
LigaFotsal
Umavirada para
entrarnahistória

Eleições 2012
Partidos estão
definindo alianças
Junho chega esta semana
aproximando-se do prazo
estabelecido pelo Calendário
Eleitoral para que as siglas
iniciem as convenções.Veja
como está o cenário político
em Schroeder. Página 6

·Vitrine
Pré-candidatos buscam

visibilidade antes
do período eleitoral.
Campanha só vale

depois do dia
7 de julho .

Daiana
Constantino

lenário, página 7

Depois de sair na frente,
sofrer a virada e ficar atrás
no placar por 4 a 1, CSM/

. Pré-Fabricarmostra força,
marca quatro vezes e

alcança uma grande vitória
sobre o São Paulo. Página 22

Começa hoje a 6& edição da Feira do L·
o idealizador doevento, Carlos Hemique Schroeder, mostra um dos dez expositores instalados na"

Praça Angelo Piazera que eontam a história da evolução dos livros. Há outras novidades, como exposições
de obras antigas, bibliotecamóvel e um estande com títulos da literatura internacional-.PágiDas 4 e 5
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Cenário econômico
\

Um grupo seleto de empresários da

região participa hoje, na Associa

ção Comercial e Industrial de Blumenau
(ACIB) de uma palestra com o sócio dire
tor da Vokin Investimentos, Igor Morais.
No encontro, ele vai apresentar uma aná
lise do cenário econômico nacional e in
ternacional. Pretende esclarecer os acon
tecimentos que mexem com a economia
de alguns países da Europa. Vai abordar
as questões relacionadas com as crises
na Grécia e Espanha e contextualizar
com todo bloco europeu. AVokin Inves
timentos tem sede em Porto Alegre. Mo
rais também é professor do curso de Pós-

graduação em Economia da Unisinos, em
São Leopoldo (RS). Na palestra com os

empresários ele também vai abordar a re
alidade interna. "Vou mostrar que a crise
na Europa não atingiu o Brasil", conta.

Ele avalia que o crescimento no País
nesse ano vai manter o mesmo patamar
de 2011, numa variação de 2,5% e 2,7%.
Como vai estar numa região onde a in
dústria têxtil é forte e o lamento do setor

é com a concorrência de produtos im

portados e a perda de mercado, Morais,
destaca que o custo da mão-de-obra para
esse segmento praticamente inviabiliza a

competitividade.

EDUARDO MONTECINO

fJV'O ca ã,o postal
Uma das consequências da realização da convenção dos lojistas na cidade foi a
implantação de uma nova estrutura no entorno do Cejas e do Centro Cultural da Scar.
O estacionamento foi ampliado e pavimentado, ganhou umamodema iluminação e

também uma Esplanada das Bandeiras. O espaço agora acomoda 300 veículos e

vai ajudar a solucionar o problema de falta de vagas em eventos demaior porte.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal em exercício

COMMODITIES

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 96/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CRIANÇA E ADOLESCENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDÜCAÇÃO E SECRETARA MU
NICIPAL DE SAÚDE. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: ·Contratação de serviços de en

genharia com fornecimento de material e de mão de obra, para construção, infraestrutura e equipa
mentos comunitários (Cras, ESF, CMEI e quadra poliesportiva e paisagismo) em anexo ao conjunto
habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, situado na Rua 251 - João Wiest Junior também
BR 280 Rodovia Federal Prefeito Engelbert Oechsler, bairro Ribeirão Cavalo, em conformidade
com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA EN
TREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 29 de junho de 2012, no Setor de Protocolo
desta Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital estará

disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do
Edital (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária-Quantitativa), deverão ser retirados na Gerência
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário
das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de
taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirada
no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima. ORÇAMENTO MÁXIMO DA
OBRA: R$ 2.009.066,27 (dois milhões nove mil sessenta e seis reais e vinte e sete centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima
ou pelo fone: (0**47) 2106-8147 (Enq? Ivan) ou pelo Fax (0**47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail:

id8920@jaraguadosul.sc.gov.br (Enq? Ivan/Projetos). Jaraguá do Sul (SC), 23 de maio de 2012.

Cursos Senai
A unidades do SENA! em

Jaraguá do Sul abriu inscrições
para seis cursos técnicos e dois
cursos superiores de tecnologia.
As formações são nas áreas de'
eletromecânica, eletrotécnica,
eletrônica, mecânica e vestuário. As

inscrições para os cursos superiores
de Fabricação Mecânica e de

Produção deVestuário podem ser

feitas até o dia 2 de julho e pará
os cursos técnicos até o dia 23 do
mesmo mês. Mais informações pelo
fone 0800 481212 e pelo endereço
www.conhecimentoamais.com.br.

BMW
O presidente daBMWno Brasil, o
executivo IõrgHenningDornbusch,
palestra hoje em Iaraguã do Sul,
durante o primeiro Encontro de
Ideias. O evento, que acontece às 19h
na Scar, é promovido pelaAssociação
dos Dirigentes deVendas eMarketing
do Brasil em Santa Catarina (ADVB /
SC). Na palestra o executivo vai
falar sobre os planos da empresa de
automóveis alemã na região.
A expectativa é que aBMW confirme
a construção da primeira fábrica no
Brasil, em SantaCatarina, cidade
que temmais chances de sediar a
montadora é Joinville. Os ingressos
custam R$ 25 para associados e R$40
para o público em geral.

Olho fatal
Essa empresa têxtil de Iaraguá do
Sul programou para o período de 31
demaio a 17 de junho a tradicional
Ponta de Estoque. O evento

.

movimenta o entorno da sede da

empresa, no Iaraguá Esquerdo.

MEGASENA
SORTEIO N° 1392
02 - 08 - 12 - 28 - 33 - 43

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04661
1 ° 57.998 600.000,00
2° 14.886 12.000,00
3° 52.130 9.000,00
4° 35.602 8.100,00
5° 06.194 7.698,00

QUINA
SORTEIO N° 2907
16 - 36 - 44 - 53 - 61

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1248
15 - 19 - 24 - 26 - 36
37 - 43 - 48 - 55 - 58
60 - 69 - 72 - 74 - 80
81 - 87 - 92 - 95 - 00

DUPLASENA
SORTEIO N° 1075
Primeiro Sorteio
04 - 05 - 14 - 15 - 23 - 35

Segundo sorteio
04 -)1 - 13 - 30 - 33 - 48

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

.!!l.... .. g!.9..�9.0(o. ��:��.���.:�g.1.� ..

CUB 1.140,10 MAIO.2012

BOVESPA 1&' 1,38% 28.MAIO.2012
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.. -0,07% 28.MAIO.2012
...... . .

PETR4 18,79 1/#10,80%
VALE5 36,10 '1811,04%
BVMF3 9,57 'to,63%

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

POUPANÇA 0,5470 29.MAIO.2012

NASDAQ
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\
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LIBRA (EM R$) 3,1084 3,1099 1&' 0,04%

US$ 108,900
US$ 1576,210
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC

o poderbanalizado
damídia

Ocomentarista econômico Luis

Nassif, num artigo recente, foi
muito explícito ao analisar a influ
ência da mídia na opinião pública,
principalmente nos temas ligados ao

mercado e à economia. Os-grandes
meios de comunicação demassa, que
possuem uma ampla penetração na

sociedade, se especializam em criar
bordões de rápida assimilação, que
terminam vulgarizando-se devido à
sucessiva repetição, desde executivos
com formação econômica duvidosa
até em conversas de botequim des
contraídas. Não é por acaso que o

impacto destes discursos banalizados
termina influenciando tanto nossa

sociedade. Conceitos emitidos de for
ma superficial possuem uma eficácia

arrasadora, principalmente porque
são reproduzidos por indivíduos que
tentam impressionar repetindo as

certezasmediáticas.
Sabe-se que a construção de qual

quer tipo de discurso sempre está
subordinada a juízos de valor. Dificil
mente somos isentos destes, pormais
que façamos um esforço em sermos

imparciais. Todos os indivíduos têm,
emmaior ou menor grau, suas prefe
rências políticas. A visão da realidade
social depende desses condicionan
tes, sejam por interesses classistas ou

corporativos. No entanto, deve existir
na essência das opiniões algum tipo
ou conteúdo metodológico, senão as

ideias são expressas através das arma
dilhas do senso comum. Ou pior, por
meio de informações veiculadas de
forma fragmentada e confusa.

Até recentemente, conforme foi

citado por Nassif, o discurso do mer
cada estava centrado nos problemas
da inflação. Justificavam-se os níveis
da taxa de juros como mecanismo

preventivo, aomesmo tempo em que
se criticava qualquer redução da Selic
porque acirrava a inflação.No instan
te,que a taxa foi reduzida, começaram .

.

os alertas anti-inflação. Aumentaram
os gastos sociais, e agritaria era contra
a gastança. Quando o Banco Central
reduziu a Selic, e mesmo assim a in

flação continuou caindo, o discurso
mediático se esvaziou. Desse modo

surgiu a necessidade imediata de re

fazer os chavões, ou "recriar os bor
dões" com diz Nassif.

Agora o ataque se centra nasme

didas de redução do custo do finan

ciamento, que foram taxadas de te

meráriaspor induzir o consumidor ao
"endívidamento irresponsável". Não
existe nada que conforme os arautos

do desastre. Estes senhores - diga-se
mídia e seus exegetas - não recorrem
a uma análise econômica mais apu
rada que, livre de sofismas, só pode
se desenvolver com sustentabilidade
a partir de dois condicionantes his
tóricos: consumo e investimento. A
base de consumo se amplia pormeio
do mercado interno, assim como o

externo com políticas de exportação.
Namedida em que se cria ummerca

do interno, é necessário estimular o
investimento na produção, de modo
a ampliar a capacidade produtiva do

país. Com isso, geram-se mais em

pregos qualificados, que se revertem
em consumidores, completando, as
sim, o ciclo de crescimento.

Com.partilbe a sua opinião. ESCI"eva"llos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

.'
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.
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redacao@ocorreiodopovo.com.'b"
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Querem nos tapear
"'\ Tocê não se dá conta mas existe um "exercito"
V invisível buscando convencer-nos a tornar ve

lho tudo o que possuímos. Esse processo se chama
de "obsoletismo psicológico", o que em publicida
de/propaganda significa tornar, antes do tempo,
psicologicamente velhos os nossos pertences. Car
ros, produtos da linha branca, equipamentos ele
trônicos, tudo, tudo é levado a um "envelhecimen
to" apressado para que nos livremos das nossas

"velharias" e gastemos mais, comprando o "novo".
Tem cabimento, por exemplo, que já estejam

anunciando carros 2013? Pois estão anunciando,
como se esses carros estivessem a trazer novidades
de talmodo que seu carro de hoje pudesse ser con
siderado uma lata velha ... Esses modelos 2013 ago
ra anunciados são rigorosamente iguais aos carros

de hoje, nenhuma novidade. No máximo os caras

trocaram um pisca - pisca qualquer, nadamais. Mas
é suficiente para que nos tornemos aborrecidos
com o nosso carro "velho", ano 2012 ...

O objetivo desse "obsoletismo psicológico" é nos
fazer gastar, pôr a mão no bolso e dar movimento à
roda comercial que não pode parar. Bom, já contei

aqui de um anúncio publicado em jornais america
nos por um escritório de advogados que dizmais ou
menos assim: liA vida é curta, divorcie-se". E davam
o endereço do escritório, deixando muito claro que

. com eles o divórcio iria rápido... Quer dizer, não fal
ta muito para que alguém anuncie no jornal: - "Mas
como, você continua ainda com a sua "velha" mu

lher? Com o seu "velho" marido? Troque já, facilita
mos o andamento do processo. É só o que falta. Toda
essa pressa em anunciar em 2012 carros com o ano

de 2013 é para tapear os desavisados, os ignorantes,
que, convenhamos, é a grande maioria dos que an

dam por aí de automóveL E não tem um Procon da
vida que dê um basta a essamentira. Como é que al-

guém produz em 2012 o que só poderia ser produzi
do em 2013? Cadeia para os que tentam nos enganar! ",--j

;
. -

Horror
A pesquisa é antiga, não melhorou em nada.

Mais de 80% dos pais brasileiros não sabem o

número do telefone da escola dos filhos, nem o

nome da rua da escola.muitas vezes. Não sabem
nada, simplesmente empurram os filhos para a

desova escolar. E muitos desses pais miseráveis
existenciais ainda acham que porquepagam um

"bom" colégio não precisam assumir as rédeas
da instrução e da educação dos filhos. Irrespon
sáveis. Dá nisso que anda por aí.

Velho

Quando um sujeito tem idade e não tem edu

cação é um velho, uma velha. Quando tem, é um
idoso, idosa. Dia destes num consultório dentá
rio em Florianópolis, um velho, um velho todo

metido, quando foi chamado para a consulta,
levantou da cadeira e deu três tossidas que qua
se expeliu os pulmões pela boca. Sem lenço nem
proteção, na cara de todos. E ninguém deiz para
um velho desses que ele é um porco.

Falta dizer
o "governo" criou a tal Lei de Acesso à Infor

mação, quer dizer, podemos saber de tudo, trans- .

parência total quanto ao que fazem na esfera fe
deral, certo?Veja estamanchete do Estadão, já de .

cara, para começar: - "Senado não vai divulgar
folha de pagamento de funcionários". Começou
bem. E sabes por quê? Pelas tantas e tantas sa

fadezas "oficiais" que dão ao pessoal do senado
uma vida folgada que os trouxas operários, aqui
fora, nunca vão conhecer. Embusteiros!

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br 'Chefe de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· fl.'1ll'les: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 'il.�imdl.iríi'ls: 2106-1936 • Plal'ltão Redação: 922H268
•Comercia!: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 ' 9132-5491/8446-6817 ' Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. Prefe�oWaldemar Grubba, 1400 - Baependi • CEP 89256-500 • CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
. . . ,
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Feira do Livro

Festa da Literatura começa hoje
FOTOS MARCELE GOUCHE

De hoje até 8 de junho,
a PraçaÂngelo Piazera
se torna um complexo
educativo cultural

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Na manhã de ontem, livreiros de vá
rias cidades iniciavam a montagem

dos estandes na PraçaÂngelo Piazera, no
Centro de Iaraguã do Sul, onde acontece

de hoje até o dia 8 de junho, a sexta edição
daFeira do Livro, considerada atualmente
como o. principal evento literário do Esta
do. No ano. passado, foram quase 67 mil

visitantes, quase metade da população
do município. "Com as visitas das esco

las, temos um público maior que a Feira
do. Livro de Ioinville" comenta o escritor e
editor Carlos Henrique Schroeder, ideali -
zador e coordenador geral do evento.

DE VOLTA Enedir e Tatiane, de Erechim (RS),
estão participando da feira pela quinta vez

\.

Com as visitas das escolas,
temos um público maior que
a Feira do Livro de. Joinville.

Carlos Henrique
Schroeder, idealizador

ESPAÇO MAIOR Esta edição ocupa 2.200
metros quadrados na Praça Ângelo Piazera

Obras

Estande
internacional

..,'""i!tI.' ��'IlI<1��<llfI-)"""I'��liI:'
�� rI ..."", • I. I I �Ii -

I.

Esse ano, a feira conta com dez exposi
tores de Santa Catarina e ·outros Estados.
Um dos estandes vai expor e comercializar
obras em espanhol e inglês. Juliana Duarte
veio de Florianópolis, representando a dis
tribuidora de livros infantis Clássica Cultu
ral. "Temos livros para venda a partir de R$
3. A maioria não custa mais do que R$ 15,
mas tambémhá livros devaloresmais altos",
conta Da cidade gaúcha de Erechim, repre
sentando a distribuidora de livros infantis
e infanto-juvenis, vieram Enedir Delazeri e
Tatiane Bernieri. "Já é a quintavez que parti
cipamos daFeira do Livro de Iaraguá do Sul",
conta Delazerí, "Vendemos livros a partir de
R$ 1,mas há outrosmais caros, que chegam
a R$ 70", completaTatiane. "A expectativa de

. vendas é amelhor possível", afumam.

Biblioteca móvel

Projeto Casulo
Esta edição do evento conta com a presença de um micro

ônibus, utilizado para abrigar uma biblioteca móvel, do Projeto
Casulo. O veículo ficará exposto durante toda a feiraparâ visitação
pública. O investimento, de R$ 350mil, foi viabilizado pela empre�.
saWeg, através da LeiRouanet, de incentivo à cultura.Abiblioteca
móvel está equipada com televisor tela LCD de 32 polegadas, apa
relho de DVD, notebook com acesso à intemet.frigobar, ar-condi-. .".,

cionado, banheiro e estantes para cerca de 600 livros.

AUTORES ESTRANGEmOS Um dos estandes
da feira traz títulos ingleses e espanhóis

Qualidade

Para
formar
leitores

"Não queremos que o. evento

seja só mais uma feira, um co

mércio. Estamos nos afastando

daquele conceito de ser umaBie
nal em miniatura para ser uma

pequena feira literária, preocu
pada com a formação de leitores
de qualidade", explica Schroeder.

