
Três jaraguaenses participam
no domingo do Ironman
Brasil, competição onde os

limites do corpo são testados
à exaustão. Página 19 ,
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Convenção
Três palestras
são feitas hoje
Comércio Lojista
apresenta temas que
incentivam a qualificação
no atendimento,
Página 17

Ironman

Atletas desafiam
seus limites

ElO busca de trataD1ento
Um dos males do século, devido à má

alimentação e à falta de atividades físicas, a
obesidade preocupa e é um dos principais

problemas da saúde pública.

A VIDA ACONTECE AQUI
-

,

'

WWW.O.CORREIODOPOVO.COM.BRII JARAGUÁ 'DO SUL � VALE DO ITAPOCU II EDIÇÃO,N0 6.948". SEXTA.��IRA, 25 DE '''''AIO DE 2'012;' RS 2,00,'.

" .

'.',.

Prevenção contra a g'l1pe EDUARDO MONTECINO
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Campanha de� é prorrogada até IOde jUDho. Apenas 600/0 das crianças receberam omedicamento em Jaraguá. Página 15

Segurança pública
Secretário anuncia
obras para a região

César Grubba informou ontem o início da ampliação da delegacia de Jaraguá do Sul e da construção
/
da nova unidade de Guaramirim, além da abertura de uma Divisão de Investigação Criminal.

Plenário, página 6
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Sustentabilidade
"

Euma das grandes preocupações do Sesc em obras como

a da unidade de Jaraguá do Sul. Foi feita a instalação de

placas solares para o aquecimento de piscina, chuveiros e tor-
.

neiras. A estrutura capta da água da chuva que vai para um
reservatório inferior de onde, após um tratamento, vai para o

abastecimento de vasos sanitários e torneiras do jardim.

DIVULGAÇÃO/MONIQUEWAJIMA

Imobiliárias
o vice-presidente do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul, Benyamin Parham
Fard, foi o palestrante da 1 a Edição do Café do
Saber. O evento, organizdao pelaAssociação das
Imobiliárias de Jaraguá do Sul (Aijs), contou com a

presença de 50 associados. No evento, o palestrante
apresentou a nova diretoria da corporação e falo
sobre o trabalho de fiscalização das normas de

segurança em imóveis e construções.

Almoço no Brasileirinho
No sábado, 25 de maio, o almoço no Restaurante
Brasileirinho situado na Rua João Marcatto n.40,
das 13h às 14h, terá desconto de 32,31% correspondente
aos impostos incidentes sobre as refeições, Desta forma
o preço por quilo será de R$ 16,85. Esta promoção faz

parte das atividades alusivas ao Dia de Respeito ao

Contribuinte e Liberdade de Impostos.

Séculos
Nascida em 24 de maio de 1995,a Imobiliária Séculos
comemora 17 anos de trabalho no setor imobiliários
da região onde já ocupa um lugar destacado.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
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 responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazc legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 210098/2012 Sacado: ADELAR SETNI Endereço: RUA IRINEU FRANZNER 29 LOI'E 29 - Jaraguá do Sul-SC

- CEP: 89253-740 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131032831- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.301,86 Data para pagamento: 25 de maio de 2012ValorR$264,78 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.004,23 - Juros: R$ 241,68 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 210139/2012 Sacado:AUAN KLOSOWSKI Endereço: RUAMARECHAL CASTEW BRANCO 1501 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-000 Credor: DMCARP COMERCIAL Il'DA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 219-A - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 637,04Data para pagamento: 25 demaio de 2012ValorR$23,88Descrição dos valores: Valor do
títul�: R$ 589,00 - Juros: R$ 0,78Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210124/2012 Sacado: ANA KARENINA DE BONA Endereço: AVMARECHALDEODORO DA FONSECA 855
APT 7 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-701 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Portador:
CONoOMINIO EDIFICIOM Espécie: DMI - N°Titulo: 04/12/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 423,61 Data para
pagamento: 25 de maio de 2012ValorR$24,10Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 375,35 - Juros:R$l,ooEmolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 209900/2012 Sacado: DIRCEU JOSE DO NASCIMEN1D Endereço: RUA FREDOLINO MARTINS 326 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89252-570 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 42541194
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.058,72.Data para pagamento: 25 de maio de 2012Valor R$530,49 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.495,38 - Juros: R$ 507,39 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 209875/2012 Sacado: FABIANO VEPECH Endereço: RUA ARIHUR BREITHAUPT 701 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89253-839 Credor: INFRASUL - INFRAESlRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
0184698012 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 219,95Dataparapagamento: 25 demaio de2012ValorR$24,18Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 162,92 - Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

.

Apontamento: 209887/2012 Sacado: HOLIYCON1RUCOES E EMPREENoIMENIDS lIDA Endereço: RUAGUIlHERME
IGNACIO HRUSCHKA 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-516 Credor: HSBC BANKBRASILSA BANCO MUI11PW Por
tador: COMERCIO DE ACOS JARAGUA lIDA Espécie: DMI - N" Titulo: 10978/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
418,70Data para pagamento: 25 de maio de 2012Valor R$23,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 364,41- Juros: R$
0,72 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 210097/2012Sacado: JHONATAADRIANIBIANCI-llNI Endereço: RUACAMPOALEGRE587 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89258-100 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 131044102 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 1.490,25Data para pagamento: 25 demaio de 2012ValorR$131,22 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.329,37 - Juros: R$108,12 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 209877/2012 Sacado: )UI10 CESAR DE MELLO Endereço: RUA FRANCISCO DUTRA 429 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89255-803 Credor: INFRASUL - INFRAES1RUTURAE EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
0186816011-Motivo: falta depagamentoValor: R$ 156,66Data para pagamento: 25 demaio de 2012ValorR$23,75Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 97,75 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 209879/2012 Sacado: JULIO CF5AR PATRIClO Endereço: RUA FELIPE SCHIMIT 218 102 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89251-060 Credor: ANDISAT COMERCIO DE EIEIRONICOS lIDAME Portador: - Bspécie; DMI - N" Ti
tulo: 4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 448,59 Data para pagamento: 25 de maio de 2012Valor R$24,43 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 1,33 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210141/2012 Sacado: LA BELlA INDUSI'RIA E COM DE ALIMENTOS L Endereço: RUAVICIOR ROSEM�
BERG 819 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-400 Credor: SICOOB BWCREDI SC COOP CRED LIVREADMIS Portador: AV
DISTRIBUIDORADEEMBAlAGENS lIDAME Espécie: DMI - N°Titulo: 1451-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 332,40
Data para pagamento: 25 de maio de 2012Valor R$24,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 276,26 - Juros: R$ 1,01
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 210115/2012 Sacado: lEONARDO ANTONIO XAVIER DA SILVA ME Endereço: AV GEIULIO VARGAS 268
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor:WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFIWARE E ASSESSORIA11D Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 006000005429002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 499,45Data para pagamento: 25 demaio
de 2012ValorR$25,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 449,50 - Juros: R$ 2,69 Emolumentos: R$ll,?O - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210059/2012 Sacado: MAGAZINE D E C lIDA Endereço: RWAITERMARQUARDT 727 - BARRA DO RIO
JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor:MAREL INDUSI'RIA DEMOVEIS SA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
0096385008 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.013,35Data para pagamento: 25 demaio de 2012ValorR$25,34Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 963,85 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210114/2012 Sacado:MARCEID PADIlRA Endereço: AVMARECHALDEODORO DA FONSECA 855 - Iara
guádo Sul-SC - GEP: 89253-702 Credor: COOPERATIVADE CREDITOVALEDO ITAJAI-VIACREDI Portador: CONDOMINIO
EDIFICIO M Espécie: DMI - N'Título: 04/12/0001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 406,53 Data para pagamento: 25
demaio de 2012ValorR$24,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 358,32 - Juros: R$ 0,95Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210113/2012 Sacado: MARCIONELSONGAlllNAFllRO Endereço:RODOVIABR 416 226 - RIO CERRO II -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor:H SOIDAS E EQUIPAMENTOS lIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
026426/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.445,42Data para pagamento: 2Sdemaio de 2012ValorR$26,31 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.376,21 - Juros: R$ 3,21 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 210087/2012 Sacado: NllMAR IND METALURGICA lIDA Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 862
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: NASCISUL TRANSPORfES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
0000053074 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 101,47Dataparapagamento: 25 demaio de 2012ValorR$23,47Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 48,34 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ .

23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 209814/2012 Sacado:PADIlRATEXTIL lIDAME Endereço: RUAJACOB DASILVA, 80 - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89258-390Credor:MANNESMANGUEIRASEVEDACOES lIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0549410101
- Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 190,64Dataparapagamento: 25 demaio de 2012ValorR$23,40Descrição dosvalores:
Valor do título: R$ 132,08 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 20,96

Apontamento: 209922/2012 Sacado: RAFAEIA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA GUIlHERME CRISTIANOWA
CKERHAGEN 583 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor: COMERCIAL DE LUCCA lIDA EPP Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 1397/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 212,30 Data para pagamento: 25 de maio de 2012Valor
R$23,83Descrição dos valores: Valor do título:R$169,00 - Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 21010112012 Sacado: RONALDODEBORTOU Endereço: RUAPRIMORONCHI, 50 - VIlANOVA - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor:ARBOREfO COMERCIO DEMADEIRAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
432807/10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 443,50Data parapagamento: 25 demaio de 2012ValorR$24,03Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 400,00 - Mos: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 210104/2012 Sacado: SM COMERCIO DEWCACAO DE EQUIP DE INF Endereço: AVMARECHAL DEO
DORO DA FONSECA SL 1 1594 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: CANAL ECO DE DISTRIBillCAO lIDAME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 7528-1-2 - Motivo: falta _çle pagamentoValor: R$ 267,34 Data para pagamento: 25 de
maio de 2012ValorR$23,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 219,50 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210143/2012 Sacado: SMCOMEROODEWCACAODEEQUIPDE INF Endereço: AVMARECHALDEODO
RO DA FONSECA SL 11594 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: CANALECO DEDIS1RIBillCAO lIDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 7369-2-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 171,59Data para pagamento: 25 demaio
de 2012ValorR$23,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 124,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência R$ 9,96

Apontamento: 210051/2012 Sacado: THIAGO AIROSO MENEZES ME Endereço: AVMARECHAL DEODORODA FONSE
CA 1188 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor: BRU IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE BEBIDAS
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 153 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 694,65 Data para pagamento: 25 de maio
de 2012Valor R$23,74Descrição dos valores: Valor do título: R$ 642,00 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povd', na data de 25/05/2012. Jaraguá
do Sul (SC), 25 demaio de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Do leitor

Impostômetro,margem
de lucro e sonegação

Já há algum tempo tomou-se lu
gar comum abrir as páginas dos

jornais e nos depararmos com re

portagens sobre a carga tributária
no Brasil. Por um lado isto é bom,
pois somente tomando públicas
essas distorções," conseguimos
provocar mudánças. Entretanto,
se observarmos bem, não é a so

ciedade que está organizada como
um todo nesta luta, mas somente
os empresários.

A tributação abusiva é fruto da

herança de um modelo adminis
trativo perdulário que herdamos
de Portugal. Enquanto as outras

cortes europeias já possuíam suas

controladorias, a côrte portugue
sa, quando veio para o Brasil, em
1808, ainda esbanjava o dinheiro
dos cofres públicos, que era re

posto com cada vez mais e mais
elevados impostos. Mas não é só
contra o imposto abusivo que te

mos de lutar. Temos de lutar tam
bém contra a sonegação, que não
se sabe se é causada por causa da

taxação excessiva, ou se a taxação
é excessiva devido à sonegação.

Lembro que há algumas dé
cadas, quando o sr. Mario Amato
era presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e foi

flagrado sonegando impostos,
declarou solenemente que: "Sim,
sonego sim. Quem não sonega?".
Esqueceu o empresário, que a clas
se trabalhadora não tem como so

negar, pois o imposto de renda que .

ela pagavem descontado na fonte.
Além da mídia não tratar da

sonegação, tampouco fala damar

gemde lucro nospreços. Essa, tam
bém é recorde em relação a outros

países industrializados.Como, no

final das contas, o imposto e amar

gem de lucro ficam embutidos no

preço final dos bens de consumo,

quem acaba pagando a conta são
os consumidores. Portanto, essa

gritaria do empresariado é apenas
porque, com menos impostos,
aumenta-se a margem de lucro. A
história não me permite achar que
a intenção deles é aumentar os sa
lários e diminuir os preços.

. Cados FemancIoPiske

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ela mudou...
Ela tem cara de mulher fina, é linda, tem ritmo

no corpo para sambar como uma deusa no as

falto, talento de sobra para fazer cinema e nove

las, e deve ainda, é claro, ter um exército de ho
mens babões atrás dela... Mas algo não vai bem
com ela. Só a posso imaginar muito desgostosa
com algo na vida. A decisão que ela acaba de to
mar me faz esse sinal. Estou falando de Paola Oli

veira, cuja novela mais recente de que participou
foi Insensato Coração. Paola faz o meu tipo, aliás,
um dos meus tipos; afinal, sou aquariano e aqua
rianos são universais no gosto ...

