
Feriado catóüco

Celebração deCorpusChristi
Tradicional evento religioso, realizado 60

dias após a Páscoa, acontece hoje na região.
A programação nas paróquias terámissas,
procissões e almoços. Confira a agenda.
Página19

Feira do Livro

Bate-papo com Lobão
Ícone da música brasileira, o artista
palestra às 19h, em Iaraguá do Sul,
para contar sobre as histórias do livro
"50 Anos aMil", lançado em 2010.

Páginas 16 e 17

Obras podem parar
CollStrução do novo Centro de Cardiologia do Hospital
Jaraguá precisa demais R$ 10 milhões para ser
concluída. Unidade depende de verbas dos governos
federal e estadual, além de doações. Inauguração
está prevista para finaldo ano. Páginas 4 e 5

Reta6nal
Até o dia 20, pp aD1Ulcia o
nome do futuro candidato
a vice de Dieter Janssen.

. Daiana Constantino

Plenáliio, página 7

Carro zero está mais
Redução de 5,5% a 11% na compra de veículos novos aqueceu o mercado automobilístico
em Jaraguá do S�. Vendas chegaram a aumentar cerca de 20% desde o final de maio .

Página ao
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Do leitor

Voto Consciente

Eleições 2012
De quatro em quatro anos,

vamos construindo nos

sa vida política e social, pois
com o resultado de nossa es

colha, será dirigido o muni- .

cípio em que vivemos. Daí a

importância, não só técnica,
mas a consciência de saber
mos como votar.

Hoje, reconquistado o ple
no acesso à democracia, pelo
menos no que diz respeito
ao voto, falta-nos uma me

lhor consciência política, que
resulta, sem dúvida alguma,
de uma melhor qualidade na

educação pública, para que
sejamos uma grande nação
progressista e garantidora dos
demais direitos, inclusive os

direitos humanos, de ummeio
ambiente saudável e acolhe
dor onde possamos viver bem,
de uma terra de paz social e

progresso, tantas vezes pro-

metida e ainda não realizada.
E o que falta então para

conseguirmos ou partimos
nesse caminho, pergunta-se?
Falta o bom administrador

público, ético e responsável,
transparente e ciente de que a

sociedade fiscaliza sua condu
ta. E, de fato, precisamos fazer
isso, votar bem e continuar
nos próximos anos a fiscalizar
o trabalho do servidor elei
to 'para tal função. Ninguém
é. obrigado a se candidatar,
mas-feito isso, tem que saber
também que se compromete
com a eficiência, com a ética,
com amoral estabelecida pela
sociedade, com a Lei e com a

opinião pública, à qual esta
exposta sua atuação.

Luís FemandoAlmeida,
acacIêmico de Direito

elaCatólica se

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Peça para sair!
QChefe que não for forte, que não for durão na

disciplina da equipe de profissionais vai afun
dar a empresa. As estatísticas são incontestáveis,
em torno de 80% dos que trabalham só o fazem

pelo salário, aborrecem o que fazem, produzem o

mínimo aceitável e vivem rangendo dentes contra
a empresa. Não jogam o jogo da casa. Os números
são incontestáveis, são mundiais.

Já disse aqui, e essa é também uma amostragem
mundial, não há uma só equipe de futebol no pla
neta que tenha mais de três craques, nenhuma... A

equipe pode ter vários bons jogadores, bons, não
mais que isso. Craques, três no máximo.

As empresas também, todos os estudos sobre

proficiência, vocação e dedicação ao trabalho ga -

.

rantem que apenas 30% dos funcionários viabilizam
a empresa, os negócios da empresa. Os demais 70%

carregam o piano. Não raro, carregam como a cara

deles. Quer dizer, em qualquer empresa só 30% dos
funcionários valem a pena, e esses precisam ser bem
identificados para serem convenientemente elogia
dos, reconhecidos e promovidos, só esses. Não fazer
essa separação entre joio e trigo de funcionários é

igualar os desiguais, e esse é o primeiro degrau dos

prejuízos que se desenham no horizonte da empresa.
� preciso pressão dentro da empresa, pressão

sobre os indolentes, amaioria. Os homens "lá den
tro", os chefões, precisam sair mais da toca, preci
sam circular pela empresa, conhecer as pessoas,
olhá-las nos olhos, constrangê-las se for o caso ...

Entocados em suas salas de chefes esses camara

das também não jogam o jogo da empresa.
Empregados precisam ser cobrados, muito co

brados, a exemplo, aliás, do que as empresas fazem
com seus vendedores. Pressão é o. nome do jogo
dentro dos ambientes de trabalho. Quem não con-

cordar que se lembre do BOPE - Peça para sair...

No passado ...
As escolas públicas do passado eram melhores

que as de hoje, certo? Faz sentido, as mulheres, as
professoras, não tinham outra chance no mercado
de trabalho, ou lecionavam ou ficavam em casa.

Logo, dedicavam-se ao magistério com a força das
monjas. Com isso, faziam boa educação em sala
de aula. E por outro lado, as crianças eram bem
educadas pelos pais, chegavam à sala de aula com

.. essa educação. Ora, com professoras dedicadas e

crianças bem-educadas qualquer escola funciona
bem. Hoje não; magistério virou bico e as crianças
são pivetes, quando não claramente demoníacas.

Riqueza
Apoucados da mente não se cansam de dizer

. que a língua culta separa, discrimina pobres de ri
cos. Toscos. Qual o pobre que, por pobre que seja,
não pode estudar português? Quem não pode
consultar um dicionário e fazer-se culto também?
Quem .está proibido de ler com qualidade e cui
dar-se ao falar e escrever?A chance mais imediata

que um pobre tem de deixar de ser pobre é estu
dar português.

Falta dizer
Muitos pais elogiam o filho dizendo que ele

tem "facilidade" para aprender. O filho ouve "fa
cilidade" e associa com fácil. O que não é ver

dade, estudar e aprender exige esforços, muito
suor. O que o pai tinha que dizer é que o filho es

tudamuito, rala mesmo para aprender e que por
isso merece ser elogiado. O filho assim vai asso
ciar "ralar" com aprender, o que fazmais sentido.

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 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817 • Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. Prefe�oWaldemar (3rubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo LIda
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anteriores, o crescimento
em um ano ainda é de I

19.9%, ou seja, muito
superior à inflação.

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Jornada simples
.

trabalhista
A Associação das Micro e Pequenas Em

Ilpresas e do Empreendedor Individual
doVale do Itapocu (Apevi) e a Federação das
Associações deMicro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina (Fampesc) promov�m no

próximo dia 16 de junho a "Iornada Fam

pese-Simples Trabalhista", naArena Jaraguá.
Serão debatidas questões como a extin

ção do depósito recursal, a flexibilização do

período mínimo de férias, a gratuidade na
certificação digital, para buscar maior efe
tivação do principio constitucional do tra
tamento favorecido às micro e pequenas
empresas e aos empreendedores individu
ais. As inscrições deverão ser feitas através
do site wwwexpozülz.corn.br, aba do lo

Encontro Brasil Sul da Micro e Pequena
Empresa e Empreendedor Individual.

Grupo Zanotti
Formado por empresas estabelecidas
em Massaranduba - entre elas a Tutti

Baby e a Plásticos Zanotti _; este grupo
empresarial acaba de presentear a
comunidade massarandubense com
a realização daAção Comunitária
Zanotti. O evento aconteceu no

domingo passado emobilizou a

comunidade em torno de uma causa.

O empresário Nelson Zanotti, na
. foto com o prefeito Mario Fernando
Reinke, foi homenageado pelo
Rotary Club de Massaranduba pela
iniciativa. O Grupo Zanotti é o maior
empregador do município ..

- Videomonitoramento
Em um passado recente, o avanço do controle do estado sobre a vida dos cidadãos
já foimotivo demuita polêmica a alguns filmes emblemáticos. Hoje o avanço
das câmeras não parece incomodarmais ninguém, incluindomarginais. Dentro
do programa IIBem - Te-Vi - Segurança porVideomonitoramento", está sendo
ativada a central de Guaramirim que também atenderá as cidades de Schroeder e
Massaranduba. Guaramirim receberá 10 câmeras enquanto os outros doismunicípios
receberão cinco cada um. É o avanço da polícia à distância. A segurança agradece.

Fenpar em 3D
A Fenpar vem se destacando no mercado imobiliário Jaraguaense. Sempre .

inovando, acaba demontar na sua Central de Decorados, uma sala de cinema
3D, onde os clientes e futuros poderão ver, a partir de um novo ângulo, o
institucional e todos os empreendimentos em andamento da construtora.

Inadimplência
Em tempos de inadimplência
em alta, o cadastro de
devedores não para de
crescer. De maio de 2011 a

abril deste ano, o número de
consumidores com nome sujo
aumentou 20,5% em relação
a igual período anterior. A
opção para quem está nessa

situação é negociar o que deve
diretamente com a empresa
que concedeu o crédito ou

que vendeu o produto. O
procedimento vale a pena: o
desconto nos juros da conta
em atraso pode chegar a 70%.

Comércio
em alta
De acordo com o Indicador
Serasa Experian de Atividade
do Comércio, o movimento
de consumidores nas lojas
experimentou emmaio um

avanço de 4,3%. Em relação
a igual mês do ano passado o

avanço foi de 9,8% o que torna
este número excepcional sob
todos os pontos de vista. Boa
parte deste movimento pode

.
ser creditado aos eventos do
setor automobilístico que, de
acordo com as estatísticas do
setor, não resultaram em

vendas tão significativas.

Educação
financeira
Se ganhar dinheiro não é uma
tarefa tão fácil o caminho
racional é aprender a investir
o mesmo damelhor forma

possível. Este é o tema de
evento promovido pela
Apevi que acontece nos dias
19 'e 20 de junho no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul.

DUPLASENA
SORTEIO N°
Primeiro Sorteio
15 - 18 - 19 - 28 -

39 - 41

Segundo Sorteio

QUINA
SORTEIO N° 2913
07 - 14 - 17 - 74 - 80
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Quali ade

Referência

regional
A construção do Centro de

Cardiologia fará o atendimento

especializado em doenças car

diovasculares. Essas patologias
foram responsáveis por 22% das

perdas de Vidas em Iaraguá do
Sul em 2010. De acordo com le
vantamento do Departamento
de Informática do SUS (Data
sus), 161 dos 724 óbitos naquele
ano foram cometidas por doen
ças do aparelho circulatório. Em
2011, foram 143.

A existência dessa unidade
na região também tem o ob

jetivo de atender paciente de
outros municípios do Norte
e Planalto Norte catarinense.
Com isso, os pacientes não

precisarão se deslocar a cida
desmais distantes, como Curi
tiba ou Porto Alegre para fazer
o diagnóstico e o tratamento

das doenças.
'� aquisição dos equipa

mentos, como camas, macas,

tomógrafo entre outros, repre
senta 50% dos investimentos
na construção do Centro de

Cardiologia, que deve ser um

dos mais modernos do Sul do
País e vai atender a região des
de Porto União até Ioinville',
afirma o diretor do hospital Ie
ferson Gomes. Parte dos equi
pamentos já está no complexo.
Todos os materiais, considera
dos de ponta, são importados
da Alemanha, França e Esta
dos Unidos.

O Hospital Jaraguá já fez a

aquisição de 80% dos equipa
mentos que farão parte do novo

centro, segundoGomes. O diretor
da unidade revela que o investi
mento do hospital em moderni

zação de equipamentos vai trazer
melhorias aos usuários de convê
nios, aos atendimentos particu
lares e, também, aos usuários do
SUS. As áreas que mais devem
ser utilizadas pelos usuários da'
saúde pública serão o Centro

Cirúrgico e as lITIs.

QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2012 I 5 I ESPECIAL

ativa (veja quadro como aju
dar). "A doação da comunidade
é importante, dos empresários
de Iaraguá e região, porque essa

obra vai servir de ajuda para to
dos", proclama o presidente da
Comissão de Obras do Hospital
Jaraguá.

A direção do hospital ainda
aguarda o repasse de R$ 766 mil
do governo Federal para a com

pra de equipamentos. "Consegui
mos a aprovação de duas emen
das parlamentares. Elas foram
encaminhadas em 2010 e empe
nhadas em 2011, mas o valor ain
da não foi repassado. Ainda não
temos essa compra liberada', la-

Ajuda

Maior investimento veio de doações

Waldemar Behling,
da Comissão
de Obras

• 4° PAVIMENTO
Setor terá uma UTI coronariana, com 10 leitos,
sendo dois. de isolamentos. Na ala esquerda haverá
uma UTI pàdrão, com 10 leitos.

Precisamos de
recursos para dar
continuidade ao

projeto. Se não
conseguirmos, as
obras vão parar.

Desde o começo das obras
do Centro de Cardiologia, em

2009, foram arrecadados R$
29,8 milhões. O Governo do Es
tado e a Câmara de Vereadores

repassaram R$ 11,6 milhões e

R$ 1,36 milhão, respectivamen
te. O restante dos recursos - R$
16,9 milhões - foi doado por
pessoas físicas e jurídicas, que
se envolveram na campanha
de ajuda à construção da uni
dade. E é com essa mobilização
de busca de doadores que a di

reção do Hospital Jaraguá ali
menta as esperanças para con

seguir a maioria dos recursos

que faltam para ver a unidade

• 3° PAVIMENTO
Internação geriátrica (aos idosos), com 18 leitos individuais.

• 2° PAVIMENTO
Internação com 18 leitos individuais. Na ala direito vai

I funcionar o Banco de Leite. Haverá uma ramo de acesso

ao prédio antigo do hospital. Área vai fica'r direcionada ao

otendimento Cle convênios e particulares,

• 1 ° PAVIMENTO
Área de internação, com 18 leitos individuais, Também haverá
com quatro quartos, com dois leitos cada, ar condicionado
e um quarto diferenciado tipo suíte (rneior que os demais),
Área centrei com setor de atendimento de enfe�,r.nagem. Na
ola direita, estão projetados um solar com poltronas e uma

capela, Uma rampa de acesso liga ao prédio antigo.