O ponto alto da programação
de hoje ocorre às 14h, com a pa
lestra ''A cor da poesia",ministra
da por Roseana Murray, a mais
importante

.
poeta contempo

rânea brasileira para crianças e

jovens. Graduada em Literatura
e Língua Francesa desde 1973,
pelaUniversidade de Nancy, pu
blícou seu primeiro livro infantil
em 1980. Desde então lançou
mais de 60 títulos e já teve várias
obras premiadas.

O acesso para todas as pa
lestras é livre, mas deverá ser

respeitada a capacidade do au

ditório e a ordem de chegada.
Para a palestra de Ziraldo, que
acontece na sexta-feira, dia 1°,
às 10h, será necessário retirar se
nhas entre hoje e 31 de maio, na
secretaria da Feira do Livro, na
PraçaÂngelo Piazera.

A Feira do Livro é aberta ao

público e funciona das 9h às 21h,
de segunda à sexta; das 9h às 19h,
no sábado; das 10h às 18h, no
domingo, O evento é uma rea

lização da Design Editora e Pre
feitura de Jaraguá do Sul, através
da Fundação Cultural e Secre
taria de Educação, Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Re- '

gional, Sesc Santa Catarina, com
�". ...,patrocínio daWeg e apoio. do jor- .

nalO Correio. do Povo.

www.ocorreiodopovo.com.br
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CONFIRAA PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

• HOJE
• 9h - Abertura oficial do evento.
• 9h30min e 10h15min - Espetáculo "Ciranda de Xita", com Bel Bandeira

(Ma'ratona de Contos do Sesc). Para crianças a partir dos 6 anos

• llh - Lançamento do Livro "Tatuí - O Príncipe dos Palmitos,
com Humberto Soares (Joinville).

• 14h - A cor da

poesia, com
Roseana Murray

Roseana Murray é a mais importante poeta contemporânea brasileira para

crianças e jovens. Graduou-se em Literatura e Língua Francesa em 1973,
na Universidade de Nancy, e publicou seu primeiro livro infantil em 1980.
Desde então lançou mais de 60 títulos. Recebeu o Prêmio "O Melhor de
Poesia" da FNLIJ nos anos 1986, 1990 e 1997, e o Prêmio APCA em 1990.
Também recebeu o Prêmio Academia Brasileira de Letras em 2002 com o

livro "lordins" em parceria com Roger Mello. Desde 1994 faz parte da Lista de
Honra do I.B.B.Y. (Intemational Board on Books for Young People).

• 19h - Espetáculo "Vende-se poesia", com a Cio. Avenida

Lamparina. A partir dos 12 anos.

• 20h - Escritor em pauta: bate-papo e sessão de

autógrafos com Daniel Ricardo Behnke.
• 21h - Encerramento das atividades.

• 30 DE MAIO, QUARTA-FEIRA
• 9h -Início das atividades

,

• 9h 15, 10h, 14h 15, 15h - Espetáculo "Tem coroa,
mas não é rei", com Conta Cousos, de Chapecó
(Maratona de contos do Sesc). A partir dos 8 anos.

• 19h - Recital: "Clarices - Uma história no modernismo",
com a Cio. Adaga em Flor.

• 20h - Escritor em pauta: bate-papo e sessão de

autógrafos com Marcelo Ferreira.
• 21h - Encerramento das atividades.

.31 DE MAIO, QUINTA-FEIRA
• 9h -Início das atividades
• 9h15, 10h, 14h15, 15h - Espetáculo "O menino maluquinho", com a Cio.

Andante, de Itajaí (Maratona de contos do Sesc). A partir dos 6 anos.

• 19h - Lançamento da Revista Lambe-Lambe - Cio Andante (Itajai/'SC)
• 19h30 - Encontro do Lambe-Lambe
• 20h - Escritor em pauta - Bate-papo e sessão

de autógrafos com Thiago Kunitz Daniel
• 21h - Encerrcmento das atividades

• 1° DE JUNHO, SEXTA-FEIRA
• 9h - Início das atividades.
• 10h - As histórias de Ziraldo: bate-papo com Ziraldo
Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga-MG, em 24 de outubro de 1932.
É pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor.

Ziraldo é um fenômeno no Brasil e no �xterior. Seus personagens "O menino

maluquinho", "Saci Pererê" e "Mãe Docelina" conquistaram gerações.
• 14h15 e 15h - Espetáculo "O menino maluquinho", com a Cio. Andante
de Itajaí (Maratona de contos do Sesc. A partir dos 6 anos.

.

• 19h - Espetáculo "Baião de dois", com o grupo Panacéia, de

São Bento do Sul (Maratona de Contos do Sesc).
• 20h - Escritor em pauta: a crônica na Internet. Bate-papo com os cronistas

do site cronologicas.blog.com: Darwinn Harnack, Elyandria Silva, ítalo
Puccini, João Chiodini, Liandro Piske e Luciano de Aguiar.

• 21 h - Encerramento das atividades.

.2 DE JUNHO, SÁBADO
• 9h - Início das atividades.
• 10h às 13h -Intervenção "O palhaço amarelo", com
Rubens Franco, do Grupo Gats.

• 10h30min, 11 h30min, 13h e 15h - Espetáculo
"O rouxinol" com a Cio. Avenida Lamparina.

• 16h - Reapresentação do espetáculo "Baião de dois", com o grupo
Panacéia, de São Bento do Sul (Maratona de Contos do Sesc).

• 17h -"Pá e bola: futebol, mulheres e literatura", com Xico Sá
Jornalista e escritor, Xico Sá é pura irreverência. Escreve para os jornais
Folha de S. Paulo, Diário de Pernambuco, Diário do Nordeste, O Tempo e

Correio da Bahia ... Participou durante quatro anos a bancada do programa
Cartão verdedo 1V Cultura, e integra parte da bancada do Saia Justa,
programa exibido pelo canal a cabo GNT e capitaneado por Mônica

Waldvogel. É autor de "Chabadabadá" (Record), "Modas de macho e

modinhas de fêmea" (Record) e "Divina cornédio da fama" (Record).
• 18h - Quadrinhos, cinema e literatura, com Lourenço Mutarelli

Lourenço Mutarelli, nascido em São Paulo, em 18 de abril de 1964,
é autor dos romances "O cheiro do ralo" e "O natimorto", ambos
lançados pela Companhia das Letras e adaptados para o cinema.

É um dos roteiristas e desenhistas de quadrinhos rnois-nclornodos do país,
com destaque para "Quando meu pai se encontrou com o ET fazia
um dia quente" (Cio das letras) e "O dobro de cinco" (Devir).

• 19h - Encerramento das atividades.

• 3 DE JUNHO, DOMINGO
• 10h -Início das atividades.
• 11h - Espetáculo "O enigma do amarelo", com o

Grupo Gats. Para todas as idades.
• 15h - Espetáculo "O patinho feio", com o Grupo Gats.
Para todas as idades .

• 16h30min - Escrever para crianças, com Ovídio Poli Jr.
Ovídio Poli Junior é graduado em Filosofia (USP), mestre em

Educação (USP) e doutor em Literatura Brasileira (USP). Foi um dos
finalistas do Prêmio Guimarães Rosa/RFI (Paris - 1997) e vem recebendo

destaque em importantes concursos e prêmios literários brasileiros:
Paranavaí (2002), Paulo Leminski (2002/2005), Luiz Vilela (2005),
FLlPORTO (2005), Unicamp 40 anos (2006) e Newton Sampaio (2006).
Nascido em Campinas (SP), residiu na capital paulista e em 2005 passou

.

a morar em Paraty (RI). Organiza a programação literária da OFF FLlP

(evento paralelo à Festa Literária Internacional de Paraty) e ministra oficinas
de criação literária. Idealizou o Prêmio OFF FLlP de Literatura e é editor do
Selo OFF FLlP. Publicou a narrativa satírica O caso do cavalo probo (edição
do autor) e o livro de contos Sobre homens & bestas (Annablume). Ovídio
falará sobre seu último livro, o infanto-juvenil "A rebelião dos peixes".

• 18h - Encerramento das atividades.

.4 DE JUNHO, SEGUNDA-FEIRA
• 9h -Início das atividades.
• 9h 15 - Espetáculo "Tatuí - O senhor dos palmitos", com a Pequeninus
produções, de Joinville (Maratona de Contos do Sesc). A partir dos 8 anos.

• 10h - Espetáculo "Senhor das Borboletas", com a Pequeninus produções,
de Joinville (Maratona de Contos do Sesc). A partir dos 5 anos.

• 14h 15min - Reapresentação do espetáculo "Tatuí - O senhor dos

palmitos", com a Pequeninus produções, de Joinville
(Maratona de Contos do Sesc).

• 15h - Reapresentação do Espetáculo "Senhor das Borboletas", com a

Pequeninus produções, de Joinville (Maratona de Contos do Sesc).
• 19h - Espetáculo 'Ana cigana", com a Cio. Sandra Baron,
de Jaraguá do Sul. Para todas as idades.

.

• 20h - Literatura em pauta: bate-papo e sessão de autógrafos

Atrativos

'Vila da Leitura
Uma das novidades da feira este ano

é a liVila da Leitura", uma estrutura que
ocupa toda a Praça Ângelo Piazera e

abriga os estandes de venda de livros,
exposições, peças teatrais e contações
de história. São 2.200metros quadrados
de área para que os visitantes possam
aproveitar todas as opções que a Feira
do Livro oferece nesta edição. Na ten

da de 1.200 metros quadrados estão os

estandes de livros e é onde acontecem

as palestras. No Museu Histórico Emí
lio da Silva haverá duas mostras: Com
curadoria de Maria Cristina Pretti e Ân
gela Escudeiro, uma das exposições vai

com os escritores Adriano Niétzkar e Vanucci Bernard Deucher.

• 21 h - Encerramento das atividades.

'. 5 DE JUNHO, TERÇA-FEIRA
• 9h - Início das atividades.
• 9h15, 10h, 14h15, 15h - Espetáculo "Tá chovendo histórias",
da Cio. Caravana do Sonhar, de São Bento do Sul

(Maratona de Contos do Sesc). A partir dos 6 anos.

• 19h30min - Espetáculo "Maria Lavadeira", com Anderson Santos, do
Grupo Gats. A portir dos 12 anos.

• 20h30min - Escritor em pauta: bate-papo e sessão

de autógrafos com João Chiodini.
• 21 h - Encerramento das atividades.

• 6 DE JUNHO, QUARTA-FEIRA
.9h15, 10h, 14h15, 15h-Espetáculo "Uma canção para Finfo",
da Cio. Caravana do Sonhar, de São Bento do Sul (Maratona
de Contos do Sesc). A partir dos 6 anos.

• 19h - Reapresentação do espetáculo 'Ana cigana" com a

Cio. Sandra Baron, de Jaraguá do Sul.
• 20h - Escritor em pauta: debate e sessão de autógrafos
com Fernando Bastos e Elyandria Silva

• 21 h - Encerramento das atividades.

• 7 DE JUNHO, QUINTA�FEIRA
• 9h -Início das atividades.
• 9h15, 10h, 14h15, 15h - Espetáculo "Tecnópolis: a cidade sem livros",
da Cio. Colher de Pau, de Jaraguá do Sul (Maratona de Contos do Sesc).

• 10h às 13h - Intervenção "O palhaço amarelo", com Rubens

Franco, do Grupo Gats.
• .19h - Lobão a mil, com Lobão .

ícone da música brasileira, Lobão é conhecido por sua

irreverência, e pelos sucessos "Me Chama", "Revanche", "Vida bandida",
"Vida louca vida" e "Corações psicodélicos". Em 2010, lançou sua

autobiografia "50 Anos a Mil", que conta desde suas histórias da juventude,
até suas experiências como músico. Em 2005, ele começou a trabalhar
com televisão. Nesta época, apresentou o programa Saca Rolha, na
PlayTY, e de 2007 a dezembro de 201 O foi apresentador na M1V Brasil. Em
novembro de 2011, assinou com a Rede Bandeirantes para apresentar o
programa A Liga, no lugar do humorista Rafinha Bastos.

• 21 h - Encerramento das atividades.

• 8 DE JUNHO, SEXTA-FEIRA
• 9h - Início das atividades.
• 9h15, 10h, 14h15, 15h - Espetáculo "No país dos dedos
gordos" da Cio. Alma Livre, de Jaraguá do Sul. Todas as idades.

• 19h - Reapresentação do Recital: Clarices - Uma história
no modernismo, com a Cio. Adaga em Flor.

• 20h - Escritor em pauta: debate e sessão de autógrafos
com Charles Zimmermann e Sônia Pillon.

• 21 h - Encerramento oficial da feira.

FEIRA DO LIVRO ..
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compartilhar artisticamente. o material
poético que produzido pelas crianças e

adolescentes de 12 escolas em Jaraguá
do'Sul, durante a realização do projeto
"Marias e Fulaninhos - Troque uma Re
alidade por uma Poesia", com criação
e atuação da escritora e artista Ângela
Escudeiro. Destaca-se a exposição de
livros antigos, com exemplares de vá
rios períodos, com destaque para um

datado de 1451. Em frente ao prédio do
museu, ao ar livre, dez expositores vão
contar sobre o passado, o presente e o

futuro dos livros. "É uma exposição iné
dita no país", ressalta Schroeder,

EXPOSiÇÃO
• lI.fidio.'
��
e��"
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Cenário vai ganhando forma
Legendas estão
definindo alianças
e estratégias para

I

lançar nomes para a

corridamajoritária

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Com a chegada do fim de
maio nesta semana, aproxi

ma-se o prazo estabelecido pelo
Calendário Eleitoral de 2012 -

de 10 a 30 de junho - para que os

partidos políticos dêem início às

convenções, definindo alian

ças e escolhendo candidatos a

prefeitos, vice-prefeitos e vere

adores. No entanto, um cenário'

pré-eleitoral já vem sendo cons
truído na região, dando oportu
nidade aos eleitores de enxergar
alguns dos nomes que poderão
entrar oficialmente na disputa.

Em Schroeder, o governomu
nicipal é atualmente liderado pe
los partidos Pp, do prefeito Felipe
Voigt, e PMDB, do vice-prefeito
Luís Aparício Ribas. Com o pro
pósito de manter as legendas no
poder, ambas já vem se estrutu

rando e hoje as conversas indi
cam o nome de Ribas como pré
candidato a prefeito pelo PMDB.
Com Voigt encerrando seu se

gundo mandato, o PP ainda não
definiu <como vai se organizar,
mas pode abrir mão do cargo
para amajoritária.

"Tudo indica o PP apoiando
uma coligação com o PMDB,.
mas' não sabemos se vamos só

apoiar ou lançar pré-candidatos.
Também há conversações com o

PSI), .que tem o nome deValmor

(Píànezzer) há sua disposição
para .

candidato a vice", disse o

presidente do Pp, Harildo Konell,
�. �

comentando a possibilidade de

apoio à parceria entre PMDB e

PSD na majoritária, quebrando

ARQUIVOOCP

ATUAL VICE Luís .

Aparício Ribas deve sair
como cabeça de chapa

uma tradicional aliança com o

PMDB, desde 2004.
Em oposição à situação go

vernista, o PSDB tem trabalha-
. f�

do com o nome do ex-prefeito
Osvaldo Jurk (mandatário no

período de 2001 a 2004) para
candidato a líder do Executivo.
"E para vice, estamos abertos,
ouvindo outros partidos e ten

tando buscar uma aliança', dis
se o vereador e vice-presidente
da legenda, Nelson João Zoz. "A
ideia é lançar candidato próprio
porque o PSDB já está hámuito

tempo fora damajoritária'.
Para uma possível aliança,'

o PT espera uma resposta do
diretório estadual do partido
para o pedido de coligação '

com o PSDB, já que os tu-:

canos não compõem a base
aliada da presidente Dilma

FABIO MOREIRA

VEREADOR Zamboni é
wn dos cotados para
a disputa :majoritária

Rousseff. Segundo o verea

dor e secretário geral da si

gla' Moacir Zamboni, no dia
9 de junho o PT irá realizar
um encontro municipal para
escolher o candidato a vice,
"sendo que meu nome está à

disposição", afirma Zamboni.
JáoPV tem aguardado as de

liberações do PSDB para definir
se terá nomes concorrendo na

majoritária. "Nós vamos apoiar
o candidato a prefeito do PSDB
e temos o nome de umamulher
e outros dois nomes masculi
nos para vice, mas que não di

vulgaremos agora porque ainda
émuito cedo", disse o presiden
te do partido, Siegried Weiss.
"Gostaríamos muito de ter um
candidato a vice-prefeito, mas
não temos pretensões egoístas",_/

comenta. A ideia é fechar um

FABIO MOREIRA

PARLAMENTAR
Valmor Pianezzer pode
ser o vice do PMDB

grupo de oposição com PSDB,
PTePCdoB.

