
Juventus

Temporada
começa comvitória
Tricolor, do lateral esquerdo

'

Badé, venceu o Metropolitano
por 2 a 1 na tarde de sábado,
em jogo-treino. Hoje chega
o atacante Kiko e na

quarta o grupo enfrenta
o Ioinville. Página 21

Projetos V811l(fes

Cuidandomais do

lugar onde vivemos
Vereadores de Jaraguá do
Sul propõem formas para
preservarmais o nosso

ambiente. Iniciativas

esperam pelo agendamento
das votações. Conheça as

sugestões. Página 6
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VJSaO

Cientista político
Bernardo Kucinski fala

sobre Comissão da

Verdàde, mensalão
e outras coisas

da política.

I
. .,

ar' mais v

-

Major Jofrey Santos da Silvamostra a Central de videomonitoramento em Guaramirim que será

inaugurada oficialmente hoje. Sistema abrange tambémMassaranduba e Schroed.er.Página_

Entidades e empresas
dão bons exemplos

o OCP selecionou ações de preservação desenvolvidas no município. Acíjs, CDL e

Hospital e Maternidade Jaraguá estimulam práticas sustentáveis e modelos ecológicos.
Páginas 10, 12 e 14
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica se

o pig ataca de novo
"'{ Tou tomar a liberdade de acres

V centar algumas considerações a

mais sobre o excelente artigo da aca
dêmica de Direito Mariana Rigon,
intitulado "Informações distorcidas
= falsas verdades" do dia 26/05/2012.
Sem o intuito de criarmal-estar nos
leitores da "revista de variedades"

Veja, que entre outras coisas tenta se

caracterizar como um pasquim in

vestigativo, sem mesmo conseguir
esconder no bojo de sua essência

jornalística um viés de comporta
mento criminoso, é merecido fazer
um breve histórico de suas ações.
Deixando de lado a última repor
tagem sobre as insinuações dó mi
nistro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes, desmentidas
pelo próprio ex-ministro da Defesa
Nelson Jobim, essa publicação vem
cometendo uma série de atos ilícitos

'que a colocam no páreo daqueles
que a mesma se esmera em denun
ciar. Vamos citar alguns deles.

O mais recente, segundo o de

putado Protógenes Queiroz, um dos

parlamentares que atuana investiga
ção da CPMI do Cachoeira, a revista
é parte integrante de um esquema
que visa blindar determinadas auto
ridades envolvidas na rede criminosa
do bicheiro e, ao mesmo tempo, criar
uma insegurança jurídica para o jul
gamento do "mensalão" no Supremo
Tribunal Federal.Vale-se para isso do
uso de denúncias pormeio de factoi

des, plantados pelos interessados do
esquema através da associação ilícita
com os editores da revista, bem ao

estilo do escândalo do maior barão
da mídia mundial, Rupert Murdoch,

na própria Inglaterra.
Resulta interessante

.
verificar

como, num ato de transferência
freudiana, a revista se diz vítima do

ataque de "uma guerrilha digital" nas
redes sociais, quando na realidade
deveria estar defendendo a liberda
de de expressão daqueles que não
concordam com sua - até agoramo
nolítica - forma de veicular as infor

mações mediáticas. É mesmo uma

vergonha que a Veja compare isso
com a falta de liberdade de impren
sa, apenas porque contradizemos in
teresses ideológicos da mesma. Em
nome dessa liberdade sem restrições,
tal semanário criou durante anos a

fio uma imensidão de notícias falsas,
que terminaram sendo desmentidas

pelo próprioministério público. Des
de a acusação a donos de uma esco

la em'São Paulo de praticar abusos
sexuais contra crianças, passando
pelos tentáculos das FARC no Brasil,
pelos dólares de Cuba, da propagan
da enganosa do remédio para ema

grecimento' pelo recebimento de
dinheiro de outroministro numa ga
ragem e pela defesa da pureza ética

daqueles que serviam ao esquema,
até chegar à escandalosa demissão
de um diretor do Departamento Na
cional de Infraestrutura de Transpor
te (Dnit) por uma farsa plantada pelo
bicheiro Cachoeira. Tudo descoberto
pelos grampos telefônicos da Justi
ça. No entanto, a grande imprensa
faz· de conta que nada disso existe.

Por isso, em forma de gozação,
plagiada da própria publicação, re
produzo o seguinte: "Internautas,
fiquem de olho nela".

Compartilhe a sua opinião. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1..500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

.
,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Só isso?
Droga, a entrevista já estava no meio quando

liguei a televisão. Liguei naAnaMaria Braga e

lá estava a dona Hebe dando uma entrevista sobre
a vida, a vida dela.

Raramente as entrevistas em televisão valem a

pena, quase sempre é com gente sem graça, sem
muito ou nada para contar, gente que dá sono.

Dona Hebe não, dona Hebe deu-nos uma lição de
vida, coisa, aliás, muito rara na televisão. A tevê de

hoje só mostra maloqueiros e suas falsas alegrias,
a televisão hoje é o resultado da cabeça estreita de

quem faz televisão só pensandoem contentarma

loqueiros e conquistar falsos índices de audiência.
Bom, mas deixe-me falar um pouco de dona

Hebe. Ela tem 98 anos, parece que tem uns 68, no
máximo. Cheia de entusiasmos, articulada como

poucas, pinta quadros como uma Renoir de saias,
viaja, mora sozinha ainda que tenha várias filhas,
e estuda francês...

Sim, dona Hebe aos 98 anos tem professor par
ticular de francês, você acredita nisso? No meio da
entrevista, toca a campainha e era o professor che
gando. Aulas particulares de francês, sim senhora!
Ah, e as malas prontas na sala para passar alguns
dias em Paris, dona Hebe ia respirar um pouco, um

pouco do ar arístocrático dos museus e das salas
de café, um vício dela.

�.

Por que ela pode tudo isso e outras "velhas" de
60 ou 70 e poucos anos não podem? Porque dona
Hebe é uma moça para a vida enquanto outras

mulheres são uns trastes para si mesmas, fazem-se
de velhas. E são bemmais jovens. Ser velho ou não
é um jeito de ser, uma decisão pessoal.

Às vezes vou estudar o meu inglês, um vício de
muitos anos, e acho-me cansado, velho mesmo ...

Dona Hebe me deixa com vergonha, sou um guri

para ela. E você, leitora, acha-se velha? Que idade
você tem? Só isso? Que horror!

Velhice
A velhice hoje é cada vez mais longa, ou não.

Depende do estilo de vida da pessoa, muito
mais do estilo de vida do que dos genes. O dia
cho é ter um bom estilo de vida. Às vezes, olha
mos para uma pessoa e achamos que. ela não
sabe nada da vida, que vive enganada ... Nós é

que vivemos fora da casinha, pensamos que so

mos os tais e não raro somos umas formidáveis
biscas, cheias de encrencas e dopadas por an
siolíticos... Saber viver é para poucos, ainda que
seja para todos. Você sabe viver? Não vou dizer

que duvido, falta-me intimidade, mas ...

Ele
Dia destes vi na televisão um especial com

um'menino que nasceu deformado, coitadinho.
Braços, pernas, mãos tudo sem as devidas e na

turais graças da vida ... Mas lá estava ele, dentro
de uma piscina mandando ver, nadando como

um peixe feliz. Fiquei pensando comigo, quan
tos de nós, inteiros, perfeitos, não sabemos na
dar nem coisa nenhuma que preste, quantos?
Que vergonha. Às vezes, mais das vezes, ser

"perfeito" é uma vergonha!

Falta dizer
A cada dia que passa mais me encanto com

o Versículo 9, capítulo 23, do Evangelho de Mar
cos ... Aquele do -"Se tu podes crer, tudo é possí
vel ao que crê ...

" Santo Deus, como somos pesso
as de pouca fé, não é mesmo, leitora, leitor? Um
caso! Mas desculpas não nos faltam ...

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

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinatl.lras: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
'Comerciai: 9149-9771 ' Planmo Entregas: 2106-1919' 9132-5491 /8446-6817'Horário de atendimento: 8h às 17h30
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primeiros passos uma
níficativas

'\.

l.

Agora só faltam oito
dias para a o início da
1,/, ' ",' ","k'"

Expo 2012. Ummuridô
de negócios à sua

espera. Participe.

'I,

,
,

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Sul competitivo
OProjeto Sul Competitivo, considerado

o maior estudo até hoje realizado so

bre modais logísticos na região Sul, acaba
de concluir a sua primeira fase. Nela, tra
çou uma radiografia do que há hoje em

termos de gargalos para o transporte das

principais cadeias produtivas do Paraná,

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, através
de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias,
dutovias e rodovias, bem como qual será
a situação em 2020 caso nada seja feito. A
iniciativa partiu do Fórum Industrial Sul,
composto pelas federações das indústrias
dos três estados (FIEP, FIESC e FIERGS).

Ranking do frango'
Embora o Brasil seja o maior exportadormundial de frango, o fato é que dois grandes
consumidores do produto - EUA e China - continuam produzindo mais que nós. Das
83,074 milhões de toneladas que deverão ser produzidas em 2012, os EUA devem
responder por 16,6 milhões, enquanto a China deverá alcançar 13,8 milhões de toneladas.
O Brasil, por sua vez, é responsável por 13,6 milhões de toneladas. AUnião Européia fica
no distante quarto lugar com estimativa de 9,63 milhões de toneladas. China e Brasil
estão mantendo um crescimento praticamente' idêntico ao longo dos últimos anos.

DIVULAÇÃO/PMJS
I�. .�.

Jaraguá na BNT Mercosul
Maís de 1,7 mil kits commaterial de divulgação
(fôlder, cartões-postais e mapa ilustrado) de Jaraguá
do Sul foram distribuídos por uma equipe coordenada
pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e

Turismo durante a 18a Bolsa de Negócios Turísticos
do Mercosul, realizado no mês passado, no Beta
CarreroWorld, no balneário de Penha/SC. De acordo
com o diretor de Planejamento e Desenvolvimento
Turístico, Lucas Fliegner Gonçalves, Jaraguá foi um dos

quatro municípios catarinenses com estande, onde
recepcionou os visitantes. Ele disse que o objetivo
da presença foi despertar o interesse dos agentes-de
viagem a incluir Jaraguá em seus pacotes turísticos.

Evento de
. ,.

IDOVaçaO
o coordenador do Curso de Sistemas
de Informação da Católica de
Santa Catarina, professor Mauricio
Henning será um dos seis docentes
de quatro instituições brasileiras que
participarão do Congresso Mundial de
Inovação (lNNOVATE) promovido pela
IBM, multinacional desenvolvedora
de sistemas de informãtíca e software.
O evento acontece em Orlando,
na Flórida, até o dia 7 de junho e

contará commais de 400 sessões,
entre workshops, palestras e sessões
técnicas. A previsão é que de reunir
mil participantes de vários países.
Mauricio é o único representante de
Santa Catarina na comitiva brasileira
no evento, que debaterá a inovação
com foco em software e segurança
em Tecnologia de Informação.

Superávit
. ".

prlmarlo
o governo anuncia que já foi
cumprido 46% dameta anual de

superávit nas contas. Esta.é uma
boa notícia pois, combinado com
a redução na taxa básica de juros,
significa que a autoridade monetária
não terá de recorrer tanto aos

empréstimos para rolar a dívida
pública. Sobram mais recursos

para empresas e pessoas físicas.
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LOTERIA FEDERAL
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SORTEIO N° 2913
05 - 15 - 26 - 64 - 65
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US$ 1619,810
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ESTADO DE SANTA CATARINA MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 007/12
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execu

ção de ponte sobre o Rio Humboldt, 'conhectdo como Ponte Baixa e Pontilhão
Guarajuva na localidade do Guarajuva.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 05/06/2012 às
09hOOmin do dia 21/6/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 21/06/2012
TIPO: Menor Preço. .'

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site
Htlp://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 8h às 12h 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, 04 de Junho de 2012.

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
.

Edital: Tomada de Preço p/ Obras e Serviços de Engenharia - 72/2012
Tipo: Menor Preco - pelo total geral
Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de terraplenagem,
drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária das Ruas: Arthur
Butschardt, Romaldus Oscar Fischer e Henrique Guilherme Wulf, com exten
são total de 382,86 metros.
Valor Máximo da Obra: R$ 231.144,03 (Duzentos e trinta e um mil e cento e

quarenta e quatro reais e três centavos).
Entrega dos Envelopes: 22/06/2012 às 9h
Abertura dos Envelopes: 22/06/2012 às 9h5
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e

horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das
8h às 12h e das 13h às 16h, ou pelo fone (47) 3373-0247, ou ainda, através
do site: www.guaramirim.sc.gov.br.
Guaramirim (SC), 4 de junho de 2012.

Nilson Bylaardt
Prefeito municipal luiz Carlos Tamanini
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unto pautad<;> foi o mensalão. Por ser uma
pessoap17 a tio ex-p'residente ,!MÍa, KuCinski falou óStí>;"
bre o escândalo de compra de votos. ((O mensalão ten

dia ser um golpe para derrubar o Lula. Foi objeto forte de

manipulí;lção da"mídia. Aquele esquema era para pagar
,

os
<

deputados com o dinheiro restante de campanha", de
fendeu sem hipocrisia. Ele não gosta de rótulos e títulos

quanto a sua posição"de esquerda na política. "Nãomejul
"

gomarxista: Não tenho domínio para isso. Nãosou um te

órico. Apenasme formei lendo autores do marxismo. Essa
é a minha forma de pensar". E para demonstrar seu jeito
racional de pensar sobre as coisas, ele filosofou: "Eu sou

tealista na política e não moralista. Penso como Maquiá
vel, um dos fundadores da teoria política, que disse que a

política não é moral. Eu sou assim".

juriti

3275-0065 www.imoveisplaneta.com.br
- � � " "

(47)3275-0100

FÁBIO MOREIRA

ntre mulheres
Ontem à noite, a legenda dos trabalhadores realizou na
Câmara deVereadores de Iaraguá do Sul o "Encontro das
Mulheres do PT". O propósito é mobilizá-las a participar
das eleições municipais. É que todos os partidos devem
respeitar a proporcionalidade de candidatos homens e

mulheres no pleito. Caso contrário, a Justiça Eleitoral
pode indeferir todas as candidaturas.

Flexível demais'!
o pagamento de R$ 1,8milhão àViação Canarinho pela
desapropriação de um terreno entre as ruas Rinaldo Bago e

Thedoro Ribeiro pela Prefeitura de Jaraguá do Sul pode virar
polêmica. Vereadores da oposição estão de olho. A crítica é feita
porque a empresa descumpre o contrato com a administração
municipal e as responsabilidades não são cobradas, como
por exemplo, a construção ou ampliação do terminal
urbano. Esperava-se uma posturamais firme por parte
do governo em relação à concessionária.

Inauguração
.,..,

na regIao
Hoje, às 16h, o governador
Raimundo Colombo e o

secretário do Estado de

Segurança Publica, César
Grubba, inauguram aCentral
deVídeomonitoramento
de Guaramirim.

na Câmara
Em 2010, Cecília Konell entrou
com um processo contra a

Câmara deVereadores de

Jaraguá do Sul sobre supostas
irregularidades na criação de

cargos, aumento de salários e

excessivo número de cargos
comissionados. Agora, o
Tribunal de Contas do Estado
determinou a regularização da
situação. Segundo o assessor

jurídico da Casa, Nilton
Hening, na época, a Câmara
procurou resolver a situação,
elaborando um estudo para
realizar concurso público. Mas
o projeto não entrou na pauta.

Eventos
doPSDB
No mesmo dia em que o

prefeito em exercício Irineu
Pasold (PSDB) realiza uma
confraternização em sua

residência, o senador Paulo
Bauer (PSDB) estará em
Iaraguá do Sul para uma
reunião com os tucanos.

Os dois eventos estão
marcados para hoje.

Articulando
A presença do senador
Paulo Bauer (PSDB)
hoje em Iaraguá do
Sul objetiva a dar um
norte aos tucanos sobre

coligações para as eleições
municipais. O parlamentar
estaria articulando uma

aproximação do partido,
que tem como pré
candidata àmajoritária,
Niura Demarchi, com o

PMDB, do deputado
estadual Carlos Chiodini.

Clic recolhe

proposta
Nesta quarta-feira, às 19h,
acontece a reunião mensal
do Conselho de Líderes
Comunitários (Clic) de
Guaramirim. Em pauta, as
sugestões das associações
de moradores. Elas serão

entregues aos candidatos a

prefeito de Guaramirim.

Agenda
política
o secretário do Estado da

Agricultura, João Rodrigues,
se reúne hoje, às 11h30, com
Cecília Konell, e demais
lideranças, em Iaraguá do Sul.

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 008/12
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execu

ção de drenagem na Rua Roberto Seidel, Terraplanagem e Drenagem na Rua

Eugênio Moretti e Recuperação de Estradas com nevelamento e recomposição
de macadame da Estrada Osvaldo Amaral e Estrada Otto Hilbrecht.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 05/06/2012 às
14hOOmin do dia 21106/2012.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 21/06/2012
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: 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 llcitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 04 de Junho de 2012.

luiz Carlos Tamanini
Prefeito municipal

....r._
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No evento, também teve

palestra com o escritor

Lourenço Mutarelli

JARAGUÁ DO sm

Elisângela Pezzutti

/\ programação da Feira do Livro
.l'\no último sábado privilegiou os

amantes da literatura e do cinema.
Com mediação do escritor Ovídio
Poli Júnior, foram realizadas duas
palestras (bate-papos) com Xico Sá
e Lourenço Mutarelli. O primeiro a

falar, foiXico Sá. Com dez livros lan
çados' ele também é co-escritor de
outros dez títulos. A grande maioria
de seus escritos são em forma de
crônicas, por seu estilo mais dire
to e simples de comunicação. "Eu
gosto da maneira que ele escreve,
da sensibilidade, do senso de hu-

www.ocorreiodopovo.com.br

mar que existem nos seus textos",
afirma a estudante Letícia Alves,
21 anos, que assistiu a palestra.
O jornalista pernambucano, nasci
do em 6 de outubro de 1962 conta

que adquiriu o hábito da leitura na
infância, mas somente após ingres
sar na escola. liA minha família é da
roça, com pouco estudo, não havia
o hábito da leitura. Na escola, eu ti
nha um professor que não seguia o
que mandavam os livros didáticos,
o que ele queria era que a gente les
se e nos indicavamuitos livros. E foi
aí que conheci Graciliano Ramos
e outros escritores importantes".

