
Feira do Livro

Edição registra
bompúblico
Cerca de seismil pessoas
já visitaram os estandes
nos dois primeiros dias
do evento que vai até 8 de

junho. Páginas 4 e 5

Entrevista

Economista fala
do cenário atualF_icou para julho a

tão esperada revanche
entreVitor :Qelfort
eWanderlei Silva.

David Tomio de

Mattos, o Xitão
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IgorMorais, daVokin
Investimentos, de Porto
Alegre, diz que o Brasil vai
sofrer uma desaceleração
este ano. Página 17
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Violência infantil

Abuso sexual chega a
14% dos inquéritos

Encontro
.

Seminário das
,.
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Aguasehoje
Evento debate sobre
modelo ideal de gestão
do recurso natural
nosmunicípios da
região. Participação
da comunidade é
essencial. Corifira
a programação
completa.
Página 23

Número é considerado alto pela Delegacia da Mulher. Das 219 investigações, 31 estão relacionadas
ao estupro de crianças com'menos de 14 anos. Grande parte dos casos acontece no âmbito familiar.
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Produtividade
Emprego
Depois do saldo negativo
de empregos em abril
quando foram perdidos'
50 postos de trabalho,
cabe uma reflexão
sobre alguns números.
Em 2011, ocorreram
36.762 admissões .contra

,

85'�332' deinlssh'es� ciro'
"

" : '

r ," ,'I f.' ·Ú�.'I
- " ,-

.

r
r

I

saldo positivo de 1.430
postos de trabalho com
carteira assinada. Ainda
em 2011, no primeiro
quadrimestre - janeiro a

.
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Um trabalhador, mesmo nos
postos mais básicos, necessita um
período relativamente longo para
atingir a plena produtividade e

aindamais tempo para se tornar

polivalente e poder aspirar a
uma promoção e não necessitar
mais o acompanhamento de
um operador mais experiente.
Considerando a alta rotatividade
no município, existe um
desperdício enorme de tempo
e recursos por conta da baixa

produtividade que se consegue
nestas condições. Certamente
o futuro da cidade como

pólo industrial passa pela
resposta a esta questão.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Estoque de empregos
Segundo dados oriundos do Caged, o es

toque de empregos de Iaraguã do Sul em
abril era de 43.992 empregos formais. Consi
derando-se o tamanho da população e o volu
me de autônomos e empreendedores indivi
duais que não entramna conta, trata-se deum
número muito expressivo. Chama a atenção
o fato de que em 2011 mais de 80% - emmédia

- dos trabalhadores trocaram de emprego o

que significaum tum-overabsurdamente alto.
Fica claro que, considerando que muitos tra
balhadores permanecem diversos anos na

mesma empresa, temos também um con

tingente significativo de trabalhadores que
trocam mais de uma vez de emprego no

mesmo ano.
e oco

demissões, gerando
um saldo positivo de
2.397 empregos. Em

igual período deste ano
as admissões foram de
15,011 contra 13.097
demissões gerando um
saldo de 1.914 postos de
trabalho. Note-se que a

movimentação foi maior
mas o saldo positivo
ficou 20% menor.

DIVULGAÇÃO/WEG
Cuidador
de idosos
Está em fase final de formação
em Iaraguá do Sul de um novo

curso de cuidado de idosos. Os
formados nos cursos anteriores
tiveram emprego garantido.

Diarista
o curso de auxiliar do lar busca
o resgate social de pessoas que
não tem a qualificação para
trabalhos domésticos mais

qualificados tem uma nova turma

de 37 pessoas iniciando o curso.

Amaioria das formadas tem

optado pelo trabalho de diarista
e não faltam famílias e empresas
que lhes ofertam empregos.

Seguro
desemprego
As medidas adotadas

pelo governo para
dificultar a concessão
do seguro-desemprego
não surtiram os efeitos

esperados pois uma
regra básica é que tem
de haver uma vaga igual
e com o mesmo salário

para que o trabalhador
seja encaminhado
para a mesma. Muitas
vezes existe a vaga,
mas o salário é mais
alto e desta forma o

desempregado engrossa a
fila dos beneficiados Relo
seguro-desemprego, :'Bm,

'

Iaraguá do Sul, segundo
o SINE, existem de 800
a 1000 solicitações de
seguro-desemprego
mensalmente e o número
de beneficiados gira
sempre em torno de
5000 pessoas. Observe-

. se que temos um

contingente de 11,5%
em relação ao estoque
total de empregos que
só vai procurar emprego
quando terminar o
beneficio. Vale questionar
se não existe alguma "

falha no cadastramento
das vagas disponíveis
por parte das empresas.

Qualidade certificada
WEG recebe pela segunda vez a certificação bronze da Caterpillar por atender
às exigências de qualidade. Em 2010, a empresa foi a primeira fornecedora da
área elétrica a receber essa certificação no Brasil. Na foto, o fundadorWerner

Voigt (C) recebe a homenagem dos representantes da Caterpillar.
TAFAC
Atuando como suporte para
empresas em dificuldades, aTavares
Fomento Comercial completa
hoje 21 anos de atividades.

DIVULGAÇÃO/HORST BAÚMLE

Errata
Fernando Chaves é o
coordenadormunicipal
do Feirão do Imposto e

não do Núcleo de Jovens
Empreendedores da
Acijs/Apevi, corno saiu
na coluna de ontem.
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DUPLASENA
SORTEIO N° 1076
Primeiro sorteio
01 - 10 - 18 - 28 - 41 - 45

Segundo Sorteio
19 - 28 - 31 - 38 - 42 - 46

QUINA
SORTEIO N° 2908
13 - 17 - 21 - 48 - 62

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012
.......... " .

TR 0,010% 30.MAIO.2012
.............. , , .

CUB 1.140,10 MAIO.2012

BOVESPA 30.MAIO.2012.. -1,53%
NASDAQ -1,17% 30.MAIO,2012
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VALE5 36,45 -0,41%
BVMF3 9,60 -1,54%
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POUPANÇA 0,5470 31.MAIO.2012

lo ()s à car
Presidente da BMW do Brasil, Iõrg Henning Dornbusch (D) com a presidente da
Acijs, Mônika Conrads, e Giuliano Donini, presidente daMarisol, acompanhado
da esposa, no lo Encontro de Ideias de 2012 realizado pelaADVB, no Centro
Cultural de Iaraguá do Sul. Após assistir à execução do Hino Nacional por 17

harpas, o executivo damontadora alemã não poupou elogios à estrutura da
Scar e ao trabalho realizado no município na área de formação da música .
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Na semana passada, a apresentadora Xuxa declarou
,

que foi vítima de abusos quando era criança. Elavirou
I
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Esse problema é realiclade local. JaragUá do Sul apre-
senta um índice preocupante. No levantamento feito pela
Delegacia daMulher, Criança e Adolescente, a quantidade
de inquéritos destinados a investigar crimes de violência
sexual contra crianças soma 31 casos nesse ano. O número

representa 14% do total de crimes investigados na comar
ta. A atenção a esseproblemanão deveser canalizada ape
nas pela quantidade numérica das ocorrências existentes
na esfera judicial. Na verdade, ela esconde uma realidade.
que não aparece. Dificilmente um crime desses sai das pa-

trauma que isso provoca numa família. A boa parte dos ca
sos envolve pessoas próximas. E também não é um cená-
do apenqs, classes eeonôl1?icasmenos favorecidas.
'EVitat j)robletlla é fuii, cle$afio permanente. Âme-
lhorprevenção é a denúncia e a atenção de amigos e paren
tes às situações que indicam sinais desse crime. A vítima,
criança indefesa e sem a devida clareza do que está sendo
submetida, costumamostrar sinais de que é alvo desse tipo
de situação quando se fecha num silêncio pouco usual. Ou
costuma tomar atitudes incomuns, como perda de con

centração, dificuldade de se relacionar, medo de pessoas,
ou agressividade. Amelhor ação é procurar os serviços de
apoio oferecidos na comunidade, como a polícia, Conse
lho Tutelar ou assistência social.
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desafto permanenttl. Amelhor prevenção
é a denÚDeia e a atenção de amigos
e parentes às situações que indicam

sinais desse crime.

redes dos ambientes em que ocorreram para se tornarem

objeto de investigação. 0 número pode sermaior.
O assunto foi debatido .ontem, na Scar, num seminário

sobre violência infantil. A discussão sempre é válida para
um tema que costuma ser pouco comentado, devido ao

Charge
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Do leitor

Rio Cerro I e II

Paz muito tempo que os

moradores do nosso bair
ro estão descontentes com a

atual administração. O Poder
Público simplesmente faz de
conta que não existimos. A

impressão que temos, muitas
vezes, é de que nosso bairro
não pertence à Iaraguã do Sul.
Na escola Ricieri Marcatto, pos
sui a Educação Infantil. Mas
como a escola não consegue
atender todas as crianças (por
questão de espaço escolar, já que
faltam salas de aula, e também
por conta da distância) o atendi
mento é suprido pelaEscola João
Romário. Elavirou uma extensão
da Ricieri para atender duas tur
mas de Educação Infantil.

Porém, ainda assim, mui
tas mães e pais são obrigados
a ficar em casa para cuidar das

criançasmenores, de 4 anos, por
não haver creche no bairro. Ou,
então, os pequenos ficam com

os avós para que os pais possam
trabalhar. E isso vem revoltando
muitas famílias. Sem previsão de
construção de uma creche, sem

ampliação da escola municipal,
mais uma vez, os bairros Rio
Cerro I e II vão sendo deixados
de lado.

Na época de eleição, muitos
passam por aqui, prometendo
a construção da creche, am

pliação da escola municipal,
de asfaltamento das ruas. Po

rém, depois de conquistar o tão
sonhado trono na prefeitura,
a amnésia toma conta. e nin

guém se lembra de mais nada.
O que pedimos em nosso bairro,
não é nada de anormal, e nada

que não tenhamos direito de
receber como jaraguaenses que
pagam seus impostos. A única
coisa que queremos, é ser lem
brado pela administração públi
ca e ponto. E que algo seja feito
semmuita demora. Enfim, ama
mos nosso bairro, nossa cidade,
porém amamosmuitomais nos
sos filhos e famílias e esses me

recem todo o respeito e atenção.

HêniaMaraDal· a-.-I";pIaZ _v-..u, •

professora ACT na Escola
João RomárioMoreira

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Para omural da escola
�

Emuito fácil botar a "criançada" nos eixos. Em
sala de aula o professor tem toda a liberdade

para usar de oito a dez minutos antes de iniciar a
sua própria aula para conversar sobre temas atuais
com a meninada. Temas, por exemplo, dos jornais
das últimas horas.

Então seria mais ou menos assim. O professor
faria como que uma pequena prova todos os dias
a partir da leitura do jornal da cidade, da última
edição desse jornal, ou de outro jornal qualquer
previamente determinado.

A turma teria que ler o jornal e depois, em sala
de aula, responder a questões levantadas pelo
professor, como, por exemplo: - Fulano, o que te

chamou mais a atenção nas notícias de ontem no

jornal tal? E o guri explicaria sobre o que leu. E as

sim com quatro ou cinco alunos, todos os dias. O

pessoal teria que ler jornal e começar, assim, a en
volver-se com o hábito de leitura de jornais. Todos
os dias, até o fim da vida.

Americanos já fizeram repetidos testes de co

nhecimentos com alunos de todas as graduações.
De um lado, colocaram alunos com computadores;
de outro, alunos com jornais. O teste seria sobre
atualidades de todo tipo. Em todos os testes, os que
leram jornais souberammais, responderammelhor.
Faz sentido. Os jornais vão ao ponto, são objetivos,
a internet é um oceano de "tudos" e de "nadas". Os
jornais nos dão fechadas diretas, vão ao ponto.

Foi-se o tempo em que leitura de jornais era

coisa para velhos, para o vovô, para o "velho" e

rançoso professor. E se a leitora estiver pensando
que estou a dizer o que digo porque estou aqui no
jornal, bah, a leitora pensa mal de mim. Eu seria
um cafajeste se escrevesse por esse mesquinho
interesse. Ler jornal nos torna mais competitivos
no ambiente de trabalho e mais atraentes na hora

do jantar, como diz o The NewYork Times, o jornal
americano. Ouviu, gurizada?

Cuidado
Várias publicações, sérias e científicas, trazem

informações alarmantes sobre os interesses espú
rios dos laboratórios internacionais, aliados a mé
dicos inidôneos, para transformar qualquer mal
estar psíquico em "doenças mentais". Um simples
aborrecimento é diagnosticado como depressão;
guri que não para quieto, por falta de uma boa
rédea, vira hiperativo, e tome remédios. Não en

tre nessa, sem essa de comprimidos para dormir,
comprimidos para ter paz, comprimidos para afu
gentar a ansiedade, tudo. Cuidado com a receita
fácil e suspeita que andam lhe dando, cuidado!

Diagnostico
Qualquer pessoa se revela pelas palavras pro

nunciadas ou gestos realizados; se soubermos
ler os sinais passados pela pessoa, não sobrará

segredo em pé ... O brasileiro, por exemplo, já se

revela nos atrasos contumazes. Veja esta man

chete esportiva: - "Copa tem 40% das obras ain
da no papel". E o ministro dos esportes diz que
- o jeitinho brasileiro vai resolver o problema na
hora certa. E ninguém diz "rua" para esse minis
tro "brasileiro"... Tem a cara do povo.

'

Falta dizer
Estou ansioso e a esperar que comece a con

tra-revolução e uma emissora de televisão grite
basta às baixarias e pobrezas na programação de
todas as horas, o que hoje é a verdade de todos os

canais. Não dá mais para ver essa popularização
barata e falsa. Os caras das tevês querem números
na pesquisa, e aí vale tudo. Não vale, não. A falsa
democracia das igualdades leva amais atraso ...

Fale conosco
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Feira do Livro

Evento já registra seismil visitantes
Previsão é superar o público
do ano passado, que foi de
quase 67mil pessoas

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

Elisângela Pezzutti

os dois primeiros dias da Feira do Li
vro foram prestigiados por cerca de

seis mil visitantes, a grande maioria de es

colas de Iaraguá do Sul e região. A feira se es

tende até o dia 8 de junho e a previsão nesta

6a edição do evento é superar o público do
ano passado, que foi de quase 67 mil pesso
as. A informação é do integrante da comis
são organizadora, Renato Schroeder Júnior.
Namanhã e tarde de ontem, o público infantil a
partir dos 8 anos se divertiu com apresentações
do espetáculo "Tem coroa, mas não é rei", com
grupo teatralContaCausos, de Chapecó.Apla
teiaatentaouviumuitos contos populares e de
adivinhação, passeando pela cultura do povo
brasileiro. O espetáculo é livremente inspirado
emhistórias deÂngela Lago eRicardoAzevedo.
Voltado para o público adulto, à noite foi apre
sentado pela Cia. Adaga em Flor, o recital "Cla
rices - Uma história no Modernismo". Com

enfoque no universo feminino, três mulheres
assumiram personalidades, características e

fases diferentes da escritora Clarice Lispector.
As atividades do dia foram encerradas com

bate-papo e sessão de autógrafos com o escri
torMarcelo Ferreira.