No entanto, o presidente
do PC do B, Adair José Ca

vallin, disse que o partido
pretende coligar com o PSD
e Pp, apoiando os pré-can
didatos Valmor Pianezzer e

Aparício Ribas. "Vamos coli

gar e apoiar, mas não teremos
candidatos para concorrer na

majoritária, apenas na pro
porcíonal'; diz. Na mesma

linha do PC do B vai aDEM,
presidido por Rubens Fischer.

PT espera uma

resposta do
diretório estadual
do partido para o

pedido de coligação
com o PSDB.

Muitos em
uma aliança
Em 2008, os atuais prefeito

e vice-prefeito de Schroeder,
Felipe Voigt (PP) e Luís Aparí
cio Ribas (PMDB), respectiva
mente, foram eleitos dentro da

coligação Unidos Por Schroe
der, composta pelos partidos
DEM, PMDB, Pp, PSDB, PT e PV:
Na oposição, encontrava-se o

PSOL, com o candidato Osnildo
Konell, que perdeu por cerca de
7mil votos a 1,4mil. Na época, o
eleitorado era de 9.962 pessoas.

Diferente do que aconteceu

nas eleições anteriores até 1988,
essa foi a única vez em que tan
tos partidos se reuniram em

uma só coligação. No entanto,
tendo como base o cenário pré
eleitoral até o momento, não
está descartada a possibilidade
de uma nova grande compo
sição. "Quanto mais partidos,
melhor", disse o pré-candidato
a prefeito pelo PMDB, LuísApa
rício Ribas, quando questiona
do sobre as conversações para
possíveis alianças.

Por outro lado, a oposição
também vem se articulando
e poderá formar um grupo de
mais ou menos quatro parti
dos para concorrer à majori
tária, sendo composto por PV;
PT, PC do B e PSDB, reunindo
mais chances de resultado do

que disputando sozinho como

o PSOL em 2008. Ainda sem no

mes definidos para vice, a pos
sível aliança sairia com Osvaldo
Iurck para prefeito.

Já sobre o número de candi
datos, apenas em 2004 o eleito
rado pode ter mais do que duas
opções de voto, além de bran
cos e nulos. Na época, concor
reram os candidatos das coliga
ções PP ePMDB, conquistando

. a primeira eleição de Voigt e

Ribas, PFL (atual DEM) e PSDB,
com Hilmar Rubens Hertel

(hoje presidente do PSD) para
prefeito, e o PT disputando iso
lado, com João Reis Filho.
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cutivo - comandado pelo vice, Irineu
Pasold (PSDB).

Já o ex-deputado estadual e pré
candidato a majoritária Dionei da Sil
va (PDT) costuma ficar mais perto
da comunidade jaraguaense a cada
15 dias. O pedetista, que trabalha em

Brasília, mantém conversas com as

lideranças políticas e, entre elas, es

tão Cecília Konell (PSD), Carlos Chio
dini (PMDB) e Dieter Ianssen (PP).
Quando está em Iaraguá do Sul, parti
cipa de reuniões nos bairros e com o

partido. "Essa será a minha quinta elei -

ção. As pessoas já me conhecem, o que
preciso agora é de uma oportunidade",
destacou Dionei.

Para Jean Leutprecht (PC do B),
não houve mudança na rotina, pois
diz que sempre participou de eventos

do município. Já a pré-candidata do

PSDB, Niura Demarchi, procura man-

Pré-candidatos buscam visibilidade

i·

:

.'
� ,>

Enquanto o período eleitoral não co

meça, os pré-candidatos de Jaraguá
do Sul buscam meios para chegar mais
perto dos eleitores e, ao mesmo tempo,
tentam articular suas aparições no es

paço público. O fim de semana costuma
ser um dos momentos escolhidos pelos
futuros concorrentes para isso.

No último sábado, o pré-candidato a

prefeito pela quarta vez, Dieter Janssen
(PP), participou de um evento do Clube
de Radíoamadores e' do encerramento

da Convenção do Comércio Lojista. No
domingo, 'ele almoçou na igreja evan

gélica do bairro Amizade. O mesmo fez
Cecília Konell (PSD), que chegou da

Europa no fim de -semana e prestigiou
eventos da comunidade. Ela quer tentar
a reeleição e não se licenciará do cargo,
caso consiga participar' da campanha.
Hoje, Cecília está em férias e retorna na

próxima semana às atividades do Exe-

FOTOS MARCELE GOUCHE

na

Na próxima sexta
feira, o presidente
daAssociação dos

Municípios doVale do
Itapocu (Amvali), Luiz
Carlos Tamanini (E)
(PMDB), deve deixar
o cargo para poder

tentar a reeleição como
prefeito de Corupá, em
outubro. No seu lugar,
assume o prefeito
de Schroeder,

FelipeVoigt (PP).

De saída da Alesc
Esta semana Dieter Janssen (PP) encerra os trabalhos na
Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) como
deputado. Durante um mês, ele ocupou a cadeira de Ioares
Ponticelli, presidente da sigla estadual, que abriu espaço
para o jaraguaense, enquanto trabalhava na organização
das campanhas eleitorais dos municípios catarinenses.

ter contato com pastorais, clubes de
mães e idosos. "Nunca deixei de.ouvir
a comunidade, mas agora estou mais
atenta para o que ela anseia".

O pré-candidato para a corrida'ma

joritária Adernar Possamai (DEM) diz

que não tem uma estratégia definida
para aparecer mais, porém fica próxí
mo das lideranças, além de participar
de alguns eventos. E o pré-candidato do

o.;

PR, o ex-prefeito Moacir Bertoldi, conta
que estámais envolvido com a rotina do
seu trabalho, como médico pediatra no

consultório e hospital, além de manter

reuniões com o partido e a comunidade,
Alguns rostos são mais vistos pelos

eleitores' apenas na época em que" for
aberta a disputa pelos cargos. Agora, os
pré-candidatos não podem exagerar. Fa
zer campanha antes do dia 7 de julho é

ilegal. E quem não respeitar a lei eleitoral
pode sermultado entre R$ 5 e R$ 25 mil.

Almoço político
Na próxima segunda-feira, as lideranças e-pré
candidatos amajoritária do PP damicrorregião
almoçam naARWeg. No cardápio político, eleições e

troca de ideias para auxiliar nas coligações.

Não aceitaria, nem doado (o cargo
da Secretaria de Desenvolvimento

Regional, de Jaraguá do Sul). Não
passa de especulação, pois não
tem a mínima possibilidade.

Do ex..sooretário de Administl-ação Ivo
KoneU (PSD), sobl·e a possibilidade de
substituir Lio Tironi na regional.

www.imoveisplaneta.com.br
\
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Grupo Lunalll

1971

Irmãos Coragem
Emmaio de 1971, o Correio do Povo publicou

a matéria que dizia: "Colaborador deste sema

nário encaminhou-nos expediente, abordando
a famosa novela "Irmãos Coragem", atualmen
te apresentada pela televisão brasileira. A certa

altura faz uma comparação com os integrantes

da administração jaraguaense, saindo se da se

guinte forma, na interpretação dos personagens
principais: O ex-prefeito - Pedro Barros; o atual
prefeito-Geronimo; e o vice - o delegado Falcão.

Qualquer semelhança, como advertem os fil
mes, é mera coincidência, meu irmão".

Personagem histórico

Carlos II
Também conhecido como Carlos de In

glaterra, o rei da Inglaterra nasceu em 29 de
Maio de 1630. Seu pai, Carlos I, tinha sido
executado em 1649 e substituído por uma

ditadura militar de Oliver Cromwell, que se

autonomeou "Lord Protector". Carlos II su

biu ao trono após a restauração da monar

quia em Inglaterra e Escócia, pouco depois da
morte de Oliver Cromwell. Foi casado com a

princesa Catarina de Bragança, filha de Ioão IV
de Portugal, que lhe levou como dote a posse
de Tanger e em homenagem à qual foi deno
minado o que hoje é o bairro nova-iorquino
de Queens. Apesar de ter tido inúmeros filhos

ilegítimos, o casamento não resultou em her
deiros e foi sucedido pelo irmão, Jaime Duque
de York. Ao converter-se oficialmente ao cato

licismo no seu leito de morte, Carlos II foi o

primeiro católico romano a reinar a Inglaterra
desde amorte de Maria I, em 1558.

Invenção do óculos
Os óculos são dispositivos ópticos utilizados para a compensação de ametropias, e/ou
proteção dos olhos. Atualmente, quase todos os modelos de óculos são usados diante
do rosto repousando sobre o nariz e orelhas. As primeiras referências sobre a existência
óculos bifocais datam de 500 a.C., e foram encontradas em textos do filósofo chinês
Confúcio. Nessa época, eram apenas um adereço pessoal. As lentes eram
de vidro, mas não tinham grau. As experiências em óptica de Robert
Grosseteste e seu discípulo Roger Baconque levaram à invenção dos
óculos modernos. Nem sempre os óculos foram fabricados com a

forma com que são conhecidos hoje em dia. No século XIX era

possível encontrar com mais facilidade que hoje os

monóculos (apenas uma lente oftálmica) e também,
as lentes sem armação. Em 1785, Benjamin Franklin
inventou os primeiros óculos bifocais, com duas
lentes frente de cada olho, unidas pela armação.
O aparelho possibilitou a pessoa enxergar de

longe e de perto em um único acessório.

Pelo Mundo

1453

Qu�da de Constantinopla
Denomina-se queda de Constantinopla a conquista da

capital bizantina pelo Império Otomano, sob o comando
do sultão Maomé II, no dia 29 de maio de 1453. Isto marcou
não apenas a destruição final do Império Romano do Oriente,
e amorte de Constantino Xl, o último imperador bizantino,
mas também a estratégica conquista crucial para o domínio
otomano sobre o Mediterrâneo oriental e os Bálcãs. A cidade
de Constantinopla permaneceu capital do Império Otomano
até a dissolução do império em 1922, e foi oficialmente
renomeada Istambul pela República da Turquia, em 1930.
A queda de Constantinopla para os turcos otomanos foi um
evento histórico. Segundo historiadores, marcou o fim da
Idade Média na Europa, e também decretou o fim do
último vestígio do Império Bizantino. O nome original era
Bizâncio, nome da cidade era uma referência ao imperador
romano Constantino I, que tornou esta cidade a capital
do Império Romano em 11 de maio de 330.

1998

A' Fepasa é extinta
A Ferrovia Paulista SA (Fepasa) foi uma empresa de estradas
de ferro brasileira que pertencia ao Estado de São Paulo,
embora suamalha se estendesse porMinas Gerais até
Araguari, tendo também um ramal que terminava na cidade
de Sengés, no Paraná. A ferrovia foi extinta ao ser incorporada
à Rede Ferroviária Federal no dia 29 de maio de 1998. A idéia
da Fepasa surgiu a partir dos primeiros ensaios em 1962,
com umamensagem do governo do estado de São Paulo
encaminhada àAssembléia Legislativa, propondo a unificação
das ferrovias paulistas pormedida de ordem econômica pois
havia cinco ferrovias diferentes e estatais no estado. Foi

rejeitada e em 1966 reencaminhada sendo novamente rejeitada
pelaAssembléia Legislativa. Em de janeiro de 1998; a ferrovia
foi federalizada e incorporada integralmente à Rede Ferroviária
Federal S.A. (RFFSA), que foi homologado, após a autorização
dada pelaAssembléia Geral Extraordinária. Com isso, o
trecho correspondente amalha ferroviária da antiga
Ferrovia Paulista SA, passou a se chamar de Malha Paulista.

Credibilidade .
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4rquivohistórico de
Gu

...

ganhanome
Foi assinada na manhã do

dia 25, a lei que oficializa a de

nominação do arquivo histórico
de Guaramirim como "Arquivo
Histórico Municipal Pastor Wi
lhelm Lange". A aprovação do
nome era requisito para o enca

minhamento da inscrição como

entidade custodiadora de acervo

arquivístico ao Conarq (Conse
lho Nacional de Arquivos). Com
obtenção dessa inscrição, o es

paço poderá ser inaugurado para
receber a população. O arquivo
tem lugar garantido nanova sede
da Biblioteca Pública Munici

pal Maria Iva Cabral da Luz e já
conta com urn acervo que reúne
docurnentos, livros, fotografias,
reproduções, jornais, cartas e

mapas com importantes deta
lhes da história do município. O
ambiente será importante para
quem deseja estudar e conhecer
um pouco mais sobre a história
da cidade e região.

Quem foiWdhebn La.nge

A importância do nome de
Wilhelm Lange para Guarami
rim é inestimável. O Pastor Lan

ge foi o líder da Comunidade
Brüderthal (Vale dos Irmãos),
que se instalou, onde hoje é

Guaramirim, em 1886. Além
de exercer a liderança sobre as

mais de 100 pessoas que vieram
de Wollhynien (hoje Volhynia,
Ucrânia) para Santa Catarina,
Wilhelm Lange foi o responsável
pela compra das terras onde foi
instalada a colônia, bem como

pelo sorteio dos lotes entre os

colonos. Lange preocupou-se

desde o começo em preservar a
história da comunidade, não só

pelo seu trato com as letras como

pelo projeto de comunidade fra
temal que possuía e que o guiou
até estas terras.

.

No texto em que narra sua

vida, chamado "Narrações Con
fidenciais de MinhaVida", Lange
conta que permaneceu em Brü
derthal de 1886 a 1896. Aqui ca
sou, com urna noiva trazida da
Alemanha, e teve filhos. É impor
tante ressaltar o valor que Lange
dava aos estudos; menos de dez
dias depois da inauguração da
comunidade de Brüderthal foi
criada urna escola; o agora, tam
bém, Professor Lange fez questão
de registrar em seu testemunho
esta data: "Dia '13 de outubro eu

iniciei a escola, com 24 crianças".
Graças às suas memórias (os

originais estão preservados inte
gralmente) hoje sabemos como

foram os primeiros dias de Gua
ramirim. O nome de Wilhelm

Lange trará para o arquivo urna

série de valores que condizem
com a missão de preservação da'
memória que este possui. "Pri
meiramente, Lange é o nome do
líder dos primeiros colonos de
Guaramirim, além de ser o pri
meiro pastor e professor; segun
do, era urn homem ligado às le
tras e ciências (o que fica patente
em seus relatos); terceiro, através
dele re�upera-se a memória dos
colonizadores germânicos e leto
russos que tem sido obliterada
nas homenagens feitas desde a

inauguração do município", in
forma o historiador Felipe Côrte
Real de Camargo.

FOTOS DNULGAÇÃO

SEDE Novo espaço fica na Biblioteca
Pública Municipal Maria Iva Cabral da Luz

Empreendedolaismo
, -

dedi o a elas
Palestra "Mulheres equilibristas': que' aborda a superação
e a conquista do bem-estar, será realizada amanhã, às 19h
A Apevi (Associação das

Micro e Pequenas Empresas e

Empreendedores do Vale do Ita

pocu) promove amanhã a pales
tra que conclui a programação
em homenagem ao mês dedica
do àsmães. "Mulheres equilibris
tas - Carreira, família e sonhos" é
o tema que será apresentado por
Adriana Loch, empresária e ins
trutora do Programa Empretec
(Sebrae/ONU), às 19h, no grande
auditório do Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul.

Conforme a palestrante, a

proposta objetiva mostrar o em
preendedorismo como ponto
de equilíbrio para superação e

conquista do bem-estar. Adria
na também é diretora de treina
mentos da Associação Empre
sarial de Florianópolis e diretora
administrativa da Associação
Nacional por uma Economia de
Comunhão. Administradora for
mada pela Uniaeste, pós-gradu
ada emConsultaria Empresarial,
é sócia-gerente da Aja Soluções

PALESTRANTE Adriana Loch falará sobre a importância
do equilíbrio em apresentação no Centro Empresarial

e instrutora do Programa Saber

Empreender.
O investimento é de R$ 38

para nucleados, R$ 42 para
associados Acijs-Apevi, CDL,
ABRH, sindicatos patronais e

estudantes, e R$ 63 para os de-

mais interessados. Informações
pelo telefone 3275-7024 ou

pelo e-mail capacitacao@ape
vi.com.br. Adquira seu ingresso
na Secretaria da Apevi na rua

Octaviano Lombardi, 100, no

bairro Czerniewicz.

Arturo Nunez :wr=
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA '-Lo'

Tema: Gestão de Marcas

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

Tema: Criatividade

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Negócios

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Alberto Emmanuel Whitaker
Conselheiro Empresarial e Especialista em Governança Corpora.tiva

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Tema: O Segredo das Empresas
de Sucesso

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas

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

PAiNEL

As Boas Práticas
de Gestão e

Governança

Cenários e Tendências· Brasil e Mundo·

Jaana Remes
Membro Sênior do McKinsey Globallnstitute (MGI) - USA

Vicente Assis
Country Manager da McKínsey no Brasil e
líder de Prática de Operações da América Latina

Sidney Ito
Sócio Líder em Governança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil eAmérica do SUl

David Cohen MODERADOR
Diretor Editorial da Revista Época Negócios

§ESTRUTURA

Apoio Oficiai

Todeschini � UNICREDít

Joinville " Santa Catarina CENTRALDEATENDIMENTO 47 3451.5656 www.expogestao.com.br

Apoio de Midia Realização Promoção

,�êl'DTJGJA-..-
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

1-

Canoinhas

'Y Â
13° 25°

SãoMiguel
do Oeste

'YÂ
19° 24° Joaçaba

'Y Â
15°25°Chapecó

'YÂ
16° 25°

Diversos climas
na semana
Presença de'sol
entre nuvens em se.