Paola não deve estar passando por um bom

momento, afinal, a decisão que ela tomou de con
sultar um "numerólogo" e mudar a assinatura do
seu nome revela algo muito sério que deve estar

mexendo com ela. Ninguém muda o que está dan
do certo. Paola deixou a linda Paola para trás e ago
ra assina Paolla, com dois "elles",

Antes de ir adiante, devo dizer que os "numero

logos" parecem não saber fazer outra coisa senão
acrescentar mais uma letra ao nome das pessoas,
como se isso lhes fosse mudar a vida, não muda. A
Paola, agora com dois "elles", vai virar "Paoja", pro
núncia espanhola, só pode ser. .-

Este ato da bela atriz, por quem sou gamado,'
(lembras do gamado, leitora?) faz-me lembrar que
nossas encrencas emausmomentos na vida são cria
dos por nósmesmos. Mudando nossas ações, muda
mos nossa sorte, se o nome estiver no SPC da vida,
sairá do SPC e irá para o Cadastro Positivo da vida ...

Se é a mulher ou o marido que cria problemas,
é dar um jeito no problema, caindo fora ou mu

dando em si mesmo o que tem que ser mudado.
Nem sempre o outro é o culpado por nossas afli
ções como parece ser.

- Ah, e outra coisa, se a vida mudar para me

lhor depois da mudança no nome o será muito
mais como resultado da predisposição que altera a

percepção do que propriamente sorte trazida pela
mudança. Nada nos muda a vida para melhor se
não a nossa cabeça. Ouviste, linda?

,

l" :

,j ;

Enganação
Na mesma página do jornal duas notícias que

batem de frente. A primeira diz que - "Varejo apu
ra inadimplência maior". Quer dizer, mais e mais

gente está deixando de pagar as contas. A outra

notícia dizia que - "Poupança avança após novas

regras". Ora bolas, vão-me querer fazer acreditar

que a poupança está em alta e as dívidas crescem, é
isso? Que o governo vámentir em outra freguesia, a
Poupança está tomando um chute nos fundilhos ...

Creche
Conversei demoradamente com uma pro

fessora, uma cuidadora de creche. Santo Deus,
o que ouvi. É quase um inferno cuidar de crian

ças alheias, sem qualquer educação, sem limites,
sem nada. E ai da professora que erga a voz ou

tente dar uma rédea para os pivetes. Choram, fa
zem birra, reproduzem, enfim, a educação que
não recebem em casa. .Ser professora? Coitadas!

Falta dizer
Você se acha um sucesso? Então, você está

desfrutando de paz, de saúde e de amor. Paz,
saúde e amor fazem parte de qualquer vida de
sucesso; sem isso, nenhuma vida é um sucesso,
ainda que o sujeito tenha aparentemente tudo o

que queria ter... Se não tiver qualquer bem mate
rial, mas tiver paz, saúde e amor, terá tudo.
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Outro problema apontado é a carência de creches. De acordo com a Secretaria

de Educação, atualmente existem cerca de 400 crianças na fila de espera

.,

Moradores reivindicam
mais unidades de saúde

GUARAMIRIM

Pedro Leal

Quais
são as reivindicações

da população de Guarami

nm. Um ponto que se repetiu
trata dos postos de saúde, dis
tantes demais tanto para Age
nor Silvério Sansão, do bairro

Caixa D'Água, quanto para Vâ-

nia Aparecida da Silva, do Nova

Esperança. Para ambos, o pro
blema é a falta de um postomais

perto de casa, e, no caso de seu

Agenor, a falta de alguns medi
camentos controlados, que são

oferecidos apenas no Centro.

e .ç s

Guaramírense reclama da falta

demedicamentos nos postos
Afastado do serviço por pro-

.. blemas de saúde, Agenor Silvério
Sansão, 42 anos, está satisfeito com
as questões de infraestrutura e as

obras na sua vizinhança, no condo
mínio Flor de Lis. "Estão pavimen
tando as ruas, asfaltando, o abaste
cimento de água é bom, nisso está

tudo certo", elogia. O que incomo

da são os serviços prestados pelo
setor de saúde: faltammedicamen

tos no posto do bairro, afastado de

mais de onde ele mora. "Como não
.

temos carro, e minha mulher tam-

bém está doente, fica ruim para ir

ao posto, e quando falta remédio

temos que ir ao posto do Centro,
o que é ainda mais difícil", conta.

Segundo a Assessoria de Comuni

cação da Prefeitura de Guarami

rim, o abastecimento dos postos de

saúde é feito semanalmente, me
diante pedidos feitos pela própria
unidade de saúde. Os medicamen

tos com controle especial, de tarja
vermelha ou preta, e a insulina não

são fornecidos nos postos de saúde
dos bairros, apenas no do Centro.

Outro problema apontado são os

Correios, que não atendem gran
de parte da rua Romão Gernetski.

"Aqui eles só entregam no comeci

nho da rua, dentro do condomínio

não vêm, e já estamos aqui há dois
anos", critica. Embora o correio

,

seja um serviço federal, seu Agenor
espera que o município pressio
ne a ECT (Empresa de Correios e

Telégrafos) a atender a localidade.

"Como pode depois de dois anos

ainda termos que buscar tudo na

agência?", reclama.

Venha participar

b'" FEIRA no LIVRO
'DE JARAGUÁ n;o SUL

De 29 de mato 8 deju 110
a p.raçaÂnge o P·azera

t . Fran

VUa da 'leítura
L'Obão
Zi13l. ,@

LourençoMutarelli
XiooSá

oseanaMurn.v
...

www.ocorreiodopovo.com.br

Não temos carro, e minha mulher

também está doente, fica ruim para
ir ao posto, e quando falta remédio

temos que ir ao posto do Centro, o

que é ainda mais difícil.

Agenor Silvério Sansão, morador
do condomínio Flor de Lis

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PONTOS POSITIVOS Agenor Snvério Sansão elogia as obras de

pavimentação e diz que o abastecimento de água ondemora é bom

doelet

Rua Ângelo Rubini, 322 - Barra do Rio Gerro 3370 1881'(logo a direita, após supermercado Brasão da Barra) (47)
-
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Fiscalização

Para empresários, tributação tem sido fraca
Para os comerciantes e professores

de música Analandi e Gilberto Albano,
ambos de 25 anos, um problema grave
em Guaramirim é a falta de fiscalização
no comércio. "Nós pagamos todos os tri
butos federais e municipais em dia, mas
sabemos que tem alguns locais que não
pagam", diz Gilberto. Conforme ele, em
quase um ano de existência da empre
sa, não passaram por fiscalização uma

única vez. "Talvez seja porque pagamos
tudo em dia, mas se for assim em todo o

resto, estão beneficiando quem sonega",
critica Analandi.

"As pessoas também não percebem
que quem está sonegando não tem po
sição para reclamar de corrupção", afir
ma Gilberto. Embora a maior parte da

fiscalização seja responsabilidade da
Receita Federal, o casal crê que a ad-

ministração municipal possa fazer algo
paramudar o quadro. "Não só fiscalizar,
mas fazer algo que incentive a legalida
de", diz Gilberto. De acordo com ele, na
área de produtos para música são em

média 17% de impostos. Segundo a as

sessoria de comunicação da prefeitura,
a fiscalização é realizada com base em

denúncias e quando é aberto um novo

estabelecimento. A Secretaria de Admi

nistração e Finanças tem uma equipe
de fiscais que cuida deste serviço.

Assim como Agenor e Vânia, o casal
tem algumas queixas sobre os serviços
públicos. No seu caso, o problema é o

hospital municipal. "Em geral o aten

dimento é bom, só que os médicos às
vezes tratam muito mal, então sempre
preferimos ir para Jaraguá do Sul, ou
para o hospital da Unimed, em Joinvil-

le", conta Gilberto. A prioridade para o

hospital particular em Joinville se des
taca quando os problemas são com o

filho, de 2 anos. "Aí levar para o muni

cipal é pedir para se estressar, nesses
casos é Joinville mesmo", reclama a

empresária.
O casal também tem um pedido pe

queno em prol da higiene e do embeleza
mento das ruas: "Nós notamos que não
tem nenhuma lata de lixo nas ruas aqui
do Centro, e aí as calçadas ficam cheias
de embalagens .descartadas', comenta

Analandi. Na·visão deles, seria algo .sim
ples, e evitaria muito da sujeira gerada
diariamente nas ruas. Segundo a Secreta
ria de Obras, a ausência das latas de lixo
é devida às obras de revitalização da Rua
2'8 de Agosto, e quando as obras forem
concluídas as latas serão recolocadas.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Nós pagamos todos
os tributos federais e

municipais em dia� mas

sabemos que tem alguns
locais que não pagam.

Gilbel·to Alba,no,
cO:iJJ:nel�(!ia:JJliJ,"tq{2J1 e p!·o:fesso'l!·
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Convite
O presidente regional da
Celesc (Central Elétrica de
SantaCatarina), LuizMelro
(PMDB), foi convidado a

comporuma parceria com
o PSD, de Cecília Konell,

"

para a corridamajoritária.

,'"Encontro
:'doPSB' ,

Em busca
de solução
Como ainda não foi
acertada uma solução
para o problema dos
avic:ultor�s da região, o"
'gabinete-do deputado,"
estadual Dieter Janssen
(PP) está entrando em
contato com empresários
brasileiros que possam
ter interesse em assumir
oWgotíticq, antes
gerendaao'pêla empresa
Seara, emIaraguã do Sul.

www.ocorreiodopovo.com.br

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

Secretário do Estado de Segurança, o
jaraguaense César Grubba confirmou

o cumprimento de parte das reivindica

ções da região feitas em ofício entregue
ontem pelo delegado Regional da Co
marca de Iaraguã do Sul, Uriel Ribeiro, e
pela presidente da Associação dos Con
selhos Comunitários de Segurança, Ka
rin Krause, em Florianópolis.

Na reunião que durou quase três ho

ras, o secretário comunicou que o proje
to de ampliação da delegacia de Iaraguá
do Sul estápronto e que será encaminha
do para processo de licitação. A previsão
é para que a obra comece em três meses.
Ainda para o município, Grubba anun

ciou a instalação da tão esperada DIC

(Divisão de Investigação Criminal). Um
imóvel deve ser alugado no Centro da ci
dade, mas ainda não há data para come
çar o atendimento.

Grubba dá boas notícias à região
Guaramirim também tem projeto

pronto para a construção da nova delega
cia. O prédio será erguido no mesmo local
da sede da atual, no Centro do município.
As obras estão previstas para iniciar daqui
a trêsmeses, com o término da concorrên
ciapública, que ainda precisar ser lançada.

Já quanto ao número de policiais civis
para a região, o secretário não informou
a quantidade. Isso porque está sendo
realizado um estudo nas regionais de
Santa Catarina para identificar o núme
ro de ocorrências e homicídios que cada
cidade tem registrado nos últimos tem

pos. Com base nesse levantamento, se
rão distribuídos os efetivos. Dentro de 20

dias, Grubba deve se pronunciar sobre o

resultado deste trabalho.
Para a Polícia Militar, foi garantida a

permanência dos 26 selecionados em

concurso público em Iaraguá do Sul. A

FABIO MOREIRA

Colombo em Jaraguá
Prestigiando a abertura da Convenção Estadual do Comércio Lojista ontem em

Iaraguá do Sul, o governador Raimundo Colombo (PSD) manifestou apoio à

manutenção da atual administração no comando da Prefeitura.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: tomada de preço pi obras e serviços de engenharia - 71/2012

Tipo :' menor preco - global
Objeto : CO�TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA

OBRA DO PROJETO URBANíSTICO, PAISAGISTICO, ELÉTRICO E
LUMINOTÉCNICO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA IRINEU VILE

LA VEIGA (BIBLIOTECA). Programa badesc cidades.

Entrega dos envelopes: 12/6/2012 às 9h
Abertura dos envelopes: 12/6/2012 às 9h
O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta

feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ou pelo fone (47) 3373-0247,
ou ainda, através do site www.guaramirim.sc.gov.br
Guaramirim (SC), 24/5/2012.

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL

Demandas

à saúde
.

Os deputados Dieter Janssen
(PP) e Carlos Chiodini (PMDB)
receberam ontem, naAssembleia

Legislativa, o secretário-adjunto
da Saúde do Estado, Acélio
Casagrande, para discutir
demandas para a saúde doVale.
Um dos assuntos abordados
foi o reenquadramento do ".

Hospital e Maternidade São José
para a categoria 2, na área de
traumatologia, o que permitirá
à instituição recebermais
recursos do governo.

Sinte pode
•

aCionar a

Justiça
o Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em

Educação) quer acionar
a Justiça contra o

governo do Estado que
negou o pedido para' a
reposição e o pagamento
das aulas. O sindicato
orienta as escolas para
que elaborem seus

próprios calendários e os

encaminhem ao Sinte.

turma deve se formar no próximo mês.
I� reunião foi bastante positiva. Apre
sentamos nossas dificuldades e neces

sidades quanto ao aumento do efetivo e

as obras", destacou o delegado Ribeiro.
Para Krause, a confirmação dessas obras

significa um avanço para a região. "0 se

cretário estava com todos os dados em

mãos durante a reunião e com a equipe
do setor de licitações que explicou o pro
cesso dos projetos", acrescentou.

