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o leitolWi

A posição nula do Brasil
paraMittRomney

Como previsto, MittRom

neyse tornouo candidato

republicano para a disputa
presidencialamericana, e ele
tem planos para a América
Latina. Esses planos, porém,
não contemplamo Brasil por
suaadequada importância, o

que demonstra uma distor

ção política que tem origens
históricas.

Em 2011,
Romney divulgou
o plano i'AD Ame
rican Century" em
que constam os

seus planos para
a política externa

americana. Na se

ção latino-ameri
cana, o Brasil não
foi abordado entre
as iniciativas do

governo Romney,
emboraColômbia,
Cuba e Venezuela, tenham si
docitadas. O Irã e o Hezbollah
foram mencionados numa se

ção que trata aAmérica Latina.
A palavra "terrorista" foi citada
oito vezes, enquanto a palavra
"Brasil" sequer consta. Ao can
didato, o Brasil não apresen
tauma significativa perspecti
vade intercâmbiopolítico em

que ambos os poderes possam
se beneficiar mutuamente,
pois esse país é nulo diante de
sua visão de poder.

Essa distorcida visão da

política é comum entre os

americanos e tem conotações
históricas. Elesainda tendem a

considerar a política interna

cionalpor conceitos da Guer
ra Fria, perpetuandoa arcaica

concepçãode que a América
Latinaé uma unidade político
sociocultural coesa e subser
viente aos interesses dos Esta
dos Unidos.

Romney deveria saber .os

seguintes fatos sobre o Brasil:o

país é a sexta eco

nomia global; é o

terceiro maior ex

portador agríco
la; o seu produto
interno bruto é o

dobro daqueles da
Argentina, Colôm
bia e Venezuela
combinados; está
em projetoorçado
em bilhões de dó
lares para a reno

vação da força aé-

Apalavra
'terrorista'
foi citada
oito vezes,
enquanto
apalavra.

'Brasil' sequer
consta.

rea, processo em

que a Boeing é cogitada; e hos
pedará .a Copa do Mundo de
2014 e as Olímpiadas de 2016.

Ainda queRomney não veja
o Brasil como apropriado par
ceiro ao preferir outros pode
res latino-americanos,outros
países veem, como a China,
que tomou o lugar dos Estados
Unidos como maior parceiro
comercial brasileiro. A distor
cida visão política desse candi
dato pode trazer complicações
para relações Brasil-Estados
Unidos.

.

ManoelM. s. Gontijo, -
Bacharel em Relações

Internacionais
.

COlnpartilhe 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

Os irritantes
Fico desanimado, irritado e se dependesse de mim

daria uma boa lição nesse pessoal que anda por aí,
acomodado e indiferente ao crescimento e à respon
sabilidade profissional. Convivo hámuito tempo com

jornalistas, com jovens jornalistas, de modo especial, e
o que vou dizer deles vale paramuitos outros, de todas
as áreas. É umhorror a qualidade do pessoal.

Não admito que um jovem profissional cometa
erros profissionais e não se abale. Do abalo, que é o
resultado da consciência dos erros e defeitos, resul
tam as correções. Resultam? Para poucos, bem pou
cos. Amaioria acha que não é significativo uma jor
nalista dizer que - 110 carro é tão pequeno que nem
eu 'cabo' dentro..." E o pior é a inexistência de um
chefe competente, durão para chamar às falas, dar
um pito e corrigir a "infratora" Não me pergunte de

quem se trata...

Já nem falo nas roupas inadequadas, tanto na

tevê quanto em qualquer outro ambiente de traba
lho. Mas em televisão 'é crime "hediondo" tanto a

vulgaridade quanto as ousadias do corpo seminu.
Um vendedor, por exemplo, que não seja obsti

nado por seuproduto, mercado, clientes, concorren
tes, marketing, propaganda, tudo, nunca vai passar
de um aventureiro em vendas. Ambição, saudável
ambição, é o nome do jogo.

Aos jovens jornalistas costumo dizer que não sei

quanto custa na livraria um bom dicionário, mas sei
que ele tem um valor infinito. Não conviver com o

dicionário todos os dias, não respirá-lo, não cheirá-lo
com um afrodisíaco de ideias toma o jornalista um
obtuso dasmesmas frases, não raro, erradas, torna-o
um apoucado do vocabulário e um errado das pro
sódias. Deus, como percomeu tempo!

Quem quiser ser respeitado, admirado, valoriza-

do na vida, tem que suar, suarmuito, gemer, para só

depois esfregar a barriga e dizer - Ah, valeu a pena! E
valerá mesmo. Pena que a maioria que anda por aí
não quer nem saber de suar, prefere o ar-condiciona
do da incompetência.

,
'

,

Cães
Dia destes, foi mostrada na televisão uma re

portagem sobre o roubo de cachorrinhos amados

por seus donos. Roubo é crime e roubo de 'afetos'
é crime hediondo. Na minha delegacia faço o va

gabundo ranger dentes se o crime que lhe for im

putado é o de roubar um cãozinho. Esse é o tipo
de roubo agravado pelamaldade,maldade do san
gue. - Roubaste um cachorro? - Então, vagabundo,
vais conhecer o que é dor de dente...