Temperaturas elevadas.
A partir de quarta o tempo
muda com uma frente fria

que irá trazer céu encoberto
e pouco sol, condição
que faz a temperatura
permanecer amena
em boa parte do Estado.
A serra deverá ter frio
forte na quinta e na

sexta - feira ao amanhecer.

Lages
'Y Â
17°26°

J J
°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 6km/h

Nenhum vento
• 12h Vento não favorável Oeste 10km/h favorável
• 15h Vento não favorável Oeste 11 km/h zero%
• 18h Vento não favorável Oeste 12km/h de possibilidade

de chuva.

Fonte: wwwveotosbrasu.com.or

Humor

Quero amá-la
o marido, ao chegar em casa no final da noite diz àmulher que já estava

deitada:
_ Querida, eu quero amá-Ia.
Amulher, que estava dormindo, com a voz embolada, responde:
_o"Amala ... Ah não sei onde está, não! Use a mochila que está no maleiro do

quarto de visitas.
_ Não é isso querida, hoje vou amar-te .

_ Pormim, você pode ir até Marte, Júpiter, Saturno, desde que me deixe
dormir em paz... f;'

.
-

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lCU
C.>
:=
-

O
cn

JoinviDe

�'Y Â
""""f 190270

Jaraguá do Sul
'YÂ

� 19° 28°

Blumenau
'YÂ
19° 30°

,

Rio do Sul

'Y Â
16° 25°

Florianópolis
'Y Â
20029°

São Joaquim
'Y Â
140 21 °

Laguna
'Y Â
19° 24°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

19°C

128°C
NáD/

esqueça
de tomar
água!

QUINTA
MíN: 15°C
MÁX: 21°C

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 20°C

Criciúma
'Y Â
16° 27° CHEIA 6/5

São Francisco do Sul
• Preamar
• 10h17: 1,4m
• 23h39: 1,4m
• Baixamar
• 6h: 0,4m
• 18h49: 0,4m

Itajai
• Preamar
• 8h17: 1,1m
• 23h29: 0,9m
• Baixamar
• 4h16: 0,4m
• 16h1 O: 0,3m

MINGUANTE 12/5

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

Florianópolis
• Preamar
• Oh02: 0,8m
• 8h13: 0,8m
• Baixamar
• 4h43: 0,4m
• 16h39: 0,3mTábua

das marés Imbituba

Palavras Cruzadas

• Preamar
• 10h39: 0,4m
• 23h49: 0,6m
• Baixamar
• 3h58: 0,3m
• 16h: Om

;[:",,,,':1", _".,..{��"::" '<',-»,,,-� ';.-,"'<�f "r�,,>,�",,>&* >�, ','," '1." ::'!{�;12 '''�� "�,r-:,.< ,,�:" ,"t�'" "':""';:;":,:"'��,��.,"�.J,':'�,-'>";}'r><,";"J�'
:�> QQS$'at��It)op:o·,"�rRecrrr�QtjVq:'�',pr'n�,�l��Or���fç:?e,j?àí6-\i°;&','é["Ú�9�q:5�0'dO Brasil
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HORIZONTAIS
1. Organizar informações em colunas específicas
2. As iniciais do arquiteto espanhol Gaudí (1851-

1926) / Mulher nascida em determinado lugar
3. Local onde funciona indústria de tecido
4. Um tipo de aço que não enferruja / Cidade dos Pa

íses Baixos, capital da província da Holanda me

ridional
5. Adoçar em demasia / Sigla do estado de Arapiraca
6. Lugar fechado que serve de abrigo
7. Obra-prima de José Lins do Rego, livro que mostra

a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar
8. Cercar com fios de metal
g. As iniciais do violinista italiano Paganini (1782-

1840), um dos melhores da história / Um revelador
de obstáculos'

10. Estabelecimento onde se vendem livros usados /
Qualidade física, intelectual ou moral

11. Relativo ao ato ou ao direito de escolher por vo-
to

tação
12. Enunciar a série dos números / As iniciais do ator

11
italiano Valentino (1895-1926)

13. Firmar com o próprio nome.

VERTICAIS
1. A língua da Roma antiga / O sobrenome dos mare

chais Deodoro e Hermes
2. Qualidade / Anexos da pele que se distribuem por

quase toda a superfície do corpo
3. Companheiro / Propriedades pessoais
4. O que junta, liga, reúne / Árvore usada na ornamen

taçãode ruas

5. Uma extremidade do ... balcão / Pôr a embarcação
na rota desejada / (Matem.) Símbolo de tangente

6. Um dos estados dos EUA, com capital Salt lake
City / Pessoa física ou jurídica que adquire emprés
timo financeiro

7. Mistura de metais fundidos / Aquele que toma a

palavra em público
8. Planta forrageira que se usa como alimento, leve de

fácil digestão / Cuidar da própria saúde
g. O técnico paulistano dê futêbõl Muricy, atual treina

dor do Santos / Camada de erva fina e rasteira.

2 3 4 7 85 6 9

í II
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II II
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II II
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Trend alert:

manga
de couro
Ainda da minha viagem
à NewYork e uma das
tendências que vi com
muita frequência por lá,
e já percebi que chegou
com tudo por aqui. São
as peças com mangas
de couro. Figurinhas
carimbadas nas revistas
de moda e agora, com

força total bombando
nas ruas. O legal desses
casacos são as misturas
de texturas, onde o couro

fica contrastando com

tecidos como pele, jeans,
lã, entre outros. É. o tipo"
de tendência ideal para o

nosso inverno (não muito
pesado) e-que vale a pena
investir, ok meninas?!

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Com quebatom eu vou?
Um pouquinho diferente de mulherada adora e sempre
nossa coluninha semanal "Mi, tem uma cormais linda que a

com que roupa eu vou?" mas outra - para vocês terem uma

seguindo amesma linha, hoje ideia de qual cor comprar e
vamos de ideias para batons. como ela fica.
Desde que o baton subiu de Dica boa: Quer fixar mais
cargo e virou praticamente o batom? Então anote aí:
um acessório indispensável, Contorne os lábios com
nós mulheres babamos a cada um lápis da mesma cor do

'

estação ou lançamento de batom (ou parecido, quanto
coleção nova não é? mais próxima a cor melhor o
Mas com esse novo 'crachá' resultado), depois preencha
que ele carrega, e como os lábios com o mesmo

todas queremos sempre lápis ok? E seguida aplique
ficar bonitas - e é claro o batom com a ajuda de um
devidamente namoda com pincel, isso ajuda a cor a

ele -, surge aquela dúvida que ficar mais próxima da cor
insiste em nos assolar: "Com do lápis. Por fim encoste

que batom eu vou, hein?" um lenço de papel nos
Para ajudar, fiz um apanhado lábios sem pressionar e sem
super delícia, com os batons beijar, somente para tirar o
daMac - que eu sei que a j ,

••

'
•• ! excesso. Voilá!

Com que
rou aeuvou?

* Para quem amou e está

louquinha para terum batom
daMac para chamar de seu,
aqui vaimais urna dica especial:
na lllurniné Hair (na rua do
Smurf's lanches) tem vários!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370-3242

Show
1\ To último sábado, fomos
1 "conferir no clube Toca da
Caninana, um jogo festivo de

futebol suíço entre craques de

Jaraguá x Brejeiros da Madru
gada, da cidade de Lontras. Foi
um jogo duro. O time lontrense,
embora fosse dotado de joga
dores talentosos, recebeu um
"chocolate"da equipe deRicar
do Puf! & Cia. A diferença foi
mais de cinco buchas. Como a

confraternização era o quesi
to principal do encontro, após
a peleja, claro, aconteceu um

delicioso almoço, pilotado por
Tato Branco, regado de alegria
e regido pelos cantores Carlos
Alberto Beltrami e Amaro Xi
menes.Muito dez!

Aonde vamos chegar. Ontem,
o relógio nem bateu oito

vezes, e já fomos assaltados.
O ladrão entrou na sede do
nosso escritório, na Revista
Nossa, e levou na cara dura,
um Notebook e um celular. A

polícia foi acionada.

Humor
Depois do King Kong
Um dia, a mãe de Eduardo lhe
deu um dinheiro e disse:
- Meu filho, vá comprar ovos.
Quando Eduardo estava na

rua a caminho da quitanda
para comprar os ovos, passou
por um cinema onde estava

passando o filme King Kong.
Ele resolveu entrar e ver o
filme. Quando o filme acabou,
ele voltou pra casa e, animado,
foi comentando com a mãe:
- Mãe, o King Kong é enorme!
Eletemmãos enormes! A cabeça
dele é enorme! Os pés enormes!
- E os ovos, meu filho?
- Ah, também são enormes, mãe.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

'\.

1509001

Moa Gonçalves

PRESENÇA O prefeito e o vice de Schroeder, Felipe Voigt, e
Luís Aparício Ribas, com Jeferson dos Santos (no centro da foto)
na inauguração da Fundação Eduardo Horn, na semana passada

Câmbio
Mesmo com essa oscilação do
dólar, quem está indo viajar
para a terra do Mickey, tem
que daruma passada antes na

f'

Multimoney, onde encontra
dólar com as melhores taxas
e ainda aquele seguro e

indispensável. Quer saber
mais? Ligue 3376-5232.

Cuba
Os meus amigos o empresário
Otaviano Pamplona, os
médicos DrAmaro Ximenes,
AirtonWebber eVicente

Caropreso, com suas

respectivas esposas, avionam
esta semana para um giro na
República de Cuba, o famoso
país dos "Castres" O quarteto
prometeu gastar uns "pesítos"
cubanos e trazer para este

colunista a famosa cachaça de
Havana. Hasta la vista.

�/

/
1

BALADA Edinara Santos Escobar,
nos corredores da Upper Floor
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lIONS CLUBE JARAGuA DO SUL
CIDADE INDUSTRIAL

Sábado 02/06/2012
Local:MBB - Assocíação Atlética Banco do Brasil
Valor: R$ 20,00
Das 11:00hs as 14:30hs

APOIO:

Um tempo
A sempre bela amigaNídia Barthel, que arranca suspiros
por onde passa, está aproveitando o seu tempo livre de
trabalho e estudos e dá uma pausa na balada para o flash.

Super de bem com a vida e linda!

Niver do ·Alceu
Não ousem esquecê-lo: o empresário Alceu Oldenburg
(leia-se Oesa), é o grande aniversariante de hoje na Cidade,
e vai adorar saber que foi lembrado. A data foi
comemorada em grande estilo, sábado.

IlAPPYHOUR
Michele

Fontana e

Dora Silva,
presenças
bonitas no
Restaurante

Madalena

• Pelo menos até 9 de

junho, segundo os

'escudeiros de Justino da
Luz, o Petê não muda'
repertório sobre quesito
'cabeça de chapa' na
disputa eleitoral em
Iaraguã do Sul.

• Thiago Airoso Menezes
recheou suas prateleiras
com os melhores
vinhos pata seus
clientes celebrarem em

.

. grande estilo o Dia dos
Namorados.

• No sábado, quem
estreou idade nova foi o
dentista Dr. LuizAridré
Schmitz.

Novo casal
Se liga, galera! Mas báh tchê!
Está pintando casal novo

apaixonado aqui na urbe
sorriso. São separados, ricos
e bonitos. Aguardem que
em breve divulgaremos mais
novidades quentes.

A dor é passageira.
Desistir dura

para sempre.

Lance A.J:mistrong

"Sorteirão"
O garoto sangue bom Edinho
Sartori é o novo "sorteirão" da

. cidade. E o garoto está de boa!
Mas com o coração aberto
para um novo amor. Que o

cupido o ajude e acerte na

pessoa ideal! Boa sorte!

De volta
A.espevitada Iosiane
Butzke retorna à terrinha

depois de uma breve viagem
de férias e 'luxando' Ela já está
com todo pique, marcando
presença de destaque em
nossas melhores baladas.
Saudades de você, amiga!

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

3273-4084

rl�
V�����ASL- �-=�

.' Amanhã, àS20h, rola
na Scar a apresentação
dos renomados músicos
Acosta & Alvarez, piano
e voz, com um magnífico
repertório de Tangos
Clássicos. A promoção é
daAssocizione Bellunesi
nelMondo - Famiglia
Iaraguá do Sul.

• Dia 12 de junho,
no Hotel Ribeirão
Grande Eco Resort &

Spa, em Nereu Ramos,
acontece um Jantar
Romântico, com música
ao vivo, decoração e bufê
especial, para celebrar
em grande estilo o Dia
dosNamorados.

• Muito dez a vitrine
da Loja Voilà. A minha
amiga ViviRodrigues

.

caprichou nfJS looks,

• Com essa.fui!

20%
10%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1141 TERÇA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2012

'. - - - - - - - - - - -
,

,

. Pedro.Leal, jornalista
f�rtalezad�n'e;ditude.blog�pot.conl' '

tr_dJ,r 'i!i

�"Críti�a deiéineftla ."

:;sete aias Gom.a,"deusa"
.

.,

Tem certos filmes que são obras ,� ,
Em termos "oficiais', "Sete dias...

" é sobre o i', >

li todos!os Oll�OS personagens, capturados com
obrigatórias �o tipo de filme que, você' .hoje documentarístaCo�"clkk (vivido aqci . íntênsidade pelo elenco.Muito se deu dêstaque

prec�sa ver, obras quemarciim a história do pelo desconhecido Eddie "ªedmaynê), e sel! para a presença de EmmaWatson no elenco,
." cinema pari=t/s�,mpre, mesmo �ellJ sucesso

'

'"
suposto c�o com M�n.r�e plp;p,nte a árdua, e embora a atuaçãp dylf não seja de maneira .

. comercial. E por mais que tenha'um destaque
" "

produção de "O Príncipé e aCorista" - o quefaz
.

alguma ruim, ��o é algo que deveria ser o foco
muito me:!l0rdo que-o c�llema hollywoodiano, dele ou o homemmais sortudo e azarado da das atenções: elatem um papel terciário no
.o' ciil�ma h'ritânicó,hsé.dest�éa na prodt1çã��,

IlhIstória dácinemabritânico, ou ° seümâíon II, H,. .fílme, com'a��rtas quatro cenas, todas j::Urta&i"·
desses obras'(asc!nantes 'e inesquecíveis. mentiroso. Mas pormais que o personagem Infelizmente, IISe'te dias..." sofre do mesmo

g'I:IS�te udias1;Ç.çm�y,.il�' Vão me debçP!l:·. . ,?e,���k�eja�ntrre�s�t�, t� UJll�e sO�fe .

'H/ up���l�ma" gue�!Q;?� filme �i�tórico brit�,ico:"
,"' dúvidas de q1:le seja um destes filmes notaveís, umJovem de família nca que quase entra eIP ."'

m Ia clássica atenção mglesa �OS detalhes, e a

mesmo que não seja um caso de "criar escola". desgraça para se "juntar ao círco'Tno casQ a .: falta de "liberdades criativas': para apimentar o"
Afuial! filmes .;biogtáfj.cps ríão são noVitlade;' ,1<1, /'lllclús1iJa,cinemqlpgráfic'aY'plJssa"seJJ"hlgo!IPQlH '�, �histórial.;�:tãp cdmuri��n0 cinema ameriçano .� /,

mas "Sete.diàs ..." séll!destaca ao cap.,turar a" "

'

em si, Clark serve, apenas tomo uma: desculpa", - podem pass� a impressão 'de um filme

w:,e�,��B�ia ��qu�I�1 q��: c,ert'o/lepte'",� "�,"m,�iqr II, ,!;�Fil,r�tr,t�Mprl1Y,il for� da pfr�?mige�, ;, '"'. ",I s .
"�. ,l;�1}tQ·fHe.te-�i?�&? '�pe Ja�q .?' � �a$a qU��b"n�9

/, estrela de dIi�ma d� rodos os tempos:
/

�

'"

1, iVlarilyn :Monróe -: a figuia,�.()r trás' (lamást:aia"
<1

�stá�çds�uniadq 'CmnJ(j'tItrpú�ãis só .rrOfl,�
i

..Marilyn Monroe (�lltru;l1ada GQlU perfeição
.'

assim por;dizer. E'de maneira apropriada" Clark.. dos britânicos, ·E CPW9 todo'filme arfe "no I, "

/

p'Qr M.,�iclieUe"WUÜaiÚ�,:;ê6mP
..
ro\!íandp.

'

Q;,dorll··�· .�, ':;:; ;;.Érmn. dP..

sfl�i��
..

na
....