Sobre as demais reivindicações da

região, Grubba prometeu responder em
uma semana. Outros pedidos que cons

tavam na lista são: 5 delegados, 5 escri

vães, 16 agentes, 1 psicólogo, viaturas,
abertura de uma central de plantão em

Iaraguá do Sul; 70 efetivos para a PM,
mais viaturas, construção do quartel de
Massaranduba e recursos para formação
e capacitação dos policiais.

As opções
doPT
O leque do PT de Guaramirim

para uma possível coligação
aumentou. Esta semana, o

pré-candidato àmajoritária da
legenda, empresário Evaristo
Caviquioli, e o vereador Jaime de
Ávila, chamaram o presidente do
PSD e pré-candidato a prefeito
Lauro Frõelich para conversar.
Além do PSD, a legenda dos
trabalhadores também articula
com o Pp, do empresário Maurici
Zanghelini, e do DEM, do ex

prefeito Mário Sérgio Peixer.

Em ritmo
de campanha
Enquanto Cecília Konell (PSD) e
o ex-secretário deAdministração,
Ivo Konell (PSD) estão em férias,
o prefeito em exercício de Iaraguá
do Sul, Irineu Pasold (PSDB)
abriu as portas do Paço para que
a pré-candidata àmajoritária
do seu partido cumprimentasse
servidores municipais, passando

� pelas salas da prefeitura.

MurlDúrios
Nos bastidores, está certo que o

secretário de Desenvolvimento

Regional, Lio Tironi (PSDB),
se licenciará para concorrer à
Prefeitura de Iaraguã do Sul.
No seu lugar entraria Ivo Konell
(PSD) - que articulou contra a

manutenção do tucano no cargo.
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VITAL. ADE
Adelaide Brunilde

Dornbusch Ender, de
72 anos, é exemplo de

força de vontade e mostra
a paixão pela literatura '

FABIO MOREIRA

'Novidade

Entusiasmo
em viver avída
Assinante do oCP há 36 anos, a empresária aposentada
Adelaide Ender estreia hoje, no espaço Ponto de Vista,
com textos que serão publicados nas sextas-feiras

J!.\.:��.ºA ..ºº.�º� .

Elisângela Pezzutti

la é vaidosa, toca
gaita de boca,
sabe tocar viali -

no, fala, escreve e

canta em alemão,
..._. faz aulas de in

glês' fisioterapia, hidroterapia,
terapia ocupacional e naturo

logia. Tem perfil em rede social
e um blog (laede-laede.blo
gspot.com), onde posta fotos
e relatos de viagens, além de
textos de sua autoria. Estamos
falando de Adelaide Brunil
de Dornbusch Ender, 72 anos,

empresária aposentada, mãe
de três filhos, avó e bisavó.

Assinante do OCP há 36

anos, ela estreia hoje no espaço
Ponto de Vista, com textos que
serão publicados às sextas- fei
ras no jornal. Mas Adelaide não
para por aí e está preparando
um livro com uma coletânea de
seus escritos, incluindo deze-

nas de textos já publicados na

sessão Carta do Leitor do OCp,
os quais ela recorta e guarda.
Os assuntos têm sempre um

cunho motivacional e tradu
zem muito da sensibilidade
da autora sobre diversos te

mas. Assim como tem prazer
em escrever, ela também gosta
de ler, principalmente jornais
e revistas. "A leitura abre nossa

mente", diz.
Vivendo na companhia do

marido, Gerhard Ender, um

apaixonado por orquídeas que
tem seu próprio orquidário nos

fundos de casa, ela conta que
adora viajar e que uma vez por
ano o casal vai à Europa. Outra
paixão é a praia. "Vou a Itajuba
toda semana e costumo ficar lá
de quinta a segunda", diz.

Superação

Há alguns anos, o diagnósti
co do mal de Parkinson e pro
blemas nos joelhos resultaram

em um período de depressão,
superado com o apoio da tera

peuta ocupacional Dolores Lo
pes Lescowicz e da naturóloga
Iiane Lescowicz, em atividades

conjuntas realizadas há quase
dois anos. Após passar por ci

rurgias' Adelaide teve melhoras

significativas e hoje consegue
escrever tanto àmão quanto no
computador. "Em função dos

problemas de saúde, ela passou
por um período difícil, ficou
muito deprimida, mas traba
lhamos muito a autoestima e a

valorização. O gosto por escre
ver a ajudou muito neste pro
cesso. Hoje é uma mulher com

grande vitalidade, com uma

força fantástica", contaDolores.
Ela está com uma grande ex

pectativa quanto ao lançamen
to do livro. "Também estou feliz
e eufórica em ter o espaço no

jornal", declara.
Acompanhe hoje o texto de

estreia de Adelaide rio Ponto de
. Vista, na página 16.

Dia 27 de ""ng , 9:

Ingressos�usivamente na
SECRETAR se

Int 'ta: RS 50.00 'Meia; Ri 25.00
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Previsão do Te:mpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

< ,

- ,

PreviIÍa-se!
Joinville

HOJE

/Jaraguá do Sul
Canoinhas ....
....

Mafra 150 21° e Região
11 ° 18° .. .. Jaraguá do Sul AMANHÃ

12° 18°
.... MíN: 13°C
16° 23° MÁX: 25°C

Blume au

Rio do Sul .... 16°C
.. .. 14° 25°
13° 29° 123°C DOMINGO

MíN: 15°C
MÁX: 25°C

1'*
Lages
....
14° 19°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

São Joaquim
.. ..
10° 16°

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
CRESCENTE 28/5

• 9h Vento não favorável Oeste 4km/h CHEIA 4/6Vento favorável ..
• 12h Vento não favorável Oeste 5km/h em dois horários

• 15h Vento favorável Sudeste 3km/h 80% . MINGUANTE 10/6
• 18h Vento favorável Sudeste 6km/h de possibilidade

de chuva.
NOVA 19/6

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

São Miguel
do Oeste

....
11 ° 21 °

Joacaba
....
10° 170Chapecó

....
10° 21 °

Tempo instável
Instabilidade presente no
oceano na altura do Litoral
Sul de se, deixam o dia

parcialmente nublado com
chuva isolada na faixa Leste.
Risco de temporal isolado.
Nas outras regiões sol entre
algumas nuvens, devido a

atuação de umamassa de ar
frio e seco sob boa parte do
Sul do Brasil.

Tábua
das marés

Florianópolis
....
17° 25°

(47) 3371 0277
wwwcosodospíscínos.ner

S doku
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.

SEGUNDA

MíN: 17°C
MÁX: 26°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 2h08: 1,1m
• 19h09: 1,5m
• Balxamar
• 10h56: O,3m
• 23h04: O,5m

Itajal
• Preamar
• 1h53: 1,1m
• 14h02: 1,1m
• Baixamar
• 6h16: O,4m
• 20h34: Om

Florianópolis
• Preamar
• 4h51:0,9m
.17h32: 1,1m
• Baixamar
• 9h: O,3m
• 21h47: O,6m

Imbltuba
• Preamar
• 3h: O,5m
• 16h56: O,5m
• Baixamar
·11h23: O,1m
• 20h47: O,5m

2 � F 7 S

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Gado cavalar, especiaknente o macho IAs iniciais do

ator e diretor de teatro e TV Falabela
2. Peça que amortece ou impede a vibração dos sons.

2
em certos inslrumentos musicais

3. As iniciais do romancista e dramaturgo Rodrigues 3
(1912-1980) I Pequeno prato de ouro ou prata que o
padre usa duranle amissa paIll pousar nele a hóslia 4
e cobrir o cá!ice

4. Monstro desprovido total ou parciahente da caixa 5
óssea em que fica o CIânío .

5. Abrevía!ura (em pot1uguês) do VteIna10 punhal dos 6
antigos gueneíros

I. Endívia
7. Em modalidades esportivas como o handebol. o

ponto obtidoI indice de Massa CoIporaI
"Isenção de pena
I. Relembrar
18. Nasádo na borda do mar
11. fricçao enlre dois corpos duros ou ásperos I Sigla 10

do estado de Pí'en6poIs e Anápolis
12. PaT1fal1a que eJCpIWne contIçjo I O naturalista e iii- 11

óIogo iJ9ês CIIIdes (1809-1882). que estudou o

evoklciolísmo
13. Estado de apatia. de abaIíneJto rnor.d,

VERTICAIS
1. ViajarpormarIAs ííáaís do c:onstrutor do 14-615
2. Fb' branca, perfumada. da qual se obtém um 6Ieó

essencialIPronomedemollsbativoque indicao que
está ptÓl(ÍI1O

3. As lIic:iais da cantora e apresentadora 8an'oIo I Pro
testarCMtra ato coiIsiderado Injusto

4. (Pop.) Área de CJbservaçao. de comecimento. de
atuaçâo etc. IA esc:riI'Dra carioca .... de ·0 Calor
dasCoisas�

5. (Gk.) rutarIApt..ur earacfeIfs1Icas comparáveis
áquetas de um procbo gefÚIO

.. A voz fRIquede e conIíIIa do cio I HannonIcamente
vIJr.uú (fem.)

.

7. Uma mecIda de c:apacidade I As iniciais do autor de
"Romeu e JuIieIa-

I. Urüo C(JQjIgaI com um só incIvfduo I uma bebida
aIcoóIca perlumada com� aromállcos

I. AbmiatIn (em por1UgU6s) da fr.Inça i O elemento
qu(mico do qual é� o clamante.
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contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

I pe ível
Nesta sexta-feira, música e literatura se encontrarão no palco
do teatro Sesc de Jaraguá do Sul, em casamento conjugado pelo
notável e showman Gelson Bini. Figurarão: IoyDivision + leitura de

contos + show com a banda indie Subburbia, de Curitiba.A trama'

parte do fato da literatura ter sido fator determinante para a Ioy
Division se tornar a banda quemudou os rumos rock e do pop no
mundo. Entrada franca, a partir das 20h.

DIEGO LUIS JARSCHEL

Franciele Meneghelli, Paulo Ricardo :
.

Matias Néo e Aline Deretti marcando f
presença na pista do London Pub
...........................................................................................................

DIEGO LUIS JARSCHEL

Pirotecnia: Bruno Takahashi em noite

de celebração na Room Music &�ts
,,'

..
'

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

Domingo 27/5
• 22h .:Domingo Especial / Show comElton & Fernando /
Show com Grupo Soul Assim
Local: London Pub 147 3055 0065

CONTATOS e OUTRASOPÇÕES:AnibaMeldcan Bar - 33711160 /Confraria doChurrasco - 3275 1449/DMT Pub -9677 1247/EspaçoOca - 33709160/ FuelUvingRestaurante - 33764822
londonPub-30553065/Ucoleria-30540855/MadalenaChoppeCozinha-30553059/MovingUp-99666691/MrBeef-96082166/PatuáMusic-30550064f

RoomMusic&Arts-96541373 /SacramentumPub-88321524/TheWayOub-8433 0083/UpperFloor- 96444767 /VillaRestaurante eChoperia - 327512n

Logo mais na Lico
O estimado brother Conrado deAquino
Machado, vulgo Conra, apresenta set
b2b, com EduTironi, hoje à noite, nas
dependências da Licoreria. Na ocasião,
faz da festa a celebração do aniversário,
que acontece no domingo.

Edson Luis Kuchnir

e Kátia Andreatta no

happy hour do Madalena
Chopp & Cozinha.
..........................................................................

Galetada da Apae
Evento tradicionalíssimo na agenda
gastronômica da cidade, é amanhã que
aApae faz naMatriz São Sebastião sua
famosa galetada. Suculentos franguinhos
serão servidos a partir das 10h, a R$ 15

cada. Para informações e reservas liguem
no 8400 4354, contato com Randall.

ELTON MELCHIORETTO

Em Guaramirim, Luana
Schmitz em noite de

balada na Upper Floor
........................................................................

Cursos emais cursos
Oportunidade para quem quer entrar

rápido no mercado, abrirammatrículas

para os cursos técnicos TecPuc.As turmas
são: Administração, Comércio Exterior,
Contabilidade, DesenvolvimentoWEB,
Logística, RecursosHumanos e Segurança
do Trabalho. Bateu interesse? Mais

informações: 3371-0313 ou tecpuc.com.br.

I ,.

; -

Jaraguaense
IronMan
Domingo rola em Floripa
a edição 2012 da prova
Ironrnan. Pela primeira vez
nossa cidade terá um atleta

representante. O nome do
fera:MárcioMilcke. Ele

concorrerá contra outros
doismil representantes de
mais de 40 países diferentes.
Serão 3,9km de natação,
180km de pedal emais
42km de corrida. O esforço
é grande, mas o rapaz vai
longe. Boa sorteMárcio!

i
t·

Vou noEspaço Oca conferiro
show com RatosdePorão!

Iejerson
França,
20anos,
social
media.

• 22h, - Música ao vívo .com EQsQnPersike
Ii�cai�DMT Pôb 14796771247

r, .

• 22h - Sertanejo Untversitário I Shaw com Fernando Lima &.