Frase
Abri minha caixa de sapatos cheia de frases e

saiu esta: - i� vida é uma aventura ousada ou não
é nada". Dita assim, sem tradução, a frase é dúbia.
Ousar não significa necessariamente subir mon
tanhas ou atirar-se num precipício, significa ser

arrebatado no trabalho, seja ele qual for, ser um
obstinado pela decência, pelo bom caráter. Ser ou
sado hoje é isso, nãomuito mais.

Falta dizer
Mas boamesmo é esta outra frase: - I� oportuni

dade é uma deusa altiva que não perde tempo com

os despreparados". O pessoal do galpão diz diferente
a mesma coisa: "Cavalo encilhado não passa duas
vezes". Amaioria dos que andam por aí, andam lim
pando as unhas, tediosos, vazios e incompetentes. E,
claro, queixosos,da sorte.Vadios.
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IDce�tivos
.

da

informática
Nesta semana, a
Federação' das Indústrias
de Santa Catarina (Piesc).
pediu ao ministro da

"

,

E:iência e Tecnologia,
Marco Antônio Raupp,
maior âgilidade no

.

processo de concessão '.'

.das portarias que liberam
os incentivos fiscais da
Lei de Informática. O

, ' '""

presidente dá entidade,
aucolosé Ô

pequenas", afirmou.

Consulta

obrigatória.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Recursos para o São José

Uma comitiva de lideranças de Iaraguá
do Sul, formada pelo secretário regio

nal, Lio Tironi, o secretário do Estado da
Saúde, Dalmo de Oliveira, o deputado esta

dual, Carlos Chiodini, os empresáriosVicen
te Donini e Paulo Matos e a presidente da

Acijs, Monika Hufenüssler Conrads, esteve
reunida na última quarta-feira com o secre-

tário de Estado da Fazenda, NelsonAntônio
Serpa, em Florianópolis. O encontro serviu

para reivindicar junto ao governo estadual
recursos na ordem de R$15 milhões para a

ampliação e compra de equipamentos para
o hospital São José. SegundoTironi, a expec
tativa é de que dentro de dez dias seja anun
ciada a liberação ou não da verba.

rê o de Inovação ecnoló ca
Até o dia 9 de julho, ficam abertas as inscrições para o 2° PrêmioWeg de Inovação

f' Tecnológica. Os interessados devem acessar o site www.weg.net/inovacao. Serão
distribuídosmais de R$ 60mil em premiações para os melhores trabalhos.nos
temas Inovação em Produtos, NovasAplicações e Processos de Produção. A
seleção conta com as categorias graduação e pós-graduação. Devem ser feitos
trabalhos nas áreas de Tração Elétrica, Fontes Renováveis de Energia, SmartGrid,
Motores e Geradores Elétricos, Transformadores e Subestações de Energia, Drives,
Sistemas de Controle eAcionamentos, e Tintas Industriais.

Descendo a ladeira
o boletim Focus do Banco Central apresenta amais recente estimativa do
mercado para o PIB deste ano, que sofreu significativa redução, passando de

2,99% para 2,72%. O mercado está refletindo os números conhecidos até o

, momento que tornam ameta do governo pouco mais que uma ficção.

Setor de 'serviços
o Índice de Confiança de Serviços, preparado pela
Fundação Getúlio Vargas,mostra que no mês de maio
a confiança do setor de serviços teve um recuo de 5,9%
em relação ao mesmo período de 2011. Isso preocupa o

mercado, pois mostra um abalo forte em um dos poucos
setores que pareciam imunes as crises.

POUPANÇA

Inflação
desaeelera
Emmaio, a inflação desacelerou. O
0,36% do mês levou a inflação a 4,99%
no último ano. Embora não seja
motivo para grandes comemorações,
é sem dúvida uma notícia muito

positiva. Isso porque, até omomento
as sucessivas reduções na taxa
de juros não realimentaram a

inflação. Até quando? Isto depende
fundamentalmente dos mercados
internacionais.

ADVB/SC
AAssociação de Dirigentes de .

Vendas do BrasU/SC vai aproveitar
a ExpoGestão 2012 para lançar seu
primeiro curso de longa duração
presencial em Joinville. O MBA de
Gestão Empresarial com ênfase em

Marketing, em parceria com a ESPM

Sul, tem iníciomarcado para o primeiro
semestre de 2013 e as inscrições já estão
abertas. Também naExpoGestão, a
ADVB/SC e a ESPM-Sul promovem,
na terça-feira, dia 12, umworkshop
gratuito sóbre construção demarcas
em ambientes digitais.

2Sa Fispal
A 28a Fispal acontece de 12 a 15 de

junho, será o ponto de encontro
do setor de alimentos, com os

lançamentos de produtos e
equipamentos.A Indumak aproveitará
apresentar a empacotadora Lince 4 que
faz parte da nova linha da empresa.