.

Sobre o seu público leitor, Chico
diz que quase 80% dele é formado
pormulheres. Os assuntos das suas
crônicas giram em torno das rela
ções homem emulher e nascem da
sua vivência e muita observação.
liÉ o ouvido atento, é aquele 'bar
raco' do casal no bar, na mesa ao

Para mim, a boemia
é uma gTande fonte de

inspiração. Tem garçom
de São Paulo que me

procura pra contar
histórias que eu

não presenciei.
co Sá

MARCELE GOUCHE

Ris ória

Quadrinhos",cinema e literatura

•

a 1 o

Sábado debate-papo
cornXicoSá

Após o bate-papo com Xico Sá, foi a vez de o

público conhecer Lourenço Mutarelli, autor de vá
rios romances, entre eles "O cheiro do ralo" e "O
natimorto", lançados pela Companhia das Letras e

adaptados para o cinema. É um dos desenhistas de

quadrinhos e roteiristas mais reconhecidos no Bra

sil, embora atualmente só faça roteiros por enco
menda. Perguntado sobre os resultados das adapta-

ções de suas obras para o cinema, ele diz que gostou.
"Mas, em 'O cheiro do ralo' eume envolvimais, fiz o
roteiro", destaca. Sobre a nova safra de desenhistas,
citaos irmãosFábio eMoon, entre os seuspreferidos.
Mutarelli é paulista, nascido em 1964. Cursou a Fa
culdade de Belas Artes porque queria pintar qua
dros, mas sentia falta de usar as palavras. Ver mais
sobre no sitewww.ocorreiodopovo.com.br.
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8h - Revitalização da Mata
Plantio de mudas às margens do rio Itapocu na área do Centro de
Referência Especializada da Assistência Social - CREAS II.
(Próximo a CSM - Baependi)

8h30-10h30; 15h-17h; 19h-21 h - Panicipação na Atividade
Educativa Bolsa Família
ExpOSição: Meio Ambiente

Local: Matriz São Sebastião

Apoio:

l i/,� ('qub{ta"'�fm)
8h-9h ; 15h-15h - Corpo,Saúde, Movimento e Meio A.mbiente

Local: Espaço da Academia ao ar livre da Unimed, do Parque Municipal de Eventos
Com chuva: Pavilhão A do Parque Municipal de Eventos

Material:Trazer uma toalha ou um tapete - Roupa confortável

Inscrição:A partir do dia 1 de junho, pelo telefone: 32738008 (Fujama),
Com Beatriz ou Carmem,

I 1 ij ($Qbado)
8h - Um dia de Bombeiro

!, Atividades com o grupo de Bombeiros Mirins e pais
Local: Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul

Jangada

lado. Para mim, a boemia é uma gran
de fonte de inspiração. Tem garçom de
São Paulo que me procura pra contar

histórias que eu não presenciei", diz.

Xico Sá também cita muitos autores

em seus textos, entre eles Vinícius de
Moraes e Nelson Rodrigues - também

quando o assunto é futebol, outra de
suas paixões. "Apelar para citação de
autores é uma boa saída quando se está
sem assunto", brinca, "Mas, o legal é
que acaba funcionando como uma in-.

dicação de leitura para quem está me

lendo", completa ..

Durante a palestra, Xico falou sobre
a maneira encontrada para conciliar

jornalismo e literatura. "Durante mui
to tempo eu fui jornalista investigativo
e isso tomava muito tempo da minha
vida, quase não dava para escrever em

casa". De 12 anos para cá, ele fez um
acordo com o jornal Folha de São Paulo

para trabalhar em casa, diminuindo a

carga horária. "Viver da venda de livros
no Brasil, só sendo Paulo Coelho", brin
ca. "O que acaba ajudando os autores

são justamente estas participações em

eventos literários pelo país", explica.
Atualmente, Xico Sá integra a bancada
do programa Saia Justa, no canal por
assinaturas GNT, e publica textos em

vários jornais brasileiros.

PROGRAMAÇÃO:
• 9h - Início das atividades.
• 9h15, 10h, 14h15, 15h - Espetáculo
"Tá chovendo histórias", da Cio.
Caravana do Sonhar, de São Bento
do Sul (Maratona de Contos do
Sesc). O espetáculo reúne três contos

independentes: "A colhedora de

pensamentos" - de autoria do grupo
(Alessandra e Rafael), "Como surgiu a

noite" - folclore brasileiro, e "O Canto
do Rouxinol", através da utilização de

onomatopéias, cantigas, brinquedos e

instrumentos musicais.
A partir dos 6 anos.

• 19h30min - Espetáculo "Maria

Lavadeira", com Anderson Santos,
do Grupo Gats. Baseado nas muitas

lavadeiras que conheceu na infância,
Anderson criou um espetáculo
enqrcçcdo e comovente. A partir dos
12 anos.

• 20h30min - Escritor em pauta: bate
papo e sessão de autógrafos com João

. Chiodini.
• 21 h - Encerramento das atividades.

l�) ('ttU'Çli;1...·t��lf{4)
18h as 19h30 - Lanche Ecológico
Tema: Como comer bem fora de casa?
Entidade beneficiada: Centro da Juventuge e da Família Hildegard

I' Hufenussler - Creas I (Centro de Ref�rência Especializada em Assistência Social)
I Lanche: Cia da Saúde - Local: Sesc
! Inscrição a .�anir do dia 1 de iunho : Sesc - Recepção ( 3275 7800)

!, ao (tt:trça··ftllro) e :a8 (quinta''''felrfU
I I 7h30 - 11 h30 - Turismo Ecológico.
! j

Tema: Conhecendo Jaragua
I: 25-EMEF. Alberto Bauer - 5°, 7° e 8° ano.

28-EMEF. Albano Kanzler - 9° ano.

Realização:

PREFEITURA DE
JARAGUÁ DO SUL

Para camernorar Q la un t I 110 milito (I da Junho)1 a Prefeiturd de Jamguâ do Sul e a FlIJama; em parceira com órgaos publicas, Iniciatlw privada, clubes
t1 prafisslQo'l ís, prsparou uma s(§rle d' "çO s no rmmlclp!Q, Todas as atlvldad s acontecem neste mês, lalel nda n taro.fllra (I) 8· eatendando a16 O dia ·8.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GFV HOLO.NG S.A. conforme o caso do capital social daCompanhia e/ou da GFV Participações e/ou da Mansol e/ou qualquer de suas respectivas controladas eCompanhia de Capital Fechado que cause um efeito adverso relevante nas condições econormcas e financeiras da Companhia e/ou de quaisquer dos Garantidores e/ou da
CNPJ/MF14841 307/0001 20 NIRE42300037664 Mansol e/ou qualquer de suas respectivas controladas (XVIII) não renovação cancelamento revogação ou suspensão das autorizaçõesATA DAASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINARIA REALIZADA EM 14 DEMAIO DE 2012 alvaras e licenças Inclusive as ambientais relevantes para o regular exercrcio das atividades desenvolvidas pela Companhia e/ou da GFV

11 Data, Hora e Local Ola 14 de mala de 2012 as 10hOO na sede SOCial da GFV Holdinq S A na Rua Professora Esthena l.enzl Fnednch n° Participações e/ou da Mansol e/ou qualquer de suas respectivas controladas que cause um efeito adverso relevante nas condições79 fundos Centro CEP 89 251 010 na Cidade de Jaragua do Sul Estado de Santa Catarina ( Companhia) 2 Convocação e Presença econômicas e financeiras da Companhia e/ou da GFV Participações e/ou da Mansol e/ou qualquer de suas respectivas controladas exceto se
Dispensada a publicação do Editai de Convocaçao tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de tal não renovação cancelamento revogação ou suspensão a Companhia e/ou a GFVCompanhia conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de ACionistas na forma do paragrafo 4° do artigo 124 da Lei nO 6 404 de 15 Partícpações e/ou a Mansol e/ou qualquer de suas respectivas controladas conforme o caso comprove a adoção de todas as diliqências e
de dezembro de 1976 conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações) 3 Mesa Presidente Vicente DOnlnl Secretana Flonlda Enke medidas cabívels e necessanas sejam elas na esfera judlclal arbitrai ou administrativa para a manutenção das atividades da Companhia e/ouDoninl 4 Ordem do Ola (I) Exame discussão e votação acerca da realização da la (primeira) errussao de debentures Simples não da GFV Participações e/ou da Mansol e/ou de suas respectivas controladas conforme o caso (XIX) transformação da Companhia em
conversivets em ações da especte quiroqratárla com garantia real e fidejussória adicional em sene uruca daCompanhia nos termos do artigo sociedade limitada nos termos dos artigos 220 e 221 e sem prejuizo do disposto no artigo 222 todos da Lei das Sociedades porAçoes (xx) se52 e seguintes da Lei n° 6 404 de 15 de dezembro de 1976 conforme alterada (Emissão Debentures e Lei das Sociedades por Ações qualquer das Garantias previstas na alínea (u) abaixo (a) for objeto de questionamento judicial ou extrajudicial pela Companhia e/ou pelos
respectivamente) para distribulção publica com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários Garantidores desde que a garantia não seja substltuída pelaCompanhia e/ou pelos Garantidoresmediante aprovaçao previa dos titulares das
( CVM ) n° 476 de 16 de Janeiro de 2009 conforme alterada ( Oferta Restnta e Instrução CVM 476 respectivamente) no valor total de ate Debentures reunidos em assembleia geral no prazo de ate 20 (vinte) dias cantatas do recebimento pela Companhia de notificação escritaR$205 000 000 00 (duzentos e CinCO milhões de reais) (II) Exame discussão e votação acerca da outorga de garantia em cumpnmento as neste sentido enviada pelo agente fiduciário da Emissão ou (b) não for devidamente constitufda ou (c) for anulada nula ou Invalida sob
obngações a serem assumidas pela Companhia no ãmblto da Emissão em favor dos titulares das Debentures a ser representada por qualquer forma ou (d) de qualquer forma deixar de existir ou for rescindida (XXI) redução de capital SOCial da Companhia elou da GFV
alienação fiduciária em garantia da totalidade das ações ordinárias e preferenclaís de emissão da Mansol S A ínscrita no CNPJ/MF sob o n° Participações e/ou da Mansol e/ou qualquer de suas respectivas controladas exceto (a) se houver a anuencra previa de no rrnmmo a rnaiona
84 429 752/0001 62 ( Ações e Mansol respectivamente) que serão de titularidade da Companhia apos a efetiva transterêncla da totalidade das Debentures em CIrculação em assembleia geral especialmente convocada para esse fim ou (b) no âmbito da Reestruturaçao Societária a
das Ações para a titularidade da Companhia quando da conclusao da OPA (conforme abaixo definido) conforme editai divulgado no dia 04 de redução de capital decorra de uma Cisão daCompanhia elou daGFV Participações e/ou daMansol e/ou qualquer dasControladas Autonzadas
mala de 2012 nos termos do artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações do artigo 66 B da Lei n° 4 728 de 14 de julho de 1965 conforme e após tal Cisão os Garantidores em conjunto ou Isoladamente mantenha(m) o controle direto ou Indireto da Companhia e/ou de suas
alterada pela Lei nO 10931 de 2 de agosto de 2004 ( Lel4 728/65 ) do Decreto Lei n° 911 de 1 ° de outubro de 1969 ( Decreto Lei 911/69 ) e controladas conforme o caso e se não causar um efeito adverso relevante nos termos da Escntura de Emissão ou (c) nos casos de redução
das disposições do Códlqo CIVil Brasileiro no que for aplicável ( Alienação Fiduclária Mansol ) e (III) Observado o disposto no estatuto SOCial de capital realizada com o objetivo de absorver preunzos nos termos do artigo 173 da Lei das SOCiedades por Açoes (XXII) comprovação de
daCompanhia autorizar a Dlretorla daCompanhia a praticar todo e qualquer ato necessano a realização da Emissão e da Oferta Restnta bem que qualquer das declarações prestadas na Escntura de Emissão e/ou no Contrato de Garantia GFV Holdinq e/ou no Contrato de Garantia
como a constltuição formalização e operacionatização da Alienação Fiduciária Mansol especialmente no que se refere a (a) discutir negociar Mansol e/ou no Contrato de Cessão Fiduciária e/ou no Contrato de Alienação Fiduciária de lmóvels e/ou no contrato de dístrfbulção das
e definir os termos e condições da Escntura de Emissão e da Alienação Fiduciária Mansol (b) contratar instituição financeira autorizada a

Debentures provarem se falsas ou enganosas em qualquer aspecto ou Incorretas ou Incompletas em qualquer aspecto relevante na data em
operar nomercado de capitais para ser responsavel pela estruturação e coordenação da Oferta Restnta banco mandatário agente flductárlo que foram prestadas (XXIII) alienação de ativos da Companhia e/ou da GFV Participações e/ou da Mansol elou qualquer de suas respectivas
assessores leqais e outros conforme ocaso e(c)contrataremantercontratadoosslstemasdedlstnbUlçãoenegoclaçãodasDebentures nos

controladas (a) que resulte em redução Igualou supenor a 10% (dez por cento) do ativo total da Companhia e/ou da respectiva empresa
mercados pnrnano e secundário 5 Deliberações Apos breve relato do trabalho realizado, bem como exame, discussão e revisão das garantidora elou da Mansol e/ou qualquer de suas respectivas controladas calculado com base na respectiva demonstração financeira
matenas constantes da ordem do dia os acionistas da Companhia deliberaram por unanimidade de votos dos presentes sem ressalvas (I) referente ao exerci CIO Imediatamente anterior ou (b) que resulte em relevante redução na geração de caixa da Companhia elou da GFV
Aprovar a pnrneira Emissão de Debentures daCompanhia com as seguintes caracterlsticas e condições (a) Numeroda Emissão A Emissão Participações e/ou daMansol elou qualquer de suas respectivas controladas na avaliação dos titulares das Debentures (XXIV) aquísíção pela
constltuí a 1" (prlmeira) emissão de Debentures da Companhia (b) Valor Total da Emissão O valor total da Emissão sera de ate Companhia e/ou da GFV Participações e/ou da Mansol elou de suas respectivas controladas de SOCiedades ou participações socíetanas que
R$205 000 000 00 (duzentos e CinCO milhões de reais) na Data de Emissão conforme abaixo definida ( ValorTotal da Emissão) (c) Serles A sejam consideradas relevantes nos termos do artigo 245 InCISO I da Lei das SOCiedades por Ações ou de ativos que sejam conslderados
Emissão sera realizada em sene uruca (d) Quantidade de Debêntures Serão emitidas 205 (duzentas e Cinco) Debentures (e) Data de mvesümentos relevantes nos termos do artigo 247 paragrafo uruco da Lei das SOCiedades porAções seja com pagamento em dinheiro ou em
Emissão Para todos os efeitos legaiS a data de emissão das Debêntures será o dia 30 demala de 2012 ( Data de Emissão) (f) ValorNominal ações que sejam realizadas sem a aprovação prévia de titulares de Debêntures reunidos em assembleia geral especialrnente convocada para
Umtarlo' O valor nominal urutario das Debêntures será na Data de Emissão de R$l 00000000 (um milhão de reais) ( Valor Nominal este fim (xxv) caso as obngações de pagar daCompanhia previstas na Escritura de Emissão (a) sejam subordinadas a quaisquer dlvidas que
Unitário ) (g) Conversibilidade. As Debentures serão Simples não serão conversrveis em ações de emissão da Companhia (h) Forma As venham a ser por ela contraídas e/ou (b) não concorram em condições pan passu com as demais dividas garantidas da Companhia
Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa escntural sem a emissão de certificados ou cautelas (I) Especle As Debentures serão da ressalvadas as obngações que gozem de preferência por força de disposição legal (XXVI) autuação pelos órgãos governamentais de caráter
especie qutroqrafárla contando adicionalmente com as Garantias (conforme abaixo definido) nos termos da alínea (u) abaixo (j) Prazo de

fiscal contra a qual não tenham Sido Interpostos os recursos competentes judicial ou administrativamente ambientai ou de defesa da