Al ITÓRlO Crianças acompanham atentas
, ,.., ,III ."

ao espetaculo "Tem coroa, mas nao e rer ,

apresentado por grupo de Chapecó (SC)

Projeto Casulo

Microônibus
é extensão da

bibliotecapública
Estacionado ao lado da tenda da Feira do Livro está ummi

cro-ônibus utilizado como bibliotecamóvel e aberto à visitação
pública. Adquirido pela Prefeitura de Iaraguá do Sul, com via

bilização da empresaWeg, que investiu R$ 350mil pormeio da
Lei Rouanet, o veículo integra o Projeto Casulo, uma iniciativa
da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa criada com o ob

jetivo de ser uma extensão da entidade nos bairros e escolas do

município. De acordo com o presidente da Fundação Cultural

Jorge Souza, o projeto será implantado após a realização daFeira
do Livro. "Não temos uma data definida para o início das ativi

dades, pois precisamos concluir o processo de aquisição dos li
vros,mas já estamos trabalhando num cronograma quepermita
voltar no mesmo local a cada 15 dias", informa a supervisora da
BibliotecaRui Barbosa, Dianne Katie Konell Chiodini.

Diferencial

Estande traz
títulos em língua

estrangeira
Outra novidade da Feira do Livro deste ano

é a disponibilidade de títulos em espanhol, in
glês e francês, de uma distribuidora de Floria

nópolis especializada em literatura espanhola.
Neste estande é possível encontrar também
uma série de livros grandes ilustrados, amaio
ria sobre artes, ao custo médio de R$ 120.

ITERATUBA Veículo traz centenas de livros
e ao ema! da feira vai visitar bairros e escolas

FOTOS MARCELE GOUCHE

Atrativos

Exposições
noMuseu
Emilio
da Silva-

Para o período de realização
da Feira do Livro deste ano, fo
rammontadas duas exposições
no Museu Histórico Emilio da
Silva. Uma delas, no primeiro
piso, traz exemplares antigos
de livros que fazem parte do
acervo do museu, com desta

que para uma raridade: um li
vro editado na França, em 1541.

No segundo pavimento, está
instalada a exposição "Ma
ria &. Fulaninhos - Troque
uma realidade por uma poe
sia". Com curadoria de Maria
Cristina Pretti e Ângela Escu

deiro' a mostra compartilha
material poético - desenhos,
textos e músicas - produzido
por crianças e adolescentes
do 5° ao 9° ano de 12 escolas
de Iaraguá do Sul. As músicas

podem ser ouvidas com fone,
e foi o que fez o aluno Marcos
Antônio Félix, aluno da 7a sé-

� rie da Escola Miguel Couto, de
Schroeder. Já a estudante Da
niele Orzechowski, do 9° ano

da Es-cola Alberto Bauer, con
tou que a professora de Língua
Portuguesa leu o livro de Ân
gela Escudeiro na sala de aula.

www.ocorreiodopovo.com.br
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CONFIRA. A PROGRAMAÇÃO COMPLET�:
.31 DE MAIO, QUINTA-FEl A
• 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 (ltajai/ SC)
• 19h30 - Encontro do Lambe-tombe
• 20h - Escritor em pauta - Bate-papo e sessão

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

o U·�', r: TA IRA
• 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,
éaricaturista e escritor. Ziraldo é um fenômeno no Brasil e no exterior.

Seus personagens "O menino maluquinho", "Sati 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.

• 21h - Encerramento das atividades.

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

• 10h30min, llh30min, 13h e 15h - Espetáculo
"O rouxinol" com aCia. 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 Verde da TV 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 comédia 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 mais aclamados
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.

J O JU �� DOMINGO
• 10h - Início das atividades.
• llh - 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 Guirnorôes Rosa/RFI (Paris-
1997), .

•

Vendas

Expositores satisfeitos
De acordo com os expositores, além

de prestigiar as atrações da feira, os vi
sitantes também estão adquirindo li
vros. O representante de uma distri
buidora de São Bento do Sul. com sede
em Vacaria (RS), está participando do
evento pela segunda vez e conta que as

vendas estão no' mesmo ritmo do ano

passado. "Tem pessoas que compra
ram conosco outras vezes e que agora
estão voltando". Segundo ele, além das
vendas, são feitos muitos contatos com

clientes em potencial, como escolas.
Também participando da feira pela se

gunda vez, a expositora Léia Paes, de

Florianópolis, comenta que suas ven-

das nestes dois primeiros dias estão
boas. "O clima está ajudando. Ano pas
sado a feira foi em julho, estava frio e

acho que isso atrapalha um pouco, di
minui o movimento de pessoas", diz.
Vinda de Erechim (RS), a expositora Ta
tiane Bernieri, que participa do evento

pela quinta vez, confirma a boa venda

gem. No seu estande estão sendo co

mercializados exclusivamente livros
infantis. "Temos livros a partir de R$ 1,
muitos deles para colorir, e livros lúdicos,
com preços que variam de R$ 15 a R$ 40.
Alguns estandes oferecem descontos que
podem chegar a 25% dependendo do va
lor das compras,

e vem recebendo destaque em importantes concursos
e prêmios literários brasileiros:
P�ranavaí (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 (RJ).
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.

O UH, SEGU DA FEIRA
• 9h - Início das atividades.

.

• 9h15 - 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 Pequeriinus
produções, de Joinville (Maratona de
Contos do Sesc). A partir dos 5 anos.

., 14h 15min - Reapresentação do espetáculo "Tatuí -

O senhor dos polrnitos", 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 ciqcno", com a Cio. Sandra Baron,
de Jaraguá do Sul. Para todas as idades.

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

autógrafos com os escrit�res Adriana Niétzkar e
Vanucci Bernard Deucher.

• 21 h - Encerramento das atividades.

p ÇOS
Alguns
estandes

concedem
descontos

que podem
chegar a 25%,
dependendo
do valor das

compras

.�.,
•.�;.ll:.C..r.
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Palestra com

Ziraldo é adiada
Por motivos de saúde e

por recomendação médica,
o jornalista, desenhista e

escritor Ziraldo virá a Iara
guá do Sul somente na pró
xima semana. O bate-papo
que estava marcado para
às 10h desta sexta-feira foi
transferido para a próxima
quarta-feira, dia 6, no mes

mo horário. O integrante
da comissão organizadora

da feira, Renato Schroeder
Júnior, lembra que-para as

sistir à palestra com Ziral-
�

do é preciso retirar senha

antecipada na Secretaria
da Feira do Livro. As senhas

já retiradas continuam va

lendo para a nova data, e a

assessoria de imprensa já
está divulgando o fato para
que a comunidade não se

.

sinta prejudicada.

www.ocorreiodopovo.com.br
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Cenáriopolítico ainda está incerto
Em Massaranduba, partidos

. �.

menores esperam definição
do PSDB, PMDB e DEM, que
procuram pré-candidatos a
vice-prefeito para o pleito

MASSARANDUBA

Verônica Lemus
., " " , .

<,

.'

Diferente de Corupá e Schroeder, o qua
dro pré-eleitoral de Massaranduba

está bastante embaralhado. Há duas sema
nas antes do início das convenções partidá
rias, filiados e pré-candidatos estão confu-

.

sos e ansiosos por conta das incertezas que
rondam o campo das nomeações para a

corrida majoritária. Somente as indicações
dos pré-candidatos para o cargo de prefeito
é que parecem estarmais definidas.

"A pedido do partido e também da exe

cutiva estadual, minha disputa à reeleição
já ,está certa", disse o atual mandatário de
Massaranduba, Mário Fernando Reinke

(PSDB), confirmando sua participação na

eleição deste ano. Outros dois nomes com

grandes chances de concorrerem namajo
ritária são os do atual vice-prefeito,Armin
do Sésar Tassi (PMDB), e o do ex-prefeito
Dávio Leu (DEM).

"
Vamos apoiar
aqueles que se

comprometerem
com a cidade e

os que mais têm
chances de ganhar.
Geraldo Michelluzi,
presidente do PR

No entanto, PSDB, PMDB e DEM estão
à procura de um vice. O presidente da si

gla dos tucanos, Maurício Prawutzki, disse
que a indicação deve vir dos partidos da

coligação (PP, PSD, PPS e PT). "A aliança
com o PMDB (do atual vice-prefeito) ain
da não está desfeita. Mas nós não estamos

parados, temos conversado com muitos

partidos". Não está descartada amanuten

ção da parceria entre PSDB e PMDB.

Segundo o presidente do DEM, Fer
nando José Coelho, as conversações estão
sendo mantidas com todos os partidos,
"inclusive convidamos o PSDB para entrar
com o vice", comentou. "Mas está quase
tudo certo para lançar uma candidatura

própria", completou.
Sobre a pré-candidatura a cabeça de

chapa pelo PMDB, Tassi é cauteloso e diz

que é o partido que deve decidir, mas que

EDUARDO MONTECINO

ATUAL PREFEITO Reinke
busca reeleição pelo PSBB

MARCELE GOUCHE

VEREADOR Bramorski

espera ser indicado como

pré-candidato a vice

seu nome está sim "para sair". "Os par
tidos estão se reunindo para discutir
essa questão. Todo mundo está que-:
rendo ser cabeça de chapa", disse o

vice-prefeito.
Já as demais legendas estão no

.

aguardo das deliberações do PSDB,
PMDB eDEM para que possam decidir

qual caminho tomar na disputa ma

joritária. "Na convenção (da eleição)
passada o martelo foi batido apenas
na última hora, e é o que deve aconte
cer este ano", prenunciou o presidente
do PT, Giovanni Tonet.
.

A sigla dos trabalhadores vem con

versando com todos os partidos, sem

exceção, para lançar candidato para
o cargo de vice, "para prefeito a possi
bilidade é remota". Tonet colocou seu

próprio nome à disposição do partido,
e citou também o do professorRodolfo
Stringari. Sobre coligações, o presidente
disse que ainda não está decidido se es-

ARQUNOOCP

VICE-PREFEITO Sésar

poderá enfrentarmandatário

ARQUNOOCP

PROFESSOR Stringari
tem chance de ser pré
candidato a vice pelo PT

tarão çom oposição ou situação.
Na mesma indecisão está o PSD,

que pensa em apoiar o PP e o PMDB, e

agora passou a cogitar a possibilidade
de estar com o PSDB. "Diante de posi
cionamentos diversos dos outros par
tidos não podemos dizer ainda com

quem estaremos", disse o vereador e

vice-presidente do PSD, Mauro Bra
morski.

O parlamentar adiantou que uma

candidatura para cabeça de chapa
está "praticamente descartada". "É
mais provável que lancemos um vice,
e eu particularmente gostaria de ser o

nome indicado". Bramorski também

sugeriuAlmirTrevísani, que concorreu
como candidato a prefeito em 2008, e
o vereadorValdir Zapelliní, para o car

go de vice.
O PP também pretende .indicar no

mes a vice e, segundo o presidente da

legenda, Alcides De To fel, o partido

FABIO MOREIRA

EX-PREFEITO Bávio Leu
deve tentar quinto mandato

MARCELE GOUCHE

\

'i
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. \
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ODONTOLOGO Tonet
também está a disposição

do PT para vice

já estaria mais alinhado para formar
uma composição junto com PMDB,
PSD e PT. "Também conversamos com

outros, mas com esses estamos mais

adiantados", disse. De acordo com

Tofel, Sésar Tassi seria o mais cotado

para pré-candidato a prefeito, e o PP

lançaria o vice. "Para isso temos os no
mes do ex-prefeito Odenir Deretti e do
vereador José Osnir Ronchi",

Sendo um partido recente no mu

nicípio, o PR não pretende lançar
candidato a prefeito, devendo se jun
tar a alguma coligação. "Não fomos

procurados pelo PSDB, mas pelos ou
tros, sim. Vamos apoiar aqueles que
se comprometerem com a cidade e

os que mais têm chances de ganhar",
disse o presidente do partido, Geraldo
Míchelluzi, q�e não exclui a possibili
dade de indicar pré-candidatos a vice.
A equipe do OCP não conseguiu con

tato com representantes do PPS.

Errata:
Na matéria "Caminhando para definições", publicada na edição do OcP de ontem, o nome do presidente

do PSDB de Corupá aparece como Donato Siegel, quando o correto é Donato Seidel.

. ! I!'
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A exigência
vemdoSTF
A criação daDefensoria .

Pública é uma

exigência do Supremo
Tribunal Federal
(STF), que considerou
íncõnstítuôional o
modelo de assessoria

jurídica, emmarço deste
anp,:1para pessoas sem

.

,

condições de pagar
pelo serviço no Estado.
O STP deu prazo de

'Ir ,

um ano para cnar o

órgão, e o projeto já foi
apresentado aos líderes

partidários naAlesc,
Mas ainda precisam ser

definidas as cidades que
vão ganhar as unidades
da instituição. Por
enquanto, a implantação
está garantida para as

cidades de Ioínville,
Florianópolis, Blumenau,
Criciúma, Chapecó e

Lages, Há outros lugares
que o governador
Raimundo Colombo
irá escolher. A ideia é

que o órgão atue com
60 defensores públicos,
mas inicialmente são
20. Porém, os deputados
questionam a quantidade

I

proposta. Para o líder
do PT naAlesc, Dirceu
Dresch IICOIU esse

"

.;..:... �
,�

número não será possível
dar conta do serviço".
O petísta também

.", ,.II, , ".! 'I I

comentou ser contra a

intenção do Estado criar
convênio nas.unidades

'para terceírízâr ó.,sel'Viçó.
.

�
"Hoje o serviço já é

terceirizado, e assim fica

,y ç.PW'l?Vc�qo" 'e
� I, I

devê o.ar entr
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o nó da assessoria jurídica gratuita

Com todo respeito aos membros

do Ministério Público Federal, não tem
como obrigar a Ordem dos Advogados do
Brasil de Santa Catarina (OAB/SC) e o
governo do Estado (que têm parceria no
serviço de defensoria dativa) a obrigar
os advogados a retomarem o serviço.

Presidente da OAB da subseção de
Jaraguá do Sul, Raphael Rocha Lopes

Papo no café
Os nomes e coligações para amajoritária continuam
indefinidos.Mas o PMDB estaria para daruma resposta ao PP
sobre uma possível parceria. Dieter Ianssen (PP) seria o cabeça
de chapa e o vereador JaimeNegherbon (pMDB) o vice.

Feito
A frase do dia de ontem é de autoria de Rafael Frota

Carvalho, que consta no grupo 'Quero o Fim da Corrupção'.
OsmarGünther apenas compartilhouamensagem.

1\ pesar da determinação da Justiça
.l'\Federal para retomar o serviço da
defensoria dativa em Santa Catarina, o

presidente da OAB da subseção de Ia
raguá do Sul, Raphael Rocha Lopes, diz
que não tem previsão de se cumprir
isso. "Com todo respeito aos membros
do Ministério Público Federal, não tem

como obrigar a Ordem dos Advogados
. do Brasil de Santa Catarina (OAB/SC) e o

governo do Estado (que têmparcería no
serviço de defensoria dativa) a obrigar
os advogados. a retomarem o serviço".

