabuless
.

- Produto 100% natural, derivado de óleos vegetais purificados;
- Aciona o mecanismo de controle nàtural do apetite;
- Aumenta a saciedade;
- Reduz o apetite e o consumo calórico;
- Reduz a circunferência abdominal e a gordura corporal;
- Eficaz na redução e manutenção do peso corpóreo;
- Efeitos duram de 4 a 8 horas, podendo se estender por mais tempo.

Sugestão de uso
� Disponível na forma de pó, o Fabuless pode ser misturado a bebidas, shakes, sopas, iogurtes ou qualquer base
alimentícia.

Pensando nos dias de frio, onde geralmente consumimos uma quantidade maior de alimentos, a Farmácia Ekilíbrio
desenvolveu o Cappuccino com Fabuless, uma maneira inovadora de emagrecer e controlar a fome nesta época .

. Basta adicionar 1 sachê de Cappuccino com Fabuless em uma xícara de água ou leite desnatado quente, além de

espantar o frio ajuda também a diminuir a fome.

faça__ visita. conheça esta IIIlVidadel
A farmâcla EkIIibrio sempre atenta no que tem de

III8IIlor para _ b8mastarl

A. farmácia Ekilíbrio 8ampra atanta no qoa tam da malhor para 8ao ba a8tarl

·www.vw.com.br. IPI reduzido somente para veiculos com motorização até 2.0. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswag�n 2012/201.3, sem limite
de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário, para a sua

utilização, ° cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 7012834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.
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TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto EUt 40 anos d credtbiUdaci. www.outoelife.eom.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

'BUr" ç"�P � lUU

,Carag á Auto Elite
A escolha perfeito
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