VigênCia e Data de Vencimento' As Debêntures terão prazo de viqência de 09 (nove) anos contados da Data de Emissão vencendo-se concorrência que possa a VIr a afetar de maneira relevante a capacidade operacional legal ou financeira da Companhia da GFV

portanto em 30 de mala de 2021 ( Data deVencimento) (k) Amortização O Valor Nominal Unltário das Debêntures será amortizado a partir Participações dos demais Garantidores e/ou da Mansol elou de suas respectivas controladas ou curo valor lndivldual ou agregado dais)
autuação(ões) (sempre quando da mesma natureza) supere a R$10 000 000 00 (dez milhões reais) (XXVII) não observáncia no balançodo 30° (tngéslmo) mês contado da Data de Emissão inclusive em 14 (quatorze) parcelas semestrais e consecutivas sendo devida a pnrneira consolidado da Mansol apos a Reestruturação Societária do Indice financeiro "DIVida LiquldalEBITDA que não poderá ser supenor a (I) 3 8parcela no dia 30 de novembro de 2014 (I) ResgateAntecipado FacultatiVO As Debentures poderão serfacultativamente resgatadas parcial (três inteiros e alto décimos) referente ao exerci CIO SOCial de 2012 (II) 3 O (tres Inteiros) referente ao exercrcro SOCial de 2013 (III) 2 5 (dOISou totalmente a exclUSIVO cnteno da Companhia e a qualquer momento, mediante o envio de comunicado aos titulares das Debêntures nos
inteiros e cinco décimos) referente ao exerCICIO SOCial de 2014 (IV) 2 O (dOIS inteiros) referente aos exercícios sociais de 2015 e 2016, e (v) 1 5termos da escritura de emissão das Debentures ( Resgate Antecipado Facultatlvo" e Escntura de Emissão' respectivamente) O valor do
(um Inteiro e CinCO décimos) referente ao exerclcio SOCial de 2017 e exercicios sociais subsequentes ( lndíce Financeiro) a serem apurados eResgate Antecipado Facultatlvo devido pelaCompanhia sera equivalente aoValorNominal Unitário das Debêntures em Circulação ou ao saldo revlsados pelo auditor Independente contratado pela Mansol, tendo por base as demonstrações financeiras consolidadas daMansol ao final dedoValor Nominal Unitário das Debentures em Circulação conforme o caso acrescido (I) da Remuneração (conforme definida abaixo) devida e cada exercrcio SOCial a partir da Data de Emissão, tudo nos termos da Escntura de Emissão e (XXVIII) caso a Reestruturação Societária causenão paga calculada pro rata tempons desde a data da pnrneira subscrição ou Integralização das Debêntures, ou do penado de capitalização um efeito adverso relevante a exclUSIVO critério dos Debentunstas nos termos da Escntura de Emissão (q) Destinação dos Recursos' Oscorrespondente conforme o caso até a data do Resgate Antecipado Facultativo (II) de demais encargos devloos e não pagos até a data do
recursos obtidos pela Companhia por meio da Integralização das Debêntures serão destinados a flnanclar a aqulslção de ações ordlnárlas eResgate Antecipado Facultativo e (III) de prêrruo de Resgate Antecipado FacultatiVO incidente sobre o somatório dos valores Indicados nos
ações preferenciais de emissão da Mansol em oferta publica de aquíslção lançada pela Companhia para fins de cancelamento de registro deItens (I) e (II) acima nos termos descntos na Escntura de Emissão Na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo parcial das Debêntures companhia aberta da Mansol nos termos dos artigos 4° e 4° A da Lei das SOCiedades por Ações (OPA e Cancelamento do Registroadotar-se-á o critério de sorteio nos termos do artigo 55 paragrafo 1 ° da Lei das SOCiedades porAções e demais normas aplicávels inclusive
respectivamente), (r) Repactuação Programada. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada (s) AquiSição Facultativano que concerne às suas regras, (rn) Remuneração' Sobre o Valor Nominal Unítárío ou saldo do Valor Nominal Unítárto conforme o caso
Nos termos do artigo 55 parágrafo terceiro da Lei das SOCiedades porAções e facultado àCompanhia adquirirDebentures de sua emissão (I)incidírâo juros remuneratonos correspondentes a 100% (cem por cento) da vanação acumulada das taxas médias dlárlas dos DI - Depósitos
por valor Igualou interior ao Valor Nominal Unítárlo desde que tal fato conste do relatono da administração e de suas demonstraçõesInterflnancelros de um dia over extra grupo, denominadaTaxa DI over extra grupo expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e financeiras, ou (II) por valor supenor ao Valor Nominal Unltáno, desde que observe as regras expedidas pela CVM As Debentures adqUlndascinquenta e dOIS) dias utels calculada e divulgada dlanamente pela CETIP S A - Mercados Organizados ('Taxa DI e CETIP, pela Companhia poderão, a cnténo da Companhia ser canceladas permanecer em tesourana ou ser novamente colocadas no mercadorespectivamente) no informativo dláno dlsponivel em sua página na internet (ht!p Ilwwwcetlp com br) acreSCida de uma sobretaxa de 20% observado o disposto nos artigos 13 a 15 da Instrução CVM 476 conforme aplicável As Debentures adqUlndas pela Companhia para(dOIS por cento) expressa na forma percentual ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dOIS) dias utels ("Remuneração) A Remuneração permanência em tesourana nos termos deste Item, se e quando recolocadas no mercado, farão JUS à mesma Remuneração aplicável àssera calculada de forma exponenCial e cumulativa pro rata tempons por dias utels deCOrridos InCidentes sobre o Valor Nominal Unitano ou demaiS Debêntures em Circulação (t) Encargos MoratÓrios. Sem prejulzo da Remuneraçao ocorrendo Impontualidade no pagamento pelasaldo do Valor Nominal Unltáno conforme o caso, desde a data da pnmelra subscnção ou integralização das Debentures ou Data de
Companhia de qualquer quantia deVida aos titulares de Debêntures nos termos da Escntura de Emissão os debitas em áfraso venCidos e nãoPagamento da Remuneração (conforme abaiXO definido) Imediatamente antenor conforme o caso e pagos ao final de cada penado de
pagos pela Companhia elou por quaisquer dos Garantidores deVidamente atualizados pela Remuneração ficarão desde a data dacapitalização de acordo com a fórmula prevista na Escntura de Emissão (n) Pagamento da Remuneração. A Remuneração sera paga em
Inadlmplencla até a data do efetiVO pagamento sUjeitos a Independentemente de aVIso notificação ou Interpelação JudiCial ou extrajudiCial (I)parcelas semestrais a partir da Data de Emissão sempre no dia 30 de mala e 30 de novembro de cada ano (cada data de pagamento de multa convenCionai, Irredutlvel e não compensatóna de 2% (dOIS por cento) e (II) juros maratonas a razão de 1 % (um por cento) ao mesRemuneração uma 'Data de Pagamento da Remuneração') sendo o pnmelro pagamento em 30 de novembro de 2012 e os demaiS conforme calculados pro rata tempons (u)Garantias As obngações daCompanhia decorrentes da Emissão serão garantidas (I) por fiança em favor dosindicado na Escntura de Emissão (o) Colocação e NegOCiação As Debentures serão registradas para dlstnbUlção no mercado pnmano e titulares das Debêntures ("Fiança') representados pelo agente flducláno de forma que os segUintes garantidores assumlrao em caráternegOCiação no mercado secundáno por mela do SDT Modulo de DlstnbUlção de Titulas ( SDr) e por mela do SND Modulo NaCional de Irrevogável e Irretratável a condição de fiadores solidanamente responsáveiS e pnnclpals pagadores do valor total da diVida da CompanhiaDebentures ( SND ), respectivamente ambos administrados e operaCionalizados pelà CETIP sendo a dlstnbUlção e a negOCiação liqUidadas representada pelas Debêntures, acreSCida da Remuneração e dos encargos moratónos aplicavels bem como das demaiS obngaçõese as Debêntures custodiadas eletrOnicamente na CETIP (p) Vencimento AnteCipado As Debêntures e todas as obngações constantes da pecunlánas acessónas previstas na Escntura de Emissão inclUSive mas não limitado, àquelas deVidas ao agente flducláno (a) GFVEscntura de Emissão serão conSideradas anteCipadamente venCidas Independentemente de qualquer notificação JudiCial ou extrajudiCial, Participações Ltda Inscnta no CNPJ/MF sob o n° 83872283/0001 99 ( GFV Participações) (b) V!Cente 000101 brasileiro casado sob otornando se Imediatamente eXlglvel da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unltáno ou do saldo do Valor Nominal Unltano das
regime de comunhão universal de bens Industnal reSidente e domiCiliado na Cidade de Jaragua do Sul Estado de Santa Catanna na RuaDebêntures em Circulação conforme o caso acreSCido da Remuneração calculada pro rata tempons desde a data da pnmelra subscnção e Professora Esthena Lenzl Fnednch n° 79 Centro CEP 89251 010 portador da Cédula de Identidade n° 145 099 9 SESPISC e Inscnto noIntegralização das Debêntures ou da ultima Data de Pagamento da Remuneração conforme o caso ate a data do seu efetiVO pagamento e CPF/MF sob n° 009955259 00 ( Vicente) (c) Florllda Enke 000101 braSileira casada sob o regime de comunhão universal de bensdemaiS encargos deVidos e não pagos ate a data do vencimento anteCipado na ocorrencla das segUintes hlpoteses ( Evento de
empresana reSidente e domiCiliada na Cidade de Jaraguá do Sul Estado de Santa Catanna na Rua Professora Esthena Lenzl Fnednch n° 79Inadimplemento) (I) descumpnmento pela Companhia elou por quaisquerdos Garantidores conforme definido abaiXO de quaisquerde suas Centro CEP 89251 010 portadora da Cedula de Identidade n° 370270 SSPISC e Inscnta no CPFIMF sob n° 435 910 949 00 ( Flonlda) (d)respectivas obngações pecunlánas previstas e assumidas na Escntura de Emissão em espeCial àquelas referentes ao pagamento do Glullano 000101 braSileiro casado sob o regime da separação convencionai de bens arqUiteto e administrador de empresas portador dapnnclpal juros e demaiS encargos pactuados nas Debentures observados os termos da Escntura de Emissão (II) cancelamento revogação Cédula de Identidade nO 1 584 802 7 SESPISC e Inscnto no CPF/MF sob o nO 017 316 199 52 reSidente e domiCiliado na Cidade de Jaraguá doou rescisão de quaisquer documentos referentes a Oferta Restnta (III) descumpnmento pela Companhia elou por quaisquer dos Sul EstadodeSantaCatanna na Rua29 deOutubro n055 ap 600 Centro( Gluliano) e(e)GlorgloRodrlgoDomm braSileiro casado sob oGarantidores dequalquerobngação nãopecunlana relacionada as Debêntures à Fiança (conforme definido abaixo) noContratodeGarantla regime de separação de bens administrador de empresas portador da Cedula de Identidade n° 1584803 Inscnto no CPF/MF sob o n°GFV Holdlng no Contrato de Garantia Mansol no Contrato de Cessão Flduclána elou no Contrato de Alienação Fjduclána de Imovels 936 198 989-87 reSidente e domiCiliado na Cidade de Jaragua do Sul Estado de Santa Catanna na Rua Piçarras n° 60 apto 1102 Centro

(conforme definidos abaiXO) conforme o caso (a) não sanado nos prazos de cura espeCifiCaS previstos nos respectivos Instrumentos ou (b) (Glorglo e em conjunto com GFV Partlclpaçoes Vicente Flonlda e Gluliano Garantidores) (II) pelo Instrumento Particular de Contrato de
caso não haja prazo de cura especfflco no prazo de 05 (cinco) dias COrridos da data em que tal obngação devena ter Sido cumpnda (IV) não Alienação Flduclána de Ações em Garantia e Outras Avenças ( Contrato de Garantia Mansol ) a ser celebrado entre a GFV Participações a
constitUir de forma valida plena e eXlglvel nos prazos e nos termos previstos na Escntura de Emissão as garantias reais adiCionais Companhia a Mansol na qualidade de Interveniente anuente e o agente flduclano na qualidade de representante dos titulares das
consubstanciadas no Contrato de Cessão Flduclana e no Contrato de Alienação Flduclána de Imovels, (v) não cumpnmento pela Companhia Debentures tendo por objeto a alienação flduclana em favor dos titulares das Debentures (a) de antenormente a conclusão da OPA açõesda destinação dos recursos da Emissão prevista na alinea (q) abaiXO (VI) Inadimplemento pela Companhia elou por quaisquer dos ordlnanas e preferenclals'representatlvas de partiCipação socletana de tltulandade da GFV Partlclpaçoes no capital SOCial da Mansol e (b)Garantidores elou pela Mansol elou por qualquer de suas respectivas controladas de qualquer obngação financeira, no mercado local ou postenormente a conclusão da OPA e a efetiva transferênCia da totalidade das Ações para a tltulandade da Companhia da totalidade das
internaCional em valor IndiViduai ou agregado Igualou supenor a R$5 000 000 00 (CinCO mllhoes de reais) ou seu equivalente em outras Ações que serão de tltulandade da Companhia ambas nos termos do artigo 40 da Lei das SOCiedades por Açoes do artigo 66 B da Lei
moedas (VII) decretação de vencimento anteCipado de qualquer operação financeira (emprestlmos locaiS e nos mercados InternaCionaiS 4728/65 do Decreto Lei 911/69 e das dispOSições do Codlgo CIVil BraSileiro no que for aplicavel observados os termos e condiçõesInstrumentos denvatlvos e outras operações Similares) ou de mercado de capitaiS contratada pela Companhia e/ou por quaisquer dos especlflcosaseremestabelecldosContratodeGarantlaMansol (lII)pelo InstrumentoPartlculardeContratodeAlienaçãoFlduclanadeAçõesGarantidores elou da Mansol elou por qualquer de suas respectivas controladas (VIII) mudança ou transferencla de controle direto ou Indireto em Garantia e Outras Avenças ( Contrato de Garantia GFV Holdlng ) a ser celebrado entre a GFV Participações a Companhia na qualidadeda Companhia elou da GFV PartiCipações (conforme definido abaiXO) elou da Mansol elou de qualquer de suas respectivas controladas de interveniente anuente e o agente flduclano na qualidade de representante dos titulares das Debentures tendo por objeto a alienaçãoexceto (a) se a operação tiver Sido previamente aprovada por titulares das Debentures representando no mlnlmo a malona das Debentures flduclána em favor dos titulares das Debentures de ações ordlnanas representativas de 100% (cem porcento) do capital SOCial daCompanhia
em Circulação ou (b) se tal mudança ou transferênCia ocorrer nos termos da Reestruturação Socletána (conforme definida abaiXO) (IX) Cisão de tltulandade da GFV Participações nos termos do artigo 40 da Lei das SOCiedades por Açoes do artigo 66 B da Lei 4 728/65 do Decreto
fusão Incorporação ou qualquer forma de reorganização socletana envolvendo a Companhia elou a GFV Participações elou aMansai elou Lei 911/969 e das diSpOSições do Codlgo CIVil BraSileiro no que for aplicavel observados os termos e condições espeCifiCaS a serem
suas respectivas controladas exceto nos segUintes casos (a) se apos a ocorrencla de reestruturação socletána que culmine com a estabelecidos Contrato de Garantia GFV Holdmg ( Alienação Flduclana GFV Holdlng ) (IV) pelo Contrato de Cessão Flduclana de Direitos
Incorporação daCompanhia ou de patnmonlo liqUido Cindido da Companhia pela Mansol ou pelaMansollndustna doVestuáno LIda ('Mansol Credltónos eOutras Avenças ( Contrato de Cessão Flduclana ) a ser celebrado Imediatamente apos (a) a Reestruturaçao Socletana ou (b) oVestuano ) ou pela Mansollndustna Têxtil LIda ( Mansol Têxtil e quando em conjunto com Manso�Vestuano Controladas Autonzadas ) com defenmento pela CVM do Cancelamento do Registro o que ocorrer pnmelro tudo nos termos descntos na Escntura de Emlssao entre a
a consequente assunção da diVida representada pelas Debentures apos a transformação da Incorporadora em SOCiedade anOnima Mansol e/olfqualquer de suas respectivas controladas e o agente flduclano na qualidade de representante dos titulares das Debentures tendo
( Reestruturação Socletana) os Garantidores indiVidualmente ou em conjunto mantenha(m) o controle direto ou Indireto daCompanhia elou por objeto a cessão flduclana de determinados direitos credltonos de tltulandade da Mansol elou qualquer de suas respectivas controladas
da Mansol elou de suas respectivas controladas conforme o caso (b) a Cisão parcial da Companhia com versão do patnmonlo liqUido Cindido representados por direitos direitos de credito receitas receblvels recursos indenizações compensações ou quaisquer outros direitos ou
para aMansai elou para suas Controladas Autonzadas que venha a ocorrer no amblto da Reestruturação Socletana em que os Garantidores valores atuais ou futuros relaCionados ou decorrentes de contratos acordos elou titulas de creditas de tltulandade da Mansol elou de suas
IndiVidualmente ou em conjunto mantenha(m) o controle direto ou Indireto da Companhia elou da Mansol elou de suas respectivas respectivas controladas decorrentes de sua atiVidade fim desde que deVidamente formalizados por escnto nos termos da legislação braSileira
controladas conforme o caso (c) a Incorporação entre aCompanhia e a Mansol ou qualquer das ControladasAutonzadas OCOrrida no ambito apllcavel e desde que comprovadamente validos eXlglvels e exequlvels observados os termos e condlçoes especificas a serem
da Reestruturação Socletana em que os Garantidores Individualmente ou em conjunto mantenha(m) o controle direto ou indireto da estabelecidos Contrato de Cessão Flduclana ( Cessão Flduclana ) (v) pelo Contrato de Allenaçao Flduclána de Imovels e Outras Avenças
SOCiedade sobreVivente a Incorporação elou de suas respectivas controladas conforme o caso (d) se a operação tiver Sido previamente (Contrato de Alienação Flduclana de Imovels ) a ser celebrado apos (a) a realização da Reestruturação Socletana ou (b) o defenmento pela
aprovada por titulares de Debêntures representando no mlnlmo a malOna das Debentures em Circulação ou (e) se tiver Sido assegurado aos CVM do Cancelamento do Registro o que ocorrer pnmelro tudo nos termos descntos na Escntura de Emlssao entre aMansai elou qualquer
titulares das Debentures que o desejarem durante o prazo mlnlmo de 6 (seis) meses contados da data de publicação dos atos socletanos de suas respectivas controladas e o agente flduclano na qualidade de representante dos titulares das Debentures tendo por objeto a
relativos a operação o resgate das Debentures de que forem titulares mediante o pagamento do Valor Nominal Unltano ou saldo devedor do alienação flduclana de determinados Imovels de propnedade da Mansol elou de qualquer de suas respectivas controladas observados os
Valor Nominal Unltáno conforme o caso acreSCido da respectiva Remuneraçao calculada pro rata tempons desde a data da pnmelra termos e condições espeCifiCaS a serem estabeleCidos Contrato de Alienação Flduclána de Imovels ( Alienação Flduclana de Imovels ) e (VI)
subscnção e Integralizaçao das Debentures ou a Data de Pagamento da Remuneração Imediatamente antena r conforme o caso ate a data do caso ocorra a assunção das Debentures por qualquer das Controladas Autonzadas no amblto da Reestruturação Socletana aMansai
efetivo pagamento sendo certo que nos casos (a) (b)e(c)aclmaflcaexpressamentedlspensadaanecessldadedeaprovação previa por parte compromete se a emitir garantia fldejussona em favor dos titulares das Debentures obngando se como fiadora e pnnclpal pagadora
dos titulares de Debêntures em assembleia geral tendo em vista que a Reestruturação Socletana é obngação adiCionai assumida pela solidanamente responsavel com a Companhia e os Garantidores pelo pagamento de todos os valores deVidos nos termos da Escntura de
Companhia pela GFV Participações e pelos Garantidores nos termos do Item 5 2(a) da Escntura de Emissão ressalvado o disposto no Item Emlssao ( Fiança AdiCionai e em conjunto com a Fiança a Alienação Flduclana Mansol a Alienação Flduclana GFV Holdlng a Cessão
5 3 da Escntura de Emissão (x) alteração do objeto SOCial daCompanhia elou da GFV Participações elou daMansol elou de qualquer de suas Flduclana e a Alienação Flduclana de Imovels Garantias) (v) Plano de DistribUição e Regime de Colocação As Debentures serão objeto
re�pectlvas controladas conforme disposto em seu estatuto SOCial que resulte (a) em alteração relevante no setor de atuação ou (b) na de Oferta Restnta destinada exclUSivamente a Investidores qualificados conforme definidos no artigo 109 da Instrução CVM n° 409 de 18 de
avaliação dos titulares de Debentures aposmanifestação expressa da Compannla realizada no prazo d�ate 10 (dez) dias cont�dos da data de agosto de 2004 conforme alterada e no artigo 4° da Ir')trução CVM 476 A Oferta Restnta sera realizada sob regime de garantia firme de
ocorrencla da alteração possa causar um efeito matenal adverso nos termos da Escntura de Emlssao ou (c) na concessao de direito de colocação para a totalidade das Debentures (w) Local de Pagamento Os pagamentos a que fizerem JUs as Debentures serão efetuados pela
retirada aos aCIOnistas ou quotistas conforme o caso da Companhia elou da GFV Participações elou da Mansol (XI) se a Companhia os Companhia no dia de seu respectivo vencimento por intermédio da CETIP com relação as Debentures que estejam custodiadas
Garantidores ou aMansai elou qualquer de suas respectivas controladas sofrer protestos de tltulo(s) com valor que indiVidualmente ou eletrOnicamente na CETIP conforme seus procedimentos ou com relaçao as Debentures que não estejam custodiadas eletronicamente na