Banda / DJsMacarrão e FelipeAdriano
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Pagoilejo / Show com Gabriel Borges / Pagode com
Levando um Lera / DIAdrian P. / Elas free até as OOh
Local: Moving Up, em Schroeder 147 8856 838�

• 22h - Show com Luciano & Gabriel/Grupo di Presença / DI
Alan / Elas free até as 23h
Local: Upper Floor; em Guaramirím 147 9912 5911

Sábado 28/5
• 22h - House Concept / Dls Gilherme SD, Demetrio Neto,
Thiago M., Soneca, Sommer, Lenoox e Draw
Local: LondonPub 147 3055 OÔ65

• 22h - Friends / Show comAugusto &Mícael / DI Gi Boneli
. Local: UpperPloof em Guaramírim ·14� 9912 5911

• 22h - Spyzer / Synchronic 'Iour / DIBibbe Andreatta
Local: TheWay 147 8433 0083

• 22h - Tô no Colt! I MC Ionathan da Gangue / Fernando Lima
& Banda / DJs Raniere R, Eddy
Amaranto e Adrían P. / Elas free até as 23h15
Local: Movíng Up, em. Schroeder 147 8856 8389

• 22h - Show comDarlon eAnna Cris
Local: SacramentumPub 147 88321524

,
'
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3370-3242

Jamo
Alamo Equipamentos de

Iaraguâ do Sul, que há 23

anos é líder no mercado, está
participando da 29° Feira In
ternacional da Mecânica no

Anhembi, em São Paulo. A edi

ção deste ano está sendo uma

das mais concorridas, com re

corde de público e estandes. A

lama está expondo num espaço
de 70m2, além de outros produ
tos, a Têmpera por Produção,
uma máquina com tecnologia
de ponta e design ultra moder
no. Um shaw! O evento termina

amanhã, às 19h.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

grande Siqueira, vocalista
do Musical JS e "dono" da
Ilha da Figueira. Ele é outro

amigo que acompanha a
coluna todos os dias.

Acosta &
Alvarez
No dia 30, às 20h, acontece na
Sociedade CulturaArtística

Scar, a apresentação dos
renomados músicosAcosta

&Alvarez, piano e voz, com

ummagnífico repertório de

Tangos Clássicos.Apromoção
é daAssocizione Bellunesi nel
Mondo - Famiglia Iaraguã do
Sul. Agendem'

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi
----- -

1�,i(;1b'JI,'t,�I'o I�i
LeIIZi,

es lho perfeito Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br
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F'EIBA Os diretores da Jamo Equipamentos, Edson Jacobi e Giovano Ghizoni com
a sua equipe durante a 2f1' Feira Internacional,daMecânica noAnhembi, São Paulo

Happyhour
Hoje, os cantores Eneias
Raasch 'e Rubens Franco,
movimentam no Restaurante

Madalena, omelhor happy
hour da cidade.

Feijoada
o fim de semana está

chegando e nadamelhor
do que apreciar as delícias
que o Bar e Choperia
Scondidinho prepara.
Sábado a partir das 11h,
em especial, a tradicional
Feijoada à Brasileira, que
está encantando a todos
os comensais. Dr. José A.
dos Santos Neto adora o
caldinho. Eu vou lá!

Bom
demais!
A queridíssimaMadalena
Junqueira vai antecipar o
feriadão. Hoje ela se joga
para o Rio de Janeiro com o

filho Cauê e a amigaMarli.
Por lá vai curtir as praias
e osmelhores agitas da
cidademaravilhosa.

ELEZA A cosmetologista Janaína
Fonseca (JF Cabeleireiros) e Kely Giovanella,

\

quarta-feira, durante o Dia da Beleza,

II II II I promovido pela CosméticosMatrix .

Jantar

romântico
No dia 12 de junho, o
paradisíaco Hotel Ribeirão
Grande Eco Resort & Spa, em
Nereu Ramos, movimenta
um Jantar Romântico, com
música ao vivo, decoração e

bufê especial, para celebrar
em grande estilo o Dia dos
Namorados.

Humor
omenino ia passeando com a

mãe, quando viu um jumento
excitado.
- Mãe, o que é aquilo embaixo
do jumento?
- Vamos embora, filho!
- respondeu amãe,
envergonhada.
- Mãe! Mas eu quero saber o que
é aquele negócio embaixo do

jumento.
- Ah!Aquilo não é nada!
Ao que um senhor ao seu lado

completou:
- Se aquilo não é nada, minha
senhora, o seumarido deve ser
um fenômeno.

Chá de Bebê
Em torno da futura
mamãeMargit Stenger, no
domingo, Terezinha Stenger
Lescovitzmovimenta em
sua casa, um concorrido
"Chá de Bebê".

TIlVI LenaNegri recebe nesta
sexta-feira omerecido coro de parabéns

Nos corredores
Envelopada em um tubinho curto e justíssimo, a
morena Patricia Schultz circulou, quarta-feira; na Fuel
Living,dançando para valer e jogando seu charme.

S
A partir de 6 de junho,
todas às quartas- feiras, o
Restaurante Pauli, anexo

ao ClubeAtlético Baependi,
promove uma deliciosa
Noite das Sopas. Quer saber
mais? Ligue 3371-0222.

Onde comer bem

em Jaráguá
Na Churrascaria Costela& Cia.
Omeu amigo Giovane, assa uma
dasmelhores costelas da região.

Não há melhor maneira de

agTadecer a Deus pela visão do que
dar ajuda a alguém que não a possui.

Helen Keller

• O ex-taxista e boa gente
Jorge Flesch é o grande
an,i1:1ersatr!antell.àe hoilJ'
• O meu amigoNivaldo
Bruns não gostou da
minha notinha de ontem
e disse: t'Moa, eu não perdi
a dentadura na última
Stammtisch, foi a minha
"chapa" que desapareceu':
Ah tá!

• Manéca "Leier", o ex
craque do luue, também
aderiu a caminhada como
esporte preferido. O boa

praça é visto quase todos
os dias batendo pernas
nas calçadas da urbe
sorriso. É isso aí, Néca!

Paulo Ba.la, que posa ao lado da bela
namorada Schérli, é o gTaIlde aniwrsariante de hoje

• O cheffTato Branco
comanda a cozinha ao
lado do Valdirzinho e

Todynh�nosábad�na
Toca da Canina, em torno
do Galo daMadrugada de
Rio do Sul.

• Com essa, [ui!
Cinquentão·
Laércio Bruns vai reunir cerca de 100 pessoas, domingo,
para festejar em grande estilo seus bem vividos 50 anos.
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Crônica

Tu és previsível
. um estudo publicado nos Estados

Unidos revela que os seres humanos
são previsíveis. O levantamento
foi realizado por uma companhia
de telefones celulares. Invasão de

privacidade? Para as empresas de
telefonia - ou para qualquer outra
empresa, na verdade -, quanto mais
informações forem obtidas sobre os

hábitos de seus clientes, mais fácil criar
produtos adequados a cada tipo de

consumidor. No caso das empresas de
celular, descobrir por onde andam seus

clientes é fácil. Verificando os dados
de localização gerados pelas ligações
telefônicas, o estudo revelou que é

possível prever em até 93% o padrão
de deslocamento das pessoas. 93%?

Convenhamos; é um número super
alto. Passamos praticamente a vida
inteira trilhando os mesmos caminhos.

Desculpe te decepcionar. Você achava
que ninguém sabia onde você estava?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homens de Preto 3 - Leg. - 14h30, 16h40, 19h, 21 h1 °

• Cine Breithaupt 2
• Os Vingadores - Leg. -16h10, 18h50, 21h30

• Cine Breithaupt 2
-
• American Pie - O Reencontro - Leg. -19h10, 21h20
• Piratas Pirados - Dub. - 15h30, 17h20

Novelas

lugares. Acho que, no fundo, é por
isso que conseguimos conviver em
sociedade. Provavelmente o trânsito

.

nas cidades seria ainda pior se não
fosse assim. E se você acordasse
todos os dias sem saber o que fazer?
Ou aonde ir? A previsibilidade indica
que existe uma certa rotina. Deve ser

essa rotina que nos salva do caos.

Pense nisso quando pegar a bicicleta
amanhã, ou o carro. Que tal fazer
um caminho diferente? E no final do
dia, que tal caminhar no calcadão
da cidade. Vamos provar para essas

companhias telefônicas que temos
nossa rotina, mas também não
estamos confinados apenas ao limite
das nossas gaiolinhas.
Sabe aquele passeio do qual você ouviu
falar e nunca foi? Pois agora é hora de.
ir. Somos previsíveis, mas não somos

ratos de laboratório. É para isso que
existem os fins de semana.

Errado. Você é previsível. E o pior é que
agora isso está provado cíentíficamente.
Há um ditado que diz: as coisas não
mudam, as pessoas é que mudam.
Isso é bom quando pensamos
que podemos mudar as pessoas
ao nosso lado: não podemos. Em
suas essências, elas não apenas
frequentam os mesmos lugares, mas
também seguem os mesmos padrões

A previsibilidade indica
que existe uma certa rotina.
Deve ser essa rotina que

nos salva do caos.

de vida. Não quero, no entanto, fazer
um juízo de valor sobre o fato de

que as pessoas são previsíveis e que
vamos todos os dias aos mesmos

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Melissa e Laura trocam ofensas. Regina põe a culpa em Valdirene por

Michele não poder mais brincar com Clara. Laura revela para Priscila que Di
mas era o homem que estava com ela na foto que saiu na internet. Fernando
descobre a senha do computador de Beatriz. Beatriz aceita se casar com
Gabriel. Robson doa um relógio para Flavinha promover uma rifa. Valdirene
decide entrar na justiça contra Regina. Fernando se enfurece ao ouvir Rodri
go falar de Miriam em sua sessão. Julinho avisa a Laís que trabalhará para
Ribamar. Fernando pede para reatar com Miriam.

CREJIlS DE CHARME • GLOBO· 19R
Dinha e Heraldo salvam Inácio. Marçal consegue um panfleto com a foto de

Rosário. Elano explica a Rosário, Penha e Cida as condições do acordo que fez
com Chayene e a família Sarmento. As Empreguetes se surpreendem com o as

sédio dos fãs. Fabian recebe Rosário com um buquê de flores e Simone convoca
os repórteres. Elano não consegue se declarar para Cida. Valda desconfia de
que Ariela esteja grávida. Dinha e Heraldo pedem que Inácio revele por que está
sendo-perseguido. Gentil convida as Empreguetes para uma entrevista na rádio.
Conrado e Isadora discutem por causa de Cida. Brunessa conta para Ivoneque'
está grávida. Penha fala de Lygia na rádio.

llVENmll BRASIL· GLOBO· 21R
Carminha mente para Jorginho sobre Rita. Ágata flagra Nina chorando.

Tufão se sente mal ao lembrar do acidente com Genésio. Carminha enfrenta
Jorginho e depois se consola com Nina. Monalisa flagra Suelen no quarto de
Iran e a expulsa de sua casa. Silas conversa com Leleco sobre Sidney e ele volta
a ficar desconfiado de Tessália. Beverly procura Adauto e Muricy flagra os dois
juntos. Verônica faz exigências para ter Cadinho de volta. Max destrata Ivana e

Nina a consola. Tufão conta para Jorginho que foi o responsável pela morte de
Genésio. Max tenta seduzir Nina. Jorginho pergunta a Lucinda quem abandonou
Rita no lixão. Carminha afirma a Max que se vingará de Rita.

mASCARAS-RECORD-22R
Eliza diz a Otávio que irá sozinha falar com Big Blond. Eliza afirma que

Big Blond a obrigará a se casar com ele. Otávio sugere que eles fujam do país.
Fausto aponta a arma para a cabeça de Décio. Décio insiste com Novais que
não consegue contactar Otácio (Martim). Marina deixa a casa com uma mala

enquanto Gabriel dorme. Marina vai até a casa de Valéria e pede ajuda a Fávia.
Flávia diz a Marina que ela deveria voltar a viver com sua família no interior.
Flávia conta para Valéria que Marina apanhou de Gabriel e quer morar em sua

casa. Gino fala para Valéria que se apresentará em uma boate.

CORAÇÕES FERmOS • SBT • 20R30
A emissora não forneceu o resumo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

CI·
·

I Envie a foto do seu animalzinho paraIque anima contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul ':................... t!<.

Esta é a Pretinha. Ela foi adotada no Amizade Consultório
Veterinário e contagiou com muito amor o casal Jefferson A1berth

Konell e Jussara Souza Konell. Eles af"lrIIlaIIl estarem muito
felizes com ela e recomendam a adoção

Marilucia Küster
Michel Sousa
Michela D. Maier
Michela Daiane
Nataeli M. Gaedke

Eluza Helena Stefanes
Gisela Postai
Guilhermina V. Burg
Herculano Petry
Ilka Schmidt

Ingrid Welter
Ira José Giovanella
Jaimir Wilbert
Jaqueline C. C. Milbardt
Jomar Verbinen
Josiane G. Steindl
Josiane V. H. Dietrich
Juliana Meneguelli
Liane B. Meier
Marcos Paulo Braatz Wilmar Fernandes

II !. I 1.11.,11111; I, I • iii; ,
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Agnaldo Fagundes
Alex C. Henz
Alice M .Deretti
Amanda Scnwartz'
Antenor M. Silva
Carlos Peixer
Casemiro Hernacki
Claudio R. Selke
CleodemarBaesso :.lo. '-'

Conceição Rosa
Daniela Antunes de Candido
Douglas Lindner
Elaine Kanzler
Eliandro dos S. Ambos

Pámela Lennert
Pamela O. da Rosa
Patricia Rosa

Raquel K. Trentini
Renata G. V. Burger
Renate Anklan
Sandreli B. Lopes
Terezinha Wilbert
Waldecio Hruschka

Horósco O

cp ARlES o' •.