• TÉRREO
A estrutura terá necrotério, área de recepção e Pronto Atendi
mento poro atendimentos de consulta. Área central terá hcll
de entrada e atendimento de interneçõo e visita. Também terá
uma recepçGio para o setor de ccsdioloqlo. Numa dos sa'las

,

estar o equipamento de hemodinômica (o custo'do construção
do sala é de R$ 2 milhões). Estrutura vai contar com dois
elevadores de atendimento aos pacientes e dois funcionais.

menta o diretor Jeferson Gomes.
Até agora todas as aquisi

ções realizadas para o Centro
de Cardiologia do Hospital Ia
raguá, inclusive os produtos
importados, estão pagos. Mes
mo antes da inauguração das
obras, as instalações do prédio
já devem estar sendo ocupadas
no decorrer do ano.

"Até o final de julho precisa
mos deixar pronta todas as obras
de infraestrutura. A primeira par
te, que compreende o térreo e

o primeiro pavimento, deve co

meçar a ser utilizado no começo
do segundo semestre desse ano",
afirma Behling.

- TOTAL
• Leitos de internação geral: 86
• Leitos individuais: 54
• Leitos coletivos: 1 8
• Leitos de UTI adulta: 20
• Leitos do hospital dia adulto: ·� , 16
• Leitos do hospital dia infantil: 6
• Salas de cirurgia: 8
• Salas inteligentes para cirurgias com vídeomonitoramento: 2
• Leitos de recuperação pós-operação: 20
• Comprimento do prédio: 70 metros

- ESTRUTURA.HOJE
• Leitos: ......... � 126
• Funcionários: 420
• Leitos UT.: 13

- ESTRUTURA QUANDO PRONTO
• Leitos:

'

258
• Funcionários: 630
• Leitos UT.: , , .. 30

-INVESTIMENTOS
• Custo total: R$ 39,8 milhões

- VALORES ARRECADADOS
• Doações de empresas/particulares: R$ 16,91)1i1hões
• Governo do Estado: /.. � , , R$ � 1 J) milhões
• Câmara de Vereadores: R$ 1,36 milhão

• Total: R$ 29,8 milhões

• Falta arrecadar: " .........•.... R$ 10 milhões

COMO AJUDAR
Oualquer pessoa, física e jurídica, poderá fazer a doação

de recursos para a conclusão da obra do Centro de
Cardiologia do Hospital Jaraguá. Para isso, os interessados devem

entrar em contato com a unidade pelo fone 3274 3000 .

.

O Centro de

Cardiologia
de Jaraguá do Sul
será um dos mais

modernos
do Sul do País.

e erson Gomes,
diretor
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Saúde

Em busca demais R$ 10milhões
Previsto para ser inaugurado até o final do ano, Centro de Cardiologia do Hospital

[araguá corre o risco de ter as obras paradas por falta de recursos

JARAGUÁ DO SUL atendimento de saúde no Estado sofre o

risco de não se concretizar até o fim deste
ano, como está previsto.
Com 70% da estrutura física concluída,
o presidente da Comissão de Obras do
Hospital JaraguáWaldemar Behling disse
que a obra, orçada em R$ 39,8 milhões,
precisa de um aporte de R$ 10 milhões
para finalizar os 30% que faltam para a

conclusão. Até agora, o valor arrecadado
foi de R$ 29,8 milhões.

"Estamos precisando de recursos

Nilson Antonio

/\ s paredes quase inacabadas do pré
r\dio de seis pavimentos que dá forma
ao futuro Centro de Cardiologia do Hos
pital Iaraguá são mostras dos atrasos das
obras, que deveriam já estar concluídas
há um ano. Se não houver ajudar, os tra
balhos correm o risco de serem interrom
pidos. Se isso ocorrer, a previsão de inau
guração desta tão esperada referência no

para dar continuidade ao projeto", afir
ma Behling. Conforme o dirigente, caso
a entidade não consiga captar as ver

bas, as obras terão de parar. O hospital
aguarda uma parte do valor que deve
ser liberado pelo governo do Estado.

O presidente da comissão acredi
ta que a liberação de R$ 3 milhões deve
acontecer de forma parcelada nos próxi
mos três meses. Além desse recurso, há a

expectativa de que empresários de Iara
guá do Sul e da região contribuam para a

• 6° PAVIMENTO
Área onde vai funcioncr oHospital Dia e o opoio funcional. Setor terá '

salas de equipamentos de 'ar condiciona para o Centro Cirúrgico e

UTI. O local abrigará o centro de material de esterilização de todos
os equipamentos. O Hospital Dia é uma área em que as pessoas
fazem pequenas cirurgias e ficam apenas algumas horas ou um

dia internado. Área termo um ocesso ao prédio e um heliponto
(ainda sem previsão de inicio das construções].

'

r-

construção do Centro de Cardiologia.
Behling justifica outras situações que

frearam a agilidade dos trabalhos. Durante
as obras foram necessárias algumas altera
ções no projeto por exigências da equipe
daAgênciaNacional deVigilância Sanitária
(Anvisa), que fez a vistoria durante o anda
mento das obras. Outro problema aponta
do porBehiling foi adificuldade enfrentada
pela construtora responsável pelo serviço
em encontrar mão de obra para ampliar a
frente de trabalho.

..

'iIj�

• 5° PAVIMENTO
Loco I onde será o CentroCirúrgico. É a parte da obra que
está mais atrasada. Vai comportar com oito salas cirúrgicas
(sem janelas para evitar a contaminação). As salas serão
monitoradas por câmeras e poderão ser enviadas para outros
setores no hospital e para outros locais do país ou exterior em

iil,l tempo reol, São as chamodas salas inteligentes. Também terá
" uma área de recuperação, com 15 leitos e awmponhamento

da enfermagem. Na ala esquerda estarão as �alas de apoio
médico, com materiais e área de desconso, -

t

itl�' �
• 14 �,

.11.1

.• li .•
.1 ""I .�
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.Expectativa cresce entre os caciques
Devid� ao feri�do de hoje, a. semana

termínou ontem para rnuítas pes-
soas. Essa folga servirá para fomentar as

articulações políticas, que seguem agora
na reta final do período pré-eleitoral. A
partir de domingo, dia lO, abre o prazo
para os partidos realizarem as conven

ções deliberando sobre os nomes dos
candidatos a prefeito, vice e vereadores e

também escolhendo as alianças partidá
rias. E, apesar da impressão de calmaria,
as expectativas aumentaram e a atenção
dos envolvidos está redobrada. Nesse

momento, cada gesto e palavra dita po
dem influenciar o fechamento das nego
ciações entre os caciques das siglas.

o senador Paulo Bauer (PSDB) mar
cou presença em território jaraguaense
e, apesar das fontes oficiais não reve

larem as orientações repassadas pelo
tucano, sabe-se que "conselhos" foram
dados. Hoje, o PSDB "faz" parte da admi
nistraçãomunicipal, mas não tem poder
de decisão desde que houve o desenten
dimento com o PSD. E, com certeza, não
vão querer que a história se repita.

O PSD também marcou a semana

com a visita do secretário do Estado da

Agricultura, João Rodrigues,
à

prefeita
CecíliaKonell (PSD), que ainda não con
firmou sua intenção de participar do

pleito. A nova sigla está com o poder nas

mãos, mas hoje não tem um nome para
figurar namajoritária, já que Cecília está
impedida judicialmente de concorrer.

Certamente, a nova legenda vai recorrer
aos partidos menores como um plano B.

Já o PMDB continua sem um nome

para a disputa majoritária. PT e PC do B

lançaram Jean Leutprecht, que pode sair
como vice em uma composição. Hoje, o PP
seria o partido commais certezas.Aliás, em
reunião ontem com a executiva, o presi
dente da sigla,Ademir Izidoro, decidiu que
até dia 20 deve ser anunciado o nome de
quem será o candidato a vice-prefeito de
Dieter Janssen. PMDB, PT, PC do B e DEM
serão procurados para conversar.

.

'

-.

ARQUIVO OCP
.

Pedido de informação
Os vereadores Amarildo Sarti (PV), José Osório de Ávila
(PSD), Isair Maser (PRB) e Lorival Demathê (PSD) votaram
contra um pedido de informações na última sessão. Como
é possível os próprios parlamentares quererem dificultar
o trabalho dos legisladores, o de fiscalizar as coisas do
Poder Público? Por sorte, o placar de seis a quatro votos
favoreceu os autores do documento, os petistas Justino da
Luz e Francisco Alves, Jaime Negherbon (PMDB), Natália
Petry (PMDB) e Jean Leutprecht (PC do B). Eles cobram
informações sobre a empresa Construcad Construtora,
contratada pelo município para execução de obras. O
pedido foi aprovado na última sessão em Jaraguá do Sul. A
proposição foi motivada pelas denúncias das condições de
trabalho dos funcionários e atraso no pagamento de salários.

" Se você tem uma ideia e quer que
ela seja escolhida, você tem que

conversar, convencer, e não impô-la.

Do vice-prefeito Irineu Pasold,
referindo-se aomarido da prefeita

Cecília, Ivo Konell.
Cenário nublado

Para o deputado federal Mauro Mariani (PMDB),
o cenário pré-eleitoral em Jaraguá do Sul continua
nublado, principalmente porque o partido ainda

não lançou um nome para amajoritária."
. A coligação se faz com o projeto

político que se identifique com o seu,

que beneficie a comunidade, e não
porque a gente gosta do candidato
a prefeito desse ou daquele partido.
Mas isso exige muita conversa. Elas
estão sendo feitas. Mas como tudo
vai terminar, também não sei.

Senado!' jal'aguaese Paulo Bauer

, Contra os aumentos
Apenas os vereadores de Massaranduba Mauro Bramorski

(PSD) eValdemar Maser (DEM) votaram contra todos
os projetos que preveem reajuste de 20% sobre os

salários do prefeito, vice, secretários e vereadores.

www .. imoveis.planeta.com.brfaçam um manifesto
para que o governo
agilize estf1 siíuação!�. (47)3275-0100
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Tucanos articulam sobre coligações
,

,

;

.'

Na presença do senador
Paulo Bauer, cúpula do PSDB
se reuniu com o PMDB

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

..
'

" , A té agora, o PSDB, do vice-prefeito Irineu Pa
rlsold, decidiu apoiar o DEM nas eleições mu
nicipais de outubro. Porém, a presidente da sigla,
Isaura Silveira, procura outros partidos para forta-
1ecer a composição. O Pp, do pré-candidatoDieter
Janssen, e PMDB, do deputado Carlos Chiodini,
são as opções. Nos últimos dias, a articulação dos
tucanos aumentou com a presença do senador
Paulo Bauer (PSDB) em Jaraguá do Sul. Ontem de
manhã, a cúpula do partido se reuniu com lide
ranças peemedebistas.

A conversa foi avaliada como positiva pelos
dois partidos. Por enquanto, nada foi definido .

A tendência é gue as legendas batam o marte
lo somente na última hora - no dia 30 de junho,
quando encerra o prazo para os partidos realiza
rem as convenções para deliberar sobre o nome

do candidato a prefeito, vice e a vereadores.
Segundo o senador, o PSDB só trabalha com

�
.

j
,

"

Na última eleição, ajudamos a

construir a vitória da prefeita
Cecília. Mas, durante o

período da administração,
houve um distanciamento'

por parte do PSDB.
Senador Paulo Bauer

\
"

,

a hipótese de atuar, na próxima administração
como "ator principal". "Na última eleição, nós aju
damos a construir avitória da prefeitaCecília. Mas,
durante o período da administração houve, não sei
por que razões, um processo de distanciamento
da Prefeitura por parte do PSDB, que não se sen

tiu prestigiado emotivado a contribuir, como era o
desejo inicial", afirmou.

"Acoligação se faz com o projeto político que se
identifique com o seu, que beneficie a comunida
de, e não porque a gente gosta do candidato a pre
feito desse ou daquele partido. Mas isso exigemui
ta conversa, que estão sendo feitas. Porém, como
tudo vai terminar, também não sei", acrescentou.
Para a pré-candidata àmajoritária do PSDB, Niura
Demarchi, "apresença do senadorvaloriza o traba
lho que a gente faz. Ele veio para somar, para aju
dar a conduzir o processo de candidatura". A pre
sidente do PSDB também ressaltou a importância
da visita. "Foi feita uma avaliação do trabalho do
PSDB, da Niura, dos pré-candidatos a vereador.
Todos tiveram voz e puderam participar".

Para Bauer, a reunião serviu para tratar sobre
"as estratégias do partido, mas também falamos
um pouquinho sobre as possibilidades de coliga
ções, que devem ser consideradas".

MARCELE GOUCHE
A vida acontece a--

.

contt�ce aqui .

. A \lida Scc

BAUER Parlamentar do PSDB se rewtiu com lideranças peemedebistas de Jaraguá do Sul

Massaranduba

Vereadores querem eliminar
voto secreto naCâmara

Dois projetos tramitam na Câ
mara de Vereadores de Massaran
duba pedindo pelo fim das votações
secretas. Elas são possíveis em duas
situações: quando é feita a escolha
da Mesa Diretora do Legislativo e

nas decisões de derrubada dos vetos
dados pelo Executivo.

,

O Projeto deEmendaN° 001/2012,
de autoria dos vereadoresMauro Bra
morski (PSD), Silvio Mainka (PSDB) e
Píer Gustavo Berri (PMDB), propõef •

a' revogação do parágrafo 3° do arti-

go 36° da Lei Orgânica do Município,
que diz que o veto só pode ser rejei
tado pela maioria absoluta dos vere
adores, em votação secreta.

Da mesma forma, um projeto de

resolução, também da autoria dos
mesmos vereadores, pede a alteração
do Regimento Interno da Câmara, no
artigo 39°. Ele determina a votação
secreta para a composição da Mesa
Diretora. A proposta também quer
excluir os demais artigos que men-

cionam essamodalidade de voto.
"Os projetos já passaram pela Co

missão de Legislação, Justiça e Reda
ção e receberam parecer favorável".
Agora, os vereadores esperam pela
apreciação da Comissão da Ordem
Social e Econômica para que as ma

térias entrem na pauta. "Não nos ba
seamos .em outros municípios, que
atuam dessa forma. Só achamos que
é importante que qualquer decisão
tomada pelo Legislativo seja pública
e não secreta", disse Bramorski, um
dos propositores.

Outros dois projetos aguardando
votação são os que alteram a Lei Or
gânica do Município (LOM) e o Re

gimento Interno sobre o período de
recesso parlamentar. A proposta é de
autoria de Bramorski, Mainka, e da
vereadora Suzane Reinke (PSDB). Se
fora aprovado, os legisladores passa
rão a ter 30 dias de recesso em vez dos
atuais 60. O objetivo é equiparar o pe
ríodo aos dos demais trabalhadores.