agregados sejam supenores a R$5 000 000 00 (CinCO milhões de reais) ou valor eqUivalente em moeda estrangeira salvo se (a) o protesto CETIP por meio do agente escnturador das Debentures (x) Preço de SubSCrição e Forma de Integralização As Debêntures serão
tiver Sido efetuado por erro ou má fe de terceiros desde que validamente comprovado pela Companhia pelos Garantidores ou pelaMansol el subscntas a qualquermomento durante o prazo de colocaçao das Debentures ou seja em ate 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
ou por qualquer de suas respectivas controladas conforme o caso ou (b) se for cancelado ou sustado em qualquer hlpotese dentro do prazo IniCIO de dlstnbulção pelo seu Valor Nominal Unltáno respeitado os termos e condições constantes do contrato de dlstnbulção As Debentures
legal (XII) caso a Companhia ou a GFV Participações realize o pagamento de diVidendos JUros sobre capital propno ou qualquer outra serão Integralizadas à vista em moeda corrente naCional no ato da subscnção de acordo com as normas de Ilquldaçao estapelecldas pela
partiCipação no lucro ou qualquer outra forma de dlstnbUlção de recursos a seus aCionistas empresas controladoras (ou grupo de controle) ou CETIP e (y) DemaiS Condições Todas as demais condições e regras espeCificas a respeito da Emissão deverão ser tratadas detalhadamente
coligadas a Companhia InclUindo finanCiamentos pela Companhia ou pela GFV Participações caso a Companhia e/ou os Garantidores na Escntura de Emlssao (II) Aprovar a outorga de garantia em cumpnmento as obngações assumidas pelaCompanhia no amblto da Emissão
estejam em mora em relação as obngações pecunlanas da Emissão ressalvado entretanto o pagamento do diVidendo mlnlmo obngatono em favor dos titulares das Debêntures a ser representada pela Alienação Flduclana Mansol da totalidade das Açoes nos termos do artigo 40
previsto no artigo 202 da Lei das SOCiedades por Ações inclUSive o pagamento de JUros sobre capital propno Imputavels ao pagamento de da Lei das SOCiedades porAçoes do artigo 66 B da Lel4 728/65 do Decreto Lel911/69 e das diSpOSições doCodlgo CIVil BraSileiro no que for
diVidendo mlnlmo (XIII) após a conclusão da Reestruturação Socletana a Mansol realize o pagamento de diVidendos juros sobre capital aplicavel garantia esta que deverá ser homologada e ratificada pela assembleia geral daCompanhia pormela de uma re ratificação a presente
propno ou qualquer outra partiCipação no lucro ou qualquer outra forma de dlstnbUlçao de recursos a seus aCIOnistas empresas controladoras ata quando da conclusao daOPA e da efetiva transferencla das Ações para a tltulandade daCompanhia (III)Observado o disposto no estatuto
(ou grupo de controle) ou coligadas à Mansol InclUindo finanCiamentos pela Mansol elou por qualquer de suas respectivas controladas exceto SOCial da Companhia autonzar a Dlretona da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessano a realização da Emissão e da Oferta
se como resultado da Reestruturação Socletana a Companhia for controlada da Mansol ressalvado entretanto o pagamento do diVidendo Restnta bem como a constitUição formalização e operaCionalização da Alienação Flduclana Mansol espeCialmente no que se refere a (a)
mlnlmo obngatono previsto no artigo 202 da Lei das SOCiedades porAções inclUSive o pagamento de juros sobre capital propno Imputavels ao discutir negociar e definir os termos e condições da Escntura de Emissão e da Alienação Flduclana Mansol (b) contratar InstitUiÇão financeira
pagamento de diVidendomlnlmo (XIV) se aCompanhia elou aGFV PartiCipações elou aMansai elou qualquerde suas respectlva� controladas autonzada a operar no mercado de capitais para ser responsavel pela estruturação e coordenação da Oferta Restnta banco mandatano
requererem a sua recuperação extrajudiCial ou JudiCial Independentemente de defenmento do processamento da recuperaça_o ou de sua agente llduclano assessores legais e outros conforme o caso e (c) contratar e manter contratado os sistemas de dlstnbulção e negOCiação
concessão pelo JUIZ competente (xv) extinção liqUidação dissolução Insolvencla pedido de autofalencla pedido de falencla nao elidido no das Debêntures nos mercados pnmano e secundáriO 6 Encerramento e Lavratura Nada mais havendo a tratar fOI encerrada a presente
prazo legal ou decretação de falênCia da Companhia de qualquer um dos Gar�ntldores ou da Mansol r;/ou qualquer de suas respectivas assembleia da qual fOi lavrada a presente ata que lida e achada conforme fOI aprovada portados e deVidamente aSSinada ficando autOrizada
controladas ressalvadas as hlpoteses de extinção decorrentes da Reestruturaçao Socletarla (XVI) declsao JudiCial tranSitada em julgado ou sua lavratura em forma de sumario nos termos do artigo 130 § 1 ° da Lei das SOCiedades por Ações ASSinaturas Mesa Vicente Donlnl
sentenças arbitraiS definitivas contra a Companhia e/ou os Garantidores elou aMansai elou qualquer de suas respectivas controladas que (PreSidente) Flonlda Enke Donlnl (Secretaria) ACionistas Presentes GFV Participações LIda e Vicente Donlnl Certificamos que a presente
Imponha obngação de pagar valor Igual ou superior a R$l 000000000 (dezmilhões de reais) ou valor eqUivalente em moeda estrangeira e tal ata e copia fiei da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais n° 01 folhas 20 a 36 tendo Sido aSSinada por todos os aCIOnistas
valornao seja pago no prazo estipulado (XVII) ato de qualquer autOridade governamental com o objetiVO de sequestrar expropriar naCionalizar presentes nesta Assembleia São Paulo 14 de mala de 2012 Mesa Vicente Donlnl PreSidente Florllda Enke Donlnl Secretaria JUCESC
desapropriar ou de qualquermodo adqUirir compulsonamente totalidade ou parte substanCial dos ativos propriedades das ações ou quotas certifiCO o registro em 29/05/2012 sob n° 2012152591 O Protocolo n° 12/152591 O de 18/05/2012 Blasco Borges Barcellos SecretanoGeral
____AA_� _ •• • __ - ----� ••-------------- ---.-----_•••••• - • .,�.,,_ �"Í'"t ··�-""'I"7"l'�--�-tr--·ttrr"1t" � ...._�_. T"'��;'""'--""'�- -_._-_..�---_.- .-.--.---�---"
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Para virar lei, iniciativas aguardam
agendamento das votações na Câmara

JARAGUÁ DO SUL
......... "

.

Verônica Lemus

Para cada novo bebê, uma

nova árvore. Essa é a ideia
do Projeto de Lei N° 455 / 2011,
de autoria do vereador Jaime
Negherbon (PMDB). Ainda em

tramitação naCâmara deVerea -

dores, a proposta estabelece que
para cada recém-nascido em Ia
raguá do Sul a Prefeitura plante
uma árvore com o nome e a data
de nascimento da criança.

Se aprovada, as árvores se

rão plantadas em locais de
terminados pela Secretaria da

Agricultura ou pela Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente). Além disso, os bebês
nascidos fora domunicípio, mas
cujos pais residem em Jaraguá
do Sul, também terão direito,
desde que a família apresente
um documento que comprove a

residência na cidade.

Segundo Negherbon, a ideia
é revitalizar as encostas de rios e

outros lugares prejudicados pela
falta de arborização. "Acredito

que o projeto vai entrar em vota-

:':,_, �

'.... ,

, ,

ção esse mês ou mais tardar, no
próximo", comenta o vereador,
confiante também na sanção da
matéria pelo Executivo.

Energia Solallj

Outro projeto esperando
pela votação é o de número
50/2012, do vereador Adernar
Possamai (DEM). Nele, está pre
visto que "as edificações novas

deverão ser providas de insta

lações designadas a receber sis
tema de aquecimento de água
por meio do aproveitamento da

energia solar ou a gás".
Assim, o uso dessas ener

gias alternativas se tornaria

obrigatório tanto para a cons

trução de novos estabeleci
mentos' como para as reformas
e ampliações de casas, hotéis,
salões de beleza, academias e

outros, estabelecimentos que
utilizarem água quente. O tex

to ainda determina que os sis
temas deverão dar conta de
40% de toda a demanda anual
de energia necessária para o

aquecimento da água.

Iniciativa do 'verde

tr

Vereadores propõem formas
para cuidarmelhor do ambiente

De acordo com Possamai, o
projeto começou a ser discutido
no final do ano passado, "e após
apreciações e ajustes, o texto

recebeu parecer e já se encon

tra prontopara entrar em vota

ção", disse. O vereador também
comentou sobre outro projeto,
ainda em fase de minuta, que
pede o reaproveitamento de
areia, sobretudo a de fundição,
'para a fabricação de lajotas.

Sacolas

plásticas em

discussão

O Projeto de Lei N° 155/2011,
proposto pelos vereadores
Francisco Alves (PT), Jean Leu

tprecht (PC do B) e Justino da
Luz (PT), prevê a suspensão da

distribuição gratuita ou venda
de sacolas plásticas a consu

midores em todos os estabeleci
mentos comerciais da cidade.

Mas, a ideia do texto vem sen

do debatida com entidades rela
cionadas ao tema, como Ujam,
empresários, comerciantes e a

população. "Temos que dialogar
com a Prefeitura, empresários,
engenheiros, para buscar um

entendimento", diz Luz.

,

Aguas de Iaraguá depende de reunião
Para começar a funcionar,

o Projeto N° 333/2011, que cria
o programa Águas de Iaraguá,
depende de reunião entre Pro
motoria Pública, Secretaria da

Agricultura, Fujama, Samae e

outros órgãos afins para ajustar
o texto da lei. "Depois de levan
tar as sugestões e adequações,
estas serão encaminhadas à pre
feita para que ela possa formatar
a criação do Fundo e também a

quem ele será destinado", expli
cou o vereador e autor 'do proje
to,Amarildo Sarti, único represen
tante do PVna Câmara.

O projeto prevê a criação de

políticas de pagamento por ser

viços ambientais, com o objetivo
de instituir o programa Águas de

.. ' �

Iaraguá, autorizando o poder Exe
cutivo a prestar apoio aos proprie
tários rurais ou urbanos, através
da criação de urn fundo específico
para o programa.

Em urna espécie de parceria,
tanto pessoas físicas como jurí
dicas que tenham propriedade
rural ou urbana e que explorem
atividade agropecuária ou de con
servação, poderão receber desde
recursos financeiros a orientações
técnicas com a finalidade de ga
rantir a preservação, recuperação
e monitoramento das águas e do
solo em áreas ecologicamente
prioritárias domunicípio.

"É urna junção de interesses.
Da população, que vai receber pe
los serviços; dos setores que que-

rem ver a preservação dessas áreas
e de quem deseja colaborar com a

atividade, auxiliando com o paga
mento. Tudo para que Jaraguá es

teja na vanguarda da preservação
do meio ambiente e, principal
mente, da água", esclarece Sarti.

Para o vereador, o município
ainda engatinha quando o assun

to é meio ambiente. "Não apenas
a política, mas todos os segmen
tos, a indústria, até a população".
Sarti cita o sistema "ultrapassado"
para o descarte do lixo. "Tem que
ser feita urgentemente urna usina
de lixo, não dámais para continu
ar com o aterro sanitário", afirma.
'� usina, além de acabar com o

lixo, produz gases que podem ser

usados como fonte de energia".

ww'W�ocorreiodopovo.com.br
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

PEf'I�ISTA Justino
da Luz quer debater

proposta com

comWJ.idade

PABJLAlVIENTAB.

Negherbon defende
plantio de árvores

na cidade

Acredito que o projeto vai
entrar em votação esse mês
ou mais tardar, no próximo.

Jaime Negberbon

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
I ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 12/2012-PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 62/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados errata de data e inclusão de itens referente
ao Edital de Tomada de Preço nO. 12/2012-PMS, Processo nO 62/2012-PMS,
para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica na Escola
Rui Barbosa, com área total de 292m2, localizada na Rua 23 de março, no

município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento
convocatório, ficando assim determinado:
Leia-se:
1.1.0s envelopes nO. 01 - Habilitação, nO. 02 - Proposta Comercial, bem
como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser

entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:
Data: 21 de junho de 2012.
Local: Prefeitura de Schroeder (SC).
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco nO. 3201, Centro, Schroeder/
SC.
Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min .

Abertura do processo: às 9h.
4.2- O recebimbnto dos envelopes da documentação, proposta comercial
e credenciamentos acontecerão até dia 21 de junho de 2012 às 8h45,
devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no

Licitações, conforme item 1.1.
Inclui-se:
[ .. ]
8.1.18 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do artigo
642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1 ° de maio de 1943.

Schroeder, 5 de junho de 2012.
Felipe Voigt

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br
I SPECIALTERÇA-FEIRA,5 DE JUNHO DE 2012 I 9

,-
,

!
CD

Estudo recente comprovaque espécie nativa da;: -

...
, pode ser utilizadaDO tratamento deAJzheimer. 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA I 8 I TERÇA-FEIRA,S DE JUNHO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
�*I. c.I Grupo LunelH

I

Lunettt

1960

Aeroporto Helmuth
Baumgarten

Em junho de 1960, O Correio do Povo publi
cou a matéria que dizia: "Iniciativa das mais lou
váveis acaba de tomar a Câmara Municipal de
Rio do Sul, dando ao aeroporto daquela cidade,
o nome do seu Prefeito Municipal, vale dizer na
oportunidade que, graças ao perfeito entendi
mento entre as várias correntes políticas, foi pos
sível dotar omunicípio riosulense de urnmoder -

no aeroporto, prestes a ser inaugurado, que agora
terá o nome do Prefeito udenista Helmuth Bau-

mgarten, proposta apresentada por vereador do
PTB e quemereceu unânime votação das banca
das daUDN, PSD e PTB. Presta-se assim urna jus
ta homenagem a urn grande administrador, cujo
reconhecimento transcende do próprio partido
para ser reconhecido pelo PSD e PTB. O aeropor
to, urn dos mais perfeitos do Estado, permitirá
novos rumos ao progressista município catari
nense, abrangendo uma larga área de influência
dos demaismunicípios vizinhos".

Personagem histórico
Esther Nunes Bibas

Nascida emVigia,no dia 5 de junho de 1888,
foi uma escritora Brasileira. Filha de Gratuliano
da Silva Nunes e da Professora Constantina da
Costa Nunes, teve grande prestigio em sua cida
de natal, e parentes ilustres como, o tio profes
sor Bertoldo Nunes e, o primo, o poeta Tomás
Nunes. Esther Nunes Bibas estudou em uma

escola no Pará, e formou-se em 27 de novem

bro de 1908. Durante o governo de Augusto
Montenegro, trabalhou no colégio Progresso Pa
raense. Ensinou em várias outras instituições do
estado e também atuou como diretora. Recebeu

igas
Invenção do guarda-chuva
Os chineses já utilizavam o guarda-chuva desde o século XII a.C .. Povos como os assírios,
egípcios, persas e romanos variarammateriais e formas em busca de se obter qualidades
como utilidade e elegância. Os mais antigos que se conhecem foram da '

Mesopotâmia, há 3400 anos, e eram destinados a proteger a cabeça
dos reis - contra o sol, não contra a chuva, urna raridade
naquele lugar. Durante a IdadeMédia, caracterizada
pela simplicidade e austeridade normalmente, a
proteção era feita apenas por urn capuz de pano.
Com a Renascença, o guarda-chuva voltou à tona,
porém seu uso era limitado aos cavaleiros que o

utilizam nas suas jornadas. Após o século XVII, Paris
passou a aprimorar o conceito e ditar as regras, com
situações como: melhoramento do formato e criação
de distinções entre guarda-chuva e guarda-sol. Devido
a essas características femininas. de elevado requinte a

utilização pelo públicomasculino se deu por volta do fim
do século XVIII na Inglaterra. Atualmente vemos o guarda
chuva como um acessóriomuito comum, porém foi a ele
atribuída significância elevada.

várias medalhas de honra ao mérito, inclusive a

comemorativa do centenário da escola normal.
Também recebeu o título de professora do ano

da Sociedade Paraense de Educação. A Câma
ra Municipal de Belém, em sessão solene, lhe
outorgou em 1960, o título de honra ao mérito.
Teve vários filhos entre eles: Gratuliano Nunes
Bibas, major reformado no exército, pesquisa
dor e escritor e Teresinha Bibas, escritora e po
eta. Ela também escreveu para os jornais: A Pro
víncia do Pará, Folha do Norte, O Estado do Pará
e em revistas da época.