Na terça-feira, a juíza substituta Gio
vanaGuimarães Cortez, que deferiu, em

Bastidores

da região
Segundo conversas de bastidores da
política de Schroeder, os. nomes para
o cargo de vice mudam toda semana.
Há apoio declarado ao vereador
Valmor Pianezzer (PSD) para compor
parceria com o cabeça de chapa
Luís Aparício Ribas (PMDB) - atual
vice do município. Por outro lado,
o parlamentar e ex-secretário
de Obras, Leonor Jacobi (PP) é
defendido como vice. Enquanto isso,
o grupo da oposição ganha peso com
Osnildo Konell (PV), que enfrentou
em 2008 a ampla coligação (DEM,
PMDB, Pp, PSDB, PTe PV). Ele
estaria articulando para lançar uma
mulher para formar aliança com
Osvaldo Iurk (PSDB). Mas isso ainda

depende da decisão dos tucanos que
estariam em cima do muro.

"

partes, o pedido do Ministério Público
Federal para que os advogados da de
fensoria dativa voltem a oferecer o ser

viço no prazo de 15 dias, caso contrário,
terão de pagarmulta de R$ 1 mil por dia.

São mais de 60 advogados da defen
soria dativa das Comarcas de Iaraguã do
Sul e Corupá que se descredenciaram do

serviço no início de abril, em função da dí
vida do Estado, no valor de R$ 95 milhões .

"Enquanto não houver orientação da

OAB/SC, a subseção de Iaraguá do Sul vai
manter o que foi definido em assembleia
e vamos esperar o governador apresentar
uma proposta de pagamento. Até agora

Raimundo Colombo acenou pagar a dívi
da em cinco anos, mas não disse como".

Questionado sobre o projeto do Estado
para criar a Defensoria Pública em Santa

Catarina, Lopes disse que a proposta não
é o problema, pois é uma obrigação. I�

questão é como será feita a transição da
dativa para pública". Um parecer sobre
o assunto será dada pelo presidente da
OAB de Iaraguã do Sul na Câmara de Ve

readores, a pedido da parlamentar Natá
lia Petry (PMDB). "Acredíto que na sessão
de terça-feira estarei bem atualizado so

bre o assunto para repassar um panorama
geral da situação", enfatizou.

..

o verde explica
o vereador de Jaraguá do SulAmarildo Sarti (PV) procurou

a coluna ontem por e-mail para dizer que melhorias
no serviço oferecido pela Ceiesc são reivindicadas pela

comunidade do interior do município. Por esse motivo o

presidente da Celesc, Antônio Gavazzoni, foi convidado
para participar da sessão na Câmara para tratar sobre os

investimentos e ações para a região.

UM
Contabilidade
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UID jeito .jovelD de ser
"'C)n 1945, GerhardArthurMarquardt trouxe do Rio deJaneiro
D.o livro de regras, uma bola e a determinação de inventar o
basquete em Jaraguá do Sul. O time pioneiro: GerhardArthur
Marquardt, Geraldo e Egon Doubrawa, GerthWilhelm, Amadeus
Mahfud, Sprung, MárioMahfud, Willy Sonnenhohl, Krause,
Lourenço Erching, Ico Zimmermann, JúlioMafezzolli, AryFruet e
IngoMüller. Os pioneiros fizeram do basquete jaraguaense muito
mais do que um esporte: tornou-se um jeito jovem de ser.

Escalada para o suéesso
As dificuldades para se chegar ao topo foram vencidas com
ousadia, coragem, trabalho em equipe, otimismo e esperança.
Começaram fazendo o necessário, depois o possível, de repente
conquistaram o impossível. O nosso basquete passou por cinco
gerações até.atingir o topo damontanha. No início dos anos 50

surgiu a segunda geração de basqueteiros jaraguaenses: Samir
Mattar, Adolpho Mahfud, Octacílio Ramos, Mário Mahfud,
Waldeburg Hinsching eValmor da Silva. A terceira geração foi
formada na segundametade os anos 50: Hermes Krueger e Egon
Burow (treinadores) e pelos atletas, Neri, Darcy e Ary Buchmann,
Hans Burow, Luiz Czernay, Milton Maiochi, Udo Riedtmann,
ReinerWiele, Kito Bastos, João Farinuck, Zigmar Beno Lucht,
Joesting, Rodolfo Kopmann e Gilberto Horst. A quarta geração
comandada pelo técnico João Farinuck brilhou nos anos 60 e 70,
contou com: Douglas Stange, Ilineu e Euchen Radünz, Gê Neves,
Zéca Klitzke, UdoWagner, Clécio Bastos, Henry Grandberg,

.

Reonélsio Müller, Ernaldo Bartel e Lauro Braga. O topo da
montanha foi alcançado pela quinta geração em 2001.

Equipe Infantil
-Campeã

Estadual 2006
- Em pé: Felipe,
Vinicius,Willian, ,

Leonardo, Felipe
Vazaro, Gabriel,
Milton e Rafael.

.Agachados:
Rafinha, Adolfo,
Osni e Lídio.

o razer supre�o
COD t

Três amigos apaixonados pelo basquete
trouxeram uma nova ideia e a colocaram
em prática: Airton Schiochet ato), Nicolas
Foscolos e Zéca Klitzke, fundaram aAJAB
(Associação Jaraguaense de Basquete). Foi
escolhido o jovem técnico de basquete,
Milton CésarMateus paramaterializar
o projeto. E, sob o seu comando, os
atletas Christian, Márcio, Júlio, Rodrigo,
Hugo, Jair, João, Rafael, Mateus e Giovane
transformaram o sonho em realidade:
conquistaram tudo o que tinham direito.

Trabalho
Entre os anos de 1987 a 1991 exerceu as

atividades de bancário. Primeiramente
no Bradesco, depois no Banco Nacional.
Em 1993 lecionou Educação Física no

Colégio Divina Providência de nossa
cidade. Em 1994 foi contratado pela
Fundação Municipal de Esportes de
Iaraguá do Sul para comandar o basquete
masculino da cidade onde desempenha

.

esta função até hoje.

.Recomeço
Em 2003,.0 time ficou sem patrocínio e

o esquadrão vencedor se desfez. Milton
deu inicio então a uma nova jornada em
busca do galardão máximo do basquete
catarinense. Olhando para o alto projetou
um time que vá além de aonde chegou
um dia. Eis a trajetória até aqui: Campeão
Estadual Infantil em 2006. Campeão
Brasileiro da Primeira Divisão em 2006.

Vice-Campeão da Olesc 2006. Medalha de
bronze na Olesc de 2008.Vice-Campeão
Estadual Juvenil nos anos de 2009 e 2011.

Milton olhe para o alto e veja suamontanha,
ouse sermaior do que foi até agora!

Basquete
jaraguaense

Campeão do JASC
-2001. Em pé: Jair,
Nícolas, Mateus,
Rodrigo, Márcio,
Gustavo, Rafael,
Hugo, Sérgio

(boné), Henrique e

Milton. Em baixo:
Júlio, Jackson, lto,
Christian e Giovani

Família e estudos
Milton CésarMateus nasceu no dia 23 de março de 1971
na cidade de Curitiba (PR). É filhoAmiltonMateus eMaria
José Mateus. Tem quatro irmãos: Fernanda Cristina, Arilto,
Adjair eAlair Inês. Milton é casado com Luana S. Mateus, o
casal tem dois filhos: Lucas e Isabela. Iniciou os estudos na
Escola Estadual João de Oliveira Franco em Curitiba,
até a 3a série. Na Escola Estadual Professor Giardini Luiz
Lenzi em Iaraguá do Sul cursou da 4a a 6a série. A 7a e 8a
série foi concluída no Colégio Marista São Luís. O ensino
médio, Milton cursou no Colégio Estadual Abdon
Batista de nossa Jaraguá. É formado em Educação
Física pelaUNMLLE; Treinamento Desportivo
pela UNOPAR de Londrina e Fisioterapia pela
Associação Catarinense de Ensino de Joinville.

os
Milton iniciou as atividades esportivas em 1982

quando estudava na Escola Estadual Giardini Lenzi,
com o professorAirton Schiochet o Ito. Participou dos
Jogos Escolares nas modalidades de atletismo, handebol
e basquete. Quando passou a integrar o time de basquete
da FME, foi treinado pelo professor Cícero Antônio
de Araújo. Disputou os JESC, hoje Joguinhos Abertos.
Porém, Milton acalentava um sonho: tornar-se professor
de educação física e técnico de basquete. Formou-se
professor e técnico: diariamente vive o seu sonho.

A trilha do time campeão
Contratada pela FME de Jaraguá do Sul em 1994, Milton
iniciou a garimpagem de talentos para o basquete em todas
as escolas da região. Conduziu o seu time da base até o

cume da montanha com determinação e humildade. Nos
anos de 1995/96 foiVice-campeão Estadual Infanto-juvenil.
Em 1997 o time com idade média de 17 anos disputou
os Jogos Abertos de Santa Catarina e conquistaram
um brilhante 5° lugar. Estamesma equipe sagrou-se
Vice-Campeã dos Joguinhos Abertos, nos anos 97 e 98.

Conquistou também o 6° lugar no Campeonato Brasileiro
de Seleções Infanto-juvenil. Em 20010 time atingiu o

topo damontanha: Campeão dos Jogos Abertos de Santa
Catarina. Vice-Campeão da Copa Brasil disputada em
Uberlândia (MG), Em 2002 conquistou amedalha de prata
nos Jogos Abertos de Santa Catarina e em 2003 abiscoitou a

medalha de bronze namagna competição estadual.
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CORUPÁ
Bárbara Elice

fragilidade das folhas e os tons de ver

melho na borda não deixam enganar: a
temporada de visitação à exposição de
vitórias-régias está acabando. As pes
soas interessadas em visualizar o belo
enário apresentado por essa planta, no

jardim da famíliaMillnitz, emCorupá, têm até domin
go para conhecer o local. O ciclo de vida dela está no
fim devido a chegado do inverno.Apróxima tempora
da reabre no começo de 2013.

Todos os anos, de fevereiro a maio, o casal Cecília
e Manfred Millnitz recebe o visitante na casa onde
mora, no bairro Seminário, onde cultivam carinhosa
mente aplanta aquática. Com a chegada do frio, é vísí
vel a sutil degradação. "Quem convive diariamente, já
sente a diferença", conta Manfred. Apesar do fim do

ciclo, o trabalho não para.Ao final do inverno, ele re-

Manfred Millnitz
é um apaixonado

. pelas plantas

colhe as plantas, tira a rolha da lagoa e deixa correr todos
os litros d'águaQuem as vê juntas, flutuantes, talvez não
imagine tudo que está por trás daquela beleza Elas es
tão todas interligadas, àmesma raiz, escondidano fundo
da lagoa. Com o espaço vazio, e a ajuda dos vizinhos, o
dono retira o excesso do lodo manualmente, enche de
águanovamente, e semeia as novas vitórias. Este proces
so é feito anualmente, a cada novo ciclo: Essa dedicação
da família é realizadahá 21 anos. Quando entra na água,
apesar do frio, Manfred revela que se emociona. "Como
a natureza é boa com a gente", diz.

As plantas que, quando adultas, chegam a 2,5
metros de diâmetro, e 7,5 de circunferência, não
recebem nenhum tipo de fertilizante. "Um
especialista me disse que o nosso lodo
produz todos os nutrientes que ela pre
cisa", explica. Manfred conta que não

imaginava a ligação que tem hoje com
a vitória-régia. Ele cultivava ninféias,
uma planta também aquática, de ,...

origem européia, e tinhamuita vontade de conhe
cer a vitória-régia, de origem amazônica. Então,
na época que trabalhava como caminhoneiro, pe
diu a um colega que trouxesse algumas sementes
desta planta. Sem nenhuma divulgação, visitantes
começaram a aparecer e, hoje, a família recebe
grupos de até 50 pessoas. Segundo Manfred, nes
te ano, um grupo de estudantes daUniversidade de
Montevidéu foi ao local apreciar a exposição.

Com as constantes visitas, a família sentiu
necessidade de melhorar a infraestrutura. Como
recebe muitas crianças e estudantes, eles têm
planos de demolir o rancho ao lado e dar lugar
a uma sala para atender os visitantes. O casal
pretende disponibilizar banheiros, mesas, ca
deiras e um painel com notícias e informações
sobre o local. "Esse é o meu sonho. Quero dar

• condições para as pessoas se acomodarem e

dar respaldo aos visitantes que estudam a na

tureza brasileira", projetaManfred.

,

A neta Sarah, de
oito anos, gosta dos
bichos no jardim

ém são.aera
A vitória-régia da família Millnitz virou um car

tão postal de Corupá. Mas a planta não é a única
atração do jardim. Quem visita o lugar não deixa
passar despercebidos os coelhos, tartarugas, pás
saros, galinhas e o delicioso strudel da Orna. Boa

parte desses animais foi trazida por visitantes. Se
gundo o dono Manfred, eles são muito bem cui
dados ali. A garantia disso pode ser percebida pela

,.,

oes
atitude da neta Sarah Yasmin de Figueiredo, de
oito anos, que segurava carinhosamente o coelho
Fumaça. Ela adora os bichos cuidados pelo avô.

A estrutura está aberta para a visitação a partir
das 8h.A entrada custaR$ 5 e o endereço é RuaDr.
Francisco Piccioni, próximo ao Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá. Para agendamento
de visita, o contato é o telefone (47) 3375-2411.
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Previsão do TeD1po
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas

....
11 ° 20°

São Miguel
do Oeste

....
14° 18°

Chapecó
....
12° 15°

Joaçaba
....
11 ° 17°

Tempo instável
Umamassa de ar frio
e seco avança pelo RS,
influenciando a região Oeste
e Sul de se, onde o sol volta
apredominar. Nas demais
regiões, as nuvens ainda
predominain em parte do
dia e há chance de chuva
isolada, especialmente no
Planalto Norte e Litoral
Norte. Temperaturamais
baixa, especialmente no
Oeste e Sul do Estado.

Lages
....
12° 20°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

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

Nenhum vento
• 12h Vento não favorável Noroeste 12km/h favorável

• 15h Vento não favorável Oeste 18km/h 80%
• 18h Vento não favorável Oeste 11 km/h de possibilidade

de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br •

HUD10r

Pedido de casamento
o rapaz vai jantar na casa dos pais da namorada:
- Sei que é pura formalidade senhor, mas gostaria de pedir amão de sua

filha em casamento.
- Mas quem disse que é pura formalidade? - irrita-se o pai da garota.
- O teste de gravidez.

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.

Joinville

....
��4°24°

Jaraguá S
....
15° 220

HOJE

Jaraguádo S
e Região

Rio do Sul

... .
12° 19°

Blumenau
....
16° 24°

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁ)(: 22°C

SÁBADO
MíN: 13°C
MÁ)(: 24°C

Temperatura
mais baixa e

pode chover.
Precavenha-se!