MARCELE GOUCHE

PARLAMENTAR Bramorski
defende mais transparência

no Legislativo

......................................... , -v
.

Errata:
Diferentemente do que foi divulgado namatéria da página 10, da edição do dia 5 de junho, o nome correto do

presidente da Associação de Moradores do bairro Rau é Gilvan Ramos da Silva, e não Gilmar, como foi escrito.
..................................................... , / .. " .1 ; , .
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Oficina de iluminação cênica
Produtores e profissionais

envolvidos com a concepção
e realização de espetáculos
tem encontro marcado hoje e

amanhã na Scar - Sociedade
Cultura Artística, no curso de

iluminação cênica. A atividade
ocorre nas instalações do Cen
tro Cultural de Jaraguá do Sul
e será conduzida por Gilber
to Amaro, o Giba, responsável
pela área técnica da entidade.

Conforme Amaro, a propos
ta é apresentar aos participan
tes fundamentos de cenografia
e de iluminação cênica, orien
tando para os seus aspectos
técnicos e práticos. As ativida
des nos dois dias começam às

9h, apresentando, além do con
teúdo teórico, os tipos de palco,
as características da cenografia
e as variações de acordo com

o espaço, montagem e fecha
mento da caixa preta (palco),
tipos de refletores e o posicio
namento de acordo com os es

petáculos, leituras de planos de
luz (mapas), mecânica cênica,
finalizando com a operaciona
lização de um espetáculo.

Desde 2004 atuando na Scar,
ele avalia o trabalho do pro
fissional de sonoplastia como

determinante para o sucesso

de qualquer produção. Infor

mações: 3275-2477, gibamaro@
gmaíl.com e curso@scar.art.br.

Festa [unina naAnna Nagel

Professores e estudantes do
Femusc - Festiwal de Música de
Santa Catarina, liderados pelo
seu criador e diretor artístico
AlexKlein, comemoram home
nagem recebida por Nicholas
Daniel, oboísta e também in

tegrante do elenco de regen
tes do evento realizado há sete

anos em Jaraguá do Sul.
a músico inglês - uma das

estrelas da edição 2011 � acaba
de receber aMeaalha daMúsica
da Inglaterra. A cerimônia ocor
reu dia 31, no Palácio de Buckin

es, e foi

.r

zida pelaRainha Blízabeth,
Concedida desde 2005 a pes

soas que irifluenciaram a nação
por meio da música, a honraria
distingue apenas uma persona
lidade a cada ano - o primeiro a

recebê-la foi o maestro austra

liano radicado nos EUA Charles
Mackerras, reconhecido como

uma autoridade nas óperas de
Janacek e Mozart, e nas óperas
cômicas de Gilbert e Sullivan.
,

. Para o diretor Alex Klein,
.

a

homenagem coloca Nicholas
Daniel no rol das oito personali-
desrnaisi nente�·' úsieª'1,1

I
'

que, um tal Menino Jesus, fu-

giu do céu e fez-se novamente
menino e livre. Uma monta-

gem que reúne humanismo e

celebra o amor e a liberdade. -

....

Um suave manifesto contra

os preconceitos, as guerras, a

violência e o desamor. Classi

ficação etária: 14 anos. Entrada

gratuita com retira de ingresso
meia hora antes do espetáculo
no próprio teatro.

Hoje tem teatro. E é de gTaça!
A Rede Sesc de Teatros

traz hoje para Iaraguá, a peça
"Evangelho Segundo São Ma
teus". O evento acontece no

Teatro do Sesc, às 20h. a tema
é "Ama a teu próximo como a

ti mesmo". De forma descon
traída, engraçada e sincera,
os personagens, um grupo de

padeiros/artistas, busca com

preender a expressão e passa
pelas palavras de filósofos e po-

etas como Nietzsche, Pasolini,
Dostoiévski, Clarice Lispector e
Fernando Pessoa. a espetácu
lo circula pelos seis teatros do
Sesc em Santa Catarina, de 2 a 8
de junho. "Evangelho Segundo
São Mateus" é um espetáculo
do grupo Delírio Cia. de Teatro,
de Curitiba. Nele, ummenino e

sua mão interpretam o 800 Poe
ma do Guardador de Rebanhos,
de Fernando Pessoa, que conta

MENSAGEM Com a feitura do pão, o grupo Delírio Cia. de Teatro faz um suave

manifesto contra os preconceitos, as guerras, a violência e o desamor

sição organizada' pela comis
são da feira. O atendimento
de sábado, das 9h às 12h; e de

domingo, das 15h às 18h, não
ocorre, de acordo com a super
visora, Araci Piepper. A reaber
tura para visitação volta com

horário normal, das 8h às 12h
e das 13 às 17h, na terça-feira.
A segunda-feira será reservada

para expediente interno. O Ar

quivo Histórico Eugênio Victor
Schmõckel reabre na segunda
feira, das 13h às 17h.

A tradicional Festa Iunina da Escola Anna Tõwe Nagel
(bairro Água Verde) está confirmada para o próximo dia 16,
nas dependências da unidade de ensino. A programação con
tará com café da tarde (l4h), apresentações artísticas (l7h30),
inauguração de reformas (18h), desfile de rei e rainha e da ga
rota e garoto "Anna Nagel" (a partir das 18h30) e sorteio de
'rifas. Às 20h30 iniciará o baile no ginásio de esportes da es

cola, com animação do Musical Movimento. Haverá venda
de espetinho, churrasco, maionese, cachorro quente, pastel,
pinhão, pipoca, algodão doce, bo
los, sorvetes, quentão, refrigerantes
e água. Já em frente à Paróquia São
Judas Tadeu, a Associação de Pais
e Professores (APP) estará promo
vendo um bazar de roupas usadas.
A organização informa que o bilhe
te de churrasco está sendo vendido

antecipadamente na escola a R$ 15.

No dia da festa o valor será de R$ 17-

Biblioteca e arquivo fechados no feriadão
A Biblioteca Pública Muni

cipal Rui Barbosa estará fecha
da nesta quinta-feira, devido ao

feriado de Corpus Christi, e na

sexta-feira, ponto facultativo pre
visto pelo decreto 8.407/2012. a.
atendimento de sábado, das 8h
às 13h, também não ocorre, re

tornando com horário normal
na segunda-feira, das 7h às 19h,
sem fechar para o almoço. Nes
te período, de acordo com a su

pervisora, Dianne Katie o· Konnel
Chiodini, os livros para devolu-

britânica "Para o Femusc este é
um momento também impor
tante porque reafirma os propó
sitos do Festival quanto à quali
dade dos músicos que integram
o corpo docente", disse Klein.

Em mensagem ao diretor
artístico, .Nicholas comentou a

homenagem: IIFoi um dia único,
cheio de encanto. Mantive com

a Rainha uma conversa particu
lar demais de 20minutos, abso
luramente amável, entusiástica,
fascinante e emocionante. Sin-

ção poderão ser depositados na

caixa de coleta existente próxima
da porta principal da biblioteca.
Já a renovação das datas de devo

lução poderão ser efetuadas pelo
site cultura.jaraguadosul.com.br,
em biblioteca on-line.

a Museu Histórico Emílio
da Silva atende com horário es

pecial devido à Feira do Livro
de Iaraguá do Sul neste feriado
de quinta-feira e na sexta-feira.
Abre para visitação das 9h às

21h, já que conta com expo-

DIVULGAÇÃO
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Lunérider ��

G.E. Juventus • 1969
• Campeão Regional

invicto. Em pé: Pe. Elemar
(Presidente de Honra),

Chico Voigt, Garcia, Felinto,
Alírio Floriani, Mário

Voigt, Paulista, Sabará e

EJizaJdo Leutprecht (Diretor •

de futebol) • Agachados:
Biirger, Arizinho, Mauri,

Roquinho, Sebastião A.vroso 1"

eVictor llansen (Diretor
administrativo)

redacao@ocorreiodopovo.com.br

L RIANI

Herança genética
Alguns atletas nascem grandes, outros conseguem

grandeza, e uns poucos tem a grandeza lançada sobre
eles. A constatação de que indivíduos que chegam ao píncaro
no esporte compartilham características físicas e psicológicas
que muitas vezes são inatas sugere que a genética tenha um
papel importante na formação dos atletas. O ouro genético
que contemplouAlídio Ploriani para jogarfutebolfoi herdado
pelo filhoAlirio. O DNA é a linguagem da vida. A sequência
de gene que formou o DNA de um, formou também o

outro. Tornaram-se jogadores de futebol notáveis.

Estrela de 1963 • Campeão do Torneio Semi Mattar • Vice
Campeão da Ia Divisão. Em pé: Juvenal, Reginaldo, Adolar,

Toninho, Alírio Floriani, Hwnberto Moretti e Osny Schiochet •
Agachados: Nike, Lídio, Dalmo Rocha e Jaime Rocha

Alídio & Alírio'
Alídio foi, nos anos 40 e 50, um dos maiores zagueiros do futebol
catarinense. Conhecido como lia colunamestra" do Dom Pedro II,
de Corupá, possuía técnica refinada e exercia liderança nas ações
da equipe. Com grande visão de jogo, Alídio armava contra-ataques
fulminantes. De porte atlético privilegiado, tinha na elegância a

suamarca registrada. Jogava sempre de cabeça levantada e com o

olhar na linha do horizonte. Jogou na Seleção Catarinense e recusou

proposta polpuda do Vasco da Gama (RD, para transferir-se para o

Clube da Colina. Já, Alírio, de estaturamediana fazia dupla função
dentro das quatro linhas: defendia como volante de marcação e

atacava comomeia de armação. Distinguia-se pela técnica refinada,
elegância na condução da bola, ótima recuperação, ocupação dos
espaços, jogo coletivo, passes precisos e chute mortal. Foi peça
fundamental em todos os times em que jogou.

Família e estudos
Alírio Floriani nasceu no dia 18 de janeiro
de 1947 na localidade de Nereu Ramos, em
Jaraguá do Sul. É filho deAlídio Floriani
e Celli Laffin Floriani. Tem sete irmãos:
Odete, Salete, Silvério, Odair, Almir, Roseli e
Jurandir.Alírio casou comVandaAngelina
Aldrovandi (falecida), e tem três filhos:
Gefferson César, Gilza Carla e Gisele Carin:
três netos: Gefferson César, Gabriel César
e Gustavo Henrique. Iniciou os estudos na
Escola Barra do Ribeirão Grande. Lembra
se do primeiro professor: José Floriani e
dos coleguinhas de aula: Élcio Ropelatto,
Lídia Schiochet eDelfina Schiochet. O
ginasial e o Ensino Médio foram efetuados
no Grupo Escolar Euclides da Cunha.

Acaraí • 1968 • Campeão do Troféu
Luiz Gonzaga.A.vroso e Torneio

Semi Mattar. Em pé: Vitorino Pellis
(Diretor administrativo), Euclides
Emmendoerfer, Deca, Atiro Floriani,
Juvenal, Mário Krause, Reginaldo e

Paulo Papp�etor de futebol).
Agachados: Cagtioni, Edi, Marcos,

Dalbérgio, Nike e Didi

Trabalho
Alírio trabalhou durante dezesseis anos
na empresaMarcatto (1967 a 1983).
Estabeleceu-se como autônomo atuando no
segmento comercialAgropecuário, com loja
na Barra do Rio Cerro até 1987. Entre 1988
a 1997 passou a comercializar produtos da
Brahma. Trabalhou na lojaTorres Calçado
de 1997 a 2005, quando se aposentou.

Lunelli �a�*
J Grupo Lunelli

FOTOS DIVULGAÇÃO

No mlUldo dos esportes
Aos 12 anosAlírio ingressou nas categorias
de base do Esporte Clube Estrela de Nereu
Ramos com o treinador Oswaldo Rocha.Foi
efetivado na função de articuladordas jogadas
no meio-campo. Comandou com classe e

dinamismo o time de La Piccola Itália que se

sagrou'Irícampeão Juvenil (1963/64/65), da Liga
Jaraguaense de Futebol. Alçado ao time titular
ainda juvenil conquistou o torneio Simi Mattar
e oVice-Campeonato da 1 a Divisão.Em 1966
defendeu as cores do Esporte Clube Paraná;
no ano seguinte disputou a 1 a Divisão da Liga
Blumenauense de Futebol pelo Esporte Clube
Cruzeiro de Rio dos Cedros, quando foram
Vice-campeões. Em 1968 jogou pelo Acaraí, no
clube rubro conquistou o Torneio SimiMattar
e o Troféu Luiz GonzagaAyroso. Entre 1969 e

1971 integrou a equipe do Grêmio Esportivo
Iuventus que conquistou invicto o Campeonato
Regional. Em 1972 passou a defender o Dom
Pedro II de Corupá. Jogou pelo time corupaense
a CopaMiner de Futebol conquistando o título
de campeão. Na decisão deste certame sofreu
uma contusão grave: atingido criminosamente
por um adversário tevefratura exposta do
tornozelo e rompimento dos ligamentos. A
difícil recuperação o deixou longe dos gramados
por um longo período.Amedicina esportiva
da época não tinha o avanço médico-científico
dos dias de hoje e, Alírio ficou com algumas
limitações na articulação do tornozelo. -

Temeroso de não poder render omáximo de sua

potencialidadeparou de jogar profissionalmente
em alto nível, declinou de convites para integrar
grandes times do futebol catarinense. Pendurou
as chuteiras aos 25 anos, no auge da forma,
quando era considerado um dos melhores
volantes de armação do futebol barriga-verde.
Dedicou-se então a iniciativa privada sendo
muito bem sucedido. Hoje curtemerecida
aposentadoria, está feliz e de bem com a vida.
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contato@poracaso.com

acarronada
Olhai, tem mais uma edição do evento da galerinha do
Emaús fazendo a pedida do almoço de hoje. Começa às llh
lá na Matriz São Sebastião, onde os presentes podem fartar
se optando por dois tipos de massa e até quatro sabores
de molho. Pensando em quem prefere comer em casa, a

organização já concebeu entrega de porções em embalagem
para viagem. Valor por pessoa? R$ 12. Bon appetit!

ERIC DE LIMA

I

/
..�"��="'"

e Gustavo

Costa,
desconatraindo

,najá
tradicional

"Sacra

Feira", do
Sacramentwn

Pub

Os 10 de Stannis
Alô degustadores, termina logo mais o prazo de cadastro para o
sorteio dos 10 nomes integrantes da banca de degustação da nova
cerva Lager da Stannis. O evento de escolha de uma entre três
receitas será neste sábado, no Sacramentum Pub. Para concorrer,
basta enviar nome e telefone para o email contato@poracaso.com.
Mais informações acessem facebook.comlcervejastannis.