·,:· g
..':t.�ns'ina1.·S lia.pa...�g.à

..

l�bS'� <lo.'. �,.",liI,. � ''': '."." :ijiasU,"'fi.'��u#.I.,:
...te.m.po. d·.e.. :'imen..lllos" em ,cqU.'"az.".:ryIas{� ", !fi:I -,

",I "iii '1i!1 �' .. Uk""'/'l 'i/! n�·
' 'HI l!f ,IlIW, ,/.J., t:i!l� li _JI'� ,"" /I

_._�- Iii o!iJ': '_'.' ,H - ,: ...N-'rfI. lilLfi!IJ '

... / 'I !if!. 1'"'" i·'U�. ""
/I.

U!!'i/i;' '1�llil 11 �,jqJ .' Iii .. '/liu Ibu

dbs rnaqufadoree: nOTm�,mén�� elap.ão /', " filqié :,pu.dera,. c.�rc�q,o de'(�çtnide�ses'�.�9mo <,» ID/9:d,t�stá di�lio:rlv�!' em aIgHInas cIqad�s; e :
,.

'-pare.ce em 'nada com a "deúsa'vdas telonasl. '" laure9ce OliVier (KennetlíBrrumagh),:vivian 1!b,certantente vale cadaminuto - por perto ele ""i
�

•

(rr�.ttat� tt�çatldl.rio�r�i�if(j:<ieÃ((ti�" ti, Ilt! 'I. ""'I 'II. �igl! (]Ullã@rdi�na) J SybÚTÍíorriP;U<euJdi' ,,1/1
/'

I" hln�â:'€sfáje����f�'"fiti'Cíne. '�eu�mkt, �.� 11 y

i/' �
� 'fi

f
ffi li'

iii!' �'I!! I

W 'III mi"" I�
� ?JJ! fi! �

"" Iii....... �
:t; mi! tr

"!II /I I� m
r. if"" "', 11/ !::F ij

Hodges,tião cai n,a.velhaJ'I�rm�dillla do� filmes, ,�D�nçh) é'Q9viQ q�ft,O então têrcen:� a.ssi��_��� / ,Blmpenau. S� perdeu nq� .c�eJIias,J�e�ç,em .

, '''"bi,9���ficqs,�e nã� ,I�,pihtac,�, q,eliG(id�zal' fi "'I;' ., ,;, '/' t\e proQ�ção/pare�ia,�I�acp"; '��p R,ela ��a�,��'� ", I, UI q:vr},t�d ,logQ ��tre n,��, ,\o"�adQtas; � '13�9" ��F
' W

UI

figUJ:51 �nst�vel e difícil deMaril�. �' ii ruim d� R�dmayne, (ínas'pela presen.ça de "

'"
'I

'.

"que não s� inter��se po�dramasJ,tistóricos.'P .

li' di ii'W
, I � '"" , " I " I '" " I I "' "

I , , �� , , , ", r I I
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ovelas
AMOR ETERNO AMOR ... GLOBO· 18R

Melissa exige que Valéria conte a verdade sobre sua gravidez. Rodrigo afir-
ma a Beatriz que nada o impedirá de se declarar para Miriam. Josué diz a Tobias Clique animal
que vai para o Rio de Janeiro com ele. Melissa conta para Rodrigo que o filho

..

que Valéria está esperando pode não ser dele. Miriam decide ligar para Fernan

do. Melissa estranha o comportamento do filho. Teresa conta para Antônio que
teme que algo tenha acontecido com Rodrigo. Melissa vê uma letra escrita em

seu espelho ao sair do banho. Valéria tenta disfarçar a tensão perto de seus pais.

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

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

CHEIAS.DE CHARME • GLOBO· 19R
Conrado tenta se aproximar de Otto. Chayene manda Laércio espionar

o show das Empreguetes. Inácio conta para Heraldo que pedirá a rfl"ão de

Rosário para Sidney após o show. Laércio estranha a presença de Tom na

apresentação das Empreguetes. Elano vê Cida com Rodinei. Rosário rev�la
que Tom fez uma proposta para empresariar o trio e Inácio desiste de pedi-Ia
em casamento. Cida descobre que Brunessa está grávida. Conrado conta

para Sarmento que esteve com o pai e o advogado se anima. Cida questiona
Rodinei sobre a gravidez de Brunessa.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Nina fica satisfeita por ter conseguido enganar Carminha e agradece

Betânia por tê-Ia ajudado. Jorginho reage ao saber que Rita supostamente
foi embora. Noêmia conta para Tomás que descobriu o caso de Cadinho com

Alexia. Tufão mente para Carminha quando ela o flagra entregando o presen
te que comprou para Nina. Verônica e Noêmia se juntam contra Alexia. Palo

ma conta para Cadinho que Ruy tem alergia a camarão. Leleco finge gostar
das rabanadas que Tessália faz para ele. Max perde dinheiro no jóquei, fica
nervoso e destrata Ivana. Roni estranha o comportamento de Diógenes.
Olenka fica impressionada com o amor de Silas por Monalisa.

Estes dois lindos cães estão

disponíveis para adoção. Os animais
foram recolhidos das ruas de

Jaraguá pelo setor de Zoonoses e já
receberam tratamento veterinário

completo: banho, castração� vacinação
antirrábica e chipagem para

identificação. Os interessados devem
entrar em contato com a Clínica

Schweitzer pelo telefone 3275·3268.

mmsCARAS-RECORD-22R
Eliza fica irritada com as proibições impostas por Big Blond. Eliza pede

que Big Blond deixe o telefone do quarto ligado. Novais conta para Big Blond

que Fausto impediu a fuga de Décio e Otávio (Martim). Fausto manda Décio

comprar comida e ameaça matar Otávio (Martim) se ele não voltar. Big Blond

oferece liberdade a Eliza em troca da morte de Otávio (Martim). Big Blond

afirma que a organização comprará a fazenda de Otávio como parte de um

grande projeto. Big Blond garante a Eliza que a levará até Maria. Fausto

ameaça atirar em Otávio se Décio não chegar a tempo. Décio é levado em

um carro. Otávio consegue desarmar Fausto e foge.
* O reSumo dos capíhdos é de responsabilidade das emissoras.

www.ocorreiodopovo.com.br

LIVRO: .

,

O Poêler dos Quietos".
SusanCain

Com argumentos cativan�

tes, uma extensa pesquisa
e repleto de inesquecíveis

l� '".'. r' ."-, ,. .. d, ',','i,.'; I 'II,'
histórias reais, o livro'mostra
como os tímidos e introver-

, tidos são subv:alorizijdos, e
como todos perdem com isso.
Partindo da ascensão do Ideal .

: da EXtroversão no sé@ulo 20;
Susan Cain questiona os va�

lores dOmln(}ntes nO ..mundo
empresariàl de hojê';"no quál
a colaboração forçada e no

q,�ar9Pote,ncial de l�d,�ran,!ra
dos introvertidos é frequente
mente negligenciado.

Aniversariantes
,

28/5 Franciele Rocha Laércio Bruins Nelsa Maria Kammers

Gabriel Barreto Luis Carlos Alfen Ozilda Teresa Rau 29/5 Dolores Chada Inês Rosa Pinto Marcia S. Giesler

Alan Felipe Karsten Glenio Gularte Luis Maba Patricia Azevedo Eçjuarda do Nascimento Jackson Bassani Milena E. da Silva

Alexandre Wosniack Henrique Roberto fachi Luzia Wilbert Paula Weiss Karsten Acácio Valandro Elaine C. Borges Jackson Pereira NailneZoz

Alfredo Gonçalves da Silva Ilário Pacher Maicon R. Alves Regina Graciela Valler Adilson Krueger EmillyGomes Joari Borsati Nati C. Mass

Anderson G. Bartel lIorne Kohbausch Maria Eduarda Janssen Roni Alves Correia Alcenira Koegler Evelise Vieira Joel Borsatti Nestor Rossato

André Vavassori Isemar Alflen Piermann Tais C. Oldenburg Anadir Konell Fernando Maas José C. Fagundes Norma W. Schuartz

Cleide Lotito Isimar A. Ferreira Mário colaço Vilmar Martineli Valentini Antonio L. Eckert Filipe R. Schiochet Lauro Winter Olga Kanzler

Cleidiane Tomazini Ivo Hansen Mario Soares Junior. Oaiana C. Vanroo Gabriel Albano Loreno Wtpatel Roland Anders

Ersi P. Kleine Jonathan Grimm Marisa de F. M. Foppa Oerli G. Brandão Giovani C. Silva EvangJlita I

Luis Felipe Terhorst Tiago F. F. da Silva
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Tirinhas

A SELVA LTDA.
P�OíBO QUALQUE� TIPO DE

CHACOTAS, OFENSAS E
APELlDINHOS ENT�E OS

FUNCIONA�IOS!

GUSTAVO SANCHeZ

QUALQUE� UM QUE SE SINTA

.

[l .""ESGLJlLlNHO CABECÃO",
OFENDIDO, PODE VI� FALA� ALI ...

COMIGO OU COM NOSSO
�ESPONSAvEL DO R.H., O ...

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homens de Preto 3 - Leg. -14h30, 16h40, 19h, 21h10

• Cine Breithaupt 2
• Os Vingadores - Leg. - 16h1 0, 18h50, 21 h30

.

• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 19h1 0, 21 h20
• Piratas Pirados - Dub. - 15h30, 17h20

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Homens de Preto 3 - Leg. - 13h30, 15h40, 17h50,
20h,22h10

.GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 13h45, 21 h20
• American Pie: o Reencontro - Dub. -16h10, 19h

.GNC3
• Os Vingadores - Leg. - 13h15, 15h55, 18h45, 21 h35

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h30

.GNC2
• Homens de Preto 3 - Leg. - 14h30, 17h, 19h30, 22h

• GNC3
• Um Método Perigoso - Leg. - 19h20
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 21 h15
• Piratas Pirados! - Dub. - 13h45, 15h45, 17h35

• GNC4
• Homens de Preto 3 - Dub. -14h15, 16h45, 19h, 21h40

• GNC5
• Eu Receberia as Piores Notícias sos Seus Lindos
Lábios - Dub. - 13h20, 18h30

• Battleship - Batalha Dos Mares - Leg. - 21 h
• Battleship - Batalha Dos Mares - Dub. - 15h30

• GNC6
• Homens de Preto 3 (3D) - Dub. - 14h, 16h30
• Homens de Preto 3 (3D) - Leg. - 19h1 0, 21 h50

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Homens de Preto 3 (3D) - Leg. - 19h, 21 h30
• Homens de Preto 3 (3D) - Dub. - 14h, 16h30

• GNC2
• Os Vingadores - Dub. - 13h1 O 15h50 18h30
• Os Vingadores - Leg. - 21 h20

• GNC3
• Homens de Preto 3 - Leg. - 13h30 15h40, 17h50,
20h,22h10

• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h, 15h10, 17h30,
19h4522h : . I 'I I

......... I •. _I ... ..J _

• GNC5
• 'Sete Dias Com Marilyn - Leg. - 19h1 0, 21 h1 °
• Piratas Pirados! - Dub. - 13h40, 15h20, 17h10

• Sala Vip
.

• O Exótico Hotel Marigold - Leg. - 14h15, 16h45,
19h20, 21h45

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Homens de Preto 3 -10 anos - Dub. -13h, 15h20, 20h05
• Homens de Preto 3 - 10 anos - Leg. - 17h45, 22h30

• CINÉPOLlS 2
• Homens de Preto 3 - 10 anos - Dub. - 11 h40A, 14h,
16h20,18h40,21h10

• CINÉPOLlS 3
• Os Vingadores -12 anos - Dub. -13h10, 16h, 19h, 22h
• CINÉPOLlS 4
• Os Vingadores -12 anos - Dub. -12h10A, 15h, 18h, 21 h

• CINÉPOLlS 5
• Battleship: A Batalha dos Mares - Leg. - 17h35
• Battleship: A Batalha dos Mares - Dub. - 12hA,
14h45,20h30

• CINÉPOLlS 6
• Paraísos Artificiais -16 anos -14h30, 19h10
• Plano de Fuga - 16 anos - Dub. - 17h, 21 h30

• CINÉPOLlS 7

.• Piratas Pirados! - Livre - DlJb. - 11 h30A, 13h25,
18h15,20h15

• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 15h30, 22h20
A - Somente sábado (26/5) e domingo (27/5)

Em "Homens dePreto 3'; os agentesf (Will Smi
th) eK (Tommy Lee fones) estão de volta... no
tempo. fjá viu algumas coisas inexplicáveis nos
seus 15 anos com osHomens dePreto, mas nada,
nem mesmo aliens, o deixa tão perplexo quanto
o seu parceiro reticente, K Mas quando a vida
deKe o destino do planeta são colocados em
jogo, oAgentef vai viajar no tempo para colocar
as coisas no lugar. f descobre que há segredos
no universo quef nunca contou - segredos que
vão ser revelados quando ele se une ao jovem
AgenteK (Josh Brolin) para salvar seu parceiro, a
agência e ofuturo da humanidade.

GaIvão dá bronca
• •

na equipe ao ViVO

Na manhã de domingo, durante a

transmissão da corrida de Fórmula 1, em
Mônaco, Galvão Bueno, daGlobo, acabou
cometendo uma gafe ao brigar com seus

colegas, quando a transmissão já estava

no ar. O apresentador ficou bravo pelo
fato da equipe nãomostrar para ele quan
tos segundos faltavam para ele entrar no
ar. Quando percebeu que estava no ar,
Galvão ficou sem graça e disfarçou.

Claudia Rodrigues
revela estar recuperada

A atriz Claudia Rodrigues esteve no

programaAltas Horas de sábado e falou do
drama que viveu. "Eu tive urn problema de
doença, mas já estou completamente boa e
apta a fazer tudo. Estou no Zorra e aberta a
vários outros convites", afirma a atriz.Clau
dia tambémaproveitou suaparticipação no
programa para contar que está preparando
urn monólogo chamado 'Na Medida'. "Só

preciso de urn patrocinador", declarou.

. e a e vete angelo, nascida e

zeiro que completou 40 anos no domingo. Uma das ar
tistasmais bem-sucedidas no Brasil e com uma carreira
estabelecida internacionalmente, Ivete se prepara para
um novo desafio.Apartir de 19 de junho ela poderá ser
vista comoMariaMachadão, no remake de "Gabriela;
-daG!bbo.·E ela está animada ê não se cansa de postar

.

noTwitter ótimas.ímpressões sobre o trabalho.

Filho de Claudia
Leitte chamará Rafael

Claudia Leitte revelou à Angélica, no
programa Estrelas, exibido sábado na Glo

bo, que seu segundo filho se chamará Ra
fael. Quem escolheu o nome do bebê foi
Davi, o primogênito. "Foi urna coisa incrí

vel, parecia urna cena de filme, Davi estava
assistindo televisão e, do rtada, parou e fa
lou para mim e para o Mareio exatamente

essas palavras: 10 nome do meu irmão é
Rafael'. Chego até a ficar arrepiada", contou.

Horóscopo
CV) ÁRIES

.

I· Atividades que exijam atenção aos detalhes são as
mais beneficiadas. Neste dia, aceite as opiniões alheias
ou poderá se envolver em conflitos. Nos assuntos do

coração, momeotos simples farão toda a diferença no
contato com o par. Cor: vermelho.

.

� TOURO

U No trabalho, mal-entendidos não estão descartados
neste dia Então, mantenha uma distância segura
de confusões. Desenvolva suas atividades com

trnnquilidade e preserve sua privacidade. No amor, suas
palavras podem magoar: cuidado! Cor: amarelo.

II GÊMEOS
Rque longe de fofocas no trabalho. Tudo o que conseguir
será resultado dos seus esforços, por isso, se dedique.
Cuidado o com risco de acidentes em casa lute para
preservar a sua independência, sem deixar sua alma

gêmea de lado. Cor: creme.

� CÂNCER
� Mantenha as situações sob controle no traba!:.o.

Preserve sua independência e tome decisões que se
alinhem ao seu modo de pensar. No amor, não permita
que seu par imponha as vontades dele. Na hora de
seduzir, acredite no seu charme. Cor: amarelo.

11 LEÃo
UL Conte com sua intuição para resolver questões

profissionais. Defenda seus pontos de vista com
convicção e não se deixe levar por pequenos argumen
tos. No contato com sua cara-metade, mostre que tem
disposição em ajudar no que for preciso. Cor: roxo.

Yrk VIRGEM
I l,f Fique distante de gente encrenqueira no ambiente de

trabalho. É possível que esteja despertando a inveja de
um colega Mantenha o foco em suas tarefas e não se
curve às energias negativas. Na relação com o par, aja
de coração aberto. Cor: vinho.

Sabrina Sato
desafia Neymar

Sabrina Sato (@SabrinaSatoReal) de
safiou Neymar (@Njr92), craque do time
do Santos, em uma conversa pelo Twitter.
A bela integrante do "Pânico na Band" fa
lou sobre o poder das mulheres e pediu
que ele desse sua sunga para amulher que
mais entendesse de futebol. Neymar acei
tou com a condição de que se urn homem
fossemais esperto do que amulher, a apre
sentadora teria que dar urn biquíni seu.