DOMINGO

MíN: 15°C
MÁ)(: 27°C

Florianópolis
....
13° 20°

São Joaquim
....
5° 13°

Laguna
....
18°22° São Francisco do Sul

• Preamar
• 0h41: 1,5m
• 12h04: 1,5m
• Baixamar
• 6h39: 0,3m
• 21 h06: 0,3m

Florianópolis
• Preamar
• Oh09:0,9m
• 10h08: 1m
• Baixamar
• 5h51: 0,3m
• 18h38: 0,2m

Criciúma
....
10° 24° CHEIA 4/6

Tábua
das marés Rajai ImbitubaMINGUANTE 11/6

NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

Palavras Cruzadas

• Preamar
• 10h32: 0,9m
• Baixamar
• 5h40: O,2m
• 18h46: 0,3m

• Preamar
• 2h19: 0,6m
• 12h02: 0,6m
• Baixamar
• 5h32: 0,2m
• 18h15: 0,1m

HORIZONTAIS
1. O músico alemão Johannes (1833-1897) / As ini

ciais do poeta português Pessoa (1888-1935)
2. Lugar onde crescem certas flores de delicado per

fume
3. O príncipe indiano fundador de uma importante reli

gião / Sujeira, imundlcie
4. Que está fisicamente junto, em contacto / Metade

do... lanche
5. O M dos algarismos romanos / O ator e diretor teatral

Arap, recebeu o prêmio Moliêre em 1977 e 1988
6. O iatista Scheidt
7. Uma ferramenta de marceneiro
8. Subsidio, achega / As letras separadas pelo s

9. As iniciais da bela atriz italiana Loren, de "O Ouro de

Nápoles" / Causar tristeza
10. (Gir.) Dinheiro / Designação geral de objetos voa

dores não identificados
11. Nervoso, furioso / Sigla inglesa da potência de Ba-

rack Obama 10

12. Fechadura rudimentar
13. Argola de corrente / Elemento qulmico usado como 11

desinfetante e no tratamento de águas.

VERTICAIS
13

1. (Pop.) Que se embriaga habitualmente / Afecção in
flamatória da glândula mamária

2. Reduzir duas coisas a uma só / (Fig,) Variado, múl
tiplo

3. Que usa de astúcia, manha / Arte divinatória que
utiliza um baralho de 78 cartas

4. Cabeça, em inglês / Tipo de short que vai quase até
os joelhos

5. Sigla do estado de Ponta Porã e Aquidauana / Doa
ção feita pelos fiéis em certos atos litúrgicos / Or-
ganização Mundial do Comércio

.

6. Elemento de composição: seis / (Interj.) Expressa
desistência. impossibilidade de continuar suportan
do uma situação / Precede Greco no pseudônlmo
de pintor espanhol de origem cretense

7. Dissolvido / (Biol.) Célula sexual feminina
8. Capcioso, intencionalmente enganador / Negociar

ou fazer operação comercial com
9. Parte da geometria, que trata das figuras planas.

passatempo· A Recreativa a primeira revista de palavras cruzadas do Brasil

23456 B 9

2

II
II
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II
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II

II
II
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12
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contato@:poracaso.com @poracaso

Nas ondas do rádio: hoje, às 22h30, Mr. Finta entrevista o

quarteto da bandaAurora Snow, em sua OneRadioRock.com!

Acessem a URL e divirtam-se com o papeado. Só a sonzeira

que acompanha a conversa já vale a conexão.

Náoviu'
Pra quem perdeu o "Iríbuto a Legião Urbana", porWagner
"Capitão Nascimento" Moura, junto com DadoVilla-Lobos e

Marcelo Bonfá, olhaí os horários das reprises na MTV: hoje,
14h30; sexta, 22h30; sábado, 20h30 e domingo, 18h.
O homem desafinou, mas isso não tirou a emoção do show.

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

......

:

O comediante
Marcelo

Manstield não
. ,

veso so para o

show na Scar,
noúItimo

domingo.
Após o

espetáculo,
ele prestigiou

acena

gastronômica
da cidade. Foi
aoMadalena

Chopp&
Cozinha

DIEGO JARSCHEL

A última segunda-feira, dia 28 de maio, foi outra data histórica no
nosso caminho, iniciado em 2004. Mais de 12 meses de estudo,
planejamento e execução culminaram no lançamento da 6a versão

de nosso blog. Seis upgrades em oito anos. Isso é reflexo do nosso

empenho em inovar e superar expectativas. E está tudo novo e

lindão no ar. Mas o projeto não parou por aí. Temosmais três fases
de lançamento previstas para os próximos meses. Em termos de

estruturação, recursos e funcionalidades, sem dúvidas colocarão o

PorAcaso.com como um dos sites de referência no Sul do País.

Quem ainda não conheceu, passe lá para conferir. Este trabalho
é todo para vocês, seus lindos, a quem agradecemos ao carinho,
na recepção e constante valorização e reconhecimento.

Brasil Sabor
Acaba neste dia 3 a edição 2012 do grande evento gastronômico
nacional. Hoje e amanhã' são os dois últímos dias para aproveitar
os pratos que alguns restaurantes da cidade estão oferecendo,
especialmente com 50% de desconto. Já conferiu o roteiro
do Festival Brasil Sabor em Jaraguá?A gente publicou as dicas

no blog.Vejam acessando a URL tiny.cc/saborjgs.

DIEGO JARSCHEL

Felipe Daniel Lange, Gilberto Kolacki, Jardel
Mader e Maicon Maas, na balada da Fuel Living ./
.

.

Ziraldo ao vivo
Quem esperava encontrar Ziraldo
na Feira do Livro nesta sexta, terá de

espetar um pouco. O mestre teve de

adiar a visita para próxima quarta,
dia 6, devido a uma gripe que ele

pegou. Porém a retirada de senhas

para sua palestra continua ativa.
Basta chegar na secretaria da Feira
do Livro, PraçaÂngelo Piazera, para
pegar a sua gratuitamente (mas
corram, há poucas disponíveis).
Vale lembrar: dia 7 é a palestra
com Lobão. Vai também?

DIEGO JARSCHEL

Thalís Campos, rIgUrando
lindíssima no camarote
do club TheWay
............................................................................

ERICDELIMA

. A simpatia de Bruna Bittencourt

na pista da Room Music & Arts .......
............................................................................................

"

A fantasia
A FueI Eventos anunciou ontem a próxima edição
de sua bombástica Festa à Fantasia! Agendem-se,

chamem a galera e comecem a imaginar os temas.
O evento vai rolar dia 30 de junho, no London Pub.
Quem encabeça o Iine-up da noite é o DJThiago Mansur.

Hoje
• 22h - Pagode e Sertanejo / Show com Reflexo do Samba e

duplaAugusta &Micael
Local: London Pub 147 3055 0065

• .

• 22h - Rock'n :aoUI Música ao vivo com Ulysses e Thirray
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

CONTATOS eOlTrRASOpÇÓES;ArribaMl!lÕcanBar4371 l160/ConfratiadoChurrasco- 32751449/OMTPub-96771247 /EspaçoOca-337091601 Fuel LivingRestaurante-33164B22
LondonPub-30553065/Ucoleria-30540855/MadaIetlaChoppeCozinha-30553059/MovingUp-99666691/MrBeef-96082166/PatuáMusic-30550064/

RoomMusic&Arts-9654 1373 /SacramentumPub-8832 1524/TheWayOub-8433 0083/UpperFloor-96444767 /ViDaRestauranteeChoperia - 32751277

I ·I! I I'� •
".".' " • '-. "I
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ISO 9001
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita

Malwee

XCMC

em a campanha Preservar
a Nossa Natureza, cria

da pela CMC para o cliente
Malwee Malhas, a agência da

região norte-nordeste de Santa
Catarina ficou entre as 5 me

lhores campanhas Regional
Sul do prêmioAbril de Publici
dade. O resultadofoi divulgado
no último dia 24, durante um

concorrido almoço promovido
pela editora em Curitiba (PR).

Rondônia
o amigo e engenheiro Florisval
Enke aviona esta semana para
Rondônia. O boa praça, além
de curtir as belezas de um dos
estados mais ricos do norte,
vai aproveitar a estada para
movimentar uma concorrida

pescaria entre amigos no
famoso Rio Guarapé.

No sábado, a partir das 11h,
naAABB, o já consagrado
Musical JS, comandado pelos
amigos Sérgio Ulrich, Charles
e o popularMário Siqueira, vai
embalar com a animação de

sempre, a concorrida Feijoada
do Lions Club Jaraguá do Sul
Cidade Industrial. O feijoeiro
será o famoso Sérgio Lazzaris.

Majale
O Dia dos Namorados se

aproxima. Surpreenda o amor

da sua vida com um dos belos

presentes da loja Majale. Fica
na Rua Bernardo Dornbusch,
1037- próximo a Caraguá.

Moa Gonçalves
'

DIVULGAÇÃO

COMUNICÀÇÃO Durante o recebimento do prêmioAbril de Publicidade,
do grupo Malwee Wilmar Raboch, Mauro Marchi, Editora Abril, Edna

Zamboni (Malwee), da CMC Liz Toniazzo e Rafael LlUlaI"don

THAlS MAGALHAES/DIVULGAÇÃO
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Ocupado
Estou a semana toda tentando entrar em contato

comManso Piazera Neto, mas, infelizmente meus
recados não tiveram retorno e os telefones estão

caindo na caixa postal. Secretário não é nada

demais. Apenas queria perguntar se a obra de
revitalização do estacionamento da Scar vai ficar
daquele jeito. O colunista, cá com seus botões

acha que não. Sei lá, entende? Volto ao assunto.

A saudade da
amada criatura

é bem melhor

do que a

presença dela.

Mário Quintana

Te contei
• Pelo meu iPhonefiquei
sabendo que o boa praçaBeta
Fiscal, líder da equipe Loks,
está chutando bem: bem na

'

canela doRenato daMenina
Linda, bem no polegar do
MiroMaba, bem no eisben
doMartinWerninghaus e
quando acerta a bola, vai pra
bem... longe da quadra!

• No dia 23 de junho rola
no pátio do Iuuentus, a 1 a

stammtisch do clube.
"

• Os cabides, araras e

prateleiras da loja Soninho
deNenên estão recheadas.
Vale a pena conferir.

" ',,/
/f

Os amigosMiro e Rocelana, no dia do
batizado do pimpolho Kauan, o primeiro ftlho do casal.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

I,oian
Junkese

Tatiana
Kunkelnos

corredores

daTheWay

DIVULGAÇÃO

I

W\, ,

CONFRATERNIZAÇÃO O médico Johnny Adams
Valle Vargas e sua esposa a psicóloga Francine

BakW1, na Toca da Caninana

Onde comer bem

em Jaraguá
No Restaurante Típico
do Parque Malwee.

Amelhor comida alemã
do sul do mundo.

Via Coluna
Leo Pinheiro
Sutiã com contagem regressiva
para casamento. Sutiã exibido

no Japão tem contagem
regressiva para casamento.
Traje íntimo também pode
tocarmúsica de noivado.
A chave para usar (?) o
dispositivo eletrônico fica na
aliança. E, como amaioria dos

sutiãs, depois do casamento,
eles podem ser removidos
facilmente". Humm. Já os
homens, devem ter uma cueca

que faz contagem regressiva
para a lua de mel.

moagoncalves@netuno.com.br

Humor
Gaúcho macho
Dois gaúchos estavam
furunfando, quando um
começa a gemer:
- Por que gemes?
- Porque dói.
- Mas bah, e por que não
choras?
- Porque eu sou é macho!

I

"RõsangelaMatJíiuseboa
genteCanos deSouzaformam
um beloejovemcasil:

• Com essa,foi!

Grávidos
o amigo Ronaldo Lima
Novaes, o "Biga" e sua amada
LicaAndrade souberam,
nesta quarta-feira, que estão

grávidos! Casal super querido
pelos amigos. Todos felizes
com a bela notícia. Parabéns!

Que Deus abençoe!

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Sandra

Sperafico. Ela é outra querida
que acompanha a coluna
todos os dias para ficar

por dentro do que rola na
sociedade. Valeu mesmo!

Villa
Os mais badalados de nossa
cidade têm marcado presença
no RestauranteVilla. O espaço
oferece uma super estrutura e

tem recebido vários elogios.

ENCONTRO Da esquerda para a direita: SérgioAlexandreMedeiros, presidente
da Federação do Comércio Lojista de Santa Catarina; Roque PeJJizzaro Jr.,

presidente da ConfederaçãoNacional do Comércio Lojista; Neivor José Bussolaro,

presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul; eWanderlei

Passold, presidente da Comissão Organizadora da 44a Convenção Estadual do
Comércio Lojista, na Confraria do Churrasco, emmomento de descontração

i ve time
-

e ça o

Foram mais de 8.500 atendimentos no AME .. Ambulat6rlo Municipal de
ÊSpeclalJdades�Maí 150milstendlm ntO, nas FarmáciasBásicas, queestio
presentes em 5 bal"O, , Esses tão alguns dos Investimentos que o Gov6rno de

'Im/rim vem realizando vi :ando a qualldadgde vida�e todo, os cídadão$,

ti I I r I
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chamando a atenção para
os mesmos problemas.
Os escritores, artistas e produtores
culturais de nosso Estado fizeram

manifestações, há poucas semanas nas
principais cidades, reivindicando do

Estado uma política cultural atuante e

abrangente, que contemple todas as artes

que são praticadas em qualquer canto
dessa nossa terra Catarina e não só o que

é feito na capital e nas maiores cidades.
Então, podemos ver que muitas vozes
estão se juntando em uníssono, por
toda Santa Catarina e até pelo País

inteiro, para conscientizar os nossos

governantes de que estão em dívida

Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Vejo, no Caderno 2 do Estadão,
Antônio Fagundes protestando

contra a falta de uma política cultural
no Brasil: "Quando falo de política
cultural, quero dizer tudo: educação,
hábitos que não foram criados, o
dinheiro que, para a cultura, não
existe. Sim, porque 0,2 % da dotação
orçamentária vai para a cultura."

Chamou - me a atenção, porque
lembrei que o presidente da Academia
Catarinense de Letras publicou artigo,
recentemente, cobrando do governador
de Santa Catarina mais atenção à

cultura, pedindo a criação de uma
secretaria exclusiva para a cultura

do Estado, que já não é sem tempo,
cobrando uma política cultural que não
existe e que precisa existir e ser atuante.
Eu já havia escrito, há quase duas

semanas, no meu blog, a crônica
"Política Cultural para Santa Catarina",
que foi publicada, também, em alguns
jornais de cidades catarinenses,

Novelas'
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Carmem e Zé se revoltam contra Valéria e afirmam que ela se casará

com Josué. Deolinda conta a Teresa que está namorando Antônio. Jacira

confidencia a Gracinha que irá procurar um especialista para saber por que
•

não consegue engravidar. Angélica lamenta a morte de Zenóbio. Rodrigo
encontra um antigo quadro com o mesmo desenho do farol que aparece em

seus sonhos. Fernando se enfurece ao saber que Miriam viajou sem avisá-lo.

Priscila conta para Miriam que Rodrigo não vai mais se casar com Valéria.