DIEGO JARSCHEL

........................................Taynara
Umlauf
desfilando
beleza e

simpatia
nos

corredores
do club

TheWay

estou
•

I o
Alanis

Morissette
- ThatI
WouldBe
Good

Tais Chaves,
18anos

Daza na cidade
Fãs da banda que estavam com

uma coceira atrás da orelha
e não sabiam o porquê, eis o
motivo: Dazaranha está com
retomomarcado a Jaraguá
do Sul, no dia 7 de julho, festa
no clube TheWay. Corram
pelas reservas. Telefone para
contato é 3376-4822.

ii
A luz viaja mais
rápido que o som.
Épor isso que

algumas pessoas
parecem brilhantes,

,1" A

ate que voce as

ouvefalando.
StevenWright

"

50 anos a mil
com Lobão
É hoje que um dos maiores
ícones damúsica brasileira

apresenta-se na Feira do Livro.
Garantiu a senha de acesso?
O bate papo com Lobão

começa às 19h; será sobre sua
autobiografia 1150 Anos a Mil",
e claro, sobre todas as loucas

experiências que músico teve

em sua vida. Liguem no

3372-3778 para mais infos.

DIEGO JARSCHEL

.. �.

. ....

.��.

Bárbara Buzzi F10riani em momento

de descontração no happy hour do
Madalena Chopp & Cozinha
..........................................................................................................

.

, ,

Vale marcar
Inverno é mesmo a estação da engorda! Outra
gastronômica, agora toda quarta-feira tem noite
de sopas no Salão do Bolão do Clube Baependi.
Anotem aí, bufê caprichado será sempre servido
no local, a partir das 19h. Entre sopas, massas e

cremes, são até oito opções para o público, além
de acompanhamentos diversos. Nadamal, hein?

ERICDELIMA

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

/······A beleza
radiante
de Betina
Muller

em tarde
de evento

naRoom
Music
&Arts

\ l; , ,i I , "
,_ d ,..
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P e ísão do TeDlpO
Fonte: Epagri e Tempo Agora

, � ..

, ,

t

Canoinhas
...
10 12.0

. -;-

SãoMigUel
dOeste
...
0° 12°

Ohapecó
...
-10 110

Joaça,ba,
...
-1° 10°

: ;",.,/

Feriado frio
no Estado
o ar frio e seco polar deixa
o tempo estável com céu
claro e predomínio de sol
em se. Temperatura baixa,
negativa nas áreas altas
do Oeste ao Planalto, com
geada em boa parte do
Estado, inclusive no litoral,
especialmente o Sul.Vento
de sudoeste a sul, fraco a

moderado especialmente
namadrugada e início da
manhã com rajadas. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

i,

: J*

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

. �".
z .

._

Nublado Trovoada Geada

, ,

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Oeste 7km/h
o 12h Vento não favorável Oeste 7km/h
o 15h Vento não favorável Sudoeste 6km/h
o 18h Vento não favorável Sudoeste 5km/h de possibilidade

de chuva,

Nenhum vento
favorável

zero%

. '

,

Você sabia?
o que é Forever Alone?
ForeverAlone significa "sozinho para sempre" e é
também um personagem cômico muito usado em
tirinhas para representar solidão e desilusão com a

vida. Foi criado em 2009 e se tornou um fenômeno
nas redes sociais. É representado por um desenho em preto e branco de
uma cara estranha, com forma de uma batata, com boca, nariz e olhos (de

o

onde supostamente saem lágrimas). Esse tipo de desenho é conhecido
como "rage face". As rage faces são memes muito populares na internet. �

Além dos'desenhos, os memes também podem ser frases, abreviações,
pessoas ou qualquer acontecimento que ganha fama instantânea.

udoku

, ..

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 �><3,,,: III

c
-eu
c.>
::I
-

C
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 2°e
MÁX: 17°e

SÁBADO
MíN: 7°e

\\\ MÁX: 18°e

#

DOMINGO
MíN: 11°e
MÁX: 21°e

Joiuville
...
70 20°

Jaraguá do ui,
...
3° 16°

Rfodo SUl
. ..
10 130

Use roupas
quentes,

principalmente
namadrugada

emanhã.

São Francisco do Sul
• Preamar
o 6h43: 1,3m
o 18h15: 1,6m
• B�ixamar
o10h41: O,2m
o 22h: O,2m

Jtajai
• Preamar
o 3h57:0,9m
o 16h23: 1m
• Baixamar
o 11h16:0,1m
o 20h05: O,5m

F1orianõpolis
• Preamar
o 16h41: 1,1m
o 23h19: 1m
• Baixamar
• 9h02: O,3m
·11h43:0,2m

Imbí'tuba
• Preamar
• 2h09: O,6m
• 15h56: O,5m
• Baixamar
.10h23: Om
• 23h24: O,4m

Florianópolis
...
8° 18°

São Joaquim
...
-40 90

Laguna
...
9° 19°

Criciúma
...
30 140 CHEIA 4/6

Tábua
das marés

r-�---+--�--+---r-�---+--���
;�10 �

"11
1'--�--+--�-+---1t----+--+---t----f I..:

12
lJ

��--�--�--T-���--�--�--;I
l.f

"13 11
1. As iniciais do cantor e violonista baiano Gil.ber� ___....._.......___,.__ ....__.. �

lo, da Bossa Nova I A nacionalidade do músico
8obMarley.

2. Abreviatura de Estados Unidos da América do
Norte I Saltador

3. Mulher novai Movimento do que.anda a se ar-

rastar, de rastos
4. (BoI.) Planta das montanhas J Relativo à lá
5. Coisa insignificante I (NE) Bornal, mochila
6. Pessoa intensamente admirada, que é objeto de

veneração / Tirar o no
·7. Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS I Pássaro

que se alimenta de frutos, de canto mavioso
8. Reconhecer como verdadeiro I Abreviatura (em

português) do Líbano
,.

9. Publicar ou ôe-claràtsolenemente I Sigla do Ma-�
"

ranhão.

MINGUANTE 11/6

• NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Bebida f-eita de aguardente, mosto e açúcar
2. (Fig.) Abrigo, refúgio
3. Truncar o' final de uma palavra por supressão de

sílaba ou letra
4. Aguçado, amolado
5. Aberto, exposto ao sol, ao ar, ao céu /1100, em

algarismos romanos
6. Em grande Quantidade (fem.) I O músico baiano

Gilberto
7. Uma planta marinha / Período de tempo
8. Instituto do Açúcar e do Álcool! Importante

cidade industrial de Minas Gerais, próxima a

capital do estado
, 9,. O símbolo químiCO do cianogênio, gás tóxico

,
e inflamável, obtido artificialmente e.usado em

soldagem e corte de metais / Maciez
10. Chegar tarde
11. Relativo às quatro primeiras semanas de vida
12. Ave das matas, da mesma família da seriema
13. (Gír.) Comida de má Qualidade.

VERTICAIS

, . I 1 'I

IIIU I '

J ,

2 3 4 5 6 7 8 9

1

4

5

fi
�

��---+--�--�--��---+--��i
7 �

��������I
..

8 !

t9
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Quer desafios'
moiõres?

.

Adquiro,
nossos [ole,ões, .

de revistos
j6 publi�odo s.
san 5 r.avisfas
em (ada volume

por um preto espedoU
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Pérola
1\ Ta quarta-feira, pelo meu

1'1fio vermelho, fiquei saben
do dessa: Um politico aqui da
urbe sorriso teria dito numa

festa entre colegas da impren-
sa, que iria aproveitar muito
esse feriadão de Habeas Cor

pus. Fala sério, excelência, é de
Corpus Christi - e Deus te per
doe. Será que ele tá devendo

algo à Justiça e soltou essa pé
rola inconscientemente?

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

Paciência é
uma árvore de
raiz amarga,
mas de frutos
muito doces.

Provérbio Persa

Moa Gonçalves

CASAMENTO
Durante a linda

cerimônia dia 2 de

jlUlho, na Capela do
Seminário Sagrado

Coração de Jesus em

Corupá, os noivos
Kely Prestini e

Rodrigo Paoletto,
com os pais da noiva
o casal RosaMística'

Forlin Prestini e
Evanio José Prestini,
ladeados pelo Bispo

Dom Irineu, Pe. Fábio
e Pe. Everton

lOUNGE

LINDOS Kely Prestini e Rodrigo paolétto
juraram_amor eterno, dia 2 de jlUlho

Pensando bem ...

o engano está no coração dos que maquinam o mal,
mas a alegria está entre os que promovem a paz. (LP)
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472107-.3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.kcyroshotel.corn.br

Fofocódromo
Contaram - me, não sei se é
verdade. O babado é mais ou
menos assim: um conhecido

_ político de Iaraguá teria ido a

um médico com as queixas de
disfunção erétil. O especialista,
que também atende no serviço
público, teria dito que não

passaria remédio algum.
"Cara de pinto mole, está
ferrando todo mundo, imagine
bom! ( ... ). Por favor, urgente,
aquela cachaça da reserva do
Lio Tironi?!

moagoncalves@netuno.com.br

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante Galo

Londrino. Um dos melhores
buffet da cidade.

�

E tri!
Para alegria dos meus.
queridíssimos amigos Adauto
e Sonia Schollemberg, Sport
Brasil, o filho Cristiano e

sua esposa Luciane estão

gravidíssimos de gêmeos.
Parabéns a toda família e que
venham commuita saúde.

Casa da Nonn.a
o meu amigo Odinei, da Casa

-

da Nonna, estámovimentando
uma concorridíssima

promoção para o Dia dos
Namorados.Vale conferir.
Acesse o Facebook da loja
e compartilhe a foto. Os

pombinhos que participarem
concorrerão a um jantar
maravilhoso para celebrar a
data tão especial

Todo dia uma
Depois de ficar sabendo que
um amigo comunicador e
dublê de jogador de futebol,
aquele que na linguagem
futebolística é considerado
um casca grossa, meia sola,
uma verdadeira ferida, estaria
usando'protetor para coxas. Cá
pra nós, não tenho outra coisa
a fazer, se não pedir uma bem
gelada na mesa doze. Por favor,
urgente, Jaime?!

ENCONTRO
O prefeito em

exercício Irineu
Pasold e o

Senador Paulo

Bauer, quarta
feira, durante
encontro com

colegas da
imprensa, na

casa de Pasold

�,�POR1?ol
� :J{)(._

Troféus e Medalhas

3275-4044

.ALMOÇO O renomado

escritor Ziraldo que veio

para a Feira do Livro de

Jaraguá e Ana Larissa

Bersing, ontem, no
Restaurante Típico Malwee

Leitor fiel
A leitor fiel de hoje é o amigo e estudante
de direito, HeltonAbreu, que sempre lê esta

coluna para ficar por dentro das novidades de
nossa sociedade. Valeu mesmo!

{4ZJ 3371 0277
wwwçasodClspjscjnas.Q�t
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Quer publicar sua foto' .

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ªr

Dia 3 foi O aniversário
de dois aninhos da

gatinha Isadora. Os
pais Atinor e Tatiane e a

irmã Ana Flora, desejam
muitas felicidades,

saúde e paz. "Que Deus

te abençoe! Te amamos!"

A EvaMarianna
Cavalheiro nasceu
no dia 8/8/2008. E
ontem comemorou

8 anos.

Os pais Adriana e

Juliano Baewnle

parabenizam
a rJlha Laís
Fernanda

Baewnle,que
completou dois
anos no dia 31.

Felicidades e

muita saúde!

Pablo Rafaeli

Rodrigues
completou

seu primeiro
aninho no dia
8. Parabéns

do pai Felipe,
Marilei,

Thainara,
irmão, Bruno e

da avó Ana

Dois cliques da pequena Rafaela Ayres, que
nasceu dia 31, trazendo muita alegria para a

.

mamãe Pamela Lais Marinoso Souza, para a vovó

Teres� AparecidaMarinoso e demais· familiares

QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2012 115 1 VARIEDADES

Raulino e Ana Possamai comemoraram
Bodas de Ouro no dia 28. O casal recebe o

carinho e os parabéns da rJlha Cida

Edite eWalter Leitzke comemoraram Bodas de
Ouro no dia 28, no salão nobre do Vieirense com
cerimônia religiosa e festa. Os rIlhos, genros,
nora e netos desejam muitas felicidades

Gervasio e Alzira comemoraram 44 anos de

casamento. Ele também faz '80 anos como

alfaiate. Os dois posam com o novo integTante
da família, Sheike da Silva

Jeni Grcia (C) recebe os parabéns pelo aniversário,
no dia 4. O rIlho Diego, a nora Carolina Hassel; o
rIlho Rodrigo e a nora LuziaMoreira, além da neta

Raika Helena a parabenizam e desejam felicidades

Os familiares e

'amigos parabenizam
Bruna Paholski. Ela
aniverSariou no dia 4.

Felicidades!

Os familiares e amigos
parabenizam'Stephanie
Gisela Mendes Padilha
de Lima pelo aniversário
comemorado no dia 4.

Todos desejam sucesso

e felicidades

Elis Dalsochio recebe
os parabéns dos pais
Adilar e Edi, da mana
Daniela e do noivo Beto

pela passagem do seu
,

aniversário no dia 5

Os amigos Fabrício,
Fábio e Guilherme

parabenizamValmir

Daugs pela nova
prorlSsão de modelo .

Desejam muito sucesso

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Luiz CarlosAmorim,
. Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.bl()gspotcom
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Meio ambiente e ecologia
D stamos na SemanaMundial doMeio
�biente e o dia 5 é o Dia da Ecologia
e do MeioAmbiente.Acho que, como o Dia

daÁgua, todo dia é dia do meio ambiente,
todo dia é dia de ecologia. E está mais do

que na hora de nos conscientizar-nos

disso, pois a natureza já não está mais
apenas dando avisos, ela está cansada
de esperar que o ser humano se dê conta
de que é preciso preservar o lugar onde
vive. Ela está se rebelando, mostrando o

resultado de tanto tempo de descaso e

desrespeito. Estamos vendo isso no Brasil
e em várias partes do mundo.
O que Mãe Natureza precisará fazer para
que nos convençamos de que estamos
destruindo nosso meio ambiente, nosso
planeta? Como diziam meus avós, ela
sempre pega o que é dela de volta. Ainda
mais em ela vendo que não estamos

cuidando nada do nosso planeta, não
estamos levando a sério o fato de que
se não tratarmos dele, ninguém o fará

por nós. E tratar dele, tratar do meio

Cinemà
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, 21h30
• Cine Breithaupt 3
• Madagascar 3 - Dub. -14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

Novelas

ambiente é tratar de nós mesmos.
A SemanaMundial do Meio Ambiente
está aí, então, para pararmos e refletirmos
sobre nossas ações, tão irresponsáveis
e nada preventivas para que tenhamos
nosso planetamais saudável para nós,
para nossos filhos e netos.