Pelo Mundo
1805

Fundação da Ordem
da Coroa de Ferro
A Ordem da Coroa de Ferro foi estabelecida a 5 de
Junho de 1805, por Napoleão Bonaparte, sob seu título de Rei
Napoleão I da Itália. Tem seu nome baseado na antiga Coroa
de Ferro - uma antiga jóiamedieval que possui no seu interior
um anel de ferro, forjado com supostos cravos que seriam
aqueles usados para pregar Jesus em sua crucificação. A
Coroa inspirou ainda o nome da Ordem da Coroa da Itália. A
ordem consistia originalmente em três classes de Cavaleiros:
20 grã-cruzes, 30 chefes e 50 cavaleiros. Em 1815, à ordem foi
adotada pelo Império Austríaco depois que este país recuperou
o controle sobre o norte italiano. Restabelecida em 1 de
Janeiro de 1816 pelo Imperador Francisco I da Áustria, sob o

nome de Ordem da Coroa de Ferro e era concedida a três graus
da nobreza. A ordem foi abolida em 1918. Esse também é o

nome de uma ordem fundada por Julius Evola de que temos
poucas informações quanto ao alcance ,e existência atual.

1919

Fundação do DAP
O Deutsche Arbeiterpartei (DAP), ou Partido dos Trabalhadores
Alemães, foi uma organização que durou pouco tempo (1919-
1920) e deu origem ao Partido Nazista. Fundado em 5 de junho
de 1919 (oito dias antes das próximas Eleições), em 'Munique
por Anton Drexler e pelo escritor Karl Harrer, tinha pouco
mais de 22 membros. Como presidente do novo partido foi
eleito Drexler. Os primeiros integrantes do DAP foram quase
que exclusivamente colegas de Drexler, que trabalhavam em

sua maioria na estação ferroviária de Munique. As primeiras
reuniões do DAP ocorriam exclusivamente em bares e

cervejarias de Munique, onde Drexler como orador fez algumas
palestras motivacionais, que muitas vezes acabavam em

tumultos. Em 12 de setembro de 1919, Hitler fez seu primeiro
contado com o DAP. Estava como um agente secreto infiltrado
da Reichswehr para vigiar uma reunião do novo partido
nacionalista. No entanto, gostou do que ouviu e, dias mais
tarde, juntou-se a festa e rapidamente ganhou a liderança.

GUMZ

www.QUlTIt.eom.btgum:@guffut.eom.bt
I' 'f)3U1-4f4? UMA PIRO liA QUE DA eDil. O!sd� 1978
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APRESERVAÇAO
Na Semana
Nacional do Meio

Ambiente, ações na
cidade buscam a

conscientização
da população

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Cada vez mais, práticas ecoló
gicas são estimuladas para a

preservação do meio ambiente.
A preocupação com a escassez

dos recursos naturais vem au

mentando nos últimos anos.

Pensando nisso, as entidades e

empresas de Iaraguá do Sul co

meçam a gerenciar ações para
alertar e conscientizar a popula-.
ção dos cuidados com anatureza.

Reduzir, reciclar, reutilizar
e dar destinação correta de re

síduos são algumas dessas ati-
,

vidades que buscam conservar

os recursos e o ambiente. Para
destacar a Semana Nacional do
Meio Ambiente, que teve início f'

ontem, a reportagem do Cor
reio do Povo selecionou algu
mas ações positivas de preser
vação desenvolvidas na cidade.

Ca�panha

Hospital recicla filmes deRaíoX
Devido' ao risco de contamina

ção as chapas de raio-x não podem
ser jogadas em lixo comum. Por esse
motivo, a direção do Hospital e Ma
ternidade Iaraguá criou a campanha
"Recicle seus Filmes de Exames Ra

diológicos".
A Coordenadora do Programa de

Gerenciamento de Resíduos em Ser

viço de Saúde (pGRSS), enfermeira

Enoir Feller Bartz, conta que esta é
a primeira campanha desse tipo e

explica que as chapas de raio-X con

têm metais pesados, como a prata, e,
quando jogados com o lixo comum,

podem contaminar o solo e a água.
O filme pode demorar mais de 100
anos para se decompor. "O material
coletado será encaminhado para uma

empresa responsável que fará o trata-

MARCELE GOUCHE

DESl'INO Enoir diz que as chapas podem ser deixadas
em diversos locais da cidade, como no Hospital Jaraguá

Projeto precisa
de parceiros

menta adequado", explica.
Enoir revela que atualmente o hos

pital produz cerca de oito mil exames
radiológicos mensalmente. A ideia do

projeto é conscientizar a população
para a destinação correta a filmes de
raioX "Hávários pontos de coleta. No
hospital o recolhimento será perma
nente", orienta Enoir. A iniciativa vai
até 21 de agosto.

ontos de coleta
• Hospital eMaternidade
Iaraguã, Rua dos Motoristas
de 1936, 120, Czerníewcz:

• Shopping Breithaipt,
Av. Getúlio Vargas, 268,
Centro;

• Posto Mime, rua Reinaldo
Rau, 215, bairro Centro e

rua Epitácio Pessoa, 1155,
Centro;

• Sesc, rua Jorge Czerniewcz,
633, Czerniewcz;

<Senac, Rua dos Imigrantes,
410, Vila Lalau;

Reaproveitado
Lixo eletrônico tem destino certo

A Câmara de Dirigentes Lojis- .

tas (CDL) de Iaraguá também tem

projeto para o recolhimento de
materiais, que virou referência em
Santa Catarina. O "Recicla CDL"
é uma parceria com a Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente

(Fujaína), e tem o objetivo de dar
destino correto aos materiais ele
trônicos. Segundo o Coordenador
deMarketíng e Comunicação, Dei
vid Léo Rausísse, aentidade dispo
nibilizou tambores para o depósi
to' do- material sem uso em vários

pontos da cidade. "São recolhidos
celulares, baterias, peças de com

putadores e carregadores", afirma.
,

O Centro Universitário Cató
lica de Santa Catarina é um dos

pontos parceiros daCDL. E� todo

o campus de Jaraguá do Sul foram
colocados tambores para a coleta
de matérias· com diferentes tipos
de destinação. Rausisse explica
que os produtos são recolhidos
nos pontos de coleta earmazena
dos em um ambiente fechado até
serem enviados à uma empresa
de Florianópolis, que fica respon
sável em tratar ou reutilizar as pe
ças demaneira adequada.

No ano passado, a CDL de Ia
raguá teve um resultado inédito

.

na campanha. Foram recolhidos .

aproximadamente .

81 tonela
das de lixo eletrônico,'O projeto
deve continuar por tempo inde- .

terminado em vários locais onde
podem ser depositados mate
riais como computadores (CPUs,

monitores, mouses, teclados,
impressoras, placas eletrônicas,
processadores e periféricos em

geral), no-breaks e estabilizado
res de energia, telefones e bate
rias de celulares .

A ideia ainda não saiu do papel, mas a ini
ciativa do presidente daAssociação deMora
dores da Vila Rau Gilmar Ramos da Silva, já
valepelaproposta. O lídercomunitário sepre
ocupa com a preservação do meio ambien
te, e pretende conscientizar os moradores
do bairro para a importância da reciclagem.
A proposta é incentivar a separação do lixo e

alertar para os benefícios da ação. t'A quanti
dade de reciclável que o morador arrecadar.
geraumbônusno comérciodobaírro', afirma.
O projeto' está em fase de captação de parcei
ros para a aplicação. da campanha. "Quero
cadastrar os comerciantes do bairro, na qual
a população poderá trocar o bônus", conta.
Ele explica a iniciativa vem desde o ano pas
sado, e que quer associar cerca de 70 comér- ,

cios. "Pretendo disseminar a ideia", projeta.

• Prefeitura de Jaraguá do S� .:.

.

Barra do Rio Molha;
• Católica SC - Bairro Rau;
• Rádio Studio FM - Centro;
• ShoppíngCenter

' "

Breithaupt - Centro: ,

• Unimed - Centro;
• Anhanguera - BairroVila Lalau:
• Rádio Brasil Novo - Bairro =:.

,_�.

Vila Nova;
.

, • MalweeMalhas e Parque _

"

_.

.;
, Malweé - Bairro Rio Certo;

.,

• Senac � Baírrô Ràu,
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MODELOS ECOLOGICOS

VEL Borges mostra o

sistema de separação da água do óleo

MARCELE GOUCHE

a de c ·uva

Captação
traz economia

o tema da sustentabili
dade estimula a criação de
alternativas para não agre
dir o ambiente e também
para resultar em economia
à empresa.

Na oficina mecânica ABE
localizada na Vila Lenzi. O
dono Odair Borges de Freitas
adotou práticas que visam
ações sustentáveis como for
ma de redução de custos e

de prevenção ambiental. Ele
conta que com a mudança
de alguns hábitos a empresa
conseguiu reduzir a poluição .

Há um ano, ele instalou um
sistemade captação de água da
chuva, utilizada para a limpeza
de peças e para lavar a oficina.
O reservatório tem capacidade
de armazenarmil litros. '�água
depois de utilizada é tratada",
afimia. A empresa que pagava
R$ 130 por mês de consumo,

-

paga hoje R$ 29.
Outramedida adotada foi a

. ,-

colocação de telhas transparen
tes para iluminação com a luz
solar na oficina. Neste mesmo

espaço, Freitas, planejou colo
car umamanta térmica para di
minuir -a temperatura no local
de trabalho.

Os investimentos realizados
totalizam em tomo de R$ 15 mil
e fazem parte do cotidiano, da
oficina há cinco anos. A redução
de gastos com água e luz repre- ,

sentam de 30% a 40%.
Sabendo que o maior polui

dor nas oficinas é o óleo, o em

presário diz que foi adotado um
modelo inovador para mini
mizar os efeitos de degradação
ambiental. Durante o processo,
a água é separada do óleo para
depois ser feito o tratamento. Já
o óleo é vendido para uma em

presa que utiliza para refinaria.
'Antes, eu pagava para dar des
tino ao produto.Hoje, aempresa '

faz a, coleta sem custo para a ofi
cina", afirma.

Trabalho feito pela
Acijs estimula ações
rentáveis. Uma das

,., ,

preocupaçoes e

com a destinação de
resíduos finais

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

As ações de sustentabili
dade estão cada vez mais

presentes na pauta das enti
dades empresariais. A Asso-

ciação Empresarial de Iara
guá do Sul (Acijs) realiza um
trabalho permanente, com o

objetivo de agregarmais par
ticipantes no debate sobre
o tema e estimular práticas
sustentáveis.

A coordenadora do Nú
cleo de Responsabilidade
Empresarial da Acijs-Apevi,
Josiane Gonzaga dos Santos,
diz que as ações acontecem
em algumas empresas da re
gião. "Uma das maiores pre
ocupações são com os resí
duos finais", destaca.

Iosíane explica que a sus

tentabilidade é um conceito

www.ocorreiodopovo.com.br

relacionado à continuidade
de princípios econômicos, so
ciais e ámbientais. "Todos eles

'

são interligados de alguma
forma com o público interno
da empresa", conta. Geral
mente, as empresas trabalham
apenas um desses temas, em

ações isoladas. A proposta do
Núcleo é de que os trabalhos
sejam trabalhados de forma
uniforme. "É um desafio a ser

conquistado", afirma.
Atualmente, 1,3 mil em

presas estão filiadas à Acijs.
Desse total, 14 participam
do Núcleo de Responsabili
dade Empresarial.

Sobras

Reciclagem diminuios custos
As questões ambientais es- a natureza e nos preocupa- das adotadas estão causando

tão presentes no cotidiano da mos em minimizar os impac- menos poluição.
empresa Sol Paragliders. Além tos", diz Pradi. Com as mudanças, a em
dos. produtos desenvolvidos, Os descartes das sobras presa doa parte dos tecidos
há a preocupação com os resí- também foram direcionados a que sobram da confecção
duas finais. Para as lojas par- um destino mais rentável. "Os dos equipamentos de voá
ceiras, a empresa vem ado- gastos dos resíduos diminui- livre para entidades que
tando há dois anos algumas ram em torno de 80%", afirma fazem trabalhos manuais e

opções ambientais. Segundo Pradi. Conforme ele, antes da artesanais. O restante é ven
o sócio administrador, Ary empresa adotar a reciclagem, dido para reciclagem.
Carlos Pradi, a parte deco- eram feitas duas coletas com

'

A empresa, fundada em
rativa da loja foi feita com um caminhão que levava o fevereiro de 1991, tem atu

tijolo e madeira reciclados. A material para Brusque. "Agora almente 120 funcionários e

iluminação da área industrial fizemos uma coleta por mês". é uma das líderes mundiais
é de baixo consumo. "O nosso' Além da diminuição dos cus- na produção de parapentes
produto está relacionado com tos com o transporte, asmedi- e equipamentos de voo livre.

Os gastos
dos resíduos,
d;m;nuiram em

tomo de SOO/o.

AryPradi
destina part,e

dos tecidos J1âo
aproveitados
para doação ,

•
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ÉMETADO COMITÊDO ITAPOCU
Depois de um ano

e meio desativado,
organização pretende
ordenar o manejo
dos recursos hídricos

JARAGUÁ DO SUL

NilsonAntonio

Um dos desafios para a melhoria
ambiental na região passa por

um dos mais importantes bens da
humanidade: a água. O Vale do Ita

pocu se desenvolveu em torno dos
rios e a manutenção da qualidade
dos leitos vai nortear o desenvolvi
mento da população na região.

Depois de um ano e meio para
do, o Comitê da Bacia Hidrográfica
do Itapocu retornou as atividades

para elaborar o Plano de Bacia Hi

drográfica. Esse levantamento vai

apontar as diretrizes estratégicas e

operacionais que tem como objetivo
a compatibilização entre a oferta e a

demanda de água, tanto em quan
tidade como em qualidade. Neste

sentido, a região tem muito a execu

tar. "Precisamos fazer o cadastro de
todos os usuários, quanto eles con

somem', qual o período que eles utili
zam a água e quais os locais de capta
ção'" aponta o presidente do Comitê,
Sérgio Santini. Segundo ele, o plano
não tem previsão de ser finalizado.

A promulgação da Lei 9.433/97 que
criou o código das Águas foi o estimu
lante para que a região se mobilizasse
em torno da criação do Comitê da Ba
ciaHidrográfica do Itapocu. Conforme
a lei, o sistema de gestão hídrico intro

.

duzmétodos como a descentralização,
participação, integração, coordenação

. e financiamento compartilhado.
Criado em setembro de 2001, o

Comitê é formado por 40% de repre
sentantes de 'usuários, 40% de repre
sentantes da sociedade civil e 20% de

órgãos e entidades governamentais.

EDUARDO MONTECINO

��té�·�
:;:: � .

.'�';;",._""';...:""

.'

FONTE Itapocu é principal fornecedor de água em Jaraguá

Precisamos fazer o
cadastro de todos os

usuários, quanto eles
consomem e os locais

de captação.

SérgIO . ai;
presidente do Comitê
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olunado
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

"Garage"
7\�ta quarta-feira; a partir
1 "das 18h, a porta da famosa
IlGarage"reabre entornodos con
vivas queadoramcelebrara oida
cercados deamigos. Tô nessa!

Cuidado com

o ambiente

que você
escolhe pois ele
moldará você;
cuidado com

os amigos que
você escolhe

pois você ficará
como eles.

W. Clement
Stone

LOVE
O jovem

casal amigo
Andressa
HeBere

AUtonReiss
comemora

hoje, dois anos
de nanloro

EDt0ARDO
PAMPLONA,

Podem explicar?
Já falei para minha tribo que vou acabar
desistindo de tentar entender alguns
concursos de beleza. Estava lendo na coluna
do colega Leo Pinheiro, que Léo Áquila foi
eleito por votação na internet o mais gato
desta edição do reality show e, pasmem a

Gretchen, mais enrugada que maracujá de

gaveta, a mais gata. Dá pra entender?
ARQUIVO PESSOAL

,

Visite nosso stand no Angelonlf:,Novo;: .. >':-0':
nos dias 4, 5 e 6 de Junho. -. _"',

INAUGURAÇÃO
.

Apodóloga
Zita Piccinini

Francener com
Anésio Lu!s

- Alexandre,
consultor

educacional

daSDR,
sexta-feira, na

inauguração do
seu consultório

Demais!
o Dia dos Namorados
se aproxima. Nada melhor
que surpreender o amor
da sua vida com um dos
belos presentes da loja
Composée. Garanto que
ela vai se apaixonar
por você ainda mais.

Onde comer bem

em Jaraguá
Na confraria do

Churrasco. O melhor
Xixo no prato da região.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita

"-r��F..E_.I!k� VI
�L<\TERL<\S ELÉTRICOS E INSTALÇÕES

ELÉTRICAS lliTIUSTRlAlS

Vi\V\V3'ICVELETRICA.COM

Tel: (47) 3370-3369

Bombando
Entre os casais que estão
bombando em nossa sociedade,
destaque para Leo Reis e

Mayara Júlia Preuss, Romeo
Piazera e Rita Grubba e ainda
Neni e TeleWolf, entre outros.

DIVULGAÇÃO

SENHORDO SONO

DIVULGAÇÃO Omedido Dr. RicardoPuff

estampa a capa daRevista
Nossa, edição de junho.
FBJa sobre as curas do

ronco, insônia e 3pneia

Relâmpago
Alguém pode me dizer

quem é aquele figura que
é conhecido agora por The

Flash, pois todo namoro dele
não passa de dois dias?

Som alto
Ainda falando dos motoristas

que trafegam com seus carros

com o som no "talo" em locais
e horários impróprios: Que tal,
aquela galera que sofre com
esse abuso, movimentar na
rua da casa de um deles, um
concorrido "buzinaço"? Olho
por olho, dente por dente.

Encontro
Hoje ànoite o prefeito em exercício
Irineu Pasold reúne, a imprensa
em sua residência, para uma
descontraída confraternízação.
Valeu pelo convite.

f
KAY�ÓS
BUSINESS HOTEL

472107-3000
R. Hugo Braun. 44 -- centro
WVvW.kayroshotel.com .br

• Acompanhada de
uma amiga, Iaqueline
Musalowskefoi prestigiar,
sábado" a 5a Feijoada
B c�nte do Lions �l�
Iai: "á do Sul Cidade
Industrial, naAABB.

Os Cowboysmovimentam
no dia 23, emJaraguá do Súl,
um concorridofutebolfestivo.