Kléber conversa com Valdlrene sobre o processo contra Regina. Rodrigo en

contra mais um quadro com o farol de seus sonhos na fazenda e descobre

que o pintor é um antepassado seu, Salvador Borges. Bruno aceita ir ao

concerto de chorinho com Francisco, desde que ele vá ao show de r�k de

seus amigos. Pedro convida Priscila para ir ao show de rock com ele. Jair se

declara para Gracinha. Tobias e Josué chegam à casa de Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H

Dália sequestra Inácio com a ajuda de Marçal. Rosário fala com Kleiton

sobre a proposta de Tom Bastos para as Empreguetes e sugere que ele continue
na equipe. Sarmento apresenta Elano a Conrado. Tom Bastos arma um plano
para Chayene achar que está sendo cortejada por Michel Teló. Rodinei conhece

Liara. Dália leva Inácio para um barco em alto mar. Inácio diz a Dália que ele

não é o Fabian e pede que ela pare de persegui-lo. A guarda-costeira chega ao

barco de Dália. Inácio visita a tia e avisa que não será mais·perseguido. Niltinho
conversa com Rodinei e percebe que ele está diferente. Cida é proibida por Sô

nia de sair de casa e falta à reunião das Empreguetes com Tom Bastos. Rosário

aceita a proposta de Tom Bastos, mas exige que Kleiton seja o produtor musical
das Empreguetes. Sandro é demitido e fica constrangido de contar para Penha.

Laércio chama Chayene para entrar no palco com Michel Teló. Inácio ouve Ro

sário falando com Fabian ao telefone e questiona a namorada.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H

Nina vê Carminha e Lucinda conversando. Muricy reata com Adauto.

Jorginho se surpreende quando Neide pede dinheiro para dizer o verdadeiro

nome de seus pais. Pressionados por Muricy, Tufão e Ivana convidam Adauto

para morar na mansão. Nina ouve Carminha contar para Max a conversa que
teve com Lucinda. Nina fica perturbada quando Carminha fala sobre o filho.

Leleco descobre que Wallace foi namorado de Tessália. Diógenes exige que
Dolores fique longe de Roni. Nina pergunta por que Lucinda mentiu sobre a

identidade da verdadeira mãe de Jorginho. Noêmia e Verônica planejam atra

palhar o casamento de Alexia. Nina diz a Lucinda que Jorginho vai descobrir
sozinho guem é a sua verdadeira mãe. Carminha entra em pânico depois que
o filho informa que irá procurar os seus pais biológicos.

�CARAS-RECORD-22H
Eneida acusa Manuela de tê-Ia traído. Caio fica desconcertado diante da

atitude de Eneida. Manuela se sente ofendida e expulsa Caio e Eneida. Eneida

afirma que quer Manuela como sua companheira e de Caio. Manuela abre a

porta e vê seu cliente americano. Décio conta para Otávio que esteve com Maria.

Otávio pergunta sobre Tavinho. Otávio diz a Décio que a organização de Big
Blond é de extrema direita e racista. Big Blond ordena que Novais telefone para
Dallas. Big Blond apresenta Eliza e Otávio como noivos a Big One. Big Blond

afirma que o casamento autenticará a aquisição das terras do Mato Grosso do

Sul. Eliza protesta dizendo que as terras pertencem à Maria, que está viva. Big
Blond garante que Maria receberá parte do dinheiro da transação. Big Blond

ameaça matar Maria e Tavinho.Big Blond diz a Eliza que não a ama mais. Big
Blond leva a mão ao peito e cai no chão. Novais ordena que chamem o médico.

Régis manda Marco Antonio parar de procurar Mirella. Régis oferece um carro a

Marco Antonio se ele assinar uma promissória.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Ainda a política cultural
para com a nossa cultura. É hora de

parar de dizer não às reivindicações
culturais, coisa que nosso Raimundo
Colombo vem fazendo muito bem,
como bem disse o presidente da
Academia Catarinense de Letras.

Um povo sem cultura não tem

identídade. A cultura é o bem

mais valioso de um povo. Por que
nossos políticos parecem não dar
nenhum valor a ela? Na hora de se

candidatarem, de pedirem votos,
eles até prometem dar prioridade à

cultura. Mas depois que se elegem,
esquecem dela. Além da sede de

poder, eles próprios dão evidência de

não ter nenhuma cultura, então como

esperar que dêem valor a uma coisa

que eles acham que não lhes dá votos?
Precisamos atentar para isso, lembrar
disso na hora de votar. A cultura, como
a educação, como a saúde, está sendo
cada vez mais relegada a último plano, à
falência. Há de se dar um basta nisso.

Lançamentos

r'

CD:
Meus Encantos

Artista: Paula
Fernandes

Mais de 1,6milhão de CDs
e DVDs vendidos em 2011.
"Paula Fernandes aoVivo"
foi o trabalho da cantora

sertaneja que encantou
i,'

o Brasil. Músicas inéditas

com.composições próprias
e parcerias com ZezéDi

Camargo,VitorChaves e
Zé Ramalho. Participação
especial: Zé Ramalho. "Eu

.

SemVocê" já é top10 nas
principais rádios do Brasil,
Incluindo o sucesso "Eu Sem
Você" e os duetos: "Long
Live", comTatylor Swift e
IIHoyMeVoy", com Iuanes.

�I'IlJIO:
Tudo Ou Nada· A

, História do Brasileiro' I·

Preso elU LondI7.es :/!I:

por Associação ao
"'TráfibO ·de Cooama>; .

II. JJm&iylão deçQla,.,çpm'i;:"ii'" I oi '.

dezenas de caixas de

cigarro, pesando'25 quilos- , .

çadall�m�" �H �s lap,H� .'
I

em altomar, onde são"
.

recuperadas por pequenas
embarcações.e leva,clas a

,

alguma ilha do éat:ibe. 'De lá
seguenrnum-veleíro, 'acima
de qualquer suspeita,
para Londres. É desta
forma que toneladas de 'I

cocaína são transportadas
da selva colombiana

.

até a.Inglaterra, Luiz
Eduardo Soares descreve
os bastidores dessa trama,
ao relatar a história de um
brasileiro que foi preso em

Londres com 2 toneladas
de cocaína e condenado .

a 24 anos de prisão por
associação ao tráfico

.
internacional de drogas.

Um povo sem cultura não tem

identidade. A cultura é o bem

mais valioso de um povo.

Clique animal

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

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

J4rara fugiu no centro
de Jaraguá próximo ao

Smurf's, no domingo por
volta das 13h. Se alguém
a encontrou, favor entrar

em contato pelos fones
9948·5600 ou 3275-0290.

Haverá recompensa!
Ela tem um problema de

pele e precisa de pomada
e remédios diários

Francisco Urbanski
Gabrielà Franzner

Gefersson Stinghen
Guilherme H. Neto
IIvi Fodi
Iraci Darse Schünki
Irio J. Bortolini
Iris Friedemann

Jair A. Backes
Jarder J. Mohr
Jean Carlos Veloso
Jeferson Luis Leithold
Jenifer Colari
Jonas Stinghen
Juan C. Veloso
Leticia Junkes D. A.da Costa
Luciane Rahn
Márcio Bylaardt

Maria das graças Inácio
Mário C. Andreatta
Marli Cipriani
Micheli S. Caetano

Miguel Gustavo Balsanelli
Nilda B Leskowicz
Noemia Neujorks
Odenir da Rosa
Paulo Fogliatto
Roberto L. Zehnder

Rodrigo Piazera

Sabrina Woelk
Tainara Danielle Leskowicz

Vanderlei M. Pereira
Waldiro Wendoff
Yasmin Guimarães \

31/5
Adir Sieverdt
Alan j. Rahn
Alana Gomes
Ana Paula Picolli
Anderson Neumann

Andrei Mello Ferreira
Andrieli Pereira

Aykson F. da Silva
Bruna E. Pereira
Cristiano Lenert Jr
Danilo Boling
Darlene S. Pereira
Diana Silva
Dolores M. Finta
Edemir Homburg
Elenice Wenk
Franciele Woelk
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Tirinhas
AOrquestra deCordas Pequenos
Vencedores avança as divisas

JA NÃO FAlEm rrAis
CRIAI'JCAS INOC€NTE5
osco ANTIGAMENTE.

),_
.

ping) I Florianópolis (Angeloni Bei
ra-Mar).

'.

Todo este trabalho vem sendo de
senvolvido com patrocínio daWEG e

Duas Roc1f;l�, através da Lei Rouanet, '

assim como apoio para esta viagem
.

da Coferhaco (Schroeder), Krenke

Brinquedos Pedagôgicos (Guaramí
rin1,) e KWB (Jaraguádo Sl1l) .

16 iníc"io do proJeto fói com' as
crianças e adolescentes participan
tes do Coral Pequenos Vencedores, .

existente há 12 anos.

Com o surgimento da Orquestra,
há dois anos; pessoas das variadas

idades} entre 5 e 40 anos, participalm
de aulas individuais, em pequenas
turmas,' ensaios em grupos de nai

pes, ensaios gerais de orquestra e

apresentações na região.

Nesta' quinta-feira, a Orquestra
'. de Cordas �equenos Vencedores
inicia uma viagem rumo a Ivotí

RS. O grupo, de Corüpã, 'participa
do 15.,P Encontro de Instrumentís- .

.. "

'.' .". , o,' "'. ' ,

tas no Instituto de Educação Ivoti.
�." ..

" • 'i: "','

Serão três dias de atividadês parti-
, oípando de aulas, oficinas, ensaios, "

. ri�çitajs, qpresentações e concer

tos abertos ao público. No sábado
. fI noite a Orquestra' participará do .

Educandário in Concerto O evento

será em Porto Alesre.
Com menos de dois anos de exis- .

têncía, a Orquestra já realizou mais
de 30 apresentações em Iaraguã do
Sul (Scar, Acijs, Angeloní, Parque de

Eventos, igrejas, escolas), Ioínvíl
le (Sesc, igrejas), Araquari 'Grupo
Sinuelo, igreja), Blumenau (shop-

A SeLVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ

NÀs vezes você PODe
peNSAR Que NÃO PODe
FAZeR TUDO O Que QUeR,

peN5eH'"

Cinema DWULGAÇÃO

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

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

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

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

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

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Homens de Preto 3 - 10 anos - Dub. - 13h, 15h20, 20h05
• Homens de Preto 3 - 10 anos - Leg. - 17h45, 22h30SHOPPING MUELLER JOINVILLE

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

• 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. - 12h1 OA, 15h, 18h, 21 h

SHOWS Grupo de Corupá seg�e para o Rio Grande do Sul, onde vai

participar de apresentações na cidades de Ivoti e Porto Alegre.• 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

Horóscopo• 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

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30 CYl ÁRIES

.

I· Dia favorável para tudo que envolva comunicação.
Aproveite para assinar contratos ou mexer com
documentos importantes. Conte com a ajuda de
amigos em suas atividades. Na área afetiva, é tempo de
compartilhar planos e cumprir promessas. Cor. amarelo.

.n, UBRA
- No ambiente profissional, é tempo de se dedicar ao

seu aperfeiçoamento para obter umamelhor colocação
no mercado de trabalho. O conselho de pessoas mais

experientes pode ser valioso. Na paixão, mantenha a
calma e tudo sairá bem. Cor. vermelho .

• 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

rn.
ESCORPIÃO
Busque soluções para seus problemas, mas mantenha
a discrição. Estabeleça prioridades em suas atividades

confonne seus objetivos. No setor afetivo, cuidado com
palavras ásperas ou terá que se desculpar depois com o

seu amor. Cor. verde-claro.

• CINÉPOLlS 7
• Piratas Pirados! - Livre - Dub. - 11 h30A, 13h25,
18h15,20h15

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

.

U TOURO

U No ambiente profissional, é melhor se dedicar às tarefas
mais difíceis. Hoje, será necessário tomar cuidado
com suas palavras para nãomagoar alguém sem

necessidade. A dois, demonstre seus sentimentos para
fortalecer o romance. Cor. branco.

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

JI GÊMEOS
Seus colegas mais jovens terão um papel importante
na sua vida profissional. Tudo indica que caberá a
você harmonizar projetos inovadores com propostas
tradicionais. A dois, o clima de será de maturidade e
cumplicidade. Aproveite! Cor. verde.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

No trabalho, sua determinação vai conquistar um lugar
de destaque. Tudo indica que conseguirá unir pessoas
diferentes em busca de um objetivo comum. Planejar
uma viagem em família é uma ótima pedida No amor,

compartilhe metas. Cor. laranja.

• 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

� CÂNCER
� Demonstrematuridade diante dos desafios ra emprego,

mesmo que precise contornar obstáculos difíceis para
chegar aonde quer. Nas horas livres, desenvolva algo
prazeroso. No amor, tome cuidado com o que diz ou

poderámagoar seu par. Cor. vinho.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Talvez tenha que esperar um pouco para ter certeza das

decisões que tomou. Vai encontrar o respeito dos colegas,
embora possa haver ainda algumas demonstrações
de inveja. O contato com sua cara-metade ingressará
numa fase de maturidade. Cor. branco.

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

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

Em "Homens dePreto 3'; os agentesf (Will
Smith) eK (Tommy Lee fones) estão de volta no
tempo. fjá viu algumas coisas inexplicáveis nos
seus 15 anos com osHomens de Preto, 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 segredós
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.

� AQUÁRIO
� No ambiente profissional, tudo indica que seus esforços

serão reconhecidos. Em casa, há uma tendência a
assumir novas responsabilidades. Aproxime-se de seus
familiares. Nos assuntos do coração, você vai conquistar
a sua alma gêmea. Cor. tons claros.

..() LEÃo
UL O conselho de pessoas experientes pode ser útil agora.

Entre em contato com amigos e familiares distantes para
sentir suas energias renovadas. Só tenha cuidado para
que não abusem da sua boa-fé. Seu amormerece um

pouco mais de atenção. Cor. vinho.

• GNC2
• Os Vingadores - Dub. - 13h 10 15h50 18h30
• Os Vingadores - Leg. - 21 h20

ln\ VIRGEM
.

11,f Assuma suas responsabilidades. Isso dará coerência ao
seu discurso na carreira. Novas oportunidades poderão
chegar pormeio de superiores. Expresse aos seus
amigos o que pensa e deseja A dois, delicie-se com os

momentos de afeto. Cor. pink.

PEIXES
Conte com a colaboração de pessoas mais experientes
para desenvolver um bom trabalho.A harmonia volta a

reinar em seus relacionamentos de uma fonna geral,
inclusive com familiares. No romance, aproveite para
fazer as pazes com quem ama Cor. azul.

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

• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h, 15h10, 17h30,
19h4522h
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ui!
Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

..

Sigmar
Joel envia a

foto de seu

cãozinho
Yoke. Dia

26, o xodó

completou
um ano

de idade e

ganhou até
festinha

com bolo

especial

AvovóAnita
e o vovô
Lourival

Siqueira
comemoraram

o primeiro
aniversário do
netinho Bryan
Siqueira. A
festa foi no dia
19 de maio

Os parabéns
de hoje vão

para Naiara.
Ela completa

13 anos. Quem

deseja felicidade
e muita saúde

são os pais
Jose Valentin e

Carmem Célia.
Tudo de bom

para a gatinha!