Que meio ambiente deixaremos para
o futuro? Haverá futuro para o meio

ambiente,para a vida, se continuarmos a

Precisamos devolver a saúde
ao meio ambiente, ao planeta,
para restabelecer a nossa

própria saúde.

agredir a natureza, destruindo
o ar, a água, o mar, o solo?
Não cuidamos do lugar onde vivemos,
fragilizamos a saúde do planeta,
envenenamos o ar, a água, a terra,
o mar. O resultado é a nossa saúde

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO. um
Rodrigo ampara Elisa, que afirma sentir que esteve presente no momen

to em que o quadro foi pintado. Verbena ganha permissão para se encontrar

com Rodrigo. Henrique tenta seduzir Laura. Clara garante a Miriam que Elisa

não fará Rodrigo feliz. Cris, Gabi e Tati se arrumam para o show de rock.

Jáqui vê Cris fotografar Kléber e descobre o plano da jovem de seduzir seu
marido. Gracinha aceita ir ao show com Jair, depois de ouvir Pedro combinar

com Priscila. Francisco se preocupa com o estado em que Cris chega em

casa. Gabi afirma que não vai morar na mesma casa que Cris. Kléber se

separa de Jáqui. Valéria invade a casa de Rodrigo e discute com Elisa.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO. 19H'
Liara cruza com Rodinei e os dois discutem. Sonia chega à Galerie com

Liara, Isadora e Ariela e encontra a loja toda grafitada. Elano avisa a Lygia que
o escritório está envolvido em um escândalo de compra de ações e sugere que
Conrado seja o culpado. Socorro serve a comida do bufê para Chayene e ela

acredita que encontrou uma comida melhor que a de Rosário. O celular de Más
lova explode e ela se queixa com Naldo. Rodinei fica sabendo que seu grafite
acabou ajudando a Galerie e visita a loja. Brunessa encontra Ariela e Humberto

na festa da Galerie. Liara descobre que Rodinei é o grafiteiro misterioso e apre-
. senta o artista aos convidados. Sandro convida Penha para sair

AVENI.,A BRASIL· GLOBO· 21H
Jorginho revela que Carminha e sua mãe biológica, mas Tufão não acre

dita. Jimmy paga a fiança de Cadinho. Noêmia corta as roupas de Cadinho e

o expulsa de casa. Monalisa afirma que não adiará o casamento com Silas.
.

Débora conforta Jorginho. Nina tenta disfarçar o prazer ao ver a tristeza de

Carminha. Leleco diz a Tufão que acredita que Carminha seja a mãe bIológi
ca de Jorginho. Verônica também expulsa Cadinho de casa. Tufão diz a Nina

que conversará C0m Lucinda. Max orienta Carminha a confirmar que é mãe

biológica de Jorqinho. Tufão chega à casa de Lucinda.

mmsCARAS-RECORD-22H
Eliza diz a Otávio (Martim) que eles não podiam fugir e deixar Maria para

trás. Martim sente desejo por Manuela e diz a ela que assumiu a identidade de

Otávio. Os convidados especulam sobre 0 filho imaginário do casal Zezé. Geral-
.

dine e Valéria garantem que o amor dos pais por Zezinho é real. Luma vê Tônia

e Edu juntos e afirma sentir inveja. Luma diz que eles deveriam se apaixonar e
cuidar do filho juntos. Edu argumenta que não acredita em casamento. Gabriel

acusa as mulheres da távola de quererem afastá-lo de Marina. Gabriel segura
Marina à força e faz um discurso em favor do casamento. Martim tenta seduzir
a babá, mas ela resiste: Martim acusa a babá de ter dormido com Otávio e ela

nega. Olívia dá um tapa em Martim. Eneida comemora os bons resultados de

sua reunião com a presidenta. Martim se joga para cima de Manuela. Zezé sus

peita que Zezinho esteja namorando. Flávia e Gino se beijam. Valéria fala para
Marina dormir com Flávia. Valéria se sente tonta por causa da bebida e vai se
deitar. Marina confessa a Flávia ter medo de Gabriel.
* o resumo dos capíhdos é de responsabilidade das emissoras.

fragilizada. Precisamos devolver a saúde
ao meio ambiente, ao planeta, para
restabelecer a nossa própria saúde.
Commuita urgência. Porque o tempo
está se esvaindo. Há que se trabalhar,
e muito, commuita urgência, pelo
restabelecimento da saúde do planeta.
Como poderemos nos redimir, se
cometemos incomensuráveis crimes
contra o meio ambiente, não cuidando

. direito da coisa mais elementar, do mais
básico, que é o nosso lixo? É assim que
cuidamos da natureza?
Infelizmente nós, os seres humanos,
fazemos questão de não aprender. Com
todas as tragédias que vêm acontendo

nos últimos anos, em função das

variações do clima, parece que não

aprendemos e continuamos a agredir
a nossa Mãe Natureza, poluindo-a de
todas as maneiras possíveis. Quando
vamos aprender? Haverá tempo?
Precisamos responder a
essa pergunta. Urgentemente.

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

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

Clique animal

�

I
I

::::�.
/'

-__

./

Um rottweiler e uma vira-lata, ambos muito dóceis e obedientes,
estão disporuveis para adoção. Eles foram recolhidos das nIaS

de Jaraguá pelo setor de Zoonoses e já receberam tratamento

veterinário completo: banho, castração, vacinação antirrábica e

chipagem para identificação. Os interessados devem entrar em

contato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275·3268.

Aniversariantes
7/6
Adelaide B. D. Ender
Ademar Grutzmacher

Adolpho Mahfud
Alida Victoria Grubba Rudge
Amauri Duncker
Ana F. Knihs
Ana FláVia Knihs
Anézia Emendorfer De Souza

Aparecida de Oliveira
Ariovaldo Xavier dos Santos
Arlete Felippi
Bethina Plautz

Claudiomir Luis Ersching
Doraci Mathias
Elis Angela Fachine
Elvira Rozza Pacher
Ema S. J. Baade
Eufrida P. Zoz
Evanir Hoffmann Heinert

" �
-

.;

Fabiano C. Bassanesi
Gilmar Peqçau
Guilherme J. Sasse
Heinz Kuhl

Ingrid B. Adan
Jane Casteller

Jarbas V" Adriano
Jean CanosValentini
Katia de Aguiar
Leticia da Silva Fritzke
Marcia R. Oliveira
Maria de L. Picolli
Odair Antonio da Silva
Onofre Costa

Regina H. Hoffmann
Ruthilda Muller
Vaiei F. Scoz
Valdir Bordin
Y.iviane SI' Weber Gessner.1i , ., I 11'; I I., t , , II
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OSCO O

CVl ÁRIES
.

I Suas ideias vão fervilhar. Estimule
os colegas e reúna aliados em tomo
de um objetivo em comum. Se quer
melhorar de vida, pense grande! Na
paixão, ouça o que seu par tem a dizer.
Se quer preservar sua união, seja leal
com quem ama Cor: pink.

,I j J

TOURO

Aposte em suas iniciativas, ideias e
soluções criativas para brilhar. Seu
empenho será reconhecido e pode
até receber um prêmio por algo que já
fez. Só não se afaste da famnia, muito
menos de quem ama Cor: bege.

II
GÊMEOS
Você poderá fazer novos e bons
contatos. Se deseja encontrar desafios
para progredir na carreira, troque ideias
com gente influente e siga em busca
dos seus ideais. No amor, émelhor
ouvir seu par e refletir com calma antes
de responder. Cor: tons pastel.

CÂNCER
Terá boas ideias para ampliar seus
horizontes, porém, não tenha pressa.
Espere o momento certo para fazer
contato. Demonstre comprometimento
com quem é leal a você. Com tanta

dedicação e channe, conseguirá con
quistar sua alma gêmea. Cor: vermelho.

LEÃo
Ofereça e aceite a ajuda das pessoas
nas quais confia. Atividades feitas
em equipe são as mais favorecidas,
gerando melhores resultados. A dois,
compartilhe dúvidas e tarefas com sua

cara-metade. Assim, pode contar .com a

ajuda do par. Cor:..branco.

VIRGEM
Não se aborreça por qualquer coisa,
isso pode trazer reflexos para sua
saúde: controle a ansiedade. No lar;
conte com o pessoal ao desenvolver
uma ideia No amor, estará ainda mais

exigente: ouça o par antes de fazer
cobranças. Cor: verde-claro.

..o.. .UBRA
Tome este dia mais divertido. Se você

compartilhar suas ideias com os

demais, vai obter a ajuda necessária:
pense nisso! O momento é de boas

relações com as crianças da famma
A dois, mostre sua lealdade e exija o
mesmo em troca. Cor: verde-claro.

ESCORPIÃO
Fuja de conflitos com as pessoas do
seu convívio. A famma será seu porto
seguro, porém a rotina doméstica pas-

\ sará pormudanças e todos precisarão
se adaptar. Você vai procurar o carinho
do par. Expresse melhor seus senti
mentos. Cor: tons claros.

SAGrrÁRlo
O dia é favorável para fazer alianças e
parcerias que favoreçam seu ambiente

profissional. É tempo de unir pessoas
com objetivos comuns e trabalhar
em conjunto. No campo sentimental,
aproveite o momento para compartilhar
sonhos. Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Momento favorável para realizar tarefas
difíceis. Terá boas ideias de como
melhorar a sua situação financeira.
Exponha seus planos à famma antes de
realizá-los. Faça soa parte para melho
rar o romance. Cor: tons claros.

� AQUÁRIO
� Com a mente funcionando a mil,

reveja alguns aspectos de sua vida
pessoal. Aproveite para fazer algumas
mudanças que deseja Mantenha sua

individualidade, fique um tempo só.A
lealdade é parte fundamental do seu
relacionamento a dois. Cor: preto.

PEIXES
Mantenha sigilo sobre projetos por
enquanto e tenha cuidado com boatos
envolvendo o seu nome. É melhor
observar os acontecimentos antes de
tomar uma atitude. No amor, conflitos
não estão descartados. Cor: pink.

I
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Trabalho escolar

Inspiração paraVovó Delícia
surgiu em [araguá do Sul

Em 1997, JulianaPatrício eAline Lopes
eram alunas do 2° ano do Magistério (En
sino Médio) no Colégio Marista São Luís,
em Jaraguá do Sul. Ziraldo estava para vir

à cidade para participar de um evento

literário, na época realizado no Ginásio
Arthur Müller. I�ssistimos ao filme do
Menino Maluquinho em sala de aula. e,
como tarefa, a professora Sirley Schappo
pediu que escrevêssemos um pequeno
livro inspirado no filme. Elas criaram en

tão, um pequeno livro com o título "Vovó
Radical". "Era a vovó que todos gostariam .

de ter, andava de moto, de skate, ouvia
rock e era muito companheira da neta",
explicaram Iualíana e Aline. O trabalho
foi mostrado para Ziraldo, que acabou
criando a personagem "Vovó Delícia".
As duas estavam ontem na palestra e

aguardaram um bom tempo para conse-

Novos projetos
Ziraldo está produzindo uma série de dez livros que

será chamada de "Meninos do Espaço". Cinco já estão

prontos. "Ainda restam cinco, assim garanto mais alguns
anos de vida", disse, com bom-humor.

guir autografar livros e tirar fotos com Zi
raldo. Atualmente, Aline é professora nas
escolas CristinaMarcatto, no bairro Iara
guá Esquerdo, e na Escola Francisco de

- Paula, no bairro demesmo nome. Juliana
está cursando faculdade de Pedagogia.
Já a professora Adriana Strauch veio de
Blumenau especialmente para assistir à

palestra. "Sou fã e minha filha também".
Márcia Tavares, que lecionou para tur

mas de 1 a a 4a séries durante 20 anos e

também deu aulas no curso de Pedago
gia, na antiga Unerj, também fez questão
de prestigiar a presença de Ziraldo. "Con
corda com ele quando diz que é preciso
trazer o conhecimento para o aluno de
forma prazerosa". As pequenas Letícia e

Camila, de 6 anos, assistiram toda a pa
lestra e aguardaram pacientemente para
conseguir autógrafos em seus livros.

Repressão F� Aline (E) e Juliana (C) inspiraram wn dos

personagens de Ziraldo, lançado em 1997

Aos jornalistas, no final da palestra e sessão de autógrafos, Ziraldo
comentou sobre o Pasquim. "Era como uma válvula de escape em meio
a tanta repressão, mas a publicação não durou muito tempo", disse ele,
referindo-se à ditadura militar, quando chegou a ser preso.

Arturo Nunez �=
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA

'LI'

Tema: Gestão de Marcas

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

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

Marcos Samaha
Presidente e CEO doWalmart Brasil

Palestra: O Segredo das Empresas de Sucesso

PAI�JEt
As Boas Práticas
de Gestão e

Governança

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

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

Tema: Criatividade

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 Globallnstitute (MGI) - USA

Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e
Uder de Prática de Operações da América latina

Sidney Ito
SÓcio Uder em Governança Corporativa e

Gestão de Riscos KPMG Brasil e Améríca do Sul

Alberto Emmanuel Whitaker
_
Conselheiro Empresarial e Especialista em Governança Corporativa

David Cohen MODERADOR

Diretor Editorial da Revista Época Negócios

Apoio Oficial

FUNTURISMO "l_� II�.'.', d
_.- �=�-

Apoio de Midia

:�OO

Realização Promoção

I I.OPERA
h.lU" {Q,,,.!,tlfl'

Contabilidade
Consultoria Empresarial
I:i�, OI1&2&W1l

Confiança

txperiêflcf�
'R€$f!on,�.:-)bt i l(ide

Credibilidade

www gumz.com.br

(47)3311-4747

gumz@gumz.com.br
Ul'IIA f'UCElIlA QUE Dó tEtrfO. Desde 1978

.