..n UBRA
- Mantenha discrição se não quiser atrair olhares

invejosos para a vida profissional. Seu sucesso
incomodará os colegas e pode sermotivo de
desavenças: mantenha a discrição. Na área sentimental,
sejamais paciente com seu amor. Cor: tons claros.

m ESCORPIÃO
II L. É dia de colocar a mão na massa e ajudar colegas de

trabalho para aumentar a produtividade. Ficar só nas
ideias não vai trazer benefícios. Hoje, você estará com
a paciência curta Então, tenha cuidado para não brigar
com sua cara-metade. Cor: preto.

.. /\ SAGITÁRIO
;<.

-

Sua vida profissional precisa de mais enhlsiasmo, dê
continuidade às suas tarefas com o mesmo empenho
que as começou. Prefira desenvolver atividades que
preservem sua independência. Aproveite os momentos
com seu amor para relaxar. Cor: vermelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Quanto mais distante ficar de pessoas que lhe trazem

problemas, mais independência terá para se dar bem
no seu emprego. Você vai receber da sua famma todo o

apoio de que necessita. Na união, o clima será de total
companheirismo. Cor: cinza.

� AQUÁRIO
� No trabalho, não permita intromissões e mantenha

o foco em seus objetivos. Siga seus pontos de vista,
sem se importar com o que os demais vão achar do
seu comportamento. A dois, não deixe que assuntos
extemos interfiram na relação. Cor: pink.

PEIXES
No trabalho, atividades independentes são as mais
·favorecidas. Faça o que estiver ao seu alcance para
não precisar Ii�ar com cobranças. Em casa, não se
inite com o mau humor das outras pessoas. No amor,

ouça mais e fale menos. Cor: vermelho.
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

Parabéns para Lucas
Gabriel Sclunidt, que
no dia 28 completou 6

,

meses de vida. Amamãe
e o papai mandam um

beijão e te amam muito!

EtianeM.
Radiinz, que
é apaixonada

por gatos,
completou mais

um ano de
vida no dia 25.
Ela recebe os

parabéns das
ilibas Cristhiane
e Graciela, dos
netos Izabel,

Miguel e Nicole,
e do esposo

Raimiro Radiinz

ui!

Luis Fernando Viero
comemora 8 anos hoje.
Seus avós, Carlito e

Elvira ;Engelmann, sua
mãe Magdalena, e seus
irmãos lhes desejam
muitas felicidades

A professora
Leocenir

comemorou

aniversário dia
25. E quem a

parabeniza e

deseja felicidades
são os colegas

do Centro

Municipal
de Educação

Infantil Sidnei
Alexandre
Berns,de

Jaraguá do Sul

o C8,$al
Gabriela
e Felipe
está cada
vez mais

apaixonado.
Hoje os dois

completam
um ano de
namoro

Os familiares e amigos
parabenizam o professor
de música da Jazz Band
Elite, Raphael Sérgio

Paterno, pela formatura
em Licenciatura em

Música, pela UFRGS,
no dia 25. Sucesso e

felicidades!

LuziaWilbert comemora
aniversário e quem
manda os parabéns é
o apaixonado André, a
sobrinha Jaque, família
e amigos. "Muitos anos
de vida! Te amamos!"

Wanderleia Nitz Riplinger
recebe os parabéns
e votos de saúde e

felicidades dos familiares
e amigos pelo aniversário
comemorado no dia 27

www.ocorreiodopovo.com.br

Maikon Jonas
Ponath colou grau em

Licenciatura emMúsica,
pela UFRGS, no dia 25.

Para�� pela conquista!'
São os votos da esposa
Luciane Pryjmak Ponath

e dos familiares

Feliz aniversário para
Kauê Ruan Gascho.
Ele completou 10

anos no dia 22. Quem
deseja felicidades é a
mãe Roseneia e o pai
de coração Mauro. "Te

amamos muito!"

Nos bairros
o Programa Apevi nos Bairros promove hoje palestra
gratuita "A importância do Planejamento Estratégico para
a Pequena e Micro Empresa". Será às 19h30, na Sociedade
Recreativa Desportiva 25 de Julho, em Jaraguá do Sul, No
conteúdo: conhecendo as diretrizes da empresa; análise
mercadológica; objetivos e estratégias; e acompanhando
os resultados (indicadores e plano de ação). Consultoria
individual gratuita Ambiental: Biovita Consultoria Ambiental
, Coaching: Pabiana Fausel Koch, Gerência de Projetos:
Impactus Consultoria, Consultoria Contábil: Sindicont.
Agende sua consultoria com Bianca pelo telefone 3275-7028.
Após a Palestra haverá coquetel de confraternização para
troca de cartões. Confirme sua presença pelo telefone
3275-7028 ou pelo e-mail eventos@apevicom.br.

Encontro de ideias
Nesta terça-feira ocorre no grande teatro da Scar o Encontro
de Ideias da ADVB Santa Catarina. Apresentando o case de
sucesso da BMW no Brasil, estará Iõrg Henning Dornbusch,
diretor presidente do BMW Group Brasil.'Descubra como a

gigante alemã conquistou um lugar privilegiado no mercado.

Horário: 19h30 recepção e 20h palestra. Encerramento
com coquetel. Ingressos: R$ 25 associados ADVB/SC e

apoiadores; R$ 40 não sócios. Parte da renda será revertida
para projetos sociais da Scar. Reservas: 3275-7000.

.

Liderança
Em Iaraguá a partir de 6 de junho, Treinamento de'
Liderança Alhadeff - "Com experiência Internacional no
Coaching de Lideranças", 'apresentado por Diego Sternheim.
O objetivo é habilitar os participantes a serem melhores
líderes, principalmente, através da melhoria da sua atitude,
comunicação e de suas relações interpessoaís. Serão sete

,

encontros, sempre .às quartas à noite, das 19h às 22h..
," -Irifarrnações e inscrições pelo telefone 9975-2662 ou

,. -" e-mail alhadefftreínamentotêgmail.com.

QUER DIVULGAR O SEU EVENTO AQUit
Junte as iDrormaçóes e as envie com antecedência

para éontato@beatrizsasse.com.br.
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BIOVITA
Tecnologias Sustentáveis

473273 7191
www.biovita.com.br

benyamin@biovita.com.brBenyamin
Parham Fard

Como o novo Código pode afetar o seu cotidiano'
/\ pósmuita discussão entre a bancada
flruralista e ambientalista em todo o país,
o novo Código Florestal finalmente passou
pelo crivo da presidência da republica,
porém sofrendo 12 vetos em seus artigos e

32 outros pontosmodificados. O veto parcial
da presidente Dilma Rousseffnas propostas
do Código Florestal traz à tona a amplitude
do tema e os impactos desta lei sobre o

cotidiano de agricultores, empresários e da
sociedade. Ainda pairammuitas dúvidas sobre
o documento final a ser divulgado, entretanto
uma coisa é certa: o intuito do governo é prezar
pela preservação ambiental, e por isso, ao
contrário do que fora proposto pela Câmara,
asÁreas de Preservação Permanente (APPs)
não sofrerãomodificações e a anistia aos
desmatadores também está fora de cogitação.
Para aqueles agricultores que contavam com a

anistia, amá notícia é que o monitoramento e a

fiscalização do governo em relação às florestas
serão feitos com base em imagens de satélite,
coletadas desde a década de 60, dificultando
emmuito as possíveis justificativas técnicas

e jurídicas, tendo-se em vista que na esfera

jurídico-ambiental não existe a prescrição do
crime contra o meio ambiente. A insegurança
jurídica que coexiste com o atual código
florestal ainda parece longe de ser extinto nesta
nova versão da Lei, deixando margem para
embates e discussões sem fim entre governo e

sociedade pormuito tempo. Mas, afinal, de que
forma o novo código florestal afeta o dia-a-dia
dos cidadãos em todo o território nacional?
Para responder à esta pergunta devemos ir
alem do fator ambiental, e visualizarmos o
impacto que omesmo traz à economia, e ao
custo da produção propriamente. É sensata a
afirmação de que o empreendedor brasileiro
não consegue absorver todas as cargas
tributarias e as amarras legais impostas pelo
governo, tendo continuamente de repassar
tais custos para o consumidor. Outro ponto
importante a se analisar é o da implantação
de novos complexos urbanos, uma vez que
mesmo o novo Código ser voltado ao meio
rural, este é o instrumento norteador nos atos
de licenciamento ambiental de empresas e

..._-

empreendimentos inclusive em território
urbano, sobreponto leis existente commenor

restrição com a preservação ambiental. Em
outras palavras, o cerco tende a se fechar cada
vezmais para os desmandos daqueles que
há não mais de uma década se consideravam
imunes à lei e as suas fiscalizações. Não
precisamos lamentar o leite derramado, mas
sim utilizar nossos recursos de formamais
inteligente e eficiente. O que o país precisa é de
tecnologia e inteligência aplicada à economia
de base. Omeio agrícola brasileiro já possui
acesso à tecnologias de última geração que
podem elevar a produtividade em três ou

,

quatro vezes, bastando utilizá-la. No meio
urbano, o que precisamos é de uma integração
sinérgica entre o tecido urbano e os complexos
industriais, de forma tal que não necessitemos
ocupar desordenadamente áreas de risco, ou
que podem trazer impactos irreversíveis ao
meio ambiente. Precisamos resgatar o espírito
desenvolvimentista da década de 1960, aliando
tecnologia e consciência preservacíonísta para
um desenvolvimento sustentável.

S1Jlia!izando Arfe" Criando ada ania, com produção de
'"

"
a' !SadO�es.PIi -etoEuQJJe1r!",�+� mma�de50Dc:ri8lJÇf1S

fJ váriasa iQlOOS. PIi 1Jja o uafE rade de Vj '8namel r ii Wle" commaisde
Flo.ri!; deapoio a.mJi1heres lfiífmas e vJaléncia

=-
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eOOlOtn
SOS sx 1
Na cidade do Rio de Janeiro, a
empresaCicloAmbiental veste
a sustentabilidade, através da
moda com roupas e acessórios
ecológicos confeccionados
com garrafas PET recicladas
e misturadasao algodão. As
embalagens PET são feitas de

politereflalato de etileno 100%
reciclável, e a sua composição
química não produz nenhum
produto tóxico, sendo formada
apenas de carbono, hidrogênio
e oxigênio. Ao passarem por um

processo industrial, as garrafas são
derretidas a uma temperatura de
1,8mil graus e transformadas em
fibras de poliéster. Associadas ao
algodão, essas fibras podem ser

usadas para confeccionar qualquer
peça de vestuário. As informações
são daAgência Sebrae.

®

BIOCHEM
Química

4732737191
www.biochem ..com ..br

l
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

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

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 066/12
Processo de licitação nO 036/12
Modalidade Tomada de Preços nO 004/12
Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o na 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na
Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - Se.
Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.620.927/0001-12 e inscrição Esta
dual na. 253.992.443, estabelecida na Rua Anélio Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270-000, Município
de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para Pavimentação Asfáltica das Ruas 110 - Au
gusto Borchardt - Rua 43 - Jorge Wille e Rua 39 - Alberto Darius no Bairro Bomplandt - Município de Corupá,
(com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão total d��
816,00 metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexof
que fazem parte integrante deste Processo.
Valor do Contrato: R$ 699.557,47 (seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e qua
renta e sete centavos), correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente
instrumento.
Data da Assinatura: 17/04/2012
Data da Vigência: 31/12/2012

Luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

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

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO 093/12

Processo de licitação nO 058/12
Modalidade Pregão nO 021/12
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na
Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: PAVIPlAN PAVIMENTAÇÃO lTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.620.927/0001-12 e inscrição
Estadual n". 253.992.443, estabelecida na Rua Anélio- Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270-000,
Município de Guaramirim, Estado de'Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa especializada no Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de
MACADAME PARA RECUPERAÇÃO DE LEITO ESTRADAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNiCíPIO DE
CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I e Convênio nO 4385/2012-0 celebrado entre
o Governo do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Jaraguá
do Sul - SDR e o Municipio de Corupá-SC.
Vaior do Contrato: R$ 469.760,00 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil e Setecentos e Sessenta Reais).
correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.
Data da Assinatura: 28/05/2012
Data da Vigência: 31/12/2012.

luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço pI Obras e Serviços de Engenharia - 17/2012

Tipo: Menor Preco - pelo total geral
. Objeto: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA UNIDADE DE SAÚDE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMíLIA DO
BAIRRO RIO BRANCO,CONFORME CONVÊNIO N°6635/2012-4 FIRMADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA POR
MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL - SDR, COM A
PREFITURA DE GUARAMIRIM
Entrega dos Envelopes: 15/6/2012 as 9h
Abertura dos Envelopes: 15/6/2012 as 9h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos' no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de

sequndaà sexta feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: www.guaramirim.
sc.gov.br.
Guaramirim, 28 de maio de 2012

Nilson Bylaardt - Prefeito Municipal

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 - 70/2012

Tipo: Menor Preco - por itens
•

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS PARANÁ E CRUZEIRO - BAIRRO RECANTO FELIZ.

Entrega dos Envelopes: 14/6/2012 às 90h
Abertura dos Envelopes: 14/6/2012 às 9h5
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), 28/5/2012.

Nilson Bylaardt -Prefeito Municipal

facebook.com/ocorreiodopovo

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 91/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA E BRITA GRADUADA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 29/5/2012, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
DATA DAABERTURA: 18/6/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478. - Jaraguá do Sul - SC- Site:
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
·2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
.

LICITAÇÃO N°: 92/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO de conversores de sinal para sensor de
medidor de vazão eletromagnético
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 29/5/2012, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 19/6/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site:
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Consulado-Geral do Brasil em Miami

LIVRO: 12

fOLHAiS): 117
TERMO; 2311

TR.A5LADO DE PROCURAÇÃO BASTANTE

Outorgante;
• PAULO CESAR P.AMOS; BR.ASILEIRA, divorciaoo(a), passaporte fig CV769664 .. expedido pelota)
(s) COrlsulado-Geral do Brasil em Miami em 22/08/2007, CPF nQ 383,821.139-15.

Outorgado(a );
• JAIME PAUL RAMOS, BRASILEIRO, solteiro(a), AUX. DE PROOl)ÇÃO, cédula de identidade nQ
6771402, expedida pelo(a) SSP/SC, CPF n>! 011.411,969-48,

.

Si'llbam quantos este Público Instrumento de Procuração Bastante virem que, no ano de dois mil e doze, ao
(s) dezesseis dia(s) do mês de maio (1610512012), nesta Repartlçlio, sita nota) 80 SW 8th Street, 26th Fíoor,
Miami, Floricta, Estados Unidos, perante mim, ANAMARIA NOS.REGA FERNANDES, Vice-Cônsul,
compareceu como ou!prgante; ora) Senhoría] PAULO CESAR RAMOS, resídeote e ?omicitiado(a) nora)
3275 i:ITH $T, VERO BEACH, FLÓRIDA, �staqos Uniqos, Código Posta!: '$2f!160, rec.:mhecido(a) e

idl\'ntificadp(a) 1';0010 oía) próprio(a) por mim, de cuja capacidade juridípa dou fê, por e1e(a) me foi dilo que,
por este Púolico Instrumento, nomeava e consütuía seutsua) Bastante Prpcurador(a} ola) Senhoria) JAIME
PAUl.. RAMOS, residente e domiçllíado(a) no(a} RUA GOV, JORGE LACERDA, 3981501 .. JARAGUA DO
SUL, Santa Catarina, Brasil, Código Postal: 89251-390, arOS) QUEM(AIS) CONCEPE:(M)PODERES PARA
PROMOVER PELOS MEIOS LEGAIS EM DIREITO PERMITIDO, A REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
BASTANTE LAVRADA EM 16104/2009, NO LIVRO NQ 256 - FLS, 235, DO CONSULADO GERAL DO
8RASIL EM MIAMI, FLóRIDA, EUA, OUTORGADA EM FAVOR DE: VANUSA APARECIDA RABOCK,
NAQUELE INSTRUMENTO QUALIFICADO, PODENDO PARA TANTO ASSINAR OS DOCUMENTOS
PÚBLICOS OU PARTICULARES QUE SE FIZEREM NECEssARIOS, PRES'rAR ESCLARECIMENTOS E
INFORMAÇÓES, REPRESENTÁ-LO(A)(S) PERANTE O REFERIDO CARTORIO COMO PERANTE OS
OfíCIOS DE REGISTROS E TITULaS E DOCUMENTOS PARA AS NOTIFICAÇOES DECàRRENTES DA
REVOGAÇÃO A SER EFETUADA. PRATICANOb, ENFIM, TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS AO
F:IEL CUMPRIMENTO QESTE MANDATO. Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei, Nada mals se

continha na prqcuração supra, transcrita e lam(açaà(s) folha(s) numerOls) 117, do lillro número 12, das(e,(a)
C:Qnsular�o-Ge.rat, do ql:JElI fielmente extralal este rlmelto trasf<!ldo, l.avrei, conferi. IJ e encerro o presente
ajo. Dol,! fé e assino.
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Cedup fica pronto em.dezembro
Com o atraso no

repasse da segunda
parcela, obra não
será entregue no
mês de agosto

GUARAMIRIM

Débora Remor

Qcedup (Centro de Educa

ção Profissional) de Guara
mirim deve ficar pronto só em

dezembro, e não mais em agos
to conforme estava previsto no

cronograma do Ministério da

Educação. As obras atrasaram

devido à demora no repasse das
verbas federais. Na semana pas
sáda, apenas ametade da segun
da parcela de R$ 3,5 milhões foi
liberada pelo governo.