No trabalho, atividades individuais são
as mais favorecidas. Se precisar de
um ombro amigo, conte com o apoio
de pessoas experientes. Em casa, os
familiares vão exigir sua atenção. A
dois, é tempo de fortalecer a relação
amorosa. Cor: verde-escuro.

� TOURO
No trabalho, não deixe suas responsabi-
lidades de lado. Em casa, demonstre
aos seus familiares o quanto eles são
importantes em sua vida. Que tal propor
uma atividade ou um passeio em

. grupo? Com sua cara-metade, abra-se
ao diáÍogo. Cor: preto.

n GÊMEOS
Assuntos ligados ao pessoal de casa
poderão concentrar suas atenções.
Ouça o conselho de seus familiares.
Mas não se distraia no trabalho. O
contato com elas deverá mexer com as

suas emoções, o que será positivo para
seu romance. Cor: cinza.

§
CÂNCER
Organize melhor suas finanças. Do
contrário, poderá ficar no vermelho. Dê
atenção aos seus familiares, pois será
favorável para equilibrar suas emoções.
Na união, aguarde um clima de cumpli-
cidade. Cor: verde.

ó2
LEÃo
No trabalho, tudo indica que seus

esforços serão reconhecidos. Em casa,
esteja presente nos momentos mais

importantes. Não faltarão paixão e

demonstrações. de carinho na presença
de sua cara-metade. Cor: tons claros.

�
VIRGEM

Organize sua agenda para conseguir
dar conta de suas obrigações. Existe
uma chance de faturar uma grana extra,
talvez como prêmio por seu empenha.
Será um dia exaustivo, mas terá jogo de
cintura. No amor, o clima é de compan-
heirismo. Cor: creme.

..n UBRA
Momentos de nostalgia farão parte
do seu dia, aproveite para lembrar de

antigos conselhos e resolver problemas
atuais. Enfrente os obstáculos, mas não
aumente o tamanho das dificuldades.
No relacionamento afetivo, mostre-se
mais presente. Cor: rosa.

m. ESCORPIÃO
Ótimo dia para obter alguns benefícios
profissionais. Mostre seu valor e vá em
busca de uma promoção ou um novo

cargo. Se quer apresentar um projeto,
aproveite o momento. A dois, compar-
tilhe suas alegrias e o romance só tem
a ganhar. Cor: bege.

X' SAGITÁRIO
Ouça com atenção os conselhos
recebidos por pessoas mais experientes,
mesmo que eles não pareçam úteis em
um primeiro momento. Tudo indica que
receberá o merecido reconhecimento no

trabalho. No romance, faça planos com
seu amor. Cor: branco.

')o
CAPRiCÓRNIO
Os compromissos com sua família
serão mais prazerosos. ° contato com
pessoas de sua estima fará toda a

diferença, proporcionando tranquilidade
para você desempenhar suas tarefas
profissionais. Campo amoroso em clima
de paz nesta fase. Cor: marrom.

�,A;\;'\ AQUÁRIO
,A;\;'\ Hoje, poderá se sentir dividido(a) no meio

de tantas responsabilidades. Organize seu

tempo para que consiga conciliar os seus � ,

interesses com os de seus familiares. Na
área sentimental, um clima de paz pode

II
invadir o relacionamento. Cor: branco.

tf PEIXES
Procure fazer alguma atividade que

I
traga alegria para sua vida. Nos
assuntos de casa, familiares podem �exigir mais carinho que de costume. No
amor, suas expectativas estarão altas �demais, mas tudo indica que não vai se

decepcionar. Cor: preto.
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Em sua 6a edição, a Feira do Livro de

Iaraguá do Sul está chegando e cheia de
atrações e novidades. O evento contará
com espaços na PraçaÂngelo Piazera,
destinados à comercialização de títulos
de todos os gêneros, um auditório e um

espaço destinado a exposições.
Anovidade é aVIla da Leitura, que
transformará a feira emum complexo
literário-educativo, com exposições
dentro e fora doMuseuHistórico Emílio
da Silva, além de um galpão de 1.200m2
no estacionamento da praça. Segundo o
Coordenador da Feira, CarlosHenrique
Schroeder, lia 6a edição daFeira do Livro de

.

Jaraguá do Sul entra emum novo patamar,
deixando de ser apenas um comércio de
livros para se aproximar de um festival
literário, um complexo literário". _

Confira abaixo alguns nomes que estarão
na Feira do Livro de Jaraguá do Sul2012:
• Dia 29/5 .; RoseanaMurray;
• Dia 1/6 - Ziraldo Alves Pinto;

r Dia 2/6
- Xico Sá;

• Dia 2/6 - Lourenço Mutarelli;
• Dia 3/6 - Ovídio Poli Ir,
e Dia 7/6 - Lobão.

'

Cj\BANACULT

Agendando
78 edição do Encontro da Cultura Underground

Evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de julho, no Curupira 35,00 até dia 18 de junho. O segundo lote a R$ 40,00 até dia
Rock Club, em Guaramirim. Serão 19 bandas e atividades 6 de julho. No local o custo será de R$ 50,00. Cada ingresso
culturais e ambientais. Os Ingressos já estão à venda em é válido para os três dias. Haverá alimentação e área de

Jaraguá na Mega Rock Store. Em Guaramirim na CD e CIA camping no local. Mais informações pelo (47) 8426-3211
e no Curupira. O primeiro lote pode ser adquirido a R$ ou curupirarock@gmail.com. Confira as bandas:

eDEADFISH
• AÇÃODIRETA

• MadreNegra \ BrasíliaDF
• Fedendo aDefunto \Nova Trento SC
• BandaMaldita \ Rio deJaneiro RJ
• Homem Lixo \ Rio do Sul SC
• Mercúrio Cromo \ ItajaíSC
• Horda Punk \ União da Vitória SC
• Estado Deplorável \Jaraguá do Sul SC
• Iailor \Joinville SC
• Fuzilador \ ItajaíSC
• Carcerários \Jaraguá do Sul SC

• HardVoltage \ Guaramirim SC
• PowerSteel \ Itapema SC
•AtomicDeath \Jaraguá do Sul
e EternalEmber \ Rio do Sul SC
• Produto Orgânico \Jaraguá do Sul SC
• Nhanduti \Joinville SC
• Reject \ São Bento do Sul SC

No início da década de 1980, irúluenciado pelomovimento
punk que começava a tomar forma em São Paulo, João Carlos
Molina Esteves (o Ião, yocalista e guitarrista) formou o Ratos de
Porão, com seu primo RobertoMassetti (o Betinho, baterista)
e o amigo JarbasAlves (o labá, baixista). Em 1983, João Gordo
entrou para a banda. Em 1984lançam o álbum de estreia,
"Crucificados" pelo Sistema, o primeiro disco individual de
uma bandapunk daAmérica Latina. Em 1987, assinam com

aCogumelo Discos e lançam o álbum "CadaDiaMais Sujo e

Agressivo", nas versões em português e outra em inglês. Devido
a divulgação de "CadaDiaMais Sujo eAgressivo" no exterior, a
banda assina com a gravadoraholandesaRoadrunner Records, e,
em 1989, gravam naAlemanha, o álbum "Brasil", produzido por
Harris Johnson, também em duas línguas.A capa fOI desenhada
pelo autor de quadrinhos underground paulistanoMarcatti, .

que alguns anos depois lançou duas edições do R.D.P. Comix,
uma revista de histórias em quadrinhos do Ratos de Porão.
Em 1995, lançaram "IeíjoadaAcidente?'; um tributo a bandas

�e�
conhece alguém
que está nessa
foto, entre em

contato conosco:

paulicocabana@
gmail.com ou

(47)9113-0138.

PorCarlosPiske

punkbrasileiras e internacionais. O título é umaparódia a IIThe
Spaghetti Incident?", disco do GunsN' Roses que também é um '

tributo. De 2006 a 2007, os diretores Fernando Rick eMarcelo
Appezzato filmaram odocumentário "Guidable - AVerdadeira
História do Ratos de Porão". Omaterial tem vídeos antigos
inéditos, com entrevistas com as formações dabanda. Em 2009,
aprodutoraBlackVomit lançou em alguns festivais pelo Brasil, e
umaversão emDVD da película deve sair no fim deste ano.

Agenda

Conra ( ouse) - L1CO Bar -

pu roc) - Espaço ca -

-. praylor s pop�:...---.
Y'- _ Lico Bar - 22 '.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com . .l0<
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Pelo Inundo
1521
� �

E assinado o Edito de Worms
o Édito deWorms foi um decreto do imperador romano Carlos
V, que proibiu os escritos de Martinho Lutero e o rotulou como

inimigo do Estado. O édito, publicado em 25 de maio de 1521,
na cidade deWorms (Alemanha), pôs fim a uma constante

luta entre Martinho Lutero e a Igreja Católica Romana sobre a

reforma, especialmente no âmbito da venda de indulgências.
Lutero afirmou que a salvação era alcançada somente pela fé,
e não através dos mecanismos jurídicos da Igreja, ou por que
as pessoas fizessem por merecê-la. Para proteger a autoridade
do papa e da Igreja, bem como paramanter rentável a venda

de-indulgências, os oficiais da igreja convenceram Carlos
V que Lutero era uma ameaça e pediram a sua condenação pelo
Império. Lutero escapou à prisão e permaneceu em isolamento
no castelo deWartburg por vários anos. Lá, continuou a escrever

e traduzir a Bíblia para o alemão. Posteriormente, ele foi
autorizado a regressar à vida pública e tornou-se fundamental
na definição das bases para a Reforma Protestante.

1962

Ftmdação da banda RoIJing Stones
The Rolling Stones é uma banda de rock inglesa formada em 25
demaio de 1962. É uma das bandas mais antigas ainda em
atividade. Ao lado dos Beatles, foram considerados a banda
mais importante da chamada "Invasão Britânica" ocorrida
nos anos 1960. Essemomento adicionou diversos
artistas ingleses nas paradas norte-americanas e que
decisivamente influenciaram namúsica pop e nos costumes.

Formado por Brian Iones, Keith Richards, Mick Jagger, Bill
Wyman e CharlieWatts, o grupo calcava sua sonoridade
no blues. Em 50 anos de carreira, sucessos como "Paint lt,
Black", "Lady Jane", "RubyTuesday", "Wild Horses",

II

(I Can't
Get No) Satisfaction", "StartMe Up", "Sympathy For The Devil",
"Iumping Jack Flash", "MissYou" e "Angíe" fizeram dos Stones
uma das mais conhecidas bandas do rockmundial, levando-a a

enfrentar todos os grandes clichês do gênero, desde recepções
efusivas da crítica até problemas com drogas e conflito de egos,
principalmente entre Iagger e Richards. Os Rolling Stones já
venderam mais de 200 milhões de álbuns no mundo inteiro.

www.gumz.com.br

(47}33714147

gumz@gumz.com.br
UMA PARCERIa IlIf DÁ CERto, Pesde1978
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A Corupá - Jaraguá pede Socorro
Emmaio de 1971, o Correio do Povo publicou

a matéria que dizia: i� nova rodovia Corupá - Ia
raguá do Sul, já em tráfego em grande parte de
sua extensão, está em péssimo estado de conser

vação. O socorro que se pede é pela sua conser

vação daquele trecho de menos de 20 quilôme
tros, com buracos enormes, causando danos às
centenas de viaturas que trafegam diariamente
entre as duas importantes cidades. Bem sabe-

mos da paralisação das obras, para constatação
de contratos e empreitadas. Mas, enquanto re

alizam a saneadora medida administrativa, não
deveriam postergar os interesses maiores da

população os efeitos da paralisação das obras.
Daí porque se faz o pedido de socorro ao Secre
tário dos Transportes e Obras, Engenheiro César
Amim Ghanem Sob, para que autorize, pelo me-

.
nos, a conservação do trecho em uso".

Invenção da bicicleta
FOTOS DIVULGAÇÃO

Os primeiros traços da existência da bicicleta, tal
como a conhecemos hoje, ocorreram em projetos do
renomado inventor italiano Leonardo da Vinci, por
volta de 1490. O alemão Barão KarlVon Drais pode
ser considerado o inventor da bicicleta, pois,
em 1817 ele implementou um brinquedo que se cha
mava celerífero, em I780. O celerífero foi construído
em madeira com duas rodas interligadas por uma
viga e um suporte para o apoio das mãos. Em pleno
século de revoluções industriais e científicas como
foi o século XIX, não demorou muito para o proje
to de bicicleta ser modificado e melhorado. Poucos
anos se passaram, e o veículo foi apresentado em

uma estrutura de ferro e também recebeu uma sela,
melhorando em resistência e conforto. Em 1862, ca
minhos especiais nos parques para os velocípedes
para não semisturarem com as charretes e carroças,
dando assim origem às primeiras ciclovias.