Casal Silvana K. dos

Santos e Alexandre

dos Santos felizes

com o primeiro
aniversário de
casamento

Iugli comemorou
aniversário dia
30.Suafamília

lhe envia os

parabéns e

desejo de muitas
felicidades

Grupo Zanotti

Ester Karsten comemora

aniversário hoje. Quem
desejamuitas felicidades é
sua família. Parabéns!

•

rlQ

o
-
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Entrevista

"O Brasil não
sentiu essa crise"

o país precisa
criar condições de

que o aumento da

renda e o pagamento
de dívida entrem
num novo ciclo de

consumo.

Economista analisa situação mundial, com foco

na Europa, e indica as expectativas para 2012

apesar de ter uma expectativa de
crescimento tímida, de 2% nes

se s.emestre, a economia interna

está num processo de readequa
ção e a tendência é que haja uma
retomada dos investimentos

para facilitar o consumo da po

pulação. Ele também aposta que
a crise da Europa comece a ser

resolvida a partir de julho.
Acompanhe os principais
trechos da entrevista con-
cedida ao OCP.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Qeconomista Igor Morais, da
Vokin Investimentos de Por

to Alegre, ministrou uma pales
tra para empresários da região
sobre o cenário econômico mun
dial. Ele aproveitou para tran

quilizar os homens de negócios e
empreendedores. Na visão desse

especialista, o Brasil não sentiu
os efeitos da crise da Europa e,

o Correio do Povo - O ce- OCP - E aEuropa?
.nãrío de ínstabílídade das IM - A situação na União Eu-

,

,,#IIIieconpInias aos'"países mais' rop'eia é difefeiJte: AB previsões)!,! <I
, I,

'

ricos, como aconteceu em pará os 17 países é retração do os problemas de cri-

2008 nos Estados Unidos, PIB para esse ano e até em 2013. se, principalmente nos gover

pode causar mais riscos em Isso deve acontecer em cenários nos. Então, até lá vamos conviver
outros continentes? comb a Grécia, Espanha e Por- cdmmuitas incertezas.

Igor Morais - O que acon - tugal. Dentro da Europa, a pre
tece lá fora é um cenário dife- visão de solução deve começar'
rente da crise de 2008, iniciada a aparecer a partir: de julho. Até

nos Estados Unidos. Atual- lá, nós teremos a eleição na Gré
mente, o mercado americano cia, dia 17 de junho, que é urn

está em recuperação.Mas têm elemento importante e de risco

indicadores positivos. Não é para os mercados. A disputa é

o desempenho que a gente feita por dois partidos. Um, da

gostaria, mas é o racional do situação, que é a favor de refor

que poderia acontecer den - mas e medidas feitas dentro de

tro de um cenário pós crise, um bolo de pacotes dado à Gré

que foi há quatro. anos. Os cia pelo Fundo Monetário Inter

bancos americanos dão lucro nacional (FMI) I Banco Central
e o PIB cresce 2,2% nesse pri- Europeu e Comissão Européia.
meiro semestre, o consumo Caso esse partido ganhar, vai

também está em expansão fazer as reformas. O mercado

e isso reflete na indústria. O entende essa ação como positi
setor imobiliário ainda está va. Por outro lado, se o partido conta do total de recursos neces

delicado, mas no geral a eco - da oposição, que é contra as re- sários para pagar esse ano.

nomia norte-americana está formas, vencer, haverá urn im

em recuperação. pacto negativo'na região. e no

mercado financeiro como um

todo. Poderá respingar no Brasil.

Em julho deve entrar em vigor o
fundo de estabilização financei
ra permanente. Esse fundo, cria
do pela Comunidade Europeia,
com recurso de um trilhão de eu

ros, é para ajudarna recuperação
dos países em dificuldades. As
sim que entrar em operação, vai
dar urna boa sinalização para o

- mercado e praticamente elimina

GÜ-uCJ:\E#cEf$ .

eneat� essa d�si�ç�,\eração"tlo
Brasil como problemática.
É um processo natural para
chegar de novo num nível de
consumo e crédito que pos
sa vir, juntamente com um

menor grau de inadimplên
cia. Essa dívida da família
cresce porque as condições
de pagamento não são mais

vantajosas, E a renda não está
crescendo com o nível de dí
vida que o consumidor vive.
Então precisa de tempo para

OCP . - E as perspectivas 'acertar isso. Mas não é crise.

As regiões mais industriais

sentiram muito o câmbio des
favorável. E outro problema é
o crescimento muito forte dos.
salários acima da inflação. Isso
pressioná os custos de produ
ção. E quando isso se sorna ao

problema do câmbio, além da
concorrência com os produtos
importados, há uma perda de

competitividade.

OCP - O Brasil já sentiu essa

críset
Morais - O Brasil não sentiu

essa crise. Nós continuamos a

exportar. Não temos dificulda
des de captação de recursos no

exterior. As taxas de juros co

bradas pelos títulos brasileiros
são muito baixas e existe investi-
menta estrangeiro na nossa eco
nomia, A crise pode chegar aqui?
Pode.Mas nós temos reservas de
US$ 374 bilhões que poderia fa
zer frente facilmente a um total

de US$ 52 bilhões de dívidas, que
vence em 2012. As reservas dão

para o Brasil?
Morais - O que se tem de

perspectiva mais à frente é que
o Brasil vai sofrer uma desacele

ração nesse primeiro semestre.

Já era esperado. O crescimento

médio é de 3%. Isso é a realida
de dos últimos .15 anos. Então

parece ser esse o nosso máxi
mo. O ano passado foi 2,7% e a

OCP - E esse câmbio a R$ 2 .

\

previsão desse ano deve ser em

ajuda? torno de 2%. Mas isso não é cri-

Morais - Em alguns seg- se. É uma acomodação dentro
mentos sim, outros não. É di- de um cenário em que as famí
ficil ter um câmbio que agrade lias estão muito endividadas.
a todos. Mas para a indústria Hoje, o comprometimento da

exportadora é um valor mui- renda familiar com dívidas che
ta melhor do que o R$ 1,60 ga a 43% do total da renda: O
anterior. E para a indústria país precisa criar condições de

que vende no mercado nacio- que o aumento da renda e o pa
nal, esse câmbio vai ajudar gamento de dívida entrem num

a eliminar uma parte do au- novo ciclo de consumo. Mas

menta de custo do trabalho. isso demora um pouco. Eu não

OCP - Há expectativa de
isso ser acertado em curto

prazo?
Morais - Talvez, nesse.pe

ríodo, tenhamos sucesso e

a indústria volte a produzir.
Porque os anos de câmbio
valorizado e os juros altos

prejudicaram o setor. Então

com o patamar de R$ 2, seja
mais útil para a indústriare
tomar seu espaço. O segun
do semestre tem boas pers
pectivas, assim como 2013.

Há ainda gargalos da falta
de infraestrutura e

.

mão

de-obra. Isso vai demorar
um tempo para solucionar.
Mas é necessário adaptar um
novo patamar a economia
interna para continuar em'

crescimento.

o que acontece

lá fora é um
cenário diferente
da crise de 2008,
iniciada nos

Estados Unidos.
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ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

.

TOMADA DE PREÇOS N°. OS/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei
Federal n", 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços nO. OS/2012-PMS, Processo
de licitação n". 42/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço
global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da
pavimentação asfaltica da Rua Ernesto Krogel, Centro, no município de Schroeder/SC, totalizando a área de 2.760 m2, de acordo
com Contrato de Repasse nO 372.250-80/2011, com o Ministério das Cidades, projetos, memorial descritivo, planilha de quanti
tativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que.
faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Empresa vencedora: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAADRIMAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO 03.574.370/0001-20.
Valor da proposta vencedora: R$ 178.834,25 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Schroeder, 30 de maio de 2012.
felipe Voigt

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato n". 77/2012-PMS

Modalidade Tomada de Preços n", OS/2012-PMS, Processo de licitação n", 42/2012-PMS,
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua
Marechal Castelo Branco, nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRAADRIMAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO 03.574.370/0001-20, estab
elecida na Rua Princesa Isabel, n? 225, sala 601, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89201-
270. -

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipa
mentos), da pavimentação asfaltica da Rua Ernesto Krog'el, Centro, no município de Schroeder/SC, totalizando a área de
2.760 m", de acordo com Contrato de Repasse nO 372.250-80/2011, com o Ministério das Cidades, projetos, memorial de
scritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 178.834,25 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Data da Assinatura: 30/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato n", 76/2012-PMS

Modalidade Concorrência Registro de Preço nO 02/2012-PMS - Processo nO 41/2012-PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua
Marechal Castelo Branco, n". 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: KLAUS DUWE - ME, inscrita no CNPJ sob o no 07.822.815/0001-03, estabelecida na Rua 03 de Outubro, n".
180, Centro Norte, neste Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.
Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada para ex

ecução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de captação pluvial sifonadas
localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana do Município de Schroeder (SC), de acordo
com o projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro em anexos, conforme consta
na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 129.028,00 (Cento e vinte e nove mil, e vinte e oito centavos).
Data da Assinatura: 30/05/2012 - Vigência: 30/0512013

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N°. 02/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, con
forme a Lei Federal nO. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de
licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Modalidade Concor
rência Registro de Preço nO 02/2012-PMS - Processo nO 41/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto
da licitação por ter apresentado o menor preço ·global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada para ex

ecução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de captação pluvial sifonadas
localizados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana do Município de Schroeder (SC), de acordo
com o projeto, memorial.clescritivo, planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro em anexos, conforme consta
na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse. Empresa vencedora: KLAUS
DUWE - ME, inscrita no CNPJ sob o no 07.822.815/0001-03. Valor da proposta vencedora: R$ 129.028,00 (Cento e vinte
e nove mil, e vinte e oito centavos).
Schroeder, 30 de maio de 2012 ..

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE CORUPÁ - ESTADO DE SANTA CATARINA
PREfEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 006/12
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharía para terraplanagem, drenagem pluvial e pavimentação
asfáltica e obras complementares do Loteamento Habítacional do Bairro Bomplandt
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9h do dia 31/5/2012 às 9h do dia 18/6/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h30 do dia 18/06/2012
TIPO: Menor Preço.

.

INfORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO lICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio
Vargas, 443 e também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500. Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor
de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br. Corupá, 30 de Maio de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

Maria Alice e Ingrid Reitz convidam a família,
amigos, conhecidos e alunos do Professor

ADEJAIMEREITZ,- para a Missa do 10
Ano do seu falecimento, que acontecerá:

Local: Igreja Matriz São Sebastião -

Centro -Jaraguá do Sul
Data: 1/6/2012 (sexta-feira)
Horário: às 19h

JOSÉ HEIDEMANN e outros CPF 294.356.929-15, resi
dente e domiciliado na Av Marechal Deodoro da Fon
seca, 972, ap. 1.301, Centro - Jaraguá do Sul - SC,
comunica que requereu junto à FUJAMA (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), o Licenciamento Am
bientai (LAP, LAI) para a atividade de Loteamento pre
dominantemente residencial, com localização à Rua
897 - Helmuth Manske - Bairro Três Rios do Norte em

Jaraguá do Sul - SC, no imóvel pertencente a Matrícula
Imobiliária 52.864, loteamento denominado "Residen
cial Jardim das Hortencias" . O prazo para impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data
desta publicação, sendo que o licenciamento será con

cedido se atendida a legislação ambiental.

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°: 93/2012
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 31/5/2012, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
• DATA DAABERTURA: 15/6/201210h
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 Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Óiretor Presidente

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE DISPENSA N° 06/2012

o ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais
de Jaraguá do Sul - se comunica que está duas salas com

erciais de propriedade da Sra. Isolete Muller Vasel, localizada
na Rua Walter Marquardt, 623, Galeria Vasel, salas nO 07 e �

08; através de Dispensa de Licitação, ao preço mensal total
de R$ 1.345,00.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 3370-8650 - ramal 228.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente
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como aguenta apanhar e seguir
em frente, e continuar tentando.
É assim que se consegue vencer.

Agora se você sabe o seu valor,
então vá atrás do que você me
rece. Mas tem que ter dispo
sição para apanhar, e nada de

apontar dedos e dizer que você
não consegue por causa dele ou
dela ou de quem seja. Covardes
fazem isso. Você não é assim, é
melhor que isso.

Sempre vou amar você aci
ma de tudo, aconteça o que
acontecer. Você é meu filho, é
meu sangue. É a melhor coisa
da minha vida. Mas se você não
acreditar em vocêmesmo, nun
ca vai ter uma vida.".

Desejo que cada um acredite
em simesmo, e que cadavez que
você apanhar ou algo der erra
do, lembre que o quê realmente
importa não é como você bate,
mas sim em aguentar apanhar e
continuar tentando. É disso que
são feitos os vencedores.
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Você tem algum arrependimento?
Na última sexta-feira, pela

manhã, enquanto me des
locava para o trabalho, escutei
na rádio, um comentário que
me chamou a atenção.

Foi tão significativo para
mim, que faço questão de com

partilhar com vocês leitores.
O que escutei, foi o seguinte:
IIUma enfermeira austra

liana' chamada Bronnie Ware,
acompanhou pacientes termi
nais durante as últimas 12 se

manas de vida deles. E desse

acompanhamento, resultou em
um livro com o título IIThe Top
Five Regrets of the Dying - A
Life Transformed by the Dearly
Departing" CIOS Cinco Maiores

Arrependimentos à Beira da
Morte", em tradução livre).

Os cincos arrependimen
tos são:

1 - Eu gostaria de ter tido
a coragem de viver uma vida
fiel a mim mesmo: Para a en

fermeira, somente no leito de

morte as. pessoas perceberam
quantos sonhos não foram rea

lizados ao longo da vida.
2 _- Eu queria que eu não

tivesse trabalhado tanto: Prin

cipal arrependimento entre os

pacientes do sexo masculino. A
maioria deles perdeu a juven
tude de seus filhos e o compa
nheirismo de suas parceiras.

3 - Eu queria ter tido a cora

gem de expressar meus senti
mentos: A enfermeira disse que
muitas pessoas suprimiram
seus sentimentos, com o sim

ples objetivo de manter a paz
com os outros.

4 - Eu queria ter mantido
mais contato com meus ami

gos: Ela disse que "Houve arre

pendimentos profundos sobre
amizades que mereciam mais

tempo e esforço para serem

cultivadas".
5 - Queria que eu tivesse

me deixado ser mais feliz: Aqui
vale citar a frase de da própria

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDEINI1MAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTFSTO:

Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

enfermeira: "Muitos não perce
bem até o fim da vida de que a

felicidade é uma escolha. Eles
haviam ficado presos em ve

lhos padrões e hábitos".
. A autora diz que espera que

Seu livro "ajude as pessoas a

agir HOJE e a não deixar as col
sas para amanhã e se arrepen
der depois"

_

Que tal você fazer a pergunta
pára você mesmo: "lenho algum
arrependimento"? Se a resposta
for não, que bom você está em

paz consigo mesmo e com ou

tros. Porém se a resposta for sim,
tenha certeza que você pode co

meçar hoje a mudança em sua

vida. Decida expressar seus sen

timentos' decida manter suas

amizades, enfim, decida e seja
feliz. Por último quero partilhar
com os leitores, as palavras que o

personagem Rocky Balboa diz ao

seu filho no último filme (o sexto)
da série sobre o boxeadorRocky, e
que fez históriano cinema, sendo

ganhador de 3 Oscar no ano de
1976, com o primeiro filme, nas
categorias de melhor filme, me
lhor diretor e melhor edição. As
palavras são as seguintes:

IIE você cresceu bom, mara
vilhoso. Foimuito legar ver você
crescer. Foi um privilégio. Aí

chegou a hora de você ser adul
to, e conquistar o mundo. E con
quistou. Mas em algum ponto
desse percurso, você mudou,
você deixou de ser você. Ago
ra deixa as pessoas colocarem
o dedo na sua cara, e dizer que
não é bom. E quando fica difícil,
você procura alguma coisa para
culpar, como uma sombra.