• fJ·
..
ngo tinlia fizb

comprar o frango assa

no BarScondidinho.
Dizem queMoisa está
caprichando no recheio.
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Benyamin
Parbam Fard

www.ocorreiodopovo.com.br

®

BIOCHEM
Química

4732737191
www.biochem.com.brbenyamin@biovita.com.br

Na semanamundial do meio ambiente,
temosmuitosmotivos para comemorar,

pois a sociedade civil organizadamundial está
discutindo de forma franca e aberta os rumos da
humanidade baseado namanutenção do meio
ambiente harmonioso e equilibrado para com o

desenvolvimento sustentável da economia.
Sem dúvida, o Brasil tem muito a contribuir
com estas discussões, não só por sediar
a RIO+20 (que pode ser o evento mais

importante sobre o tema em décadas, assim
_ como foi a EC092), mas por possuir uma das
estruturas políticas mais completas voltadas
ao tema. Acabamos de passar pela aprovação
do Código Florestal, estamos em curso com

a política nacional de resíduos sólidos, os
leilões daAgência Nacional de EnergiaElétrica
(Aneel) se voltam cada vez mais a energias
renováveis, asociedade discute amplamente
amobilidade urbana, são criadas alternativas .

ao uso de recursos naturais não renováveis,
trabalha-se como nunca a ecoeficiência e

busca-se a integração das empresas com a

sociedade de forma responsável.
.

Entretanto, para dar o bom exemplo, não basta

o meio ambiente que queremos
criar boas leis, mas sim colocá-las em

prática, fazendo cumprir aquilo que é

prerrogativa e propósito maior.
O Brasil pode até não ser detentor das mais
modernas tecnologias ambientais em relação
aos países tidos como desenvolvidos, mas
temos terreno fértil e vontade de fazer,

'

além de uma das notáveis estruturas de
crescimento emergente e sustentável do

planeta (em relação aos demais BRICS).
Neste mês, em que o mundo comemora os

bons feitos em prol do meio ambiente, e em
que os olhos do mundo literalmente se voltam
ao Rio de Janeiro para a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável,
cabe a cada um de nós lembrarmos em fazer
o dever de casa: estimular práticas corretas
e sustentáveis, conscientizar aos familiares
e colegas sobre a importância dos cuidados
com o meio ambiente e, especialmente, dar
bons exemplos às nossas crianças. Além
disso: não colocar sobre os ombros toda a

responsabilidade demudar o mundo. Todos

podem fazer a diferença para ummundo
melhor e mais sustentável!

Embalagens mais sustentáveis
Seguindo a tendência sustentável que pressiona osmercados

por caminhos alternativos de produção, e umamaior
preocupação com o meio ambiente faz com que os fabricantes
de embalagens passem a dar preferência ao papel impresso em
seus produtos, ao invés de plástico. A produção de embalagens
impressas teve um crescimento de 1% no mês de março, em

comparação com o mesmo período do ano passado.

Goldman Sachs
investe em

energia verde
Segundo recente anuncio de um porta
voz da companhia, a gigante deWall
StreetGoldman Sachs prevê investir
40 bilhões de dólares em energia
renovável durante a próxima década,
como sua estratégia de compromisso
de longo a empresas que incentivarem
a tecnologia limpa alternativa. Com
esta atuação, a entidade irá exercer
papel decisivo, como catalisador
neste importantemercado.

Tecnologias Sustentáveis.
4132737191

www.biovita.com.br

Turistas
voltaD1 ao

golfo nos
EUA após
acidente
A costa do golfo nos
Estados Unidos é mais
uma vez um destino
muito procurado por
turistas, dois anos depois
de o vazamento de óleo
da BP ter acabado com

, a atividade na região.
A gigante do petróleo
está investindo mais de
150 milhões de dólares
em campanhas para
ajudar na recuperação
do lugar, que tem trazido
resultados positivos
na área hoteleira de
estruturas agregadas.

700/0 Podem pagarmais

por produto sustentável
Recente pesquisa do Ibope indica que 70% dos brasileiros dizem
estar dispostos a pagarmais por um produto saudável ao meio
ambiente. E 61% estão dispostos amudar o estilo de vida para
beneficiar o planeta. O instituto de pesquisamapeou diversas

questões referentes à sustentabilidade e apontou que apenas
26% dos brasileiros reciclam frequentemente, embora 86%
concordarem que isso é dever de todos.

Londres ganha "�ore
solar" para as ol_mpíadas
Postes com formas orgânicas abastecidos por energia renovável.
Esse é o futuro da iluminação urbana, segundo o designer
Ross Lovegrove. Ele é famoso pormisturar ciência, tecnologia
e natureza em seus projetos. Exemplo disso é amonumental
árvore solar que brotou em Londres na última semana, por
ocasião da Clerkeriwel1 DesignWeek, uma feira com o que há de
mais visionário no setor. Equipado com células fotovoltaicas, .

que transformam a luz do sol em eletricidade, o poste em
formato de árvore vai iluminar a cidade até setembro para
homenagear os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres. O
evento esportivo promete ser o mais verde já realizado. A "árvore
solar" é constituída por folhas com painéis solares e galhos de
LED. Eles acendem automaticamente quando escurece. Sem

dúvida, um espetáculo à parte que vale conferir.

Rer:anaria da petrobras
apresenta defeito
Uma unidade da Petrobras em Pasadena, no Estado norte
americano do Texas, com capacidade de refino 100mil barris

depetróleo por dia, apresentou um defeito namanhã do
último sábado, liberando ácido fluorídrico, de acordo com um

comunicado de reguladores de poluição do Texas.

Arturo Nunez =
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA '-L'

Tema: Gestão de Marcas

Jonah Lehrer
Neurocientista, Editor e Autor das Obras
"ProustWas a Neuroscientist", "HowWe Decide"
e "Imagine: How Crealivity Works·

Tema: Criatividade

.

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Neg6cios

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Tema: O Segredo das Empresas de Sucesso
Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e
Uder de Prática de Operações da América Latina

8ESTRUTURA

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas

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

Cenários e Tendências - Brasil e Mundo

Jaana Remes
Membro Sênior do McKinsey Oloballnstltute (MOI) - USA

••
UNI'II'IJ,tJ1 Todeschini'" l)NtCRfO/t

�oinville ,. �anta Catarina CENTRAL DE ATENDIMENTO 47 3451.5656 www.expogestao.com.br

Apoio Oficial

FUNTURISMO_.._._ r1f!I, �....,.......... ',= -t-

Apoio de Mfdla Realização Promoção

Vlllhl' :� OPERA
�l'I'e,�, (0".'''''1'01
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alterações noioteiro. Obras'que se,propõe "Branca demNeve'e o Caçadór" não tenha,
,.. çomo adaptações'ou releíruras,mas que ,:" '"

tanta sorte,�ssim. Os problemas come- ,

I,,':tomam. tantas.. I'libet,.àa.d.escn.. ·atiiTas" qUA,. se/,
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' �i
tornam merecedoras de um nome comple- "de Neve terrrpeúcas falasl,"mas"a atnãção
tamente novo, e este é défínítivamente o inexpressiva de Kirsten Stewart toma difícil

'

caso de "Branca deNeve e O Caçador". Etn- manter interesse pela heroína, aindamais
b'oI� sej�, tirn',filme de f�!��ia solido, e não � quando a Vllã,CCharlize 1hl�ron) está�'deli-

i,

"violento" omatéria! de origem como certos 'ciosamente canastrona" .t:Jão'ajuda á faltá de
outros filmes fizeram, é fato que o resultado profundidade da heroína. 'Enquanto o ..Caça
é niuitíssirnq"cijferente,do, conto de fadas dos e dor (Chrís Hemsworth, vulgo Thor) recebe,
irmãosGrlrllm QJl qo clássico 'daDisney: Não um� profu"ndidâde q_iIe riuncà'teve aates (se"
precisamente em trama T que-semanteve resumindo a nãomatar aprincesa e levar
essencialmente � �Iu�sma - m�s em tom. um coração' de cervo ao invés do dela), Bran-

,qQi&a�,similar,osórte}l,�Q� B�o�f; I��çém::; ".li 'ca'�� boa e.�,urà,,� ,�a vida, e'��s:'nada. .

um bom filme, mas péssima adaptação do., Se o filme talvez peque I1elas liberdades ena-
textomais antigo da língua inglesa.

'

'tivas-,"como fazer daBranca deNeve q�ase
Na9"9u� seja e�ataIp.e�te um comporta- ,," UIllªm�táforaipai:aJ0aIlllaP'Arc, terminar
imerUo novode"Hollywood t�mar ape/pas ,,'i ","" "'''o6l:tpe em um.ª-,Qàtalha d�fif:litivrupenúi'l .:'

abase de uma história, descartando 05 épica, e adicionar um oitavo anão (embora o
elementosmarcantes de outras leituras. contooriginal fosse um número indefinido

; ./I
" "I ," I " I '" , I , I "" " "F' I I I " , I I" ,,' "' " I C,,,,, """" I�OU I I I , , I I' I I " ,'" " I ,,, "
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Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Novelas Clique animal
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Rodrigo diz a Beatriz que acredita ser o homem retratado na pintura do farol.
Mauro e Marlene vibram com os telefonemas de mães agradecidas. Elisa reconhece
Rodrigo na capa da revista. Beatriz sugere que Rodrigo faça um trabalho de regres
são e Melissa ouve. Valdirene explica para Kléberque Regina a impede de ver a neta.
Rodrigo liga para Melissa depois de ser ameaçado por Femando. Jacira recebe o

telefonema de Gil falando sobre o interesse de uma empresa em fotografá-Ia.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19R
Conrado acredita que Elano espiou seu computador. Chayene arma um

escândalo com Rosário na gravação do clipe. Fabian rompe seu namoro midi
ático com Chayene. Socorro pede a ajuda de Naldo para preparar urna comida

especial para Chayene. Tom conversa com Rosário, Penha e Cida, e Socorro

ouve. Sandro se anima com o sucesso da venda dos celulares. Chayene des
cobre que as Empreguetes vão ao programa da Ana Maria Braga. Lygia e Sônia
são convidadas para o café da manhã com as Empreguetes.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Carminha suborna Neide. Paloma tenta falar com Cadinho, em vão. Jor

ginho pressiona Neide a contar a verdade, Ruy tem uma crise alérgica no altar

depois de comer um sanduíche oferecido por Paloma. Verônica e Noêmia anun

ciam em um megafone que Alexia é amante de seus maridos. Nilo conta a Nina

o que sabe sobre Neide. Diógenes encontra Dolores em sua casa. Monalisa e

Carminha se desentendem. Jorginho reconhece Carminha em suas lembranças
de criança. Débora implora que Nina lhe conte o que sabe sobre Jorginho.

�CARAS-RECORD-22R
Manuela reconhece Eliza na porta da clínica. Manuela aconselha Martim a

ter cuidado. Otávio (Martim) chama Toga para a clínica de Décio. Toga estranha
a conversa ao telefone com o verdadeiro Martim. Manuela reclama que Eliza

lhe deve mil dólares. Otávio diz a Décio que Toga pode conseguir a certidão no

cartório. Décio chama a atenção de Otávio para o risco de se casar com Eliza.

Geraldine fala para Marina não voltar para Gabriel. Gabriel tenta arrastar Marina

para casa, mas Geraldine ameaça chamar a polícia.
* o reB1lDlo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Esses fofos filhotes estão para adoaçãO. Já desmamaram, estão
comendo ração e tomando leite. A dona da mãe dos rllhotes, não tem

espaço para ficar com eles, pois sua casa não tem muro. Quem

quiser um cãozinho pode ligar para 9219-3808, com CeDilda, e
9185-7153 ou 3276-0700, com Naiara (horário comercial)

Aniversariantes
Élder dos Santos dos Anjos
Elis Angela Dalsochio
Eroldo Wudke
Euclides Stuber
Fernando da Costa
Floriano Camargo
Gabriel F. Réus
Ivaldo da Costa

Jeffrey Anthony Grandberg
João D. L. de Amorim
João Miranda
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José E. Maria
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Kerolin F. Gielow
Luana Darem
Luis C. de Souza
Maicon Claudionei Schulz

Margaret Hass
Maria B. Silva
Maria L. Montoski
Miriam Krueger
Rhidy Kanzler
Roselaine Rodrigues
Sean tierry Alves
Vaimor de Souza
Victor H. Vicente
Viviane A. Correa

SuelemMarquardt
Vanderlei M. Papp
Vanessa da Silva

4/6 João M. Kanis
Laura Pereira
Lenira Pangratz
Lenira Pangratz
Lilian Emmendoerfer
Luciana C. Miranda
Luiza Schmitz Régis
Maria da Graça Padilha
Maria T. Wackerhagen
Marildo Schulz
Raulino Ehmke

Regina Amélia Venturelli Perito
Richard Leandro Kilehnke

, Sálvio Pradi
Silvio V. Heleodoro

Alexandra Pradi
Allan da Cruz
Antonio Carlos L. dos Santos
Caio H. Oliveira
Cleris I. M. da Rosa
Deise Basegio
Edileusa Inês Tomelin
Eduardo Neitzel
Elizia Nazario Daren:
Graziane Tomelim
Ilda G. Blank
Jessica Bernade Monteiro
Joana C. Utech
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Aldine Müller
Alexander eduardo zastrow:
Alison Mickael Nicolletti
Arlindo Sacani
Bruno F. Pacheco
Cristina L. Schülz
Cristina Schutz
Daniel J. Kath
Danielle Martins
Eduardo Walz
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Horóscopo
cp ÁRIES

Com diplomacia, vai ser fácil defender
suas ideias e pode até impressionar
seus chefes. Em família, talvez seja pre-
ciso retomar um assunto malresoMdo
e esclarecer as coisas de uma vez. No

amor, atenda os desejos do seu coração.
Cor. vermelho.

�
TOURO
Se você deseja progredir no emprego,
deve aprender a lidar com pressões
e cobranças. Mas, em vez de ouvir e

ceder,mostre sua força de vontade
e sua capacidade de realização. No
amor, ouça os argumentos de seu par e
procure ceder um pouco. Cor. rosa.

l[
GÊMEOS
Mostre a sua determinação e energia
ao assumir um objetivo. Mas não aceite
nenhum tipo de pressão: use seu ca-
risma para revolver problemas. Doença
de parente pode trazer preocupação.
Na união, viva seus sentimentos com
intensidade. Cor. verde-claro.

§ CÂNCER
Evite ao máximo enfrentar os outros: é
melhor ceder um pouco de seu espaço
que perder totalmente sua autonomia
Cuide das suas responsabilidades. No
relacionamento amoroso, procure ouvir
sua cara-metade para não criar novos

problemas. Cor. rosa

ól LEÃo
É melhor trabalhar em silêncio e manter
a atenção no que realizar. Fique na sua e
não se envolva com problemas que não
lhe dizem respeito. Se precisa resolver
pendências com sua cara-metade,
aproveite. Ótimo astral para conquista
Cor. lilás.

lll> VIRGEM
É melhor agir da sua maneira, não
convém ceder às pressões que sofrer ao
longo do dia Em casa, faça o que puder
para dar bem-estar à sua família,mas
não permita que abusem da sua boa
vontade. Curta os momentos ao lado do
seu par. Cor. rosa.

..n UBRA
Manter a calma será seu maior desafio.
Não fuja de suas responsabilidades e
evite ceder demais, seja em casa ou no

trabalho. Em famHia, receberá cobranças
exageradas. Neste dia, não permita
que o estresse do trabalho interfira no
romance. Cor. rosa.

/

m.
ESCORPIÃO
O grande desafio de hoje serámantera
paciêOOa, pois qualquer discussOO pode
gerar graves problemas, seja no trabalho
ou em casa No romance, não tome ati-
tudes impensadas nem faça cenas de
ciúme, pois se arrependerá Cor: azul-claro.

X'
SAGITÁRIO
Um contratempo envolvendo sua

vida financeira pode surgir. Talvez
familiares e pessoas próximas não
consigam ajUdar você nessa questão.
Reflita sobre as opções e conte com
a sorte para resolver o problema. No

."i

romance, seja paciente. Cor: lilás.

'Jo
CAPRiCÓRNIO
Hoje, estará com força para resolver
os problemas mas tenha cuidado
para não atropelar alguém: use o seu

carisma, Na união, aproxime-se! Se
está só, use sua sensualidade para
conquistar seu alvo! Cor: branco.

""""""" AQUÁRIO
Â"\A Evite se cobrar tanto ou um clima de

tensão tomará conta do seu astral,
dificultando o seu convMo profis-
sional. Com calma, conseguirá virar as
situações a seu favor. A dois, não vá com
tanta sede ao pote, poderá sufocar a
pessoa amada. Cor.marrom.

tf
PEIXES
Pressões ou cobranças no emprego
não estão descartadas. Se precisar de
um favor, não hesite em pedir a amigos
influentes, mas saiba que esse benefício
precisará ser retribuído. No romance,
cuidado como que diz ou poderá
magoar seu amor. Cor: laranja
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Previsão do Tenlpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Instabilidade
A instabilidade diminui
ao longo dia do Oeste ao
Litoral Sul. Nebulosidade
e condição de chuva nas
demais regiões com chance
de chuvamais intensa
no Litoral Norte (50mm).
Risco de alagamentos e

deslizamentos. Temperatura
baixa durante o dia da
Grande Florianópolis ao
norte, e em elevação nas
demais regiões.

Sudoku

Ensolarado
.� .,�.
Instável Parcialmente

- Nublado

� �J
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 5km/h
• 12h Vento não favorável Sul 5km/h
• 15h Vento não favorável Sul 5km/h
• 18h Vento não favorável Sul 3km/h de possibilidade

de chuva.

Nenhum vento
favorável

90%

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cine:ma
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homens de Preto 3 - Leg. -14h30,16h40,19h, 21h10
• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• Cine Breithaupt 3
• Os Vingadores - Leg.- 16h, 18h40, 21 h20
• Piratas Pirados - Dub. -14h10

. 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.

CHEIA 4/6

• MINGUANTE 11/6

• NOVA 19/6

• CRESCENTE 27/6

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

/jli�" f' ,i,i1iiIiJ�
lliia);,c�". .Jjp

� �.

AMANHÃ
MíN: s-e
MÁX: 19oC

QUINTA
MíN: 4°C
MÁX: 16°C

Prepare-se
para o frio.
Hora de tirar
os casacos

do armário.