Na década de 1860, a :magTela
passou por modificações e

ganhou novas característica

Personagem histórico

Robert Capa
Nascido em 22 de outubro china. Sua carreira de fotó-

-de 1913, seu nome verdadeiro é grafo começa no fim do ano

EndreErn Friedmann, e foi um de 1931, uma vez que aparece
consagrado fotógrafo húnga - a fotografar Leon Trótski, no
roo Um dos mais célebres fotó- meio de múltiplas dificulda

grafos de guerra, Capa cobriu des, durante um congresso em
os mais importantes conflitos Copenhague. O aparecimento
da primeira metade do século do nazismo e a religião judai
XX: a Guerra Civil Espanho- ca de Robert fazem com que
la, a Segunda Guerra Sino- em 1932 ele tenha que deixar

Japonesa, a Segunda Guerra' Berlim, dirigindo-se para Vie
Mundial na Europa (em Lon - na e depois, Paris. Capamorreu
dres, na Itália, a Batalha da na Guerra da Indochina, em 25
Normandia em Omaha Be- demaio de 1954, ao pisar sobre
ach, e a liberação de Paris), uma mina terrestre. Seu corpo
no Norte da África, a Guerra foi encontrado com as pernas
árabe-israelense de 1948 e dilaceradas. A câmera perma
a Primeira Guerra da Indo- i necia entre suas mãos.

FotógTafo húngaro cobriu
importantes conflitos, como
a Segunda Guerra MlUldial
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SOCIEDADE ClILTlIR/', ARTíSTICA

BALANÇO PATRIM. ENCl;;RRAl>O I<:M

FUNDADA EM 08-06-1956

31/12/2010

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível
Caixa

Banco Conta Movimento

Banco Conta Projeto Federal
Banco Conta Projeto Estadual

Banco Conta Projeto Municipal
Aplicações
Aplicaçoes de Liquidez [mediara

Aplicações Projetos Federais MPT

Aplicações Projetos Estaduais

Aplicação Conta Fundo de Reaparelhamento
Outros Realizáveis

Adiantamento a Empregados
Adiantamento a Fornecedor

Cheque Cobranças Diversas
Adiantamento Serviços

PERMANENTE

Investimentes

Ações Diversas

Imóveis

Terrenos

Edi ficações
Teatro Grande

Móveis e Utensílios

Direito Uso Telefone

Máquinas e Equipamentos
Marcas e Patentes

Instrumentos/Material Apoio
Computadores e Sistemas

Equipamentos Técnicos

Equipamentos Segurança

( . ) Depreciação Acumulada

BALANÇO PATRfM. ENCERRADO EM

PASSIVO

ClRCULANTE

Obrigações Secíats/Trahalhístas e Tributárias

Salários e ordenados a pagar

LN,S.S. a recolher folha pgto

l.N .S.S, a recolher professores
'LN.S.S. a recolher serviços
F,G.T.S. a recolher

l.R.R.F. A Recolher si folha pagto
1.R.R.F, A Recolher si serviços

Contribuição Sindical a Recolher

Férias a pagar

Retenção P[SiCOFINS/CSLL

Retenção ISS a recolher

Contas a Pagar
Serviços de Terceiros

Empréstimos
Cheques em Cobrança

PATRiMÓNIO SOCIAL

Patrimônio Social

Variação Patrimonial

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 201 I

m:MONST. DAS CONTAS DE RESULTADO EM

RECEITAS CORRENTES

Patrocínio Cultural

Subveuçao Municipal
Receita de Aplicações
Doações

Cobranças de Mensalidades

Subvençao do Estado

Alugueis
Receita Ingressos
Subvenção Federal

Receitas Uniformes

Receitas com Figurinos
Outras Receitas

Sócio Contribuinte

Receitas com Aplicações (projetos)
Descontos obtidos

J 2.990.277,09

672.907,38

49.775,68

776,60

39.897,08

0,00

0,00

9.102,00

584.397,25

70,695,,06
49.755,89

11.605,99

452.340,31

38.734,45

7.676,88

30.000,00
379,00

678,57

12.317.369,71

826,2l

826,21

12.316.543,50

128.129,03
8.929.305,47

.144.355,81
748.899,32

8.003,65

728,889,63

3.002,00

1.654.426,90

39,249,35
5J .163,46

4.125,00

123,006,]2 )

31/12/20]0

12.990.277,09

177.112,99

57.112,99

12.898,07

7,022,81
0,00

0,00

0,00

2.095,89

0,00

23,33

35.061,74

0,00
J 1,15

120.000,00

0,00
110.000,00

10'(�OO,OO

12.813.l(j4,10

11.543.141,75

1.270.022,35

31/12/2010

2.107.939,45 -

129,843,88

100.001,00

23598,04

28.357,44

246.896,22

160,000,00

U82.796,46

33,825,00
J26.152,OO

12.432,90

43,750,42
4.067,00

6.605,15

9,610,93

3,0l

31/12/2011

13.606.ll8,52

1.029.978,10

9.683,18

1.116,83

8.425,86

l38,49
2,00

0,00

1.007.994,46
J09.436,OO

0,00

39.586,39
858.972,07

12.300,46

12.300,46
0,00

0,00
o.oo

12.576.140,42
826,21
826.21

12.575.3]4,21
128.129,03

9.155.434,53

144.355,81
769.196,64

8.003,65
730.961,16

_3.002,00

1.660.496,90

43.452,15

51.163,46

4.125,00

123.006,12 )

31/1212011

13.606.118,52

187.535,74

86.237,98

10,796,99

16.038,64

4.303,73

372,79
3.798,37

5,736,70

427,55

0,00

44.476,16

271,05

16,00

101.297,76

1.297,76

100,000,00

0,00

13.418.582,78

12.148,460,43

1.270.122,35

3111212011

2.322.431,5]

.178.S53,80
0,00

62,179,52

32,662,21

333.986,88

208.640,67

1.020,878,22

33.636,40

364.1 JO,40

14.820,50

47.126,78
o.oo

16.505,14
9.030,99

o.oo

DESPESAS CORRENTES 1.473.515,71 1.717.112,83

Salários e Ordenados

Alimentação
Previdência Social

PIS sI Folha Pagamento
Décimo Terceiro Salário

FGTS

174,269,40

10.468,18

104.505,72

1.702,57

15.373,71

23,203,23

26.969,19
246,90

1.669,40

4.148,56

137.660,lg

6,741,47

85,98

14.248,58
2.927,25

4.023,54

27.170,65

134.894,24
20,10

263,35

1.175,12

8.949,48

21.348,97

4.000,27

8.711,01

2.304,70

3.673,05

12.024,48.
100,00

1331,22

634,43

2.520,75

3.280,00

4,390,22

1.796,19

49.157,00

55.500,00

.13,910,86
3.445,77

18.792,80

5.776,62

459,00

79.806,,73
130.566,28

267.955,63

45.048,41

7.341,00

5,320,85

500,00

9.532,00

1.048,10

89,70

80,91

109,18

4,965,36
5.409,16
1.868,26

0,00

0,00

0,00

0,00

22LU42,78

12.65J,20

115,204,33

2.404,16

22.361,87

21.496,16
36.203,42

752,09
2.687,30

5.696,27

167,965,04

13.35j,09
6,36

14.486,32

3,051,23

8.621,17

40.573,68

180.436,79
2,57

806,58

0,00

7,490,32

19.709,47

5.536,13
11.338,55

2,203,57
3.922,01

18.314,29

100,00

126,20

790,33

12.446,27

8,360,00

3.915,00

3.244,26

77.904,00

0,00

9.431,25

7.276,11

70.693,]8
9501,41

876,80

7.971,74

183.580;48

259.019,15

40.963,03

30.387,00

16.800,70

0,00

0,00
562,5J

1.145,35

1.000,00

136,46

12.149,65

5,299,19

2.079,85

379,00

3.770,50

8,600,00

288,66

Férias

Assistência Médica e Odonrollógica
Despesas com promoções
Viagens e Estadas Funcionários

Energia Elétrica

Despesas com Limpeza
Multas sobre impostos
Telefone

Despesas Postais

Material de Escritório

Serviços de terceiros

Serv iços terceiros Professores
Juros de Mora

Despesas com Cartório

Ornamentos e Decorações
Seminários e Cursos

Manutenção de Máquinas e Equip.
Conservação de Móveis e Utens.

Consumo de Água
Imposto e Taxas Diversas

Vale Transporte
Serviços Contábeis

Contribuição Sindical

Bens de Valores Irrelevantes

Despesas com Transportes
Despesas com Gráficas

Despesas Fotografias/filmagens
Despesas com Segurança
Material de Consumo

Aluguéis de Equipamentos
Ajustes Exercício Anterior
Informática

Despesas c/Materiais Técnicos

Conservação e Reparo de Edificações
Despesas Bancárias

Subscrições de Jornais e Revistas

Despesas com Projetos Municipais
Despesas com Projetos Estaduais

Despesas com Projetos Federais

Figurinos e Cenários

Propaganda e Publicações

Despesas Uniformes Alunos
Honorários Advocaticios

Jmos Contratuais

Roupas Profissionais / Uniformes

Despesas com promoções humanas

Doações

Imposto Predial e Territorial

Prêmios e Seguros
Viagens e Estadas de Terceiros

Despesas Consertos de. Instrumentos

Cheques incobraveis

Despesas c/ cursos

Despesas projetos
Multas Diversas

RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERAVlT 634.423,74 605.318,68

Jaragua do Sul, 31 de dezembro de 2011,

S�)CíEDADE CULTURA ARTíSTICA
FUNDADA EM 08-06-,1956

Reconhecida de Utilidade Pública pela: Lei Municipal n? 15 de 29/09/1958· Lei
Estadual nO 2,123 de 26/10/1959· Lei Federal nO 8.175 de 31/01/1991 =Decreto

22/11/91 - M.J. 16.647/90-02
ESCOLA DE ARTES DA SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA

Registrada na Secretaria da Educação sob nO 2.809 • Cadastro Nacional do
Ministério de Cultura de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural

CPC 42,001913/8750 de 23/03/67· Inscrição no CNPJ 82.901.638/0001-68
Rua Jorge Czerniewicz. sino. B. Czerníewicz • CEP 89255-000 • Fone/Fax (47)
3275-2477 • Fone (47) 3275-2670 • JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

Home Page: www.scar.art.br / E-mail: scar@scar.art.br

Gripe

Campanha é
prorrogada
o Ministério da Saúde pror

rogou a campanha de vacina

ção contra a gripe, que estava

prevista para encerrar nesta

sexta-feira, dia 25, até o dia lo

de junho. Aexpectativa demo
vimento nos postos de saúde
de Iaraguá do Sul para ofere
cer' o medicamento continua

grande. Cerca de 850 pessoas
ainda são esperadas.

O público que mais preocu
pa é o das crianças de até cinco
anos, pois 'das 5,5 mil, apenas
3,3'mil (60%) foram vacinadas
até ontem. A maíor adesão até

agora foi dos idosos. "Acredito

que ainda falte compreensão
dos pais para a importância
desta proteção", declara o di
retor da Vigilância em Saúde,
Walter Clavera.

A família de Janete Satig
dá ,O exemplo, Ela e o marido

já tinham recebido a dose na

semana passada, e 'ontem foi a
vez dos três filhos, de 2, 10 e 12

.anos. "lsabela tem problemas
respiratórios e a vacina dimi
nui a intensidade das crises",
conta amãe.

Em Guaramirim e Corupá,
a meta de vacinação, que é de
80% da população de risco, deve
ser alcançada hoje. "0 que nos

preocupa ainda são as gestan
tes, que ainda têm receio", afir
ma Caroline Lutz, diretora da
Secretaria de Saúde de Guara
mirim. Já em Schroeder, o gru
po quemenos compareceu aos

postos de vacinação foram os

profissionais da saúde, apenas
56% do total a ser vacinado.

"
Isabela (foto)'
tem problemas
respiratórios e

a vacina diminui
a intensidade
das crises.

Janete Satig,
funcionária pública
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Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,
empresária aposentada

Oportunidades
/\ nossa vida é feita de ciclos. O
r\maior sinal de que urn ciclo

chegou ao fim é a falta de desafios
e motivação. Eu, particularmen
te, passei por isto há pouco tem

po' quando me submeti a ,urna
cirurgia e, após, me senti des

motivada, parada, justo eu, urna

pessoa "ligada na tomada", sem
pre disposta a lutar. Não consigo
imaginar alguém permanecendo
por anos a fio sem assumir novos

projetos, ou ter a sensação de que
não hámais nada para aprender.
No início foi muito difícil. Foi

quando aminha filha me incen
tivou a buscar ajuda profissional.

Hoje faço Terapia Ocupacio
nal duas vezes por semana, e

possa dizer que consegui trans-
. formar as adversidades em ca

minhos que construo passo a

passo, durante as sessões. Sou
urnamulher feliz e traço metas a
curto, médio e longo prazos.

Agora posso aconselhar o

seguinte: vale a pena fazer um
checklist básico; pergunte a si

mesmo, você se sente desafiado
e motivado na sua vida atual
mente? Continua com poder de
influência na família, com ami

gos e no trabalho? Então respon-

da estas três questões:
Ainda há o que aprender?
Existem perspectivas de

crescer?
Você sabe para onde quer ir?

Sempre há o que aprender,
estamos em constante desen

volvimento, e quando você não

temmais como crescer,mude de
rumo e vá em frente, em busca
de novos horizontes.