CON�IRA A PROGRAMAÇÃO:
• HOJE:
• 9h· Início das atividades.
• 9h15, 10h, 14h15, 15h· Espetáculo "Tecnópolis: a cidade sem livros", da Cio. Colher

de Pau, de Jaraguá do Sul (Maratona de Contos do Sesc). Um espetáculo sobre a

descoberta da leitura de forma prazerosa e com muita imaginação.
• 10h às 13h· Intervenção "O palhaço amarelo", com Rubens Franco, do Grupo Gats.
• 19h· Lobão a mil, com Lobão. ícone da música brasileira, Lobão é conhecido por sua

irreverência, e pelos sucessos "Me Chama", "Revanche", "Vida bandida", "Viaa louca

vida" e "Corações psicodélicos". Em 2010, lançou sua autobiografia "50 Anos a Mil",
que conta desde suas histórias da juventude, até suas experiências como músico. Em

2005, ele começou a trabalhar com televisão. Nesta época, apresentou o programa

Saca Rolha, na PlayTY, e de 2007 a dezembro de 2010 foi apresentador na MTV Brasil.

Em novembro de 2011, assinou com a Rede Bandeirantes para apresentar o programa A

Liga, no lugar do humorista Rafinha Bastos.
• 21 h ",Encerramento das atividades.

• 8 DE JUNHO, SEXTA·FEIRA
• 9h· Início das atividades.
• 9h15, 10h, 14h15, 15h· Espetáculo "No país dos dedos gordos" da Cio. Alma Livre,
de Jaraguá do Sul. Trata-se de um mestre cuca que aparentemente vem dar uma aula

de culinária. Alegre e simpático vai contando, interpretando e preparando algum quitute
em cena. Todas as idades.

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

· Adaga em Flor.
.

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

• 21 h . Encerramento das atividades.
*A Feira do Livro foi prorrogada até às 19h deste sábado.

.

,

www.ocorreiodopovo.com.br
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Feirá do Livro

'1\ leitura facilita a vida'; diz Ziraldo
Cerca de 500 pessoas
acompanharam ontem a

palestra do jornalista e escritor

JARAGUÁ DO SUL
. Elisângela Pezzutti

Com quase 80 anos de idade, Ziraldo mos
, trou muita energia, paciência e simpatia
com quem esteve ontem na Feira do Livro,
prestigiando sua palestra. Falou por mais
de uma hora, autografou centenas de livros

.

e ainda concedeu entrevistas a todos os jor
nalistas que aguardaram para falar com

ele. Em torno de ,500 pessoas - a maioria
alunos e professores - lotaram o auditório.
ZiraldoAlves Pinto, mineiro, nascido em 24 de
outubro de 1932, épintor, cartazista, jornalista,
teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor.
Porém, entre tantos títulos, hoje prefere que se

refiramaele apenas como escritor e cartunista.
"Deveria existir um curso para ensinar a gos
tar de ler", declarou Ziraldo. Ele citou o caso

de crianças que nascem misteriosamente
/

encantadas com os livros e a leitura. "Mas é

possível fazer a criança que não gosta de ler
se interessar pelos livros. Leiam para seus fi
lhos, leiam juntos com seus filhos, o ganho é.
imenso", aconselhou. "Aleitura facilita a vida,
são informações projetadas na alma. Ler abre
a mente para outras curiosidades. É preciso
observar as potencialidades da criança".

Crescimento

Ler deve serum
,.",

prazerenao
uma obrigação
Ziraldo afirma que ler pode ser mais pro

veitoso do que estudar. "Eu nunca estudei,
sempre enganei o professor", brincou, com

pletando que ia bem na escola porque lia
bastante. "Podia tirar nota baixa nas pro
vas, mas ganhava dez em redação". Segun
do ele, mais importante que aprender gra
mática é ler, pois quem lê aprende a escrever.

"Devia existir um curso para ensinar a gostar de
ler. O adulto que não aprendeu a gostar de lei
tura enquanto criança está perdido", afirmou.
O escritor e cartunista observou que a grande
maioria das pessoas que usam a Internet "não
sabe escrever, não completam o raciocínio, não
sabem fazer concordância, não sabem se é ç ou
SS". Na sua opinião, atualmente existe um es

forço da sociedade em prol da leitura e a Feira
do Livro é um exemplo disso.

www.ocorreiodopovo.com.br
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SIMPATIA O palestrante falou por mais de uma hora e deu muitos autógTafos
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'� escrita nasce da observação. As
vezes, você está no meio de uma

conversa e diz 'opa! Isso dá um livro"'.

Ziraldo, escritor e cartunista

Infância

'(MeninoMaluquinho é um jeito de ser'
-

O personagem mais conhecido de Ziraldo,
Menino Maluquinho, foi criado em 1980 e,
como todos os personagens ehistórias, nasceu
do seu contato com o público. "OMeninoMa

luquinho não tem sexo, é um jeito de ser, sentir.
É o reflexo das crianças, com sua inquietude
e curiosidade. Podemos contrapor ele com o

personagem Calvin (do autor norte-america
no BillWatterson). Os dois são diferentes, mas
amaneira de sentir, sofrer, ser feliz é amesma".
Até criar o Menino Maluquinho, Ziraldo era

chargista político e já tinha escrito o livro
Flicts. Ele contra que o sucesso do persona-

gem mudou a sua vida. Sobre o ato de es

crever, afirmou ainda que "a escrita nasce da

observação. Às vezes, você está no meio de
uma conversa e diz 'opa! Isso dá um livro"'.
A Professora Maluquinha, por exemplo, foi
inspirada em uma professora que ele teve

na infância. "Ela chegava à sala de aula e nos

dava gibis para ler, enquanto ela ficava lendo
romances. Um dia pedimos para a professora
ler o livro para nós e depois ela pediu para que
cada um lesse um trecho. Assim, todos come
çaram a treinar a leitura para não fazer feio em
frente à classe", relembra.

uinta-feira no
confira nesta � d Povo, vídeo

O CorreIO o
·

site do Ziraldo na FeIra
Co111 o 111�stre á do Sul!

L·vro de Jaragu.do I , br r-\·odopovo.com. ""
__....naJ' ocorreI

Acesse w- W.·
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Cidadesse enfeitam

para festa católica

1ft

I

muito bonito mesmo", lembra
Valério Rincos. Este ano as duas
netas e uma filha o acompa
nham este momento de inte

gração e religiosidade.

Missa, procissão e almoço de celebração
estão previstos para este ano na regíão

JARAGUÁ DO SUL
········· .. • .. 1·· .

"
.

Debora Remor

A delina Campestrini espe-
1"\.ra ansiosa pela confecção
dos tapetes da festa de Corpus
Christi, pois há dois anos não

participa. "Um ano foi por cau
sa da chuva, no outro eu tive

problemas de saúde. Agora vou
matar a saudade dessa festa tão

bonita", comentou ela, olhando
os sacos de serragem e as flores

já armazenados na Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz, no bair
roVila Nova.
Celebrado na religião católica,
Corpus Christi acontece sem-

pre 60 dias depois da Páscoa.
Assim como os cristãos do

bairro e de outras comunidades,
,

Adelinavai participar da celebra
ção na Igreja Matriz São Sebas

tião, para amissa das 9h e depois
segue a procissão pelas ruas do
Centro de Jaraguá do Sul.

.

Também na Ilha da Figueira,
a festa de Corpus Christi está
mexendo com a comunidade.
Eles se reúnem na frente da

Igreja São Benedito para ir jun
tos à Matriz, e começam ainda
de madrugada a preparar os 60

metros de tapetes de rua. "Todo
ano pegamos o mesmo trecho,
dá trabalho mas fica tão lindo,

Preparativos

Quem se adiantou foram os

devotos da Igreja do Sagrado
Coração de Jesus, em Massa

randuba, que desde a tarde de

ontem já enfeitavam as ruas

próximas à matriz. Os tapetes
de flores, serragem, tampinhas
e papel ocupam cerca de 500

metros, e namanhã de hoje vão
ganhar reforço de mais 400 me
tros de pétalas para a procissão,
depois da cerimônia, às 9h.

Há 15 anos envolvida na

produção de tapetes da festa de

Estou com saudade

de fazer os tapetes
da festa de Corpus
Christi, esse ano
vai estar muito
bonito mesmo.

Adelina

Cam.pestrini

.
...

ATENDIMENTO AO PUBLICO NO FERIADO

• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de Saúde - Fechados no feriado;
sexta e sábado horário das 7h às 20h
• Centros de Educação Infantil- Apenas
algumas unidades abrem com plantão
conforme levantamento junto aos pais;
• Biblioteca Pública Rui Barbosa - Fechada,
reabre apenas na segunda-feiro;
• Museu Histórico Emílio da Siva - Abre

na quinta e sexta das 9h às 21 h, com
programação especial da Feiro do Livro; no
sábado e domingo não funciona
• Samae - atendimento em regime de plcníõo
pelo telefone 21 06-91 00;

• Coleta de lixc) - não haverá coleta

no feriado, sexta e sábado funciona

normalmente;
• Delegacia de Polícia Civil- plantão
pelo telefone 3371-0123;
• Delegacia Regional- fechada

• Supermercados Angeloni -das 8h às 20h;
• Supermercados Brasão - das 8h às 20h;
• Supermercado FortAtacadista - das 7h às 22h;

FEC�ADO Comércio de Jaraguá não atende

amanhã e reabre na sexta, no sábado faz

horário do Sábado Legal, das 9h às 17h

SHOPPING BREITHAUPT
• Hoje atende com o horário de

domingo, das 14h às 20h, sexta
e sábado em horário normal;
• Alameda de serviços - aberta

das 14h às 20h;
• Americanas - atende das 12h às 21 h;
• Havan - atendimento das 1 Oh às 22h;
• Praça de alimentação e lazer - atende

das 1 Oh às 22h;
.• Hipermercado -aberto das 8h às 22h;
• Farmácia - das 1 Oh às 22h;

• GUARAMIRIM

• Centros de Educação Infantil- Apenas
quatro unidades funcionam em regime de

plantão, das 6h45 às 17h30;
• Postos de Saúde - fechados; atendimento s

erá feito na emergência 24h no Hospital
Padre Mathias Maria Stein;
• Coleta de lix� - normal;
• Delegacia de Polícia Civil- Plantão

para o público;
• Comércio - Lojas fechadas no feriado, .

na sexta-feiro funciona em horário normal,
no sábado, das 9h às 17h;
• Águas de Guaramirim - plantão
pelo telefone 0800-6433-803;

• Defesa Civil- plantão pelo 9201-3077;
• Conselho Tutelar - plantão pelo 9201-3265;

fi SCHROEDER
• Postos de Saúde - fecham no feriado e

reabre somente na segunda;
• Coleta de lixo - atendimento normal;
.• Delegacia de Polícia Civil- íechodc,

Corpus Christi de Guaramirim,
Maria Bernadete Pellensi da

Veiga continua se emocionan

do. "Existe muita união entre

nós, pois desde janeiro estamos
organizando material e temas",
contou ela. Maria Bernadete
faz parte do grupo de 150 devo

tos, que começou o trabalho já
nesta madrugada e aguardam
ansiosos amissa das 9h e a pro
cissão, que deve reunir 1,5 mil

pessoas na Igreja Senhor Bom

Jesus, no centro. A comunidade
do bairro Avaí celebra pela pri
meira vez o Corpus Christi na

paróquia Santos Anjos.
A confecção dos tapetes

também foi confirmada em Co

rupá, mesmo com uma chuva
de pouca intensidade, as ruas

serão enfeitadas para receber a

procissão que sucede a celebra

ção na IgrejaMatriz São José.
Os cristãos de Schroeder vão

se reunir no bairro Braço do

Sul, onde a missa será realizada
na Igreja São Pedro, às 9h. Em
caso de chuva forte, a procissão
de todas as cidades será cance
lada e apenas as missas vão ser

feitas nas igrejas.

• Comércio - no feriado as lojas ficam
fechadas, e sexta e sábado funciona

em horário normal;

CORUPÁ
• Postos de Saúde / Pronto Atendimento -

fechados;
• Coleto de lixo - normal;
• Delegacia de Polícia Civil- fechada;
• Comércio - no feriado as lojas ficam
fechadas, sexta funciona em horário normal,
e no sábado o comércio abre em horário

estendido das 8h às 16h;

• MASSARANDUBA
• Postos de Saúde - fechados; sexta
funciona normalmente
• Coleto de lixo - atendimento normal;
• Delegacia de Polícia Civil- fechada;
• Comércio - no feriado as lojas serão
fechadas, na sexta e sábado

funcionam normalmente .

• Supermercados Breithaupt -das 8h às 21 h;

A �sso�iação Beneficente Novo Amaph$ é uma

. Tera locattzada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, JlO município de Jarafluá do Sul�

��;áibtóbJétIV 110 Ali' é Q alá otlênti�(!
prevenir, reabilitar e rassociallzar O dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

f�milia(e.s�m particu!af e a socil';)oade em geral,
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onto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

DesiStir diante das dificuldades?Nunca!
Antes de escrever sobre a per

gunta acima, faço questão
de partilhar um pequeno conto

que li há muito tempo atrás, eis
o conto:

Dizem que certa vez, um tu

rista americano foi passear na

cidade do Cairo, no Egito. No seu

passeio pela cidade conheceu
um sábio homem, e para seu es

panto, o velho homem vivia num

quarto muito pequeno, simples
e completamente abarrotado de
livros. Apenas havia uma cama

para o descanso diário e uma

mesa para as refeições.
O turista questionou:
- Onde estão seus móveis,

seus bens?
E o sábio em vez de responder,

retrucou com uma pergunta:
- E onde estão os seus?
- Os meus? Estão na minha

casa, só estou de passagem por
aqui.

E o sábio respondeu com

duas palavras:
- Eu também.
Tenham certeza que estamos

apenas de passagem por este

mundo. Pergunte a si mesmo: O

que estou carregando? Permita
se parar alguns minutos e fazer
uma reflexão, e desejo que ao

final dela, você chegue a con

clusão de que apenas uma coi-

sa continuará para sempre com

você: o bem que você faz para si
mesmo e para os outros.