Essa é a explicação para a

lentidão e atraso nas obras, lo
calizadas às margens da rodovia
BR-280. Segundo o gerente de
Infraestrutura da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional),
Otoniel da Silva, "se tudo correr

EDUARDO MONTECINO

CENTRO DE ENSINO Serviços devem normalizar com a liberação da verba

bem, seja no repasse da última

parcela, seja na quantidade de
chuvas, o prédio fica pronto em

dezembro". Não há previsão para
o repasse dos últimos 25% dos
recursos federais. Orçado em R$

Cidadania �m Ação
EDUARDO MQNTECINO

A 9a edição do programa Cidadania em Ação,
que aconteceu no domingo, às 10b, no Centro
Universitário 'Católica de Santa Catarina, teve
como objetivo difundir informações de utilidade
pública para a comunidade, e educar acadêmicos
para a responsabilidade social. O evento ofereceu

gratuitamente para crianças e adultos, atividades
_

de lazer e recreação, orientações em várias

áreas, como oficinas de artesanato e de

brinquedos: Além disso, o progTama deu dicas
de saúde e bem-estar, cortes de. cabelo,
orientação profissional, nutricional,

imobiliária, e de direito do consumidor.
. , ,,,,,,,,,,,,, ... ,, ..... ,.1

5,5 milhões, o projeto de cons

trução do Cedup foi revisto e va

lor reajustado para R$ 7milhões.
Como o Cedup está sendo

erguido onde antes era o Parque
Municipal de Eventos Perfeito

Manoel de Aguiar, a comunida
de questiona sobre um novo es

paço para lazer. Quando foi feita
a demolição da estrutura antiga
emmeados de 2011, a Prefeitura
se comprometeu em negociar a

aquisição de urna nova área para
abrigar os pavilhões. A compra
de um terreno à beira da rodovia
da SC-413 foi avaliada no valor
de R$ 1 milhão. Por indecisão do

proprietário, segundo o prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB), o acor
do não foi fechado e a questão
fica para ser resolvida pelo pró
ximo gestor público. "Esse ano

não vai sair mais nada, o parque
vai ficar para o próximo gover
no", declarou.

posição critica

O vereador Jaime Ávila (PT)
questiona a demora para resolver
a questão e deve enviar urn ofício
com pedido de informações para
a Prefeitura, na quinta-feira, dia
31. "Estamos gastandomuito com
aluguel de tendas e não temos urn
espaço decente para eventos". De
acordo com a assessoria de comu

nicação da Prefeitura, os eventos

são realizados em ginásios e esco
las municipais, usando estrutura

móvel quando necessário. Os va
lores serão informados amanhã.

TECPUC

Proteção auditiva foi tema de evento
Os ruídos em ambientes de o tema deste ano está focado

trabalho e no cotidiano foi o as

sunto da abertura da 2a Semana
da Saúde e Segurança no Traba
lho (Tecpuc). O evento come

çou ontem e vai até quinta-feira
no Colégio Marista São Luís, em
Jaraguá do Sul.

O tema foi abordado pelo
professor da Universidade Fe
deral de Santa Catarina (UFSC),
Samir Gerges. Em palestra para
profissionais das áreas da in
dústria e construção, ele apre
sentou soluções e orientações
para controle de ruídos e prote
ção auditiva. Para o especialis
ta, o importante é sempre usar

os equipamentos destinados
a evitar os danos à saúde e es

timular debates de prevenção.
"Com projetos deste tipo é

possível encontrar deficiências
e soluções para a segurança",
afirma

O idealizador do projeto,
Carlos Alberto _Dias, disse que

na segurança em ambientes de
trabalho. A expectativa é aten

der cerca de 600 profissionais
da região. A programação tam

bém tem uma programação
variada e· alternada entre pales
tras, cursos, exposições, mini
aulas e exercícios.

Dias explica que o projeto
tem o objetivo incentivar a pre
venção de acidentes e a cons

cientização dos trabalhadores

Com projetos deste
tipo é possível en
contrar deficiências
e soluções para a

segurança.

S�),mb.· fjel"ges �

p:I°'O:ffess(JI" da, llli"SC

para a segurança no trabalho.
Para ele, o principal problema
da região hoje, está na área de

construção civil, com os traba-
1hadores de empreitadas. "Mui
tas vezes eles (trabalhadores
da construção civil)' não usam

equipamentos de segurança e

não tem treinamento adequa
do", afirma. Outro problema.
está na grande rotatívídade da

categoria.
Amanhã, o engenheiro de

Segurança no Trabalho, Gian
franco Pampalon, dará um

:

curso para profissionais sobre
a Norma Regulamentadora 35

(NR35). Ela trata da proteção
em altura. Além disso, haverá
uma palestra sobre boas práti
cas de segurança na construção
civil. Dias ainda adianta que
para o próximo ano, o tema da
semana será doenças psicoe
mocionais. JA sede do evento

será no Centro Universitário
Católica de Santa Catarina.
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DROGA RAIA
,

LIDERNO MERCADO E
,

IMBATIVEL NOS ,PREÇOS BAIXOS
na empresa há 18 anos, diz que

•••• u •••••

com um rápido cadastro na

loja, o cliente passa a ter des
contos de 50% nos genéricos
e 30% nos medicamentos de
marca. "O programa contem

pla também descontos exclusi
vos na perfumaria".

Com uma gama de mais de
14 mil itens cadastrados, qua
tro farmacêuticos, cinco encar
regados de loja, três balconis
tas, uma consultora de beleza,
uma auxiliar de reposição, dois
gerentes adjuntos e um geren
te geral. O gerente de expan- .

são: Vagner Galli, 29 anos no

grupo, revela que essa loja de

Jaraguá é apenas a primeira. "A
gente faz pesquisa de mercado,
estuda novos campos e Iaragua
do Sul é uma cidade em expan
são, umas das que mais cres

cem na região, tem potencial.
Além disso, há muita gente de
fora e tem a ver com nosso ne

gócio". Ano passado inaugura
mos 53 lojas e ameta para esse

ano são 130. Queremos entrar

em novos mercados. A maior
rede de medicamentos do Bra
sil tem condições de comprar
bem e vender bem", garante.

Aríston Sal [uníor

Líder do varejo farmacêuticoem faturamento e número
de lojas,· a Droga Raia aporta
em Jaraguá do Sul com a com

petência e experiência de seus

106 anos de atividades no Bra
sil. Com 17 lojas em Santa Ca
tarina e a primeira do Vale do

Itapocu recém inaugurada (úl-·
timo dia 22) à drogaria preza e

não abre mão do atendimento
com qualidade.

O gerente Claudio Jerôni
mo Soares Pinto, funcionário
há seis anos do grupo, está

por trás do gerenciamento da

loja de Jaraguá do Sul. Como
diferencial das outras. droga
rias, ele não tem dúvidas em

afirmar que é o preço. Jerôni
mo destaca ainda que o mix
de perfumaria da Droga Raia é
bem diversificado e a loja con
ta com estacionamento pró
pno.

Outro destaque da Droga
Raia é o programa de relacio
namento com o cliente. A ge
rente regional de Santa Cata
rina, Daniela Vilela de Araújo,

Estiveram presentes
na inauguração da

empresa, Daleio Araújo
Macedo Jwrlor

(gerente de expansão),
Claudio Jeronimo
Soares Pinto

(gerente da loja de

Jaraguá do Sul),
Daniela Vilela de Araújo

.

(gerente regional de SC)
e Vagner Galli
(gerente de expansão).

FOTOS ARISTON SAL JUNIOR

. Equipe de Jaraguá do Sul pronta e afiada para o bom atendimento
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Campeonato Varzeano.

.

Dos 36 que ioiô
restamapenasoito

Campeão Corinthians ficou pelo caminho,
enquanto cinco ex-campeões seguem

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Emoção até o último segun
do na rodada que definiu os

quadrífinalistas do Campeonato
Varzeano, realizada no sábado
(26). Trinta gols foram marcados
nos oito jogos, onde Operário,
Amizade, Brandenburg, Néki,
Tigre e Atlético Independente
'1\' conquistaram vagas.

Na Chave I, o Operário se

classificou ao vencer a já classi
ficada Vila Lalau, por 3 a I, no
Caxias. Enquanto isso, Galácti
cos e Global Pisos empatavam
por 1 a 1 no Grêmio Garibaldi,
dando adeus à disputa.

Na Chave J avançaram Ami
zade e Supermercado Branden
burgo O Amizade bateu a Agro
comercial Jonathan por 3 a 1,
no Guilherme Tribess. O Bran

denburg passou pelo Sport no
João Pessoa, por 3 aO.

Pela Chave K, Néki e Tigre ga
rantiram vaga. Nocampo do Ca
xias, a Néki goleou o Santo An
tônio por 6 a 3. O Tigre segurou
um empate sem gols com o Bar

rabaxo, no Grêmio Garibaldi.
E na Chave L, Kiferro e Atlé

tico Independente ''I\.' se clas
sificaram. A Kiferro já estava

classificada, mas venceu o Co
rinthians no Guilherme Tribess

por 4 a 2, eliminando os atuais

campeões. O Atlético venceu o

Iurití por 2 a O, no João Pessoa.
Na próxima fase, as equipes

serão divididas em dois grupos.
AChaveM conta comVila Lalau,
Brandenburg, Néki e Atlético. A
Chave N será composta por Ki
ferro, Operário, Amizade e Tigre.

A competição apresenta
uma média de 4,05 gols por
partida. No decorrer da semana
será divulgada a tabela da ter

ceira fase.

Football

Manada segue imbatível no se Bowl
O Corupá Buffalos mante

ve a liderança no Campeonato
Catarinense de Futebol Ame
ricano. Na tarde de domingo
(27), a "manada" não teve pena
do estreante Itapema White

Sharks, vencendo por 43 a O a

partida realizada no Seminário
Sagrado Coração de Jesus.

Júlio (#86) foi o nome da tar
de, ao marcar um touchdown e

converter cinco pontos extras.

Além dele, os Buffalos pontu
aram em touchdowns de Thia

gão (#88), Claus (#29) - por duas
vezes - e Buiu (#45) - também

por duas vezes. Juliano (#99)
fechou o placar com um safety.

Já classificados às semifi

nais, os Buffalos decidem a pri
meira colocação na fase classi

ficatóriajogando em casa. Será
no próximo domingo, dia 3,
quando os corupaenses rece-

bem o Joinville Gladiators, às
14h, no Seminário.

Por outro lado, o Iaraguá
Breakers desistiu da disputa
do campeonato. A equipe jus
tificou sua decisão com a difi
culdade em conseguir campos
para jogar na cidade e também

pelo custo de ter que atuar em
outros municípios, já queexis
tia a possibilidade da inversão
dos mandos.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

LÍDERES Está difícil parar os BufTalos, de Julio (#86), no Catarinense

JUNTOS Galácticos (laranja) e Global Pisos não
passaram de um empate e foram eliminados

Feminino

Olympya
goleia

O Olympya recuperou a vi

ce-liderança do Campeonato
Catarinense. Na tarde de do

mingo (27), o "Time de Meni
nas" goleou o Scorpions por
9 a O, em Biguaçu, pela quar
ta rodada do turno. Thaysa,
Marise (3x) e Gabi (5x) mar
caram. A equipe comandada

por Luiz Polenta foi favorecida

pela vitória do Kindermann
sobre o Avaí (8 a O).

Massaranduba

Decisão é
adiada

A chuva que caiu entre

quinta e sexta-feira acabou

forçando o adiamento da fi
nal do Campeonato Massa
randubense de Futebol, en
tre Glória e Cruzeiro. Como
o gramado do estádio Erich
Rode ainda não se recupe
rou após sediar os shows da
Fecarroz, a CME local julgou
prudente transferir a decisão
para odiá 2 de junho.

Pomerode

Malta na
semifinal

O Cruz de Malta é semi
finalista da Copa Pomerode.
A classificação veio com a vi
tória por 1 a O sobre o Tupi,
domingo (27), no estádio
Eurico Duwe. A equipe de
Marcia Ventura já havia ven
cido o jogo de ida por 2 a 1,
em Gaspar. Agora, terá pela
frente o invicto Vera Cruz, de
Pomerode, dono da melhor

campanha até aqui.

Futsal

Goleadas
no SESC

No domingo (27) foi rea
lizada a rodada de abertura
da Copa SESC de Futsal Fe
minino, onde as Meninas de
Ouro venceram a Pimenta
Rosa (5 a 3), o Eagles passou
pelo Nova Geração (3 a 1), as.
Panteras golearam a Socie
dade Barra (9 a 1) e à Tupy
bateu a Recicla Eventos (5 a

2). A UPF folgou. A próxima
rodada será no dia 3.
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Liga Futsal

Umavirada heróica naArena Iaraguá
ACSM/pré-Fabricar foi do

céu ao inferno em vintemi
nutos. E precisou de outros vin
te para retornar ao céu. Na noi
te de ontem, os jaraguaenses
receberam o São Paulo na Are
na Jaraguá, em partida válida

pela 15a rodada da Liga Futsal.
Embalada pela vitória sobre

o Maringá, a equipe abriu o pla
car aos 8:13, com Elisandro, ar
tilheiro do time na competição.
Mas Oitomeia (9:32), Diogo
(11:07), Bocão (14:54) e Kuma
no (17:19ycolocaram os visitan
tes à frente ainda no 10 tempo.

No intervalo, o técnico Ba
nana apelou para o emocional.
Disse aos atletas que a vaia da
torcida era justa e só dependia
deles a transformação dela em

aplausos. Com goleiro linha
desde o início, a CSM/Pré-Fa
bricar martelou até os 31 :07,
quando Biolay descontou.

IRIANE PORTO/AVANTE!

GARRA Jaraguaenses precisaram se superar
para vencer o São Paulo na noite de ontem

A partida pegou fogo com

a entrada de Felipe, de apenas
17 anos, que marcou aos 31 :36
e 35:09, devolvendo a igualda
de. E Dian, aos 39:03, virou o

placar e decretou a vitória, que

,
•

Henrique PO!to
redacao@avanteesportes.com

Equilíbrio.puro
Estão dizendo que o Grupo N será a "Chave da Morte" nesta

terceira fase do Varzeano. Ouso discordar. Os dois grupos
serão extremamente equilibrados e vejo um Grupo M ainda
mais parelho. E os números provam isso. Se num grupo a Ki
ferro tem 100% de aproveitamento, Operário e Amizade 81%,
o Tigre aproveitou apenas 52% dos pontos. Enquanto. isso, no
outro,Vila Lalau tem 72%, Brandenburg 76%, Néki 78% eAtlé
tico 71%. Um equilíbrio gritanie.ANékiestá um passo a frente,
pois ainda não perdeu. Kiferro, Operário e Amizade também.

'Barrado no baile'
Está repercutindo no Facebook um fato ocorrido com o

repórter fotográfico Peiro Ragazzi. Ele foi impedido de
trabalhar pelamesária da partida entreAtlético e Iuriti, no
estádio João Lúcio da Costa. O motivo? Boa pergunta. Foi
preciso a intervenção do árbitro para resolver o imbróglio.
Em dez anos, nunca passei por situação semelhante, mas não
deve ser nada agradável. Como diz o amigo Iulimar Pivatto, as
pessoas se esquecem que tio jornalista/fotógrafo não trabalha

pra si. É (apenas' o mediador entre o fato e o público".

·Novos patrocinadores
o basquetemirim de Jaraguá do Sul apresentou na noite
de ontem sua equipe para esta temporada. E tem gente
nova investindo no pedaço. A Nanete Têxtil e aVita
Farma cederam aos encantos do marketing esportivo e

patrocinam a equipe do Colégio Bom Jesus. Mas existe

espaço para mais gente investir. Não só no basquete, como
em inúmeras outras modalidades. Fica a dica!

alavancou a equipe para a nona
colocação, a um ponto da vaga.

"Valeu pelo coletivo, pois fo
mos buscar o resultado na garra
e no apoio da torcida", analisa
Dian, o herói da noite.

Uniforme
o recém-fundado Rugby
Clube Jaragua do Sul
(RCJS) está pedindo ajuda
para definir seu uniforme.