Você não pode saber para
onde quer ir, se não sabe onde
está. Hoje eu sei disso, foi preci
so urn trabalho focado naminha
história de vida, para que eu pu
desse perceber o quanto tinha

percorrido e, também, me dar
conta das conquistas realizadas,
dos obstáculos, das quedas e, fi

nalmente, determinar onde eu

estava "parada' e para onde que
ria ir. Agora eu quero e vou rumo

ao sucesso pessoal, que é igual a
ser feliz plenamente.

Afinal, interromper um ciclo
sem arranhar a sua imagem, é

resultado de um exercício cons

tante de autoconhecimento. As

sim, como na vida profissional,
um indivíduo que passa muito

rápido por várias funções e não

completa o ciclo, ao ser cobrado
f'

depois por decisões estratégicas,
não terá amaturidade para o ta

manho de sua responsabilidade.
Para nós mulheres, a emprei

tada é ainda mais complicada,
pois sabemos que, por natureza,
amulher é multitarefa. IIEla nun
ca abandona a função de dona
de casa, mãe e esposa. Mesmo
trabalhando fora. É da natureza
feminina gerir várias coisas ao

mesmo tempo. Por isso, empre
sas gerenciadas por mulheres
acabam sendo menos turbulen
tas. O crescimento feminino à
frente dos negócios é uma conse
quência domelhor gerenciamen
to das pessoas e dos clientes. Elas
são mais atenciosas com a qua
lidade dos serviços que prestam,
enquanto os homens estão mais

voltados à inovação do produto e

à conquista de novosmercados.
Conclusão: a empresa inteli

gente aposta em ambos para che

gar ao pódio. Enquanto elas cons
troem caminhos, administram

pessoas, se preocupam com a

qualidade e valorização do clien
te. Eles buscam inovar a tecno

logia e abrir novas frentes de ne

gócios. Só não há oportunidade
para quem gosta de procrastinar.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Thbelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHIlLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento:8h30hàs 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
CREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título: 014/12A Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 10/05/2012
Valor: 2.150,00 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

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

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sualocalízação incerta, ig
noradaou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 31381 Sacado: ALBERI LEMES CPF: 045.171.839-98 Endereço: Rua Dora Pom

merening n° 365, Schroeder III, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO PANAMERICANOS/A

CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número doTítulo: 44221838 Espécie: NotaPrornissóriaApresentan
te: BANCO PANAMERICANO S/ADataVencimento: 31/01/2011 Valor: 22.376,25 Liquidação
após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31382 Sacado: DALCIALVICIO JUNG CPF: 249.383.510-72 Endereço: Rua Parana
n° 49, Recanto Feliz, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMEN

TOS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 3684995165 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CONTlNl E CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS SA Data Vencimento:

14/07/2010 Valor: 23.607,84 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Dili

gência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 31462Sacado:EUGENIASAFANEUWULFCPF: 899.189.839-49 Endereço: Rua 11
. de Novembro nO 4501, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVACRED. RU
RAL INTER. SOLID. LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04.430.100/0001-09 Número do Título:

0732 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL

SA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 10/05/2012 Valor: 1.732,01 Liquidação após a
intimação: R$ H,60,Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31478 Sacado: FACCAO BARUFFI lIDA ME CNPJ: 10.781.028/0001-67 Endereço:
Estrada Primeiro Braço do Norte nO 10, Braço ao Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente:

ART CARO lIDA CNPJ: 05.449.347/0001-30 Número do Título: 1050 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 07/05/2012

Valor: 2.083,90 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31403 Sacado: IIARIO MORSCH JUNIOR CPF: 019.549.529-29 Endereço: Rua
Gustavo Jensen n° s/no, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DE

REITIME CNPJ: 86.727.989/0001-55Número doTítulo: 00000992 Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM Data

Vencimento: 10/05/2012 Valor: 158,85 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31507 Sacado: IANDIR RECH ME CNPJ: 04.419.502/000�02 Endereço: Rua 03 de
Outubro nO stt», Braço do Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO COOPERATNO 51-

Protocolo: 31609 Sacado: LETICIA GESSER CPF: 078.789.719-19 Endereço: Rodovia SC-474,
km 25 n° s/n, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: SILMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/0001-
84Número doTítulo: 76943*001 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 15/05/2012 Valor:

6.306,44 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 31461 Sacado: SANDROMlCHELUZZICPF: 030.950.819-36 Endereço: Estrada 2°
Braço do Norte nO s/n, 2° Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: BIRlTITA CO
MERCIODEMOTOS lIDAME CNPJ: 01.794.117/0001-57Número doTítulo: 1-3-2/03 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRIM DataVencimento: 12/05/2012 Valor: 870,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 64,09,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31428 Sacado: USINAGEM SAFANEW lIDA ME CNPJ: 14.765.231/0001-09 En

dereço: Rua Alto Guarani Mirim nO s/n°, GuaraniMirim, 89108-000, Massaranduba Cedente:
ALlTECHTOOLS DO BRASIL lIDA CNPJ: 04.465.866/0001-29 Número do Título: 4578/1 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: lTAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 04/05/2012 Valor: 736,82 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31538 Endereço: Rua Alto Guarani Mirim n° s/no, GuaraniMirim, 89108-000, Mas
saranduba Cedente: ALlTECH TOOLS DO BRASIL lIDA CNPJ: 04.465.866/0001-29 Número
do Título: 1 045783 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU
UNIBANCO SADataVencimento: ll/05/2012 Valor: 736,82 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31440 Sacado:VALDIR STRINGARI CPF: 019.577.439-64 Endereço: Rua 3° Braço
do Norte nO s/n, 3°Braço, 89108-000,MassarandubaCedente: UNIAO COMERCIO DEMAQUI
NAS E EQUIPAMENTOS AGRlC. lIDA CNPJ: 03.125.261/0001-26 Número do Títuio: 140312

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 14/05/2012 Valor: 1.000,00 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31444 Sacado: VANDERLEI BECKER CPF: 936.208.379-53 Endereço: Rua Bar

tira Hertel n° 80, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: MECANICA LERFEI lIDA CNPJ:
95.844.593/0001-89 Número ao Título: 01274/01 Espéeie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento:

10/05/2012 Valor: 135,00 Liquidação após a intimação: R$H,60, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31380 Sacado: WAGNER LUIZ RITTER CPF: 007.710.949-06 Endereço: Rua
Ponte Peneil nO 53, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.El CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 251010925 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento:

16/11/2010 Valor: 40.269,60 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Dili-
gência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

.

Guaramirim, 25 demaio de 2012.

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

www.ocorreíodopovo.com.br

to e sonhado pelo casal.
Outros fornecedores que de

vem ser contratados com ante

cedência são: fotógrafo e filma

gem. Quando forem contratar

esse profissional, .analisem bem
o material, acabamento do ál

bum, estilo fotográfico, opcio
nais oferecidos, como ensaio pré
casamento, quadros, pôsters, se

a edição da filmagem é de acordo _

com o que os noivos almejam, o
número de câmeras, quantidade
de cópias da edição entregues ao
casal e estilo de filmagem.

Aescolha dabandamusical ou

Dj é um momento muito delica
do. Caso não escolham um bom

profissional, podem estar colo
cando a festa em risco, não agra
dando os convidados e fazendo
com que a comemoração termine
bem cedo. Atualmente, bandas e

Djs possuem um repertório bem
diversificando para agradar a to
dos, mas, conheçam o trabalho
do profissional antes de fechar o

contrato, visitando algum evento

que o mesmo vá fazer.
A decoração é o charme do

evento e, se escolhida em con

formidade com o local, deixará
o ambiente mais aconchegante
para os convidados. Poderá ser

rústica, moderna, romântica,
tradicional, vintage, com cores

neutras ou bem vivas, o impor
tante é representar o espírito do

casal, fazer com que a decora

ção seja a "cara" do casamento e

principalmente que fique lindas
nas fotos..

Esses são os tópicos que to

mam mais tempo e demandam
mais dinheiro .. Já os convites,
lembrancinhas, bolo, doces, es

colha dos padrinhos, trajes e

afins, se programado com ante

cedência, podem ser vistos com

mais calma.
Não deixem a organização

desse momento especial para a

última hora, pois o sucesso de
um evento depende de seu pla
nejamento. Quanto mais tempo
para programar e prever possí
veis imprevistos, mais fácil de
solucionar e mais tranquilidade
para o casal, proporcionando
assim, ummomento único, ines

quecível e muito proveitoso.

o leitoll

Vamos nos casar!

Quando
o casal toma a inicia

tiva de marcar o casamento,
a primeira pergunta que vem a

cabeça é: por onde devo come

çar? Ideias surgem e sonhos co

meçam aflorar, mas, como em

muitos casos é o primeiro casa

mento de ambos, surgem incer

tezas e muitas, mas muitas dúvi
das, principalmente em relação
ao tempo, fornecedores, orça
mentos e o que deverá ser feito

primeiramente.
O primeiro passo é a lista de

convidados, que ajudará o casal
a ter um dimensionamento da

festa, se programando então com

orçamentos e. escolha do local
onde fará a recepção, lembrando
que muitos salões/restaurantes

possuem espaço limitado e regras
em relação a horários, taxas, gar
çons, bebidas e alimentação, por
isso, verifique tudo isso antes de
escolher o local para a recepção.

Façam a lista com calma e

coloquem todas as pessoas que
gostariam que fizessem parte
desse momento. É sempre bom
lembrar que quanto maior o nú
mero de convidadosmaior o gas
to com a festa. Após a lista pronta
é importante estabelecer uma

estimativa de verba que preten
de-se gastar com o casa.mento.

Após definida a lista de con

vidados e o orçamento, pode-se
marcar a data do casamento, fa
zer a reserva da Igreja e do local
da festa. Salientamos que tem

po é dinheiro, portanto, quanto
mais tempo o casal tiver para
organizar as festividades, mais
dinheiro consegue economizar.
Outro ponto importante a ser

ressaltado é que muitos forne
cedores abrem a agenda para
reserva de datas com bastante

antecedência, outros agendam,
no máximo, para o ano seguinte,
principalmente Igrejas. Se tiver
uma data prevista para uns dois
anos a frente, poderá haver certa
dificuldade em contratar alguns
fornecedores.

Com data, número de convi
dados e locais definidos, chegou
a hora de contratar os profissio
nais que irão fazer parte e auxiliar
nesse dia tão especial na vida do
casal. O mais indicado é contra
tar primeiramente a assessoria e

o cerimonial. A cerimonialista é

aquela pessoa que vai indicar os
melhores profissionais, negociar
descontos, ver pacotes promo
cionais, aconselhar em todos os

momentos, com dicas e ideias e,

principalmente, será os "olhos"
dos noivos no dia do evento, co
ordenando os fornecedores, para
que tudo saia conforme o previs-

Protocolo: 31519 Sacado: CLUBEDOS CARROCEIROS 13 DEMAIO CNPJ: 10.504.070/0001-30

Endereço: Rua 13 de Maio Baixo n° s/no, 13 deMaio Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente:
MUlTIFACTO FACTORING lIDA CNPJ: 00.998.566/0001-54 Número do Título: 505-A Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data

Vencimento: 11/05/2012 Valor: 1.201,50 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
68,54, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Jordana SaIomon
Laube • SIem. Eventos

ERRATA
O texto acima foi publicado

naspáginas2 e4 doEspecialNoi
vas, publicado em 22 de maio, O
crédito - não atribuído naque
ui data- é de Jordana Salomon
Laube - SternEventos.
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Oomérefo Lojista

pliandoo
conhecimento

•

novarejo
Temas abordados na convenção motivam

empresários a qualificar para o atendimento

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

Da redação

Apresença de palestrantes
com alta bagagem de co

nhecimento do mercado- du

rante a 44a Convenção Estadual
do Comércio Lojista, que come
çou ontem em Iaraguá do Sul,
serve de motivação para os em

presários do ramo ampliarem o

conhecimento. Entre os 1,3 mil

participantes do encontro, 150

empresários jaraguaenses es

tarão concentrados nos temas

para o desafio de colocar em

prática as novidades apresenta
das e melhorar a qualidade do

serviço no negócio.
O presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas de Iaragua
do Sul, Neivor Bussolaro, dis
se que os empresários devem

sempre se.manter atualizados

e atentos as mudanças de com-

Os assuntos vêm

ao encontro das

necessidades

vividas por esses

empresários,
sem utopias.

Wanderlei Passold,
coordenador

portamento do mercado. A

busca de informações deve ser

predominante para que se en

tendam os desejos dos clientes.
"A participação nesse even

to possibilita que as pessoas
tenham uma noção atual da
economia nacional e mundial

e sobre as tendências do mer

cado. Quem souber tirar o má
ximo de conhecimento do que
foi apresentado e levar para
essas empresas e transmitir

esse resultado aos consumi

dores terá um serviço melhor",
avalia o dirigente.