SEXTA

MíN: 1°C
MÁX: 17°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 4h45: 1,5m
• 16h53: 1,7m
• Baixamar
·9h:O,1m
• 20h39: O,5m

Ilajaí
• Preamar
• 2h25: 1m
• 15h02: 1,1m
• Baixamar
• 9h47: O,1m
• 23h31: O,5m

• Preamar
• 1h23: O,5m
• 15h30: O,6m
• Baixamar
• 8h58: -O,1m
• 22h15: Om

Florianópolis
• Preamar
• 2h41: 1m
.15h28: 1,1m
• Baixamar
• 9h32: O,1m
• 23h58: O,5mTábua

das marés Imbiluba

,rassore[1'")go . A Recr'7'�Qfi�a a primetr� revisto de palavras cruzadas do Brasil

HORIZONTAfS
1 .. Vaso cilíndrico de vidro I Imposto sobre a Trans

missão Causa Mortis e Doações
2. Peixe de água coce, de carne excelente
3. O amado de Ceci, personagem de "O Guaranj", de

José de Alencar / As duas metades de um tabu-
leiro de xadrez, correspondente a quatro colunas
verticais

4. Como a terra improdutiva devido à seca I Com a

do esturjão faz-se o caviar
5. (Pop.) Loteria esport.iva / Sigla do. estado de Cal

çoene e Oiapoque
6. Totalidade, contexto completo
7. A substância Que enche os pulmões j (Pop.)

Agente de polícia
8_ Antigo banco paulista. agora incorporado a um

grande grupo espanhol
9.lnércia ou falta de vontade I (auím.) O rutherfórdio
10. Indivíduo de úm povo da Grécia antiga / Tecido, lO

leve e fino., usado. pelas mulheres sobre a cabeça
li11. Erva de cuja essência se fabricam balas. licores

e xaropes I Os pontos marcados no futebol
.

12. Alienação mental
13_ De formas agradáveis de se ver / Proporção, em 1,3

um todo, de determinado componente.

VERTICAIS
1. Cena burlesca, ridícula ou divertida
2. O órgão feminino onde se desenvDlve e nutre o

feto I Veículo elétrico
3. A palmeira mais alta do Brasil / Boia de cortiça

usada nas redes de pesca
4. A tendência política e cultural de simpatia com

relação ao mundo europeu e americano
5. Elemento químico usado como fonte de partículas

radiativas alfa, de símbolo Ac
6 .. O centro de ... Minas I A linha mais veloz I Canal de

variedades da TV paga
7. Caule I Um dos três estados da matéria I Trata

mento entre pessoas de igual condição
8. Fazer penetrar à força e profundamente I Disputa

esportiva
9. Uma utilidade da chave de fenda.

'11 J:

3 5 7 84 6
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Três equipes abrem vantagem
Kíferro, Amizade e

Atlético vencem seus

jogos e se aproximam
da fase semifinal

da competição

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

Henrique Porto

Viferro, Amizade e Atlético

l'lndependente ('N_' pularam
na frente na terceira fase do
300 Campeonato Varzeano de

Iaraguã do Sul. As equipes ven
ceram seus cornpronussos na

tarde de sábado (2), na abertura
da fase quartas de finais.

Dois jogos foram realizados
no campo daVila Lalau. No pri
meiro, o Atlético conquistou
um grande resultado ao golear
aVila Lalau, por 4 a O. Na parti-

Olympya
Emsegundo

O Olympya conquistou mais
um grande resultado no
Campeonato Catarinense de
Futebol Feminino. Jogando
no Centro de Formação de
Atletas do Avaí, no domingo,
bateu as donas da casa por 2
a 1. Marise e Gabimarcaram
na vitória que isolou o (Time

de Meninas' na segunda
colocaçãodo campeonato,
cinco pontos na frente do
Taurus e do próprio Avaí.

.

da de fundo, a Kiferro manteve

os 100% de aproveitamento ao

bater o Operário, por 1 a O, gol
de cabeça do zagueiro Euclides,
aos23'do segundo tempo. Com
o resultado, o Operário perdeu
sua invencibilidade.

No estádio Waldemar Gumz

Santos, em Santa Luzia, outros
dois jogos. No primeiro, o Ami-

. zade manteve a invencibilidade
ao bater o Tigre, por 1 a O. Na

outra partida, Néki e Branden
burg empatáram em 3 a 3, no

jogaço da rodada. A Néki che

gou a estar vencendo a partida
por 3 a 1, mas acabou cedendo
o empate. �

O campeonato dá uma pa
rada no próximo sábado (9),
retornando no dia 16 para a

sua décima rodada. Mineiro,
do Amizade, e Marquinhos, da
Néki, são os artilheiros com 9

gols cada. 'A competição tem

umamédia de 4 gols por jogo.

Cruz de alta

BOlll empate
Tudo igual no jogo de ida en
tre Cruz de Malta eVera Cruz,
pela semifinal da Copa Pome
rode. As equipes jogaram no

domingo, no estádio Eurico

Duwe, onde empataram em

2 a 2. Os zagueiros Jacenir
e Bruno marcaram para o

time da casa. O jogo de volta
acontece no domingo, dia 10,
às 14h45 no estádio Hermann

Koch. Ao Malta basta uma
vitória simples para avançar.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VE OCIDAD Dupla Paulinho/Giso ftmcionou e

deu'trabalho para a zaga do Metropolitano

MASSAB.ANDUBA Cruzeiro bateu o Glória na

rmal, diante de wn bom público no Erich Rode

Buffalos

Histórico
No domingo o Corupá Buffa
los quebrou uma invencibili
dade de três anos do Joinville
Gladiators no Campeonato
Catarinense de Futebol Ame
ricano. Jogando no Seminá- .

rio, os corupaenses bateram
os atuais tricampeões esta
duais por 11 a 7, em partida
onde as defesas sobrepuse
ram os ataques. Agora, na
semifinal, os Buffalos enfren
tam os Bárbaros doVale.

Basquet
VitórianaLNB
AAjaba/Menegotti con
quistou suasegunda vitória
na Liga Norte de Basquete
(LNB). Foi no domingo, em
Joinville sobre aAbavi/Balne
ária Camboriu, por 57 a 46. O
resultado deixa os jaraguaen
ses na quinta colocação, com
duas vitórias e uma derrota,
Na próxima rodada, aAjaba/
Menegotti encara o Our Team

(70). Será no dia 17, às 15h,
em Balneário Camboriú.

Juventus

Pelo Vale
Em Guaramirim, Pinheiros,

Juventus, Rio Branco e Benfica
estão classificados para a se

mifinal da Segunda Divisão do

Campeonato Varzeano (Taça
Antonio PedroVick). No sábado
(2), o Rio Branco bateu o Na
cional (2xO) e o Benfica passou
pelo Cataratas (4xl). No do-

.

mingo (3), o Pinheiros venceu

os Gaúchos (2xl) e o Iuventus
eliminou o Nápoli (3x2).

Em Massaranduba, o Cru
zeiro levou o título do' Campe-'
anato Municipal. No sábado,·
venceu o Glória na decisão por
5 a 2. A partida foi disputada no
estádio Erich Rode, com arbi

tragem de José Acácio da Rocha
(CBF). O lo Braço ficou como

terceiro lugar, ao golear o Santa
Luzia por 8 aO. Alan, do lO Bra

ço, foi o artilheiro do campeo
nato com dez gols.

Voleibol

Estrangeiros
Duas equipes (estrangeiras'
venceram o Campeonato
Aberto deVoleibol de Iaraguá
do Sul. O evento ocorreu no

fim de semana, com a par
ticipação de onze equipes
femininas e seis masculinas.
Elas disputaram umapremia
ção em medalhas e troféus
aos quatro primeiros coloca
dos. No feminino, deu Avojoi,
de Joinville. No masculino, os
vencedores foram de Indaial.

AtacanteKíko se apresenta hoje
Ainda comemorando o

bom resultado no jogo-trei
no contra o Metropolitano, o

elenco do Juventus se reapre
sentou aos treinos ontem. No

sábado, a equipe venceu os

blumenauenses por 2 a I, em

movimentação realizada no

·estádio Guilherme Iensen, na
Vila Itoupava.

"Para um início de tempo
rada, a equipe se comportou
bem. Claro que falta muito

ainda, principalmente na par
te física. Minha maior preocu-

pação era o funcionamento do
time dentro de campo", analisa
o técnico Pingo. "Não estáva

mos preocupados com o resul

tado, mas sim com o posicio
namento dos atletas. Foi um

bom início", completa.
Sobre o grupo, o treinador

acredita que ele ainda tem

muito para evoluir. "Sabemos

que os jogadores podem ren

der mais, já que ainda não es

tão no melhor de suas formas
física e técnica. E isso nos dei

xa contente".

A partir de agora, os treina
mentos serão mais intensos.
Na quarta-feira está previsto
um novo jogo-treino, desta vez
contra o Joinville. Hoje o ata

cante Kiko (Willian RudolfHa
phner) se apresenta. Revelado
pelo JEC, teve uma boa passa
gem pelo Juventus em 2008.

Jogo-treino com o

JEC pode ser adiado,
caso o mau tempo
persista até quarta.
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COOl
a eu vou?rou

Michele Camacho micamacho777@gmail.com 14788383084

Sugestõespara oDia dosNamorados
E o mês mais cor-de-rosa e delicioso do ano

chegou! E como eu sei que muitas (e muitos) de
vocês leitores tem um amor para chamar de seu,

que tal uma coluna voltada à celebração desse
sentimento tão lindo? Para começar dicas de

presentes para eles e para elas (adoro!), seguido
de uma ideia de looks especiais pra usar nessa
noite tão importante e deliciosa.

o que dar de presente para ela? Homens,
seguir essas dicas à risca é certeza de um
retorno bem especial e merecido à vocês, viu?!
Portanto, arregacem as mangas e corram atrás
de algo que agradará suas garotas. Afinal de
contas, encontrar o amor de sua vida, nem
sempre acontece com frequência.

1 - Nada como um final de semana super
romântico em algum lugar especial. Mas como
está em cima da hora, uma diária num hotel
bacana cairia super bem.

2 - Joias! Não existe mulher que resista e não se

derreta a uma bela joia. E não estamos falando

aqui de diamantes ok?! Claro que se você quiser /
puder seria bem vindo, mas as mulheres gostam
do ato em si, da lembrança, da intenção com que
o presente é dado. Nesse quesito entra também
brincos, colares, pulserias, anéis de compromisso,
noivado...

3 - Assim como vocês homens,
nós mulheres amamos saber que
nosso cheirinho é delicioso. #ficaadica

4 - Ah, os chocolates. Nós amamos chocolate
porque preenche a alma e tal qual seu amor
por nós. Chocolate nos deixa feliz. Mais ainda
se vier acompanhado de flores.

5 - As flores! Posso dizer que é uma das coisas
mais delicadas e puras que se pode receber.
É uma declaração maravilhosa! .

6 - Precisa dizer exatamente para
quem serámesmo o presente?

E lembrem-se meninos! Essa é uma data especial,
portanto deixem para dar roupa, panela, ou
qualquer outra coisa do gênero em um outro dia

qualquer! Nessa ocasião é hora de colocar a sua
mente para funcionar, e surpreender a sua garota
de forma com que ela fique nas nuvens! E para
isso, não precisa de muita coisa não!?

O que dar de presente pra ele? Romantismos à

parte (até porque a grande parte pertence à nós),
homem gosta é de presente prático e, muitas

vezes, moderno. Claro que existem umas exceções,
que são dotados de um certo tempero romântico e

curtem algo mais "bonitinho", mas aqui entre nós,
não dá para se enganar. Amaioria quer algo que
lhes seja bem útil em alguma coisa.

.

1 - Homens por natureza amam a tecnologia! Um
iPad 3 é uma boa pedida hein? Para quem quiser/
puder desembolsar um dinheirinho bom!

2 - Bermudas esportivas - Servem tanto

para os garotos que amam futebol, quanto
para os viciados em academias.

3 - Assinatura de revistamasculina:
Precisa dizermais alguma coisa?

4 - Olha, não adianta! Por mais que eles digam
que são homens com H maiúsculo e etc, etc,
e tal, todos se rendem às alegrias que um
videogame pode lhes dar!

5 - Uma ótima pedida para os cinéfilos de

plantão é umamaleta à 007, com todos os

filmes já feitos até agora. É capaz de você ver
seu homem chorando de emoção viu?!

6 - Todo namorado adora saber que o seu

cheirinho é o mais gostoso do mundo. Aposte!
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Sistema em ação
Videomonitoramento

está centralizado

para capturar
imagens em três

municípios da região

GUARAMIRIM

Débora Remor

Inaugura oficialmente hoje
a central de videomonito

ramento
-

de Guaramirim, que
controla também as câmeras de

vigilância de Massaranduba e

Schroeder. Para a solenidade às

16h, espera-se a presença do go-

vernador Raimundo Colombo e

do secretário do Estado de Segu
rança Pública, CésarGrubba.

Operando desde a última

sexta-feira, o sistema ainda

deve ampliar a capacidade de
armazenamento das imagens.
A parceria entre as Prefeituras

e o governo do Estado, com in

vestimentos de R$ 403 mil, pos-
. sibilítaram a instalação de dez
câmeras em Guaramirim, cinco
em Schroeder e cinco em Mas

saranduba. Omonitoramento da
área central das cidades é con

trolado a partir de Guaramirim,
com dois profissionais que ainda
estão em treinamento.

(10 monitoramento funciona

de forma preventiva, investigan-

do pessoas em atitudes suspeitas,
no momento da ação criminosa,
com apossibilidade de interceptar
os agentes, e depois do fato, com
imagens que ajudam no processo
de investigação", comentouMajor
Jofrey Santos da Silva, comandan
te da 2a Cia daPolíciaMilitar.

Corupá também irá receber

seis câmeras de vigilância. O

acordo foi firmado em janeiro,
com o investimento da Prefeitu

ra de R$ 35 mil, e deve começar
a funcionar no mês que vem. "Já
fizemos a nossa parte e acredito

que, com a entrega das câmeras

de Guaramirim, agora comecem
a instalar as- nossas", afirmou o

secretário de Administração de

Corupá, Sandro Rogério Glatz.

EDUARDO MONTECINO

OLHAR ATENTO PM consegue visualizar até 360 gTaus de um local

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re

lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no

tríduo legal (3 diasúteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibilidade deoferecimento
de respostaescrita

no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A

presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)

desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do

CNCGJ.

Iaraguá do Sul está
em estado de alerta

A cidade está em estado de
alerta por causa da previsão de

temporais e devido a quantidade
de chuvas que já ultrapassam os

limites de vazão dos rios em Ia
raguá do Sul. Nas últimas 48 ho

ras, o acumulado de água era de
128mm, superando amedida de
alerta dos 120mm.

A Defesa Civil de Jaraguá
do Sul confirmou a previsão de
chuva para os próximos dias. ''A

preocupação maior é com desli

zamento de terra, por isso reco

mendamos aos moradores que

fiquem atentos", declarouSandro
Basso, diretor de comunicação
da Prefeitura. Na noite de on

tem, por volta das 19h, o nível do
rio Itapocu ainda estava em 2,80
metros, abaixo do limite de cheia

Mistério

Morte é

investigada
A causa da morte de Eval

do Felipe Carvalho, 34 anos,

continua desconhecida. Ele
foi encontrado morto ensan

guentado, com lesões na boca,
na

.
quitinete onde morava,

pelo proprietário do imóvel, às
20h de domingo. Ele desmaiou
depois de uma briga com um

vizinho, no sábado, mas no

outro dia foi visto transitando

pela pensão. A polícia investi
gao caso.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODE SANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHRISTAINGEHIlLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404Horário deFuncionamento: 8b30h às 12h e 13b30 às 18h
EDITALDE INI1MAÇÃO

Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimen

to: 18/05/2012 Valor: 240,58 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31588 Sacado: IRENETRIWI1 FI;LIXCPF: 021.736.369-52 Endereço: Rua Alberto Zanella nO

71, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: O.M COMERCIO DEMAQUINAS DE COSlURAEACFSSORIOS

CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número do Título: 00811/09 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
indica

çãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 15/05/2012 Valor:

180,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14,Diligência:R$ 35,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 31965 Sacado: JOSE GlLMAR DO NASCIMENTO ME CNPJ: 97.530.721/0001-45 Endereço: Rua

Integração n° s/n, Centro, 89108=000,MassarandubaCedente: FARMACIAE
DROGARlAESSENClALFAR

MA IlDA CNPJ: 09.688.158/0001-70 Número do Título: 102 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 05/04/2012

Valor: 376,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$

15,00
Protocolo: 31966 Endereço: Rua Integração n° s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba

Cedente: FARMA

CIA E DROGARIA ESSENClALFARMA IlDA CNPJ: 09.688.158/0001-70 Número do Título: 101 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA

MlRlM DataVencimento: 05/03/2012 Valor: 376,50 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$'
32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31734Sacado:JUTAJENSENCPF: 455.798.069-49 Endereço:RuaPatrimonion' 1708,Patrimo

nio, 89108-000, MassarandubaCedente: CIDADE REVENDEDORADE GAS IlDACNPJ: 00.111.117/0001-

42 Número do Título: 18469 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 12/05/2012 Valor: 57,00 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31836 Sacado: M TEXffi. FACÇÃO LIDA CNPJ: 07.391.718/0001-03 Endereço: RuaVictor Bra

morski nO 408, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: JAMATEXCOM. EQUIP. TEXTElS
IlDACNPJ:

04.317.708/0001-21Número doTítulo: 1943002 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAI
XAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 15/05/2012 Valor: 502,60 liquidação após a intimação: R$

11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31890 Sacado:MAlARARONCHIMELCHIOREITO CPF: 091.481.079-05 Endereço: RuaBatis

taMelchioretto no 77, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: EMERSONCOMERCIODEMAQUINAS
IlDAME CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 1825C/8 Espécie: puplicata de Venda Mercantil

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 16/05/2012 Valor: 435,00 liquidação
após a intimação: R$ll,60,Condução: R$ 32,99,Diligência: R$35,60,Edital: R$15,00
Protocolo: 31891 Endereço: Rua Batista Melchioretto nO 77, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:

EMERSON COMEROO DEMAQUINAS IlDAME CNPJ: 10.945.510/0001-95NúmerodoTítulo: 2283C/6

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:

16/05/2012 Valor: 280,00 liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução:R$32,99,Diligência: R$35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 31750 Sacado: MAIRA EUSIANE SI'ENGER CNPJ: 13.775.830/0001-32 Endereço: Rua Apo
lonia Schimitz n° 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: ATIfENABANCO FOMENID

MERCANTIL IlDA CNPJ: 03.380.705/0001-70 Número doTítulo: 053726/C Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 12/03/2012 Valor:

839,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

de 3,5 metros. J� os rios Cerro, Ia

raguá e Rio da Luz apresentavam
estabilização no nível da água.