O que quero partilhar com

vocês leitores hoje é um episódio
da vida do historiador e ensaísta

inglês, Thomas Carlyle. Conta-se
que logo que ele conclui o segun
do volume de sua "História da

Revolução Francesa" entregou
os escritos para John Stuart Mill,
para que o mesmo fizesse suas

observações. Millleu os escritos
e após emprestou-os para um

amigo.
Ocorre que este amigo após

lê-lo, deixou-os na escrivani

nha. No dia seguinte, enquan
to, a criada, procurava alguma
coisa para acender o fogo na la

reira' esta encontrou a pilha de

papéis soltos e, achou que eram

rascunhos antigos, e lá se foram
os escritos de Carlyle. O que ti

nha custado anos de trabalho foi
transformado em cinza, em al

guns segundos!
Quando Mill, contou a devas

tadora notícia a Carlyle, o mes

mo ficou atônito com sua perda
e não conseguiu fazer nada por
várias semanas.

Depois de um tempo, Carly
le, estava sentado na varanda de
sua casa, e observou um pedrei
ro reconstruindo uma parede de

tijolos. Pacientemente, o simples
homem colocava tijolo sobre

tijolo, e cantava uma alegre me

lodia. Carlyle pensou: "Pobre ho
mem, como pode ser tão feliz e

alegre quando a vida é tão fútil"?
Porém após alguns minutos,

teve o pensamento: "Pobre ho

mem, sou eu, estou aqui senta
do junto à janela, queixando-se
e lamentando, enquanto aquele
homem reconstrói uma casa que
durou gerações".

Então levantou-se da cadeira,
e começou a trabalhar no segun
do rascunho da História da Re

volução Francesa. Não importa
se este fato aconteceu mesmo

ou se foi romanceado pelos his
toriadores que vieram depois de
Thomas Carlyle. O que realmen
te importa é a lição que fica para
nós. Desistir diante das dificul
dades? Nunca.

E saibam que cada dificulda
de que você passa em sua vida,
é um degrau que o conduz para
cima. Você pode sair do mais

profundo buraco, caso não se

dê por vencido. E saibam que o

mesmo Deus que fez o limão é o

mesmo que fez o açúcar para que
você possa transformar em limo
nada. Acredite em si mesmo, e

você irá conseguir superar as di
ficuldades.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -

SAMAE - JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 98/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER CONTINUADO PARA

SERViÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/6/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 25/6/2012 14h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos ad icionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Dlretor Presidente

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, ESTA
DO DE SANTA CATARINA, através da Secretaria Muni

cipal de Saúde, em cumprimento ao disposto na Consti

tuição Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município,
as normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa

Catarina, e demais matérias que regem a espécie, torna
público que fará realizar o Processo Seletivo n° 007/2012,
que tem por objeto a seleção e contratação de pessoal por
prazo determinado para preenchimento de 8 (oito) vagas
de emprego público existentes no quadro de funcionários
do Município e as que ocorrerem dentro do prazo de vali
dade deste Processo Seletivo, o qual se regerá pelas re

gras do Edital e seus anexos.

Inscrições: de 12 de junho de 2012 a 11 de julho de 2012,
pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Municipal
de Saúde, localizada na Rua Henrique Friedmann na. 415
- Centro, Guaramirim/SC, serão gratuitas e estão condi
cionadas à entrega da documentação comprobatória.
Data das Provas: 15 de julho dê 2012.

--

O inteiro teor do Edital estará disponível no "site" www.

guaramirim.sc.gov.br no "Iink" Concursos e Processos Se

letivos, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato
à obtenção desse documento.

Informações através fone (47) 3373-6255.

Nilson Bylaardt
Prefeito Municipal
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Cuidado

Ciclovia sem

sinalização
Outro problema analisado
no bairo Vila Nova é a falta de
tachões para dividir a pista de
carros da ciclovia. O presiden
te daAssociação de Mora

dores, Sérgio Zapella, conta
que antes da via passar pelo
recapeamento havia a divisão,
mas hoje o trecho conta ape
nas com uma faixa pintada na
cor vermelha. "O ciclista não
tem segurança nenhuma",
observa. O diretor de Trânsito,
Marcia Ribas explica que os

tachões chegaram na última

segunda, e que o setorde
Obras e Serviços Públicos da
Prefeitura espera amelhora
do tempo para iniciar
a colocação do material.

Diversão

de Moradores, Sergio Zapella,
explica que já existe um pedi
do naPrefeitura para a instala

ção dessa área. Ele conta que
a associação está solicitando

doação de um terreno, na qual
seria implantado um parque
infantil e uma academia ao ar

livre. "A prefeitura disse que
como é ano de eleição preci
sam adiar a entrega do espa
ço", lembra.

Já a estudante Amanda

Panstein, 14 anos, conta que
o irmão, Alex Pastein, 17, não

I

tem onde jogar futebol no

bairro. Ela explica que há um

tempo tinha um campo de fu

tebol, mas nos últimos anos

Uma das obras foi

a faixa elevada em

frente ao posto de

saúde, mas isso
não resolve
o problema.

A

TRANSITO Falta de redutores de velocidade dificulta travessia dos pedestres

Vila ova

Comunidade
/

pedemais
segurança

Uma das reclamações dos moradores é com

os perigos do trânsito na rua 25 de Julho

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

SamiraHahn

A falta de segurança no trân
I\sito é um dos lamentos de
moradores do bairro Vila Nova.

A região fica localizada perto da
área central da cidade e convive

com uma rotina de intenso mo

vimento de veículos e pedestres.
A secretária Priscila Emig, 22

anos, foi testemunha de alguns
acidentes envolvendo automó

veis no bairro. Ela reclama da fal
ta de redutores de velocidade na

rua 25 de Julho. Ela conta que o

último acidente de trânsito foi
na semana passada, quando um
pedestre foi atropelado, sem gra
vidade, por um carro. Na opinião
de Priscila, a alta velocidade e a

falta de respeito dos motoristas

são os principais problemas da

região. "Os carros não param
nem na faixa de pedestre", afirma.

O presidente da Associação
de Moradores, Sergio Zapella,
conta que diversos ofícios fo-

ram enviados à Prefeitura, mas
até agora poucas ações foram

tomadas. "Uma das obras foi a
faixa elevada em frente ao posto
de saúde, mas isso não resolveu
o problema", lembra. Para ele, a
rua precisa de mais redutores,
como em frente ao Centro de

Educação Infantil Nina Baby.
A aposentada Hildgard

Meier, 62 anos, também critica

a 'alta velocidade dosmotoristas.
Elamora no bairro há três anos,
e conta que sai para passear to

dos os dias. Hildgard explica que
por diversas vezes precisa ir até
a sinaleira para conseguir atra
vessar' já que os motoristas não

respeitam a faixa de pedestre.
O diretor de Trânsito e Trans

porte de Iaraguá do Sul, Marcia
Ribas, explica que o trânsito do

bairro está sendo' analisado, e

que as ações pensadas vão trazer
melhorias na segurança de pe
destres e motoristas. "Haverá re

forço na�pintWia I�e faixas, sinali
zação e 'abertura de ruas", afirma.

Sergio Zapella,
presidente da

Associação de
Moradores

Falta de área de lazer é uma carência
A ausência de espaço para

lazer e descontração também

é motivo de descontentamen
to de alguns moradores do
bairro Vila Nova. A costureira

Ivone Richter, 47 anos, recla
ma da falta de parque para o

filho, João Victor Richter, 12,
brincar. Para ela, uma área

com brinquedos ou campo de
futebol poderia ajudar várias
mães que moram em aparta:
menta e não tem lugar para
os filhos se divertirem. Ivone
conta que um dos motivos das

crianças ficarem muito tempo
na televisão é a falta de espa

ços públicos de lazer.
O presidente daAssociação

foi instalada uma empresa
no local, e que agora o irmão

e amigos não se encontram
. .

mais para Jogar.
O presidente da Funda

ção Municipal de Esportes
(FME), Valdir Bordin, rebate o

posicionamento do presiden
te da Associação do Bairro. Ele
disse que não existe nenhuma

solicitação para a construção
de área de lazer no bairro. Bor
din explica que a comunidade
deve fazer esse pedido e verifi
car unia área na qual o proprie
tário queira negociar com a

Prefeitura. Em relação ao pedi
do já feito pela associação, ele
conta que desconhece o oficio.

FOTOS MARCELE GOUCHE

ESPAÇO Terreno que a associação solicitou para a criação da área de lazer
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IPI reduzido

Carro zeradomais
acessível aos bolsos

Descontos que variam de 5% até 11%

aquecem as vendas de automóveis

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

1\ s primeiras semanas de ofer
.l1..tas de veículos novos com o

Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI) reduzido, as con
cessionárias de Iaraguá do Sul
contabilizam bons resultados
nas vendas.

A redução de 5,5% até 11%
atraiu consumidores e aumen

tou as vendas em Jaraguá do Sul.

Segundo o diretor da Caraguá
Auto Elite de Iaraguá do Sul, Edi
nelsonMaxGóes, o aumento das
vendas chegou a cerca de 20%
desde o dia 21 demaio, quando a

medida entrou em vigor, e a pro
jeção até agosto, quando termi
na a ofertas, os negócios sejam
pronussores,

Na visão de Góes, a medida

implantada pelo Governo Federal

para aumentar a demanda no se

tor automobilístico surtiu efeito.

RENAULT
SANDERO 1.0

VALOR

NORMAL:

R$ 28.500
COM IPI

REDUZIDO:

R$ 25.990

Redução de 8,8 %

PAGAMENTO:

Sem entrada + 48x

Ele explica que nesses últimos 15

dias, a empresa chegou a vender
25 carros a mais que o normal.
Para ele, a vantagem é enorme na

compra de um carro novo nesse

período. 'Além do IPI reduzido, a
concessionária também reduziu o
valor do carro", afirma.

Para o gerente da Ford Mo-
.

retti, Marcelindo Mannes, o au

menta de 40% nas vendas não

está relacionado apenas na redu

ção do IPI, mas sim a redução da

margem de lucro que a própria
concessionária aderiu.

Mesmo com as ofertas tenta
doras, ele. observa que os clien
tes enfrentarão dificuldades na

aprovação dos créditos. I� me

dida adotada pelos bancos, em
virtude da inadimplência do

consumidor, é exigir 'mais ga
rantias. Por isso aumentaram as

exigências na hora da compra. A
aprovação de financiamento de
100% estámais difícil", afirma.

f'

VOLKSWAGEN
GOL 1.0

VALOR

NORMAL:

R$ 30.970 COM IPI

REDUZIDO:

R$ 27.904

Mannes ainda ressalta que
existe uma relação entre a taxa

de juros e o valor de entrada.

Quanto maior a entrada, menor
será a taxa de juros aplicada no

financiamento. I� compra de um
carro com entrada de 50% terá
a taxa de juros menor do que a

compra do mesmo carro com a

entrada reduzida para 20%", ex
plica. O imposto normal varia de
1,95% a 1,98% ao mês.

Já na concessionária Chevro

let, o vendedor Mauricio Tavares,
diz que a redução do imposto
dobrou as vendas na última se

mana de maio. Ele conta que
depois do anúncio suas vendas
cresceram em 50%. I�té o dia an-

.

teriar à redução eu tinhavendido
seis carros, na última semana fe
chei o mês com 12", conta.

O gerente de vendas da con

cessionária Fiat Iavel, Paulo Dal
piaz, diz que as vendas do carro

\

Uno Mille aumentaram em 20%.
Ele explica que o período da re

dução deve durar por 90 dias e

após essa temporada o valor do

imposto normal vai voltar grada
tivamente.

CIlEVROLET
CELTA 1.0

VALOR
NORMAL:

R$ 28.008
COM IPI

REDUZIDO:

R$ 23.988

EDUARDO MONTECINO

conhecimento da redução do
IPI. Não perdeu a oportunida
de e fechou o negócio. Deu de
entrada o Gol 1.0 2001, ava
liado em R$ 13 mil, e pagou
o restante. O valor totàl foi de
R$ 48,9 mil. 110 preço normal
seria de R$ 53 mil. Consegui
uma boa economia, de quase
R$ 5 mil, com essa redução. É
outra coisa sair com um carro

novo", comemora Ersching.

ALEGRIA Sérgio economizou quase R$ 5 mil

na compra do Voyage com o imposto reduzido

Para ele, assim como o carro novo, da redução do imposto a revenda
o usado ficou mais acessível, mas chegava a vender cerca de 60 car

as taxas de juros continuam altas. ros pormês.Agora são 45 veículos.
O proprietário da loja Circuito Abreu explica que para continuar
Veículos, Edson Miguel Abreu, 47 competitivo e atuantenomercado
anos, não teve um bom resulta- tiveram que reduzir os preços dos
do até agora com amedida adota automóveis em cerca de 20% do

pelo governo para beneficiar. ,(!) VFl10r d� tabela. ;� consequências
I I i i', if I i .! t L I

__ r..r I
carros novos. Ele conta que ante

I são desdedesvalorízaçãó do carro

Na garagem

Enfim, o primeiro novo
Sérgio Ersching, 34 anos,

era só alegria. Depois de três
carros usados, ontem ele saiu
da concessionária Caraguá
com o primeiro carro novo que
comprou na vida, um Voyage
Comfortline 2012 completo.
Mas até concretizar a compra,
passou por várias negocia
ções. Com o passar do tem

po ficou namorando outros

carros no mercado, até tomar

FORD
FIESTA 1.0

VALOR
NORMAL:

R$ 31.980 COM IPI

BEDU'Z,IDO:

R$ 29.200

Redução de 9,9%
PAGAMENTO:

Entrada 500/0 + l2x

Redução de 7,7%
PAGAMENTO:

Sem entrada + 60x

FIAT

NOVO UNO

Redução de 8,7%
PAGAMENTO:

Entrada 200/0 + 60X

VALOR

NORlVIAL:

R$ 28.000· COM IPI
REDUZIDO:

R$ 24.200

Redução de.8,3%
PAGAMENTO:

Entrada 300/0 + 80X

usado até edução das vendas", diz.
Giovani Sávio Franvoi vende cer

ca de 30 carros por mês. Para ele,
a quantidade de negócios não vai
reduzir, já que para a compra do
usado o valor e as condições de

pagamento são mais acessíveis.

"Quem baixa o preço vendemais",
avalia.

Mercadomais competitivo para as revendas de usados
Enquanto os donos de con

cessionárias festejam as boas
vendas com o IPI reduzido, quem
depende das vendas de carros

usados observa esse cenário
como um desafio maior na com

petição para atrair a clientela.
O dono da revenda Mauro Veí

culos, há 18 anos, Mauro Fábio

Koch, 38, o mercado automobi
lístico estava parado, e a queda
no imposto movimentou esse

cenário. I� redução foi positiva,
já, que fez o consumidor sair de

casa", afirma. Ele explica que an

tes vendia cerca de 20 carros por
mês, e que até o momento não

sentiu a redução desse número.
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* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do cr X-Team. Espeeialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayTba.i, Boxe e Mestre Intemaeional de Kickboxiug.