Durante o congresso, que
termina amanhã, os temas tra

tados pelos palestrantes Ricar

'do Amorim, Allan Barros, Leila
Navarro e Roberto Shinyashiki
abordam economia e a política,
marketing de vendas, compor
tamento do mercado e motiva

ção. Além disso, será realizado

um painel com a troca de ex

periências entre lideranças em
presarias que vai tratar sobre os

desafios do setor e como super.
O coordenador geral da con

venção,Wanderlei Passold, dis
se que 95% dos participantes
são profissionais de empresas
de pequeno e médio porte. E a

pauta dos assuntos abordados

vai tratar de temas voltados a

esse meio. "Os assuntos vêm ao

encontro das necessidades vivi
das por esses empresários, sem
utopias. As ideias apresenta
das são objetivas e claras, para
que possam ser colocadas em

prática", destaca. Dona de uma

loja de roupas no bairro Bar

ra do Rio Cerro, Almira Schulz

Ronchi, costuma participar
de eventos que tratam sobre a

qualificação do setor. Para ela,
o mercado está cada vez mais

competitivo e exige uma reno

vação constante dos envolvi-,
dos. "Buscamos também a inte

gração e motivação para nossa

equipe de trabalho", conta.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

CONVENÇÃO Abertura do evento aconteceu ontem no Centro da Scar

Fidelização

Objetivo é conquistar o consumidor
O gerente comercial de uma gráfica com 110

funcionários, Dirceu Rodrigues da Silva, busca
no evento termais conhecimentos das ferramen

tas que possam ajudar na fidelização do cliente

com a empresa. Na visão dele, como o mercado

está bem concorrido e todas as empresas pos-

suem similaridades em equipamentos e quali
dade dos produtos, o diferencial para manter o
cliente próximo é o atendimento. ''A motivação
para atender mais e melhor é o grande desafio.

Nesse mercado competitivo, a diferença será, a
forma como a empresa trata o cliente", comenta.

Clientes estão mais

exigentes, segundo lojista
Com a experiência de 45 de informações com colegas do

anos no comércio, o empresá - ramo vindos de outras regiões
rio do ramo de calçados, Arno do Estado e focados nas pales
Beber, comenta que durante tras dos especialistas nos temas
esse tempo, o perfil do consu -

_ apresentados, principalmente
midor mudou muito. Por esse na questão domarketing e aten

motivo, a exigência dos profis- dimento. "O consumidor está

síonaís que atuam nesse setor é mais informado e exigente. Essa
de atualização e de buscar a sin- postura faz com que o vendedor

tonia com as necessidades dos esteja sempre preparado para
consumidores. Ele participa da atender a necessidade dele. A

Convenção do Comércio Lojista meta é cativar naturalmente o

com a atenção voltada à troca cliente", conta.

HOJE
• 8h30: Palestra Ricardo
Amorim - "Economia

e política"
• lOh30: PalestraAllan
Barros - "Marketing
em vendas"

• llh40: Palestra
Leila Navarro -

"Comportamento
e motivação"

AMANHÃ
• 8h30: Painel "DNA do

Varejo" com Fernando

Lucena, Giuliano
Donini, Roque Pellizzaro
Junior, Sérgio Alexandre
Medeiros e Carlos

Stegernann (mediação)
• lOh: Palestra
Roberto Shinyashiki -

"Motivação"
• 20h: Cerimônia de
encerramento - Pavilhão

Municipal de Eventos

'"

EMPRESARIO Arno Beber analisa que
consumidormudoumuito nos últimos tempos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tristeza e revoltamarcam o velório
Família e amigos se despedem de Dorneles

Machado Antunes,morto com um tiro na nuca

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antônio

Um clima de saudosismo e

revolta marcou a despedida
do funcionário de uma empresa
de painéis de publicidade, Dor
neles Machado Antunes, 41 anos.
Ele foimorto comum tiro nanuca
na manhã de quarta-feira depois
de ter sido rendido, juntamen
te com o colega André Siqueira,
por dois homens armados, num
terreno localizado às margens da

BR-280, entre os municípios de
Guaramirim eAraquari.

Durante o velório, realizado
ontem, num templo da Assem
bleia de Deus, no bairro Schro
eder 1, em Schroeder, amígos
recordavam dos desafios supera
dos no dia a diapelo trabalhador.
Antunes era natural de Santa

Rosa, interior do Rio Grande do
Sul. Ele morava há 18 anos no

bairro. Era casado com Renata e

tinha três filhos - um de 16, outro
de 15 e uma criança de dois anos.

Na cerimônia de despedida,
os colegas recordaram o amigo
morto. A família de Antunes ca

tivou a amizade na vizinhança.
O comerciante Moacir Zamboni
era conhecido da vítima, e reve

lou o sentimento de dor e sau-

dades dos presentes ao falar do

amígo, IIEra muito ligado à fa
mília. O chimarrão e o churras
co, nos fins de semana, eram os

hábitos dele", lembra. Zamboni
conta que a família é muito co

nhecida na região, inclusive pelo
trabalho de Agente Comunitária
de Saúde, exercido por Renata.

O sentimento de revolta
.

pela forma como Antunes foi
morto também estava presente
nos grupos que se formaram no

\

lado de fora do templo, onde o

corpo estava sendo velado. "Ti-
.

raram a vida de uma pessoa tra
balhadora e dedicada à família",
exclamou um amigo da vítima,
que preferiu não se identificar.

Dois irmãos. de Antunes vie
ram do estado gaúcho para se

despedir. Colegas de trabalho
também estiveram no velório.
Um amigo próximo a família
contou que todo o ano a família
de Antunes tirava férias no Rio
Grande do Sul. O corpo foi en
terrado ontem, em Schroeder.

Dorneles era
casado e tinha três
filhos· de 15 e 16

anos e um bebê de

apenas dois anos.

ÚLTIMO ADEUS O velório foi realizado ontem, no bairro Schr�der 1

Detido teria confessado o crime
Os suspeitos de ter come

tido o assassinato de Dorneles
Machado Antunes, Maico Ra
fael da Rosa, 24 anos, e Leonar
do José Alves, 26 anos, estão
detidos no Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

A dupla é acusada damorte
e também de terem roubado o

caminhão da empresa em que

Carro incendiado
EDUARDO MONTECINO

Um Renault Sandero foi totalmente queimado por causa de um problema »,

elétrico, mas ninguém se feriu. O incêndio ocorreu na tarde de ontem, .quando
o veículo descia o mórro do Parque Aquático Krause, no bairro Águas Claras,

em Jaraguá do Sul. Os Bombeiros precisaram de dois mil litros de água
.
e espuma e levaram cerca de dez minutos para conter as chamas.

Antunes trabalhava.. Os assal
tantes foram presos pelaPolícia
Militar, logo depois do crime,
quando fugiam com o veículo
em direção aMassaranduba.

O delegado da Polícia de
Guaramirim, Daniel Dias, dis
se que Maico da Rosa teria as

sumido' a autoria do disparo.
Quanto à maneira como foi

Amizade

Três furtos
em uma noite
Duas motos e um carro foram
furtados das garagens, em
ocorrências diferentes. UmGolf
vermelho, com placas GVf 4167,
de Iaraguá do Sul, foi levado na
madrugada desta quarta-feira.
Uma Biz e uma Tornado, tam
bém foram furtadas no bairro
Amizade. As vítimas só percebe
ram namanhã de ontem.

praticado o crime, o delegado
disse que a impressão é de que
o disparo teria sido acidental.

Dias falou que os dois sus

peitos presos vão responder
pelo crime de latrocínio (rou
bo seguido de mortel.Caso fo
rem condenados, a dupla pre
sa poderá receber uma pena
de 20 a 30 anos.

Homicídio

Júri popular
acontece hoje
Ediniz Pinheiro de Castro vai
ser julgado hoje emTribunal do
Júri pelo assassinato de Nelson
Ramos Granda, em agosto de
2001. Castro estava no Líder
Clube e teve desentendimento
com outros frequentadores. Ele
disparou três vezes contra o
ônibus guiado por Granda, que
também era segurança do salão.
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Três jaraguaenses de ferro
Triatletas de Jaraguá
do Sul disputam no

domingo o Ironman

Brasil, onde colocarão
a prova seus limites

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Três atletas de Jaraguá do
Sul se preparam para desa

fiar os limites de seus próprios
corpos no domingo, dia 27. Em

Florianópolis, disputam o Iron
man Brasil 2012, realizado em

Iurerê Internacional. A prova
será disputada 'por 2.000 atle

tas, de 40 países, que esgotaram
as inscrições em aproximada
mente catorze minutos.

O Ironman é uma variação
do triatlo e surgiu em 1974, nos
Estados Unidos. A prova con

siste em nadar 3.8km, pedalar
180.2km e correr 42.2km. No

total, a etapa brasileira distri
bui 50 vagas para a final mun

dial, no Havaí, além de um prê
mio de US$ 75mil para os oito
melhores profissionais.

Fora da disputa profissio
nal, Marcia Milcke, Renan Kra-

wulski e Luis Fernando de
Oliveira treinam duro para
fazer uma boa apresentação
e cruzar a linha final. Destes,
o mais experiente é Oliveira

(47 anos), que já disputou
por três vezes o Ironman

70.3, onde metade da distân
cia é percorrida.

Este será o primeiro Iron-

ARQUIVO PESSOALIDIVULGAÇÃO

LIMITES Mickle disputou aMaratona do Atacama na preparação

ARQUIVO PESSOALIDIVULGAÇÃO

ACELERANDO Marcos Pellense vai comIallte à

Ascurrà, atrás da liderança na 1 ..�':»�. �I��t: I I t

man na distância completa e

ele espera terminar a prova
dentro do limite de 17 horas.
"Minha expectativa é termi

nar a prova. Simples assim. Se
der, gostaria de terminar com

alguma dignidade, tendo cor

rido amaior parte do tempo e

. sem precisar de cuidados mé
dicos", analisa.

Milcke compartilha do
mesmo desejo. "Já estou me

preparando há três anos, isto
só para completar a prova.
Muitas vezes tenho que acor

dar às 4h para treinar, percor
rendo mensalmente 15.000km
de natação, 900km de bicicle
ta e 140km de corrida", com
pleta o triatleta de 48 anos.

Três pilotos na CopaSanta
Catarina de velocidade

A segunda etapa daCopa San
ta Catarina de velocidade na terra
acontece no fim de semana, no

autódromo MaxMohr, emAscur

ra. A competição promovida pela
Federação de Automobilismo do
Estado de Santa Catarina (Fauesc)
é composta por quatro etapas e

oito provas, todas disputadas na

cidade doAltoVale do Itajaí.
Três pilotos da região estão

inscritos no campeonato.. Um
deles é o jaraguaenseMarcos José
Pellense (#28), que vai em busca
da liderança da categoria 1.600

Light, destinada a pilotos nova

tos. De momento ele se encontra

seis pontos atrás do líder Iomer
son da Silva (#20), de Navegantes;

Outro representante da re

gião nesta categoria' é o gua
ramirense

.

Jonas Weselowski

(#31), que 'não somou pontos
na etapa de abertura. Já na cate
goria Mini Tubular "B ", o piloto
de Iaraguã do Sul Carlos Mene
zes (#55) ocupa a segunda colo
cação. Carlos Sestrem (#33), de
Blumenau, é o líder, com uma .

vantagem de oito pontos.

Marcos Pellense,
Jonas Weselowski
e Carlos Menezes

representam o

Vale do Itapocu
na competição.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Futsal

Novo técnico
A sequência de resultados

negativos custou o emprego
de Renato Vieira no comando
da CSM/Pré-Fabricar. O cargo
passa a ser ocupado por João
Carlos Barbosa, o Banana. De

férias do Kairat, do Cazaquis
tão, ele comanda a equipe ao

menos até o fim de julho. O au

xiliar Augustinho Ferrari passa
a acumular a função de super
visor, enquanto o preparador fí
sico Fio abre espaço para Adair.

Bocha

Duplas
emXaxim

o Clube Atlético Baependi
participa do Campeonato Ca
tarinense de bocha rafa valo em

duplas, que acontece em Xaxim
entre hoje e sábado. "O campe
onato terá trinta e dois clubes e

deve ser muito forte", analisa o

técnico Carlos Américo. A dupla
azul e branco será formada por
Rafael Silva e Benate. Rafa tem

apenas 23 anos, mas já acumula
diversos títulos namodalidade.

Basquete

Unimed
Trioball

A Associação Jaraguaense
de Basquetebol (Ajab) promove
no sábado, dia 26, o XI Unimed
Trioball. O evento, destinado
aos atletas de 10 a 14 anos, será
realizado no Colégio Marista.
No período matutino ocorrem

os jogos do naipe feminino (8h
às 12h) e no vespertino o mas

culino (l3h às 18h). O evento

tem apoio da Weg (através do

projeto "ABala daVez"), daUni
med, do Sesi e da FME.

Voleibol

Estadual
Infanto

Jaraguá do Sul sedia até ama

nhã a segunda etapa do Campe
onato Catarinense infantil mas

culino, evento promovido pela
Federação Catarinense de Vo
leibol. Os jogos serão realizados
na SER Marisol, onde a Marisol/
FME enfrenta Rio do Sul (hoje,
20h), Criciúma (sábado, 10h30) e
Palhoça (sábado, 17h30). A equi
pe ocupa a segunda posição na

tabela de classificação.
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ODALINHA
VOLKSWAGEN COM ATÉ SÁBADO

ATÉ ÀS
17HORAS

DE DESCONTO

WWW.vw.com.br. Promoção válida até 25/05/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veículos com motorização até 2.0.
Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabrícação e montagem em componentes
internos de motor e transmissão (exceto Kombí, limitada a BO.OOO km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: OBOO 701 2B34.
SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
NÚClEO DAS

CONCESSIONÁRIAS
DE VEICIJI.OS
ACIIs.APfNI

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibiUdade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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