Vou dizer uma coisa que
você já sabe: omundo não é um

grande arco- íris. É um lugar sujo
e cruel. E não importa o quanto
você é durão, vai botar você de

joelhos e vai deixá-lo lá se per
mitir. Você ou ninguém vai ba
termais forte do que a vida, mas
não importa como bate e sim

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Juros: R$ 0,29Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210719/2012Sacado: CESAR FERRElRADA SILVA Endereço:RUARUDOLFO HUFENUES
SlER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Credor: J.M.C MATERIAIS PARACONSTRUCAO
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: C270255696/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,08
Data para pagamento: 31 demaio de 2012Valor R$23,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 27,70 -

Juros: R$ 0,12 Emolumentos: R$II,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210733/2012 Sacado: CINDER COMEROO E TRANSPORTES IlDA Endereço: RUA JOAO
JANUARlO '1\YROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
Portador: - Espécie: CCB - N°TItulo: 0000284344/001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 193.986,00
Data para pagamento: 31 de maio de 2012Valor R$14.720,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$
179.236,59 - Juros: R$14.697,40 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 210734/2012 Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES IlDA ME Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO 2185 - JARAGUADO SUL·SC - CEP: 89253-100 Credor: BANCOVOLVO (BRA
SIL) S/A Portador: - Espécie: CCB - N'Titulo: 284345/001- Motivo: falta de {lagamentoValor: R$ 17.279,07
Data para pagamento: 31 de maio de 2012Valor R$1.294,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$
15.955,91 - Juros: R$ 1.271,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 210680/2012 Sacado: HDCOM IlDAEPP Endereço: R LEOPOLDOMAHNKE 55 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89251 ·510 Credor: CANSON BR INDPAPEISIlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
0000122652 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 648,16Datapara pagamento: 31 demaio de�012:Valor
R$26,OB Descrição dos valores: Valor do título: R$ 597,92 - Juros: R$ 2,98 Emolumentos: R$ll,60 - Publica
ção edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210396/2012 Sacado: HOLLY CONTRUCOES E EMPREENDIMENroS IlDA Endereço:
RUAGUILHERME IGNAOO HRUSCHKA250 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-516 Credor: HSBC BANI<
BRASILS/A- BANCOMUI11PW Portador:COMERCIODEACOSJARAGUAIlDA Espécie:DMI - N"TItu
lo: 10978/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 418,80Data para pagamento: 31 de maio de 2012Valor
R$23,82 Descrição dos valores: Valor do título: B$ 364,51- Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$11,6O - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 210685/2012 Sacado: JOSELI FONTANAME 02 Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCH
NElDER 822 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: ALINEITO DIST DEALIM LIDA Portadorr
Espécie: DMI - N°TItulo: 1126 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 317,86Data para pagamento: 31 de
maio de 2012ValorR$24,22 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 258,48 - Juros: R$1,12 Emolumentos:
R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 210807/2012 Sacado: KAREN TAIS RIBEIRO LEIDENS Endereço: RUA DRWALDEMIRO

MAZURECHEN 80 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-650 Credor: MARIALVA BOGO Portador: - Es
pécie: NP . N"Titulo: 01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 666,94 Data para pagamento: 31 demaio
de 2012Valor R$49,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 593,00 - Juros: R$ 26,68 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210676/2012 Sacado: KAROISA IlDA ME Endereço: RUAWAITER MARQUARDT 3050
SALA02-BARRAOORIOMOlliA-JaraguádoSul-SC-CEP: Credor:HIINDUSTRIADEETIQUETASSA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 054156012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.f45,09Data para
pagamento: 31 de maio de 2012Valor R$27,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.093,10 - Juros:
R$ 4,73Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210729/2012 Sacado: LUOMAR KIRSCHNER Endereço: RUAALBERTO UTPADEL 100-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-600Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI . N°TItulo:
131036333 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.613,99Data para pagamento: 31 demaio de2012Valor
R$448,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.122,74 - Juros: R$ 425,25 Emolumentos: R$ 11,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 210803/2012 Sacado: PAULO ROBERTOVITORlNO MENDES Endereço: RUADASAZA
LEIAS, CASA 8 - JGUA ESQUERDO - JARAGUÁ 00 SUL-SC - CEP: 89253-415 Credor: CONDOMINIO
AZALEIAS Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 19 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 305,67Data
para pagamento: 31 de maio de 2012Valor R$26,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00-
Juros: R$ 3,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 210305/2012 Sacado: PORrAL GAUCHO PRODUCOES ARTISTICAS Endereço: RUA
FRANCISCO TODT 185 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-170 Credor: GUMZ CONTABILIDADE E
CONSUI1'ORIAEMPRESA Portador: - Espécie:DMI - N"TItulo: 9200127357 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 409,54 Data para pagamento: 31 de maio de 2012Valor R$24,38 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3SO,00 - Juros: R$1,28 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 210440/2012 Sacado:WALDAMElCHIORETTO Endereço: RUA NECO SPEZIA 131 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89253-160 Credor: RBS ADM E COBRANCAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"
TItulo: 6000538392 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 407,57 Data para pagamento: 31 de maio de
2012ValorR$24,51Descrição dos valores: Valordo título: R$ 354,15 - Juros: R$1,41 Emolumentos:R$11,6O
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
31/05/2012. Jaraguá do Sul (sq, 31 demaio de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 18

Apontamento: 210756/2012 Sacado:A3INCORP. DE IMOVEIS IlDA Endereço: AVMARECHALDEODO
RO DA FONSECA 1438 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Credor: ACRYSUL IMPERMEABILIZACO·
ES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1349-3527B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
4.626,16 Data para pagamento: 31 de maio de 2012Valor R$27,67 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 4.574,33 - Juros: R$ 4,57 Emolumentos: R$ 11,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210722/2012 Sacado:ADOLAROSVALDO STEILEIN Endereço: RUABARAORIO BRANCO
140 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-760Credor:posroDEMOLASGUARAMIRIM IlDA Portador: -

Espécie:DMI - N"TItulo: PI0947 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 241,71 Data para pagamento: 31 de
maio de 2012ValorR$23,55Descrição dosvalores: Valor do título: R$194,00 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos:
R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210687/2012 Sacado:A!CEDISTRIBUIDORADEALMINEID Endereço: RUAMARECHAL
DEODORODAFONSECA320 SAL 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-720 Credor: L1PPITEC SUPTECNI
CO lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 754 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 163,66Data
para pagamento: 31 demaio de 2012ValorR$23,6ODescrição dos valores: Valor do título: R$115,90 - Juros:
R$ O,SO Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210778/2012 Sacado: BRIMAX SERVICOS ESPEClAUZADOS DE UM Endereço: RUA
RElNOLDO RAU 60 SALA 07 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: PODER IMOVEIS IlDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000015343 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,64Data para
pagamento: 31 demaio de 2012ValorR$25,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 211,20 - Juros: R$
2,18 Emolumentos: R$1l,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210717/2012 Sacado: CESAR FERRElRADASILVA Endereço: RUARUDOLFOHUFENUES
SlER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUADO SUlrSC - CEP: Credor: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
lIDA Portador - Espécie: DMI - N"TItulo: C270255122/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 342,35
Data para pagamento: 31 demaio de 2012ValorR$24,37Descrição dos valores: Valor do título: R,$ 293,82 -

Juros: R$1,27Emolumentos: R$11,6O - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$ 9,96

Apontamento: 210718/2012 Sacado: CESARFERRElRADASILVA Endereço:RUARUDOLFOHUFENUES·
SlER, SERVIDAO 278 CA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: Credor: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: C270255693/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 115,95
Data para pagamento: 31 demaio de 2012Valor R$23,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 68,40 .
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Dia do Desalio

A ordem foi: "Movimente-se!"
to de atividades desenvolvidas
pelo Programa de Ginástica La
boral da Prefeitura e do Serviço
Social do Comércio (Sesc).

No Dia do Desafio, Jaraguá
do Sul travou uma disputa com
a cidade de Arraijan, do Pana
má, de quem fazia o maior nú
mero de pessoas a se exercita
rem. A expectativa é que 70 mil
pessoas tenham participado
das atividades na cidade. O le
vantamento final será apresen-.

Com o objetivo de estimu- tado hoje.
lar a prática esportiva, o As atividades iniciaram às

Dia do Desafio começou em 8h, com alongamentos em

Jaraguá do Sul com suor na frente à Prefeitura. Após os co
camisa e muita disposição. O laboradores foram convidados
estacionamento da Prefeitura a encarar a corrida. Essa prá
virou uma pista de corrida. E tica foi realizada durante três
os "competidores" convidados vezes no dia. A recepcionista
a se movimentarem durante Daiana Aparecida ArI, 23 anos,
quinze minutos foram servido- participou da ação. Ela con
res 'públicos e pessoas que dei-ta que não costuma praticar
xaram a preguiça de lado para esportes e que o dia é impor
se exercitar. tante para lembrar o quanto é

Durante oito horas e meia bom fazer exercícios. i� gente
(das 8h às 16h30), as pessoas fica mais disposto depois de se

puderam participar do circui - exercitar", confirma.

Também foram realizadas
ações nas academias ao ar li
vre localizadas no Parque de
Eventos e ao lado da Câmara
de Vereadores, O padeiro Iosoé
Ribeiro de Almeida, 41 anos, e
seu filho, o estofador Marcia
Souza, 23 anos, aproveitaram
o dia para praticar atividades.
Almeida sofre com problemas
de circulação e conta que pra
tica atividades todos os dias.
Para ele, o Dia do Desafio é um
incentivo a mais para a popula
ção. Já Souza, não costuma fa
zer exercícios, mas joga futebol
sempre que tem folga no tra
balho. Ele afirma que pretende
acompanhar mais vezes o pai
nos exercícios. Também houve
ações em escolas e indústrias.
Todas acompanhadas por pro
fissionais da área de ginástica. ,

i� estratégia é lembrar as pes
soas da importância da práti
ca dos exercícios pelo menos

por 30 minutos diários", suge
re coordenadora do programa,
Denise Corria Zanotti.

Maratona de ações
teve objetivo de
incentivar as pessoas
a praticar exercícios
e atividades físicas

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Funcionários da prefeitura
e interessados participaram da corrida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juventus

Uma diretoria que pega junto
Conheça um pouco
mais sobre as

pessoas escolhidas

para reconstruir o
tricolor jaraguaense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

/\ nunciada no ano passado, a
r\nova diretoria do Juventus
criou um misto de desconfiança
e expectativa na torcida. Descon
fiança pois amaioria dos nomes
eram desconhecidos do público,
apesar de existir uma respeitável
história anterior no futebol ama
dor na região. A expectativa se

deu ao natural, pela curiosidade
em ver o que essas pessoas se

riam capazes de fazer pelo clube.
Encabeçado pelo presiden

te Ierrí Luft, o grupo conta com

pessoas escolhidas a dedo para
cada função. O próprio Luft,
ex-árbitro e presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, possui
formação superior em Recur
sos Humanos.

Ao seu lado está o diretor
financeiro Mareio Stein, amigo
de longa data, ex-árbitro, fun
cionário de carreira da Weg e

atual presidente da Liga Iara
guaense. Outro que desempe
nha função chave na diretoria

é o advogado Ricardo Barri

chello, diretor jurídico. Possui
um grande conhecimento em

direito desportivo e trabalhista.
Foi através de seu esforço que
o Iuventus enfim conseguiu le
vantar o montante de sua dívi
da, bem como os seus credores.

Não menos importantes, as

figuras de Claudemir Ruediger
(Foguinho) e Augusto Pereira de

sempenham funções essenciais

para o dia-a-dia do clube. Fogui
nho é o diretor de patrimônio e

foi selecionado pelo zeloso traba
lho realizado à frente do Esporte
Clube Flamengo. Sua atuação no

Juventus pode ser vista ao aden
trar o estádio João Marcatto, hoje
limpo e pintado, assim como o

Salão Social, que foi restaurado.
Pereira é o diretor esporti

vo. Trabalhou durante muitos .

anos com escolinhas de futebol
e também com veteranos. Foi
um dos fundadores da torcida

organizada Raça Tricolor e cui
da do patrimônio do Acaraí. Foi
o responsável pela recuperação
do gramado do João Marcatto e

também por montar a equipe
de masters.

Fechando a diretoria, um

representante da torcida. Co
nhecido por Xororó, Raimundo
Pereira Filho é o secretário do
clube e o elo de ligação entre o

Juventus e seu maior patrimô
nio: o torcedor.

se Jaraguá
Leão do Vale conhece seus
adversários noAcesso

Com a participação do Sport
Club Iaraguá, foi realizado na ter
ça-feira (29) o conselho técnico
do Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso. Onze equipes
compareceram à sede da Federa

ção Catarinense de Futebol, aon
de chegaram a um acordo para
iniciar a competição no dia 12 de

agosto. Porém, os clubes ganha
ram uma semana para refletirem
e repassarem uma posição de
finitiva sobre a participação no

certame. Entre os clubes remanes
centes da última temporada estão
Caçador, Internacional, Oeste, Pi
nheiros' Maga e o próprio Jaraguá.

As novidades ficam por conta
da participação de Joaçaba, Na
vegantes, Santa Catarina, Itajaí e

Tupi, este de Gaspar.
Certo de sua participação, o

Leão do Vale firmou uma parce
ria de cooperação técnica com

o Avaí. Como fruto deste acordo,
recebeu dois reforços oriundos
das categorias de base. Vieram
da Ressacada o -goleiro Otávio

Augusto e o atacante Adriel Silva.
Eles ficam por empréstimo no Ia
raguá até o fim da temporada.