A previsão de chuva para o

dia de hoje preocupa "Se a chu

va vier distribuída durante o dia
ainda não teremos problemas,
mas se ela vier concentrada.em

poucas horas, isso pode provo
car deslizamentos e enchentes

de maior gravidade", explicou o

diretor de Fiscalização da Defesa
Civil, RonisRoberto Bosse .

Inclinação de postes, racha
dura de muros e trinca de ter

renos devem ser comunicados

aos Bombeiros (193) ou à Defe

saCivil (199).Moradores de área
de risco também foram orienta

dos a se alojarem em casa depa
rentes ou amigos.

Perda total

Incêndio

destrói casa
Uma casa de madeira, de

70 metros quadrados, foi to
talmente queimada na tarde

de ontem, na ruaÁguas Claras,
no bairro Dha da Figueira. Um
dos três filhos. do casal, dono
da residência, estava brincan
do com um isqueiro no quarto,
e provavelmente esta é a causa
do incêndio, que ainda invadiu
a moradia ao lado. Ninguém
se feriu e a família foi acolhida

por parentes.

Protocolo: 31812 Endereço: RuaApolonia Schimitz n° 66, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Ce

dente: ATIANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MUlTISSEIDRlAL CNPJ:
11.468.186/0001-24 Número do Título: 052882/E Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 14/05/2012 Valor:

317,50 liquidação após a intimação:R$l1,60,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31924 Sacado: MOACIR GRIBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endereço: Estrada Geral Massa

randubinha n° s/n, São Miguel, 89108-000, Massaranduba Cedente: ZANDONA COMBUSTIVEIS LIDA

CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número doTítulo: 242/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/05/2012 Valor: 2.000,00 liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31740 Sacado: ODEIETERFSlNHARIBEIRO DA LUZ CPF: 885.903.809-04 Endereço: Rodo
via Guilherme Iensen n° 3595, Não Informado, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO

DERETTIME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000994 Espécie: Duplicata deVenda Mer

cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:

17/05/2012 Valor: 224,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 31010 Sacado: ORLEANS LlLO VEIT CPF: 053.355.529-99 Endereço: Rodovia BR-280 nO

7690, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA CNPJ:
07.207.996/0001-50 Número do Título: 4267088201 Espécie: Nota Promissória Apresentante: NOVA GES

TOES SERVlCO DECOBRANCAEXJRA-JUDICIAL LIDADataVencimento: 06/12/2010 Valor: 41.338,80

Liqvidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31808 Sacado: OSCARSCABURl CPF: 072.377.349-11 Endereço: Rua l° Braço nO s/n, 10Braço,
89108-000,MassarandubaCedente:COOPERATIVADECREDITOVAlEDOITAJAICNPJ: 82.639.451/0001-
38 Número doTítulo: 1022/0001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 17/05/2012 Valor: 446,17 liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 31809 Endereço: Rua 1°Braço n° s/n, l°Braço, 89108-000, MassarandubaCedente: COOPERA
TIVADECREDITOVAlEDO ITAJArCNPJ: 82.639.451/0001-38Número doTítulo: 14Q5/ooo1 Espécie: Du

plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM

DataVencimento: 17/05/2012 Valor: 358,39 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

'

----------------------------------------_------------------------------------------------------------ ---------------------_

Protocolo: 31,007Sacado: RODRIGO CASAGRANDE CPF: 044.342.479-99 Endereço: EstradaRio Quati n0
sn, Caixa d'Agua, 89270-000,Guaramirim Cedente: BANCO FIBRAS/ACNPJ: 58.616.418/0001-08Núme
ro doTítulo: 13-70216/10 Espécie:Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante:AYRFSE FARIA
ADVOGADOSASSOCIADOSDataVencimento: 20/03/2010 Valor: 13.091,04 liquidação após a intimação:
R$ll,60, Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo:31870Sacado:VlCKEXJRACAODESAIBROIlDACNPJ: 10.988.980/0001-36Endereço:Rodovia
SC 413 n° s/no, Não Informado, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCOVIPAL CNPJ: 09.526.594/0001-
43 Número do Título: 1737 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 28/03/2012 Valor: 1.542,00 liquidação após
a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 05 de junho de 2012.

CHRlSTA INGEHIU.EWAGNER, Interventora

Protocolo: 31576Sacado:ADEMIRSlEVES CPF: 297.789.729-15 Endereço: RuaPonte Penci! n° 492, Cen

tro, 89275-000, SchroederCedente: SIlMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84Número doTítulo: 61715*007

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRlM DataVencimento: 14/05/2012 Valor: 700,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Con

dução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31792 Sacado: ARA TRANSPORTES LIDAME CNPJ: 07.354.767/0001-68 Endereço: Rua Izidio
Carlos Peixer nO 2270, Ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAWIllNDUSIRIAGRAFICALIDA

CNPJ: 82.906.942/0001-06Número doTítulo: 3859-S1/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indica

ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 20/05/2012 Valor:

465,00 liquidação após a intimação:R$11,60, Condução:R$13,87,Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

Protocolo: 31582 Sacado: CIDENEI ALVESDA SILVACPF: 018.852.879-25 Endereço: RuaGuilhermeDa

ren n° 525, Centro, 89275-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRAS/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89

Número do Título: 251022954 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO
SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOSDataVencimento: 31/05/2011 Valor: 56.122,80 liquidaçãoapós
a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 31913 Sacado: CRISTIANO DE SOUZA COMERCIANTE CNPJ: 08.241.007/0001-07 Endereço:
Rua Helmuth Sprung nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: R1ITRI COMERCIO

DE AUTO

PEÇAS LIDA ME CNPJ: 07.100.553/0001-65 Número do Título: 1423 Espécie: Duplicata de Venda Mer

cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 16/05/2012 Valor: 650,00

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

Protocolo: 31842Sacado:EDENll.SONSTEINCPF: 049.158.579-99 Endereço:RuaAntonio S.Almeida nO

361, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANlF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRA

SIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título: 505299534 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário

por IndicaçãoApresentante: BANIF
- BANCO INTERNAOONALDO FUNCHAL (BRASIL),SADataVenci

mento: 03/01/2012 Valor: 24.622,06 liquidação após a intimação:R$ll,60,Condução:R$ 5,00,Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,00

-

Protocolo: 31523Sacado:EMERSONRIPPELCPF: 034.443.079-00 Endereço:RuaRicardoGorl nO 69, Cen

tro, 89275-000, Schroeder Cedente:AUTOMECANICAKUHlMANN LIDAME CNPJ: 85.369.528/0001-95

Número do Título: 11058.1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO

BRADESCOSA DataVencimento: 13/04/2012 Valor: 391,00 liquidação após a intimação: R$1l,60, Con

dução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31846 Sacado: INTEGRAÇÃO AGROPECUARlA LIDA CNPJ: 03.488.014/0001-94 Endereço:
Rodovia BR 280, Km 55 n° s/no, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATNA DE CREDITO

VAlE DO fD\JAI CNPJ: 82.639.451/0001-38Número doTítulo: 002 2VlA1ooo1 Espécie:Duplicata deVenda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Que feito!
/\ queles que não acompanham o futebol americano, talvez
I\não consigam compreender o tamanho do feito alcaçado
pelo CorupáBuffalos no último domingo.Vou tentar simplificar
'para todos. Imaginem aqueles filmes da 'Sessão da Tarde', onde
um grupo de amigos consegue derrubar um adversário até en

tão imbatível. Pois bem, os Buffalos - um time formado por um

grupo de amigosmuito unidos - derrotou os Gladiadores, equi
pe invicta há três anos em solo catarinense, que conta em seu

elenco com dois atletas vindo diretamente dos Estados Unidos.

Juventus
O próprio técnico Pingo admite que é difícil tirar conclusões

sobre a equipe pelo seu desempenho no jogo-treino contra o

Metropolitano. Porém, posso adiantar aos torcedores que não
foram até Blumenau que o time se portou bem e apresentou
um bom posicionamento tático, apesar do pouco tempo de

treino. E ainda tem o Max para entrar entre os titulares, o que
vai ajudarmuito o jovem e talentoso Remerson a desenvolver

todo o seu potencial. Me surpreendeu o atacante Giso, não

pelos gols, mas sim pela velocidade e objetividade.

Campeão
o jaraguanse Carlos
Eduardo Martins, o Café,
sagrou-se campeão da
Liga Húngara ontem.
Revelado na base do
salonismo local, o ala
defendeu o Rába Eto
durante seis meses. Na

final, melhor de três jogos,
marcou sete vezes Rela
equipe da cidade de Gior.
De férias, Café chega à

Jaraguá do Sul no dia 12.

Adiada
Pela segunda vez a etapa
da Copa Santa Catarina de

.
automobilismo foi adiada.
O motivo foi o mesmo da

primeira: o mau tempo.
Os pilotos até chegaram
a realizar os treinos
livres em Ascurra, onde
Marcos Pellense foi bem
e iria largar em terceiro
na Light 1.600. Agora, a
prova acontece junto com

a etapa do Campeonato
Catarinense, no dia 16.

Ftltsal

Sub20 feminino classificado
A equipe GrameyerlStiv/FME, de futsal sub20 feminino, con

quistou vaga na segunda fase do Campeonato Catarinense. Em

Chapecó, emparou na sexta-feira (1) com a Adae/Itajaí (1x1), re
sultado que rendeu à equipe o ponto necessário para a classifi

cação. No jogo de sábado pela manhã, outro empate. Desta vez

por 4 a 4, contra UnesclCriciúma. De tarde, derrota para as donas

da casa, do FemalelChapecó, por 6 a 2. O técnicoVitorAlexandre

lembra que as meninas jogam em um campeonato acima de ida

de, sendo o time composto por atletas do sub 17.

LIGA FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO

17 o São Caetano

18 o Concórdia

190 Maringá
200 Tubarão

15 16 3

14 16 4

14 17 3

13 16 3

6 7 í 34 47 -1331%

2 10 37 47 -1029%

5 9 27 38 -1127%

4 9 35 52 '-1727%

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

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

I.

I

I

Liga Futsal

Um empate
comemorado
Mesmo desfalcada de seis
atletas (Hugo,Willian, Cris,
Jonas, Gian e Elisandro), a
CSM/Pré-Fabricar deumuito
trabalho para o Corinthians

na noite de ontem, no ginásio
do Parque São Jorge.
Apostando em atletas da base,
como o goleiroWillian, o ala
Daniel e o pivô Felipe, apoia
dos numa grande partida do
veterano Xoxo, a equipe jara
guaense não sentiu a pressão
e empatou em 2 a 2.

A CSM/Pré-Fabricar este-

ve duas vezes na frente do

placar. Primeiro com Dian

(18:07) e depois com Felipe
(28:09). O Corinthians em

patou com Jackson (19:25) e
Paulinho Japonês (32:18).
"Nossa equipe fez um gran
de jogo. Jogamos bem, com
autoridade e posse de bola.
Fomos grandes e conquista
mos um grande resultado",
festejaXoxo. "Somos um
grupo. Tanto os mais velhos,
quanto os mais novos têm a

mesma responsabilidade",
endossa o jovem Felipe, de 17

anos, que marcou o quarto
gol na temporada.

CA SllEIIlO .,_ SÉRIE A

Coi. TImes

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GP GC SG A%

3"RODADA

QUARTA-FEIRA
19h30 Sport x Palmeiras
19h30 Atlético-GO x Grêmio

20h30 Vasco x Náutico
20h30 Atlético-MG x Bahia

20h30 Coritiba x Portuguesa
21h50 Santos x Ruminense

21h50 Intemacional x São Paulo

21h50 Ponte Preta x Flamengo
QUINTA-FEIRA
21h Botafogo x Cruzeiro
21h Corinthians x Rgueirense

o
i Ll15° Palmeiras 1 2 n

16° Ponte Preta 1 2 6 11 li � 12 �1 17

17° Portuguesa 1 2 O 1 1 1 2 -1 17

18° Bahia 1 2 O 1 1 O 1 -1 17

19° Corinthians O 2 O O 2 O 2 -2 O

20" Coritiba O 2 O O 2 2 5 -3 O

�!i�jil��!��"�Ti,f!�m]
"çlfl�r@agr:i$cblil?$,�f,�Ii!r,jC<iln�Jti
Rebaixados para Série B

ÚLTIMOS JOGOS

ONTEM

Petrópolis 4x2 Maringá
Botafogo x São Paulo*

Corinthians 2x2 CSM/Pré-Fabricar
Suzano x Orlândia*

Sâo Caetano x Joinville*
Marechal Rondon x Tubarão*

Atlântico x Assoeva*

Concórdia x Carlos Barbosa*

Umuarama x Floripa*
São José x Minas*
*encerrados após o fechamento da edição

PRÓXIMOS JOGOS

QUARTA-FEIRA
20h15 Botafogo x Marechal Rondon

SEXTA-FEIRA
19h Botafogo x Corinthians

SÁBADO
llh Minas x Marechal Rondon

16h São Caetano x Petrópolis
17h Carlos Barbosa x Suzano

18h Orlândia x Umuarama
18h30 São Paulo x Concórdia

19h Joinville x Tubarão

19h CSM/Pré-Fabricar x Floripa
20h Maringá x Atlântico
20h30 Assoeva x São José

GA PEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO

5 Joinvllle 7 4 2 1 1 5 5 O !58%
6 Atlético-PR 6 3 2 O 1 8 3 5 167%
7 Vitória 6 3 2 O 1 6 2 4 167%
8 São Caetano 6 4 2 O 2 3 2 1 !50%
9 ABC 5 4 1 2 1 4 2 2 142%
10 Guarani 5 4 1 2 1 5 4 1 :42%
11 Boa 5 4 1 2 1 6 6 O 142%
12 Bragantino 4 4 1 1 2 8 9 -1 133%
13 Avaí 4 4 1 1 2 4 5 -1 133%
14 Goiás 4 3 1 1 1 5 7 -2 144%
15 Ipatinga-MG 4 ,3 1 1 � 2 5 -3 A4%

16 CRB 3 :4 1 O 3 3 8 -5 125%
17 Guaratmguetá 3 4 1 O 3 4 10 -6 25%

18 Paraná Clube 2 3 O 2 1 4 5 -1 22%

19 Cea rã 1 4 O 1 3 5 10 -5 8%

20 G. Baruen 1 4 O 1 3 1 8 -7 8%

4"RODADA

Guaratinguetá 0x2 América-RN
Atlético-PR 3xO Grêmio Baruerí
Goiás ixO CRB

Vitória 4xO Ipatinga-MG
Avaí 1x2 Joinville
Guarani 4xl Ceará
América-MG 3xO Criciúma
ASA3x2Boa
ABC Oxl São Caetano

Bragantino 3x3 Paraná Clube

STARKE SECURITIZADORA S.A.
Jaraguá do Sul - SC - CNPJ n° 10.866.070/0001-80

Balanço Patrimonial (R$ mil) Demonstração do Fluxo de Caixa (R$ mil)
Ativo 2011 2010 Passivo 2011 2010 2011 2010

Circulante 3.117 1.250 Circulante 2ff -ªª Atividades Operacionais
Caixas e Equivalentes de Caixa nota 5 94 145 Obrigações Trabalhistas � - Lucro Líquido do Exercício 859 ---ºª
Direitos Creditórios a Receber nota 6 3.023 1.104 Obrigações Tributárias 24 13 -a59 63

Outras Contas a Receber - 1 Obrigações Sociais e Estatutárias 169 16 (Aumento) Diminuição de Ativos Operacionais
Não Circulante 36 ___:n_ Outras Contas a Pagar 6 7 Direitos Creditórios a Receber (1.919) (1.104)
Investimentos --:rã 5 Não Circulante 1.696 650 Outras Contas a Receber 1 1

Imobilizado nota 7 23 19 Debêntures nota 8 1.696 650 (1.918) (1.103)
Intangível 3 3 Patrimônio Líqu!do 1.246 ___§,!li Aumento (Diminuição) de Passivos Operacionais

Capital Social 500 500 Debêntures Captadas 1.046 650

Reserva Legal 47 4 Obrigações Tributárias 11 13

-- --

Reserva de Lucros 699 --ªZ Obrigações Sociais e Estatutárias - 16

Total do Ativo 3.153 1.277 Total do Passivo 3.153 1,277 Obrigações com Pessoal 12 -

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R$ mil)
Outras Contas a Pagar __ill 7

Capital Reserva Reserva Lucros e/ou_ Totais
1.068 --sBs

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Eventos Social Legal de Lucros Prejuízos Acumulados 2011 2010 Integralização de Capital - 500
Saldos no Início do Período � 4 87 - _@_1_ 500 Dividendos Distribuídos (51) -

1 - Lucro Líquido do Exercício - - - 859 859 - Aquisição Imobilizado/Intangível _Jm __ill
2 - Destinações (60) 499

- Dividendos - - - (204) (204) - Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais _:_{ill 145
- Reserva Legal - 43 - (43) -

-
4 Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes ____ID} 145

- Reserva de Lucros - - 612 (612) - ---ªZ Caixa e Equivalentes de Caixa no Período
Saldos nó Final do Período

--
--

� 47 699 - 1.246 591 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 145 -

Mutações do Período - 43 612 - _§Q§ _Q1 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Períoçto 94 145
--

(51) 145
Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro (R$ mil)

2011 2010 2011 2010 Diretoria

Receita Operacional Bruta 1.376 144 Administrativas (262) (60) Gilson Cesar Pedroso
Receita com Deságio 1.376 144 Financeiras (157) (10) Diretor
H Deduções da Receita Bruta _(§Ql ____(.§l Resultado Operacional 907 69

Impostos e Contribuições (50) (5) Imposto de Renda e Contribuição Social (48) (6) Contador

Lucro Operacional Bruto
. 1.326 139 Lucro Líquido do Exercício 859 63 Leandro Jose SeminoHi

Receita(Despesas) Operacionais (419) (70) Lucro por Ação I " 1,72 0,13 CRC 035.882/0-9 S/SC
,

S·RODADA
HOJE
21h São Caetano xAmérica-MG
21h Joinville x ASA
SEXTA-FEIRA
21h Boa x Vitória
21h Ipatinga-MG x Avaí
21h América-RN x Bragantino
SÁBADO
16h20 Paraná x Guaratinguetá
16h20 Criciúma x Goiás
16h20 Grêmio Barueri x Guarani

16h20 CRB x Atlético-PR
21h Ceará x ABC

'Prol'l10\4��l>a� Sérte"��:'
Rebaixados para Séne C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