David Tomio de Mattos, o Xitão*
x-team_team@hotmail.com

Guerra
Uma verdadeira guerra esta marcada para o dia 21, no MI Challen

ge que acontece na Rússia. Será entre o brasileiro Pedro Rizzo (ex
-campeão do UFC) e o discípulo direto da 'lenda' Marco Ruas, o russo

apontado pelamaioria dos fãs de lutas como o melhor da história, Fedor
Emilianenko. A luta promete muita trocação, pois ambos são apontados
como os melhores strikers de sua categoria. Mais do que tudo, será per
feito acompanhar essas feras que fizeram escola pelo mundo com seus

estilos característicos de luta versátil e agressiva.Vale a pena acompanhar!

As meninas também saem na mão
A curitibana Cris Cyborg, que ainda está cumprindo suspensão por
dopping, tem luta confirmada contra a campeã do peso galo do
strikeforce, Ronda Rousey. A americana é a nova sensação do MMA
feminino profissional, mas Cyborg jámostroumuita personalidade
em combates decisivos, saindo vitoriosa. O mercado da luta atual
realmente está abrindo portas que antes pareciam distantes aos

adeptos deMMA, principalmente para as mulheres que, mesmo não

perdendo a feminilidade, mostram total competência na hora do
show, tendo tanta agressividade e nível técnico quanto os lutadores

homens. Parabéns pormais este espaço conquistado, meninas!

Você sabia?
Que a luva de boxe nocauteiamuitomais facilmente do que a luva de
MMA, que é proporcionalmentemenor? É que'o impacto-realizado pela
luva de boxe faz com que o cérebro semova e bata na caixa craniana, o que
provoca o nocaute. Já a deMMA deixamarcasmais visíveis, como cortes e

traumas, mas não tem tanto o efeito de rebate quanto a de boxe.

Campeonato Brasileiro

Popó vence sua
luta de despedida
No último dia 26, Acelino Popó
Freitas encerrou sua carreira de
forma gloriosa, com um nocaute no

nono assalto sobre seu desafiante.
Foi o também brasileiro, radicado
nos EUA e 14 anos mais novo,
Michael Oliveira. Popó mostrou
superioridade namaior parte
do tempo da luta, que acabou tão

majestosamente quanto sua história

de lutador, onde somou nadamais
nada menos do que 4 títulos mundiais.

Com esta, foram 41lutas e apenas duas
derrotas. No final, honroso como deve

ser para todo lutador, Popó incentivou o

desafiante a não se abalar pela derrota,
dando o exemplo de si mesmo quando
perdeu o título mundial, tendo que em

outra oportunidade recuperá-lo. E assim
o fez! Exemplo de brasileiros como este

nos faz entender porque nosso país é o
maior celeiro de campeões em lutas
da atualidade! Parabéns emuito

obrigado Popó, em nome dos que
admiram as lutas em geral. OSS*.

MlUldial

de Jiujitsu
Mantendo a hegemonia, os brasileiros
fizeram a festa no último Mundial
de Iíu Iitsu, que aconteceu na
Califórnia. Foi o ano em que tivemos
os resultadosmais surpreendentes
como, por exemplo, a derrota do até
então invicto RodolfoVieira. Numa
final eletrizante - com variações de
posições incríveis - acabou perdendo
no detalhe paraBuchecha, atleta
renomado também no jiu jitsu. Ele
manteve a calma certapara aproveitar
osmomentos e garantir avitória.
Nasmeninas, destaque para Gabi
Garcia - atleta do Corinthians - que
passou o carro em todas as adversárias

para conquistar o tetracampeonato
mundial da sua carreira. Boa Brasil!

*Usamos a expressão 055 geralmente no

inicio e no final dos treinamentos, mas
serve também para dizer que entendeu

algo quando requerido, desculpar-se ou
agradecer. Enfim, uma saudação!

CA BRASILEIRO - SÉRIE A

Vasco dorme na liderança isolada. CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GP GC SG A%

3"RODADA

QUARTA-FEIRA
Vasco 4x2 Náutico
Santos ixl Ruminense
IntemacionalixO São Paulo
Atlético-MG ixl8ahia
Ponte Preta 2x2 Flamengo
Coritiba 2xO Portuguesa
Sport 2xl Palmeiras
Atlético-GOOxlGrêmio

QUINTA-FEIRA
2lh Botafogo xCruzeiro
2lh Corinthians x Rgueirense

Coi. nrnes

O Vasco é o novo líder do

Campeonato Brasileiro, ao me
nos de momento. Ontem os

cruzmaltinos golearam o Náu

tico por 4 a 1, em São Januário,
chegando aos nove pontos..

Felipe, Iuninho Pernanbu
cano e Alecsandro, este por
duas vezes, marcaram para a

equipe de Cristóvão Borges. O
Timbu descontou com Marti
nez eAraújo.

A segunda colocação é ocu

pada pelo Internacional, que
bateu o São Paulo no Beira

Rio por 1 a O, gol de falta de

D'Alessandro, aos 20' do pri
meiro tempo.

O Atlético-MG é o terceiro,
mesmo com o empate em casa

com o Bahia. Sob os olhares de

Ronaldinho Gaúcho, Iô abriu o

placar aos 6' do segundo tem

po. Fahel empatou aos 26'.

Outra equipe que poderia
ter subido na tabela é o Flumi

nense, que ficou no 1 a 1 com o

Santos, na Vila Belmiro. O Pei

xe pulou na frente logo aos 4',
em bonita jogada de Rentería.

O Flu empatou num erro da ar

bitragem. Aos 25', Adriano der
rubou Carlinhos fora da área,
mas Iailson Freitas assinalou

penalti, que o próprio Carli

nhos converteu aos 25 '.
MARCELO SADIO/VASCO

.14° Ponte Preta

15° Atlético-GO (-5) 2 1

16° Bahia (+3) 2 3 � � 1

22

:2 �1 22

17" Palmeiras ( 31 1 3 () 1 2 2 4 -2 11

18° Náutico (-41 1 3 O 1 2 3 6 -3 11

19" Portuguesa (-5) 1 3 O 1 2 1 4 -3 11

20" Corinthlans (-1) O 2 O O 2 O 2 -2 O Rebaixados para Série B

LÍDER Coma

goleada sobre
o Náutico, por
4 a 2, Vasco
dormiu na

liderança do

Campeonato
Brasileiro

Botafogo X Cruzeiro

Fogão tenta retomar a ponta
Dois jogos complementam a rodada do Campeonato Bra

sileiro hoje. No principal deles, o Botafogo tenta retomar a li

derança, momentaneamente ocupada pelo Vasco. O técnico
Oswaldo de Oliveira possui duas dúvidas na escalação para en
carar o Cruzeiro (21h, no Engenhão). Renan e Fellype Gabriel
estão vetados. Milton Raphael e Andrezinho são os mais cota

dos para substituí-los. Pelos lados do Cruzeiro, Celso Roth rela
cionou 19 jogadores para a viagem ao Rio de Janeiro. O atacante

Fabinho e o zagueiro Mateus são as novidades.
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Time foi aprovado,
mesmo com derrota

Apesar de superado em jogo-treino, Pingo
acredita que o grupo está no caminho certo

JARAGUÁDO SUL

Henrique Porto

Em seu segundo jogo-treino
preparatório ao Campeo

nato Catarinense da Divisão

Especial, o. Juventus acabou

superado pelo Joinville por 3 a

1. A movimentação aconteceu

na tarde de ontem, no CT do
Morro do Meio, em Joinville.
Remerson marcou o gol juven
tino, aos 19' do segundo tempo,
após bom passe de Giso.

O técnico Pingo levou o Iu
ventus à campo com Wander

son: Paulinho, Alemão, Fabinho

e Michel; Pedra, Galvão, Rogé
rio Souza e Remerson; Giso e

Thiago Henrique.
O Joinville se utilizou de

atletas que não participaram
da partida contra o ASA, ini
ciando o jogo-treino com lo
nathan; Angelo, Lino, Matheus
e Tarciso; Fabínho Silva, Carlos
Alberto, Iocínei e Aldair; Bruno
Rangel e Jean Carla.

O resultado da partida re

fletiu o domínio dos donos da
casa. Tanto que o primeiro ata

que do Iuventus só aconteceu

aos 34' do primeiro tempo. Po
rém, mesmo com o revés, Pin-

go gostou do comportamento
dos atletas em campo. "Desde o

início disse que iríamos buscar
amistosos contra adversários
fortes, para chegar bem pre
parados na Divisão Especial",
comenta. "Neste momento, o

resultado é o que menos im

porta", conclui.
Hoje acontece um treino

tático pela manhã, em grama
do sintético. Pela tarde o grupo
ganha folga, se reapresentando
na sexta, quando treina em dois

períodos.
Ontem o atacante Kiko se

apresentou ao clube. William
Rudolf Hopfner tem 21 anos,

1,70m e 72kg. Foi revelado no

Joinville e teve uma pequena
passagem pelo Iuventus em

2010.

Sport Club Jaraguá

Cinco equipes naDivisão deAcesso
Na terça-feira (5), foi reali

zada na sede da Federação Ca
tarinense de Futebol a reunião

que definiu as equipes partici
pantes e a fórmula de disputa
do Campeonato Estadual da
Divisão de Acesso. Além do

Sport Club Iaraguã, a competi
ção contará com outras quatro
equipes, todas remanescentes

do ano passado: Oeste (Chape
có), Maga (lndaial), Caçador e

Internacional (Lages).
Joaçaba (rebaixado da Espe

cial), Navegantes, Santa Cata

rina, Ítajaí e Tupi participaram
da reunião preliminar, mas não
regularizaram suas situações
em tempo ou possuíam pen
dências financeiras que os im

pediram de participar.
O campeonato será disputa

do em turno e returno, onde os

times jogam entre si para apon-

tar os dois melhores, que reali
zam a final. A previsão de início
é para 12 de agosto e o Leão
do Vale fará sua estréia fora de
casa, em Caçador. Apenas o

campeão ascende à Divisão Es

pecial de 2013.
Nas categorias de base, que

iniciam no dia 7 de julho, as

equipes se enfrentam turno

único, que apontará os dois fi
nalistas.

REENCONTRO Jaraguá (preto) e Oeste voltam a se enfrentar atrás do acesso

IRIANE PORTO/AVANTE!

NOVIDADE Habilidoso Kiko chega para ser wna
opção no ataque tricolor durante a Divisão Especial

Bom de Bola

Treze
escolas

Dez equipes masculinas
e três femininas disputam
o Campeonato Escolar de
Futebol de Jaraguá do Sul,
destinado para atletas entre

12 e 14 anos, oriundos de es

colas públicas e particulares.
Os jogos acontecem de 13 a

19 de junho, nos campos da

Arsepum, do Guilherme Tri
bess e daVila Lalau. O evento

mobilizará 308 jovens.

F'utsal
A

Onibus

gratuito
A Associação Desportiva

Iaraguá disponibilizou ôni
bus para os torcedores que
desejam acompanhar as par
tidas cohtra Florianópolis
e Tubarão, que acontecem

em Ibirama. Os interessados
devem entrar em contato

pelo e-mail jaraguafutsal@
hotmail.com ou telefonar
no 3276-1045. O transporte
é gratuito, mas será cobrado

ingresso para os não sócios.

Natação
Dois atletas
na Itália

Os nadadores Ana Bea -

'

triz Weller e Vitor Dalcana

le, da equipe Arroz Urbano/

FME, embarcam hoje para a

cidade de Paestum, na Itália.
Lá irão integrar a delegação
brasileira, nos Jogos Mun

diais da Juventude Italiana.
A competição é promovida
pelo Comitê Olímpico local

(CON!) e destinada a atletas
com descendência italiana.

Aniversário

Raça
Tricolor

A Torcida Organizada
Raça Tricolor completa 19
anos hoje. Obteve recente

mente o CNPJ necessário

para realizar seu registro
junto à FCP. Assim, poderá
vestir a camisa e usar ins
trumentos musicais para
apoiar o Iuventus na Divi

são Especial. Para come

morar a data, promove uma

'stammtísch' no próximo dia
23, no João Marcatto.
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Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias,
tira a fome, regula o intestino e ajuda a secar alguns quinnhos�

A Farmácia Ekllíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

o óleo do coco é considerado
auxiliar no emagrecimento
quando incluído no cardápio
diário. É rico em substâncias
antioxidantes e apresenta
propriedades funcionais,
conferindo diversos benefícios

à saúde.
Benefícios do óleo de coco
- Acelera o metabolismo
- Melhora o func.ionamento
do intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a

ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Retarda o envelhecimento
Você encontra o óleo de coco

em cápsulas na Ekilíbrio
Farmácia de Manipulação!

o
DE DESCONTO

TODA LINHA
VOLKSWAGEN COM ATÉ

Faça revisões em seu veículo reqularmente.

de óleo de

EXPERIMENTE TAMBÉM NOSSO

CAPPUCCINO EMAGRECEDOR COM FABULESS!
Fabuless é 100% natural, derivado de óleo de palma e-óleo de aveia,
aciona o mecanismo de controle natural do apetite, atrasando os sinais

de fome que normalmente seriam enviados horas após a refeição e

diminuindo a ingestão alimentar.
Pensando nos dias de frio, onde geralmente consumimos uma

quantidade maior de alimentos, a Farmácia Ekilíbrio desenvolveu o

Cappuccino com Fabuless, uma maneira inovadora

de emagrecer e controlar a fome nesta época.
Basta adicionar 1 sachê de Cappuccino com
Fabuless em uma xícara de água ou leite

desnatado quente, além de espantar
o frio ajuda também a

diminuir a fome.

Faça-nos uma visita e

conheça esta novidade!
Consulte seu médico ou nutricionista ��\RA DE JARAGUÁ DO

�� 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitõterápicos

o,.

47 3274 6000

www.vw.corn.br; Promoção válida até 08/06/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veiculas com motorização até 2.0. Crédito sujeito a

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

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 08007701926. Acesso
ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.NÚClEO DAS

CONCÉSSIONÁRIAS
De VElcuLOS
ACI,S.APlN'

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

Caraguá Auto -Elite
A escolha perfeita
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