"Venho para ajudar o grupo
a conseguir o acesso", comenta o

goleiro de 19 anos, 1,87m e 79kg.
O atacante Adriel chega deter
minado a se destacar no futebol

profissional. "Estou focado em

conseguir o acesso e ajudarmeus
companheiros", disse o jogador
na sua apresentação.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

MÃo NAMASSA Diretoria não se esquiva no trabalho de reconstrução juventina

Arturo Nunez PA�I1'
1.IIItRltI&40MA�

Diretor de Marketlng Mercados Emergentes da Nike USA '-.3Y

Tema: Gestão de Marcas

Jonah Lehrer
Neurocientista. Editor e Autor das Obras
"Proust Was a Neuroscíenhst", "How We Decide"
e "Imagine: How Creativity Works"

Tema: Criatividade

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas

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

Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Negócios Cenários e Tendências - Brasil e Mundo

Jaana Remes
Membro Sênior do McKinsey Globallnstitute (MGI) - USAMarcos Samaha

Presidente e CEO do Walmart Brasil

��.
Tema: O Segredo das Empresas de Sucesso

Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e
Líder de Prática de Operações da América Latina

1í>�J/l,«NIÍ'1�"
As Boas Práticas
de Gestão e

Governança

Guilhérme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Sidney Ito
Sócio Líder em Governança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

David Cohen MODERADOR

Diretor Edttorial da Revista Época Negócios ..

Alberto Emmanuel Whitaker
Conselheiro Empresarial e Espécialista em Governança Corporativa

Patrocínio Apoio

�EstRUTURA &ifI
-.-_.

"·'''m.; Todeschinr'

Joinville "' Santa Catarina CENTRAL DE ATENDIMENTO 47 �451.5656 www.expoqestao.corn.br

Apoio de Mldla Promoçãoj
I

•Apoio Oficial

FUNTUAISMO _"_iO_'� !�......... 1P."a!

Realização

OPERA
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David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

Catarinense mantém
o cinturão do UFC

Na noite de sábado (26), o catarinense Junior Cigano deu
show novamente dentro das grades no UFC 146, contra o

desafiante americano FrankMir. Após, um primeiro round do
minado pelo brasileiro, que procurou manter a distância cor

reta de seu adversário para poder encaixar seus socos - dentro
de um boxe afiadíssimo, o brasileiro precisou apenas manter
o trabalho no segundo round para definir a luta com um ful
minante nocaute. "Mais uma vitória e eu bato o recorde!" co
mentou um animado Cigano, sobre a invencibilidade em sua

categoria. Parabéns e sorte ao campeão!

Anderson Silva

perde luta emMadri
Calma pessoal, não se trata de nosso Anderson "Spider"
Silva, mas sim de outro gigante brasileiro que nos representa
nos ringues de K1 mundo afora. Este se chamaAnderson
"Braddock" Silva e fez uma das melhores apresentações de
sua carreira neste evento que foi realizado emMadri, mas
acabou derrotado por pontos - na opinião dos jurados. Silvas
à parte, outro que marcou presença no evento foi o renomado
ex-policial e senador croataMirko Cro Cop, que antes de se

destacar no mundo do MMA - como campeão do extinto
Pride - reinou na sua categoria neste mesmo K1, que é o maior

campeonato de kickboxing do mundo. Cro Cop venceu por
nocaute no segundo round seu adversário, Loren Javier.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do cr X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayTbai, Boxe e Mestre Internacional de Kiekboxing.

c Amistoso internacional

Brasil goleia os EstadosUnidos
Ontem, Neymar;
Thiago Silva, Marcelo
e Pato garantiram o

triunfo brasileiro por
4 a 1 sobre a Seleção
Norte Americana

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

OBr�sil goleou os Es�ados
Urudos por 4 a 1 na noite de

ontem, em partida realizada na

FedEx Field, emWashington. Os
comandados de Mano Menezes

precisaram de apenas 10' para
encontrarem o caminho do gol.

O esquema coin três atacan
tes funcionou e Damião con

quistou um pênalti discutível.
Na cobrança, Neymar não teve

dúvidas e abriu o placar.

Aos 26', Neymar cobrou es

canteio no primeiro pau, Thia

go Silva se antecipou e cabe
ceou com força, para o fundo
da rede. Brasil 2 a O. Os ame

ricanos descontaram aos 44',
quando Johnson cruzou na ca

beça de Gomez, que concluiu

para as redes de Rafael.
Em jogada similar, o Brasil

chegou ao seu terceiro gol aos
6' do 2° tempo, com Marcelo

aproveitando um cruzamento
rasteiro de Neymar. Atrás no

placar, os americanos tentaram
de todas as formas vencer Rafa
el, em noite inspirada. Quando
vencido, a bola encontrou a tra

ve ou o zagueiro Rômulo.
E o castigo veio aos 41', 'num

bonito gol de Pato. Marcelo lan
çou o atacante na área, que do
minou no peito e encheu o pé
para dar números finais à vitó
ria brasileira. Agora, a Seleção
enfrenta o México, no dia 3.

Vitor Belfort fora da

disputa no UFC Brasil
A tão esperada revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei
Silva que iria acontecer na edição UFC MG, em julho, vai
ficar para uma outra oportunidade. O motivo? Belfort que
brou a mão e a organização decidiu pelo cancelamento do
combate.Wanderlei ainda está cotado para lutar e não pou
pou palavras duras ao adversário contundido, o acusando
de "amadorismo" por não ter se cuidado suficientemente
nos treinos ou até mesmo de "arregão", por estar suposta
mente fingindo a lesão, o que foi rebatido imediatamente

pelo médico particular de Belfort, que o operou. Este disse
que se a contusão fosse com Silva, ele estaria tão incapacita
do quanto seu rival. Farpas à parte, nos resta aguardar e ver
quem será o lutador que substituiráVitor no UFC mineiro.
Com certeza emoções fortes não irão faltar!

Curiosidades
Você sabia? Que apenas 1%
das lesões entre atletas de
MMA são as famosas orelhas
de couve flor? Já as fraturas,
luxações e inchaços nas mãos
- como a que o lutadorVitor
Belfort sofreu nesta última
semana - somam 13,5% dos
casos das lesões em lutadores*.

"Ponte: Revista VEJA, marco de 2012, foto
do Twiter de VitorBelfort.

Oportunidade
Atenção professores de artes
marciais em geral! AX - Team
está selecionando candidatos

para fazerem parte do quadro
de instrutores deste Centro
de Treinamento em artes

marciais, que já é referência
no Estado. Entre em contato

conosco para avaliarmos seu
currículo de especializações
em sua arte marcial. Válido

para todas as modalidades
exceto kickboxing e jiu jitsu.

MOWAPRESS

MUDANÇA Neymar trocou os dribles pelo jogo coletivo e foi essencial
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iolência i fantil

Número de abuso
sexual é crescente

Segundo Delegacia da Mulher, 14% dos

registros são de estupro contra crianças

JARAGUÁ DO SUL aumentado", completa. Além de

Iaraguá do Sul, a delegacia tam
bém atende ocorrências de Co-

OcreSCimento da cidade não rupã. "Embora não tenhamos
serve de argumento para um comparativo com outras ci

justificar o índice de estupro de dades, considero alto este índice
vulnerável (contra crianças com de abuso contra crianças e ado
menos de 14 anos) que corres- lescentes", afirma.
ponde a 14% dos inquéritos ins- De acordo com a delegada,
taurados desde a inauguração da grande parte da violência sexual

Delegacia da Mulher, em setem- contra crianças e adolescentes

bro de 2010. Segundo a delegada ocorrem no âmbito familiar e

Milena de Fátima Rosa, dos 219 com pessoas de confiança. "Te
inquéritos, 31 estão relacionados mos recebido muitas denúncias
a este tipo de crime. "O levanta- de violência sexual contra crian
menta foi realizado em abril e é ças. Elas têm sido mais corri

provável que este número tenha queiras do que a violência con-

Nilson Antonio

MARCELE GOUCHE

ÂMBITO FAMILIAR Agressor está dentro de casa

tra as mulheres adultas", afirma.
Como forma de prevenção, o

município vem trabalhando na

capacitação dos profissionais
envolvidos com o atendimento
aos casos de violência sexual.

Ontem, a Secretaria de Assis
tência Social realizou um even

to para capacitar e para lembrar
o Dia Nacional de Combate ao

Abuso Sexual Infantil, que foi
em 18 de maio.

Outro trabalho é realizado

pelo Serviço de Enfrentamento
à Violência Sexual Infantil que
faz o atendimento às famílias
dos 'envolvidos. A (coordenado
ra do serviço Viviane Vogel diz
que dentre as propostas estão o

acolhimento, o atendimento às
famílias e prevenção no agrava
menta da situação.

Embora não
tenhamos um

comparativo com

outras cidades,
considero alto este

índice de abuso
contra crianças e

adolescentes.

Milena de
FátÍlna Rosa,
delegada

Situação é grave
.

Nem todos casos são denunciados
As informações da Delegacia

da Mulher apontam as meninas
como maiores vítimas das vio
lências sexuais. Conforme a de

legadaMilena, os dados indicam
que os abusadores são homens
mais velhos. Já nas denúncias de
violência contra os meninos, os

agressores são os colegas.
Para o assessor em políticas

públicas do Instituto Cedeps,
Dorival da Costa, a situação é
ainda mais grave. "A violência
sexual cometida pela mulher
mais velha contra o menino
é justificada pelo reforço da

identidade masculina criada",
afirma. Ele aponta que por cau
sa disso, as mulheres não apa
recem nas estatísticas.

De acordo com Costa, o

maior desafio é trabalhar com
as vítimas homens. Para ele,
socialmente não há problema.
"Nós autorizamos, elogiamos
e dizemos que nosso filho é pe
gador", afirma.

Outra situação que não apa
rece nos dados estatísticos é a

violência nas famílias das clas
ses média e alta. Costa diz que
isto se deve ao fato de que as

famílias carentes procuram o

atendimento público enquanto
as demais procuram os serviços
particulares. "Mas, a violência

atinge famílias de todas as clas
ses sociais", relata.

A coordenadora do Serviço de
Enfrentamento àViolência Sexu
al Infantil, Viviane Vogel, diz que
a família precisa ficar atenta às

,

mudanças de comportamento
dos filhos. "Caso a criança se tor

ne agressiva ou apática é um in

dício de que algo não está bern",
orientá. É necessário observar as

mudanças de atitude da criança".

Mandado de prisão
Homem é pego com drogas
APolícia Militar cumpriumandado de prisão preventiva on

tem à noite de homem na rua José Narloch. No local, 50 gramas
de crack, 20 frascos de anabolizantes e mais remédios como

Viagra foram encontrados.

Corupá
Roubo a caminhão

Um caminhão foi roubado e o motorista foi amarrado e jo
gado às margens da BR-280, em Corupá, na noite de terça-feira.
O homem, de 46 anos, trabalha com frete mas não havia carga
no momento da agressão. Três homens num Corsa cortaram a

frente do caminhoneiro quando ele passava pela lombada ele

trônica no bairro Chico de Paulo, em Iaraguã do Sul. Eles anun
ciaram o assalto armados de revólveres, e seguiram em direção
a São Bento do Sul, abandonando o homem amarrado.

Pista lisa

'Queda demoto
Ummotociclista ficou ferido ao cair damoto quando transi

tava pelo bairro da Figueira, às 4h30 de ontem. De acordo com

policiais militares, o óleo na pista deve ter sido a causa do aci

dente, que deixou o homem, de 30 anos, com ferimentos leves.

Maconha

Usuários são surpreendidos
Ontem à tarde, dois rapazes, de 21 e 26 anos, foram surpre

endidos pela polícia com uma pequena quantidade de maco

nha, na ciclovia próxima à PraçaAngelo Piazera.

Seminário dasÁguas
.acontece hoje na região

Pensar a água como um re

curso de toda a comunidade,
como uma fonte renovável que
precisa ser preservada, e a esco
lha da melhor gestão para levar
cada gota até a casa das pessoas.
O tema será discutido no Semi
nário das Águas, que acontece

hoje em Jaraguá do Sul, Gua
rarnirim e Schroeder. O acesso

à água potável chega a 75% da

população em Schroeder, 80%
em Guararnirim e 99% em Iara
guá. Porém, o saneamento bási
co ainda requer investimentos.

O encontro acontece a partir
das 13h30, na Associação Co
mercial e Industrial de Schroeder,
com a palestra Planeta Água, de
Nelso Figueiró, da Epagri/Ciram.

O Aqüífero Guarani será o tema

do professor Márcio Cardoso, e

Sérgio Santini e Anja Steinbach
falam sobre a Bacia do Rio Ita

pocu. Em Iaraguá do Sul, na Ca

tólica, e em Guaramirirn, na Fa

meg, o debate inicia às 19h.
A participação da comuni

dade nas discussões sobre os

planos que as cidades destinam

para o uso das águas é funda

mental, acredita Sérgio Santini,
presidente do Comitê da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu, e

palestrante convidado do Se
minário. "Somos privilegiados,
pois temos um regime hídrico
muito bom ainda, porém é pre
ciso estar alerta aos perigos", de
clara o engenheiro agrônomo.

EDUARDO MONTECINO

RECURSO NATURAL Modelo de gestão
das águas será discutido durante evento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CONTRACAPA 1241 QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

TECPUC

Risco de quedas é assunto de debate
Tema foi discutido

. , .

em semmario

sobre segurança no

trabalho, realizado
no Colégio São Luís

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

O crescimento no setor da

construção civil, princi
palmente por programas go
vernamentais. como Minha
Casa Minha Vida, nem sempre
vem acompanhado por inves
timento na área de segurança
dos trabalhadores. Para deba
ter sobre o assunto aconteceu,
ontem, durante a 2a Semana de
Saúde e Segurança no Trabalho

(Tecpuc), o curso e a palestra
sobre o trabalho nas alturas e as

boas práticas de segurança na

construção civil. A coordenação
dos trabalhos foi realizado pelo
engenheiro Gianfranco Pampa
lon. O evento termina hoje no

FABIO MOREIRA

EVENTO Engenheiro Gianfranco Pampalon sobre gestão de segurança

Colégio Marista São Luís.
Gianfranco Pampalon é

auditor fiscal do trabalho des
de 1985. Engenheiro Civil e
de Segurança do Trabalho, ele
disse que o maior perigo nas

obras é oproblema de quedas.
110 empregador, em relação
ao empregado, deve mostrar

os riscos nas suas atividades

e implantar as medidas pre
ventivas. Vários empregado
res descumprem normas de

segurança. Na construção
civil, contando também com

a queda materiais sobre tra

balhadores' estes índices são

próximos de 40% do total de
acidentes".

O especialista disse que

os principais descasos neste

ramo de atividades são a uti

lização de mão de obra des

preparada e a improvisação.
Existe ainda, infelizmente,
fraca gestão da segurança dos
trabalhadores nos canteiros

de obra e complacência das

lideranças com relação aos

desvios e não conformidades.

Pampalon disse que a prin
cipal atitude do prevenção é

. respeitar o trabalhador como

ser humano e depois implantar
os requisitos básicos da nova

norma como planejamento das

atividades, através da análise
de risco, estabelecimento de

procedimentos seguros, qua
lificação do trabalhador, utili
zação de sistemas de proteção
adequados e responsabilidade
da supervisão.

TODA LINHA

"
O empregador,
em relação ao

empregado, deve
mostrar os riscos

nas suas atividades

e implantar
as medidas

preventivas.

Gianfran�o
Pampalon

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

WWw.vw.com.br. Promoção válida até 31/05/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veículos com motorização até 2.0. Crédito sujeito a

aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de rnanutenção. Ouvidoria: 0800701 2834. SAC: 08007701926. Acesso

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935.

Cáraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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