Quem quiser ajudar,
pode acessar a 'fanpage'
da equipe no Facebook
e voltar em um dos seis
modelos. O modelo mais
(curtido' será aquele que
os atletas irão usar nos

jogos. Uma iniciativa
diferente e moderna, que
promete ser sucesso. Em

tempo, a equipe treina
hoje, às 19h30, no Colégio
Marista São Luís.

CartolaFC
E aí, montou uma equipe
para disputar o Cartola
FC? Então solicite sua

adesão na nossa liga, a
avanteesportes.com. Já
são 98 equipes inscritas.
Não sou muito bom nesse

jogo, mas busco melhorar
a cada rodada. Na última
fiz 53 pontos. Também
vou me esforçar para
arranjar um patrocinador
para a liga. A idéia é

premiar os vencedores
com camisas da CSM, do
Juventus e do Jaraguá.
Alguém se habilita?

Juventus

Primeiro jogo-treino
O Grêmio Esportivo Iuventus iniciou ontem a segunda se

mana de preparação ao Campeonato Catarinense da Divisão

Especial. Depois da folga no fim de semana, o grupo se reapre
sentou ao técnico Pingo, para dois treinamentos físicos. O clu
be negocia com um goleiro, um lateral-esquerdo, um zagueiro
e um atacante, que podem ser anunciados durante a semana,

apesar de ser pequena esta possibilidade. De certeza, apenas
um jogo-treino no próximo sábado, dia 2 de junho, contra o Me

tropolitano. Será no Centro de Treinamento da Vila Itoupava,
em horário a ser definido hoje.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

15° Palmeiras

16° Ponte Preta

2i-1117
12 01111121-1117

17" Portuguesa 1 2 O 1 1 j :2 -1 17

18" Barua 1 2 O 1 j O 1 -1 l7

19" Corinthians O 2 O O 2 O 2 -2 O

20° Coritiba O 2 O O 2 2 5 -3 O

2aRODADA

Flamengo 3x3 intemacional
Portuguesa Oxl Vasco
Atlético-GO ixl Ponte Preta
Náutico OxO Cruzeiro
Santos OxO Sport
São Pauio ixO Bahia
Atlético-MG ixO Corinthians
Coritiba 2x3 Botafogo
Ruminense 2x2 Rgueirense
Grêmio ixO Paimeiras

3·RODADA

06/06
19h30 Sport x Paimeiras
19h30 AtIético-GO x Grêmio
20h30 Vasco x Náutico
20h30 Atlético-MG x Bahia
20h30 Coritiba x Portuguesa
21h50 Santos x Ruminense
21h50 intemacional x São Paulo
21h50 Ponte Preta x Flamengo
07/06
21h Botafogo x Cruzeiro
21h Corinthians x Figueirense

Ufli'i.'IIi��.·'"Iif!iJiIi!i\""_iPI!lIIEJ�lt'i��."I.Hf,lf"i!.if;f,J!����
fn�i1r�I�; 'à�Jfll'?�'"i;�o.l �qmif! iR';Ii�"5""'WP:i�., ,",' "",";�f6t'!1!I .. ";1i'<!)I" �;tnl�.II�.,�"�"".��.��1
Rebaixados pala Série B

CAM.PEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

'lir: * CLASSIFICAÇÃO

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

'-- --' _jl
. Pró; GC r Gols-Contra: SG - Saldo de Gols; A% - Aproveitamento.

2 3 1100
1 3 :100
4 1 !50
O 1 '100

América-RN 3 1 1 O O 5

Atlético-PR 3 1 1 O O 4

Bragantino 3 2 1 O 1 5

Vitória 3 1 1 O O 1

Guaratinguetá 3 2 1 O 1 3

Boa 2 2 O 2 O 2

ABC 2 2 O 2 O 1

Guarani 2 2 O 2 O 1

Ipatinga-MG 1 1 O 1 O 1

Paraná Clube 1 1 O 1 O 1

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15° Barueri

16° Joinville

5 -2 !50
2 O 133
1 O 133
1 O :33
1 O 133
1 O :33
2 -1 :17
4 -3 :17

1 2 O 1 1 1

1201,11
17° Ceará O 2 O O 2 2 4 -2 O

18° São Caetano O 2 O O 2 O 2 -2 O

19° GOiás O 1 O O 1 2 5 -3 O

20° CRB O 2 O O 2 O 6 -6 O

LIGA FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO

17 ° Concórdia 14 15 4 2 9 35 43 -8 31

18° Maringá 14 15 3 '5 7 2432 -8 31

19° São Caetano 14 15 3 5 7 26 41
.

-1531

20° Tubarão 10 15 2 4 9 3048 -1822

28RODADA

TERÇA-FEIRA
Avaí ixO São Caetano
SEXTA-FEIRA
Guarani OxO Boa
ABC OxO Joinville
SÁBADO
Guaratinguetá 2xl Ceará
América-MG 4xO CRB

Bragantino 3x4 Criciúma
ASA ixl Barueri

2aRODADA
HOJE
19h30 Joiriville x Guarani
19h30 América-RN x Avaí
19h30 São Caetano x Bragantino
19h30 CRB x Guaratinguetá
19h30 Ceará x Goiás
21h50 Criciúma x Vitória
21h50 Boa x Atiético-PR
21h50 Grêmio Barueri x ABC
21h50 Ipatinga-MG x ASA
21h50 Paraná x América-MG

Rebaixados para Série C

15aRODADA
ONTEM

Petrópolis ixl Concórdia
Carlos Barbosa 7x4 Orlândia

CSM/Pré-Fabricar 5x4 Sâo Paulo
Marechal Rondon 4x2 Sâo Caetano
Tubarâo 2x5 São José
Joinville 5x2 Maringá
Botafogo 3x2 Atlântico
Umuarama 3x3 Corinthians

PRÓXiMOS JOGOS

QUARTA-FEIRA
20h30 Assoeva x Orlândia
SÁBADO
l1h São José x Orlândia
16h S. Caetano x CSM/Pré-Fabricar
18h Petrópolis x São Paulo
19h Botafogo x Maringá
19h Atlântico x Carlos Barbosa
19h Concórdia x Assoeva
19h Suzano x Minas
19h30 Corinthians x Joinville
20h Marechal Rondon x Floripa
20h15 Umuarama x Tubarão
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TUbulação de 'água vaza, de novo!
Mais uma vez a tubulação

de água que passa sob a rodovia
BR-280, junto ao trevo de acesso

à rodovia do Arroz (SC-413), es

tourou. O problema aconteceu
no sábado, mas só ontem foi re
solvido. A demora para a solução
do vazamento ocorreu devido a

necessidade de uma autorização
do Departamento Nacional de
Infraestrutura (DNIT) para libe
rar a execução do reparo sobre a

rodovia federal. O retorno desse
só foi feito no começo da tarde

pelo órgão federal.
Somente por volta das 15hs,

os técnicos da Águas de Guara
mirim e da empresa terceirizada
Serrana Engenharia puderam
fazer a obra de reparo. Para evitar

que o reservatório perdesse va-
I

zão, o fornecimento de água não
foi fechado durante o final de se

mana, mas devido o vazamento
o atendimento foi reduzido.

O diretor de recursos hídri
cos da autarquia, Antônio Ataíde
Monteiro, disse que cerca o pro
blema de abastecimento atingiu
residências localizadas em áreas
mais altas dos bairros Corticeira
e Quati. "O reservatório atendeu

MARCELE GOUCHE

I

OBRA Funcionários da Prefeitura só resolveram o

problema de vazamento, na BR-280, ontem à tarde

boa parte das comunidades, que
também tem lugares ondehápo
ços. Mas em lugares de morros

houve redução do atendimento", -

comentou. Ele acredita que cer

ca de cem residências tiveram o

abastecimento comprometido.
O vazamento nesse ponto da
rede não é novidade. Em mar

ço ocorreu o mesmo problema
nesse local. Segundo Montei
ro' o motivo é que o excesso de

tráfego pesado da rodovia sobre

a rede de abastecimento com

promete a estrutura. "Mesmo
estando há três metros de pro
fundidade, a pressão sobre o

tubos de PVC (60 centímetros) é
grande e acaba rompendo. A so

lução seria colocar galerias, mas
isso é inviável porque teria de

interromper toda a rodovia para
fazer a obra", explicou. O abas
tecimento de água para essas

comunidade voltou ao normal
no final da tarde de ontem.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO 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

EDI1l\LDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
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 respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial deprotesto eou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 210373/2012 Sacado: ANTONIO MARCOS STUADT J\.1E Endereço: AVGEIULIO VARGAS 910 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: TOOLMASTER IND.MET I1DA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 7321- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 405,63 Data para pagamento: 29 demaio de 2012Valor R$24,64 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 356,83 - Juros: R$ 1,54 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 210136/2012 Sacado: BlER HAUS CHOPERlA I1DA J\.1E Endereço: R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA
869 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: OESACOM E REPRES I1DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
2308664U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.531,32 Data para pagamento: 29 demaio de 2012Valor R$28,52 Descri
ção dos valores: Valor do título:R$1.478,64 - Juros: R$ 5,42 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210043/2012 Sacado: CLAUDIOMIR DREWS DOS SANTOS Endereço: RUA 1035 N-78 QUADRA 04 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89257-755 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 504892258 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.703,70 Data para pagamento: 29 demaio de
2012Valor R�100,89Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.564,60 - Juros: R$ 77,79 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 210009/2012 Sacado: D ITALIA INDUSTRlAE COMERCIO DE SORVETE Endereço: RUACAMILO PICOW
177 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-360 Credor: DU PORTO IND ALIMENTICIA TIDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 14597-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.153,77 Data pará pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$27,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.088,40 - Juros: R$ 3,99 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08
---�----------:---------""---------------------------------------_--------------------------------------------------------------_--------------

Apontamento: 210430/2012 Sacado: ELETRONICAJARAGUAENSE I1DAJ\.1E Endereço: CEL PROCOPIO GOMESDEOU
VEIRA 1347 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: COJ\.1ERCIALHAVEG I1DA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 15128/1 - Motivo: falta depagamento Valor: R$ 648,73 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$25,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 599,48 - Juros: R$ 1,99 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210221/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAISBRASIL ITDAME Endereço: RUAJOAOWIESTJUNIOR 969 GAL
PAO 4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: LINKCOJ\.1ERCIALIMPORIADORAEEXPORIADORAllDA Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 38165-15 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 13.211,75Data para pagamento: 29 de maio de
2012ValorR$44,99Descrição dos valores: Valor do título: R$13.l34,73 - Juros: R$ 21,89 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 210200/2012 Sacado: FERNANDADOS SANTOS Endereço: RUAWALDEMAR GUNS 2 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89251-970 Credor: BVFlNANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131040622 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.032,44 Data para pagamento: 29 demaio de 2012Valor R$139,13 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 836,77 - Juros: R$116,03 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 210076/2012 Sacado:HOllYCONTRUCOES EEMPREENDIMENTOS I1DA Endereço: RUAGUILHERME
IGNACIO HRUSCHKA 250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-516 Credor: HSBC BANI( BRASIL S/A - BANCO MULTIPW
Portador: COJ\.1ERCIODEACOSJARAGUATIDA Espécie:DMI - N'Titulo: 10943/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
397,40 Data para pagamento: 29 demaio de 2012Valor R$23,78Descrição dos valores: Valor do título: R$ 343,15 - Juros: R$
0,68 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligê�cia: R$ 16,27

Apontamento: 210290/2012 Sacado: KARINE PRISCILAGROSSKOPF Endereço: RUAARMANDO FRENJEL 2108 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: SANTOS EAMARANTE COMERCIAL I1DA J\.1E Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
000296003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 165,13Data para pagamento: 29 demaio de 2012ValorR$23,48Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 105,00 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 210246/2012 Sacado: LCD SERVPRODUCOES I1DA Endereço: RUA ADOLFO PUITTER 626 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89255-200 Credor: STARKE SECURITIZADORA SA Portador: COMERCIALMUITISOM I1DA J\.1E Espécie:
DMI - N'Título: 001856 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.561,76 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor
R$37,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.500,00 - Juros: R$14,50 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210390/2012 Sacado: MIGUELMARTINHO lAROCA Endereço: RUA JOAO J\.1EURER 372 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-700 Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IRATI PR Portador: - Espécie:DMI - N°Ti
tulo: 0005 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 216,48Data para pagamento: 29 demaio de 2012Valor R$23,63Descrição
dos valores: Valor do título: R$I60,oo - Juros: R$ 0,53 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 210476/2012 Sacado:MILlATRONICINDUSTRIALTIDA Endereço: PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 146.5
- CENTRO - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: BRIMADEC COMERCIOMATERIAIS ELETIUCOS Portador:
- Espécie: DMI - N" Titulo: 3121/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 700,37 Data para pagamento: 29 de maio de
2012Valor R$26,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 644,50 - Juros: R$ 3,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 210199/2012 Sacado: RENATO PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 100 APTO
07 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: BVFINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 131042658
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.840,59 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$197,92 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.613,76 - Juros: R$ 174,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 210193/2012 Sacado: ROSANACARVALHO Endereço: RUAALVINOWOLPI 90 CASA - Iaraguá do Sul-SC -

CEP: 89266-310 Credor: CENTRO FORM COND LES I1DA EPP Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 30279 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 252,22 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$25,46 Descrição dos valores: Valor do
título: R$186,85 - Juros: R$ 2,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
25,71

Apontamento: 210363/2012 Sacado: SERVICE SERVrCOS EM INFORMATICA Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, 320 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: FORMIGAR!&KU1ZKI INFORMATICA LIDA Portador: - Es
pécie: DMI - N"Titulo: 1306 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 448,19 Data para pagamento: 29 demaio de 2012Valor
R$24,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 210096/2012 Sacado: SIMONE DA SILVA PADILHA Endereço: RUAVINTE E CINCO DE JULHO 1607 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Es
pécie: CBI - N° Titulo: 504864491 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 8.113,29 Data para pagamento: 29 de maio de
2012ValorR$694,Ol Descrição dos valores: Valor do' título: R$ 7.399,81- Juros: R$ 670,91 Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 210224/2012 Sacado: SONARA JEANE LEJ\.1ES DE OLIVEIRA Endereço: RUA JOAO DAL RI 59 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89266-350 Credor: DANIElA NUNES DOS SANTOS J\.1E Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 14 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 166,77 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$23,51 Descrição dos valores. Vaior
do título: R$ 103,35 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$25,71

Apontamento: 210403/2012 Sacado: TAISE MARGOTl BORBA Endereço: RUA JOSE PAPP 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89260-100 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYLIJS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 9200053701- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 198,22 Data para pagamento: 29 demaio de 2012Valor R$23,56 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 139,50 - Juros: R� n,46Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$20,96

Apontamento: 210198/2012 Sacado:TIM INDUSTRIA DEMAQ. E EQUIP.I1DAME Endereço: EXPEDICIONARIO RUm
HORNBURG 70 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: BANCO BMG S/A Portador: - Espécie: CT - N"Titulo:
187010370 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.657,51 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$1.166,08
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.456,27 - Juros: R$ 1.142,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 210235/2012 Sacado: USITOOLUS ELErR PlO LTDA J\.1E Endereço:AVPREF.WALDEMARGRUBBA 1387 -

.

JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89256-500Credor:AGIE CHARMlLLES I1DA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 005570/28
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 10.752,84 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$69,25 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 10.650,00 - Juros: R$ 46,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 210449/2012 Sacado:VYP REP E CONSTRUCOES IDA Endereço: AVMALDEODORO D(\FONSECA, 1594
- CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: POSTO PONTEACUITDA Portador: - Espécie: DMI - N°litulo:
1110 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.232,28 Data para pagamento: 29 de maio de 2012Valor R$28,18 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.179,94 - Juros: R$ 5,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na datade29/05/2012. Iaraguã
do Sul (SC), 29 demaio de2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 21
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RBDUZIDO

Preços válidos até 31/05/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoGam Hatch 1.01 Flex (cat. FAE2) a partir de R$ 24.800,00 à vista. Ford Fiesta RoGam Hatch 1.01 Flex (cat. FBE2) a
partir de R$ 28.400;00 à vista.Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat 08B2) a partir de R$ 49.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 54,5% de entr�da (R$ 27.195,50) e saldo em 24
parcelas de R$ 990,27 na modalidade GOC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 50.961,98. Custo Efetivo Total (GH) calculado
na data de 24/05/2012 a partir de 0,37% a.m. e 4,52% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.61 Flex (cat EFA2) a partrda R$ 49.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,88% a.m.

e 11,09% a.a, 50% de entrada (R$ 24.950,00) e saldo em 48 parcelas de R$ 669,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da P parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor.
total a prazo de R$ 57.062. Custo Efetivo Total (CEl) calculado na data de 25/05/2012 a partir de 1,08% a.m. e 13,77% a.a., por meio do Proqrame Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e

serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da
contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CEl)'
a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800

CARTÃO FORD rTAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
. Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e reglOesmetropolltanas:'400T -48581 Demais localidades: 0800 n2 4858.
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