Intervenção
bancária
Assim como outras, a intervenção do
Banco Central no Banco Cruzeiro do Sul

passa quase despercebida. Isso porque,
o grau de regulação evita que um banco

traga prejuízos para correntistas de boa
fé. Em caso de descumprimento das
regras do sistema financeiro, o Banco
Central pode determinar a sumária
intervenção e até a liquidação de
qualquer casa bancária.
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Dinheiro na veia
As operadoras de cartões de crédito Cielo e Redecard estão
oferecendo o parcelamento em até 48 vezes das compras
realizadas em lojas. Trata-se demais uma iniciativa para levar
a nova classemédia a comprarmais e assimmovimentar a
economia. Resta saber as conseqüências disso, pois não existe
almoço de graça e a contavai continuar chegando todomês.

US$ 100,950
US$ 1587,300
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Obinócolo
Site fomenta o associativisIno. no país

Na Internet, ferramenta
funciona como rede social

para valorizar e auxiliar
nas parcerias de negócios

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

Verônica Lemus

Como um Facebook dos negócios, o portal
Obinóculo faz as vezes de rede social para

aproximar empresas e pessoas de oportunida
des. O diferencial fica por conta da única res

trição para se cadastrar: que a empresa interes
sada pertença a uma associação. Lançada em
dezembro de 20 II, a ferramenta foi idealizada
pelo jaraguaense GuilhermeVogel, depois que
sua empresa aderiu ao associativismo.

"Tenho circulado por esse meio desde 2007
e' percebi que as pessoas solicitavam por uma
ferramenta como essa. Muito se fala em pro
mover o associativismo, e é justamente para
isso que criamos Obinócolo", disse Vogel. Se

gundo ele, todo o processo de criação do portal
envolveu a causa. '�empresa que criou amarca
foi selecionada entre cinco e um dos critérios foi
que ela fosse associada. Nossa assessoria jurídi
ca é de advogado associado, assim como todas
as empresas que trabalham conosco", destacou.

Para a presidente daAcijs (Associação Em-
presarial de Jaraguá
do Sul), Monika Hu
fenussler Conrads, a
ferramenta traz para
a associação a opor
tunidade de oferecer
mais uma vantagem
aos seus filiados.
"Eles poderão au

mentar sua rede de

relacionamentos,
fazer, demandar ou

absorver ofertas de

produtos e serviços.
Isto irá ocorrer de

Estas iniciativas
são excelentes, e
vem de encontro
ao princípio do

Associativismo,
onde as soluções

trazem benefícios a
todos envolvidos.

Monika ConIoads.
presidente da Acijs

forma rápida e transparente, sem intermediá
rios. Esperamos com isto aumentar o volume
de negócios entre associados e, no futuro, com
outras associações".

Tendência de mercado, a ideia do associati
vismo empresarial é o benefício mútuo. Juntas,
as empresas ganham força e tem mais chances
de alcançar seus objetivos, seja reduzir custos,
ampliar os serviços oferecidos.ou reduzir defici
ências, aumentando o foco de atuação do negó
cio. "É nesse sentido que a gente criou o portal,
para valorizar as associações", ressaltouVogeL

À frente deumaeditorado Oeste doEstado e

filiado ao Conselho Estadual do Jovem Empre
endedor de Santa Catarina (Cejesc), o diretor

Edney Marcos Prigol aprova tanto a ideia das

associações, como o portal. "Como nós temos
um público alvo bem restrito, é difícil encontrá
lo sem qualquer tipo de ajuda. No portal, lança
mos nossa ideia de negócio e tivemos resposta,
uma delas de Jaraguá", relatou.

CRIADOR Vogel diz que site sw-giu da necessidade de promover a relação entre as empresas

tro do usuário - pessoa física, através
do CPF -, o qual o habilita a se can

didatar às vagas disponibilizadas e

também responder às ofertas anun

ciadas pelos associados.
Cada usuário pode também ca

dastrar sua empresa ou prestador de
serviços - no caso de ser um profis
sionalliberal- e, assim criar um perfil
no portal, informando dados cadas
trais, notas institucionais, palavras
chave que definem o negócio, produ
tos, serviços e notícias, que poderão
ser visualizados por qualquer inter
nauta que acessar o portal. Também
é possível que associados iniciem ne-

Banco de dados

Cadastro- no portal é gratuito
O portal reúne um banco de da

dos de ofertas de produtos, serviços,
cadastro de currículos e contatos
em diversos segmentos. "O objetivo
é promover o relacionamento en

tre empresas e profissionais liberais,
prospectando negócios e ampliando
o network", explica o criador do site.

NoObinóculo, tanto empresas como
pessoas físicas podem fazer um cadas
tro, que é grátis. Através do perfil, a

empresa pode divulgar ações, serviços,
notícias e disponibilidade de vagas. Já o
profissionalpode ter acesso a essas infor
mações e divulgar seu currículo.

Inicialmente é realizado o cadas-

gócios entre si.
"No momento, todo serviço ofereci

do pelo portal é gratuito. Mas partir das
próximas semanas, cada usuário só po
derá realizar cinco transações de negó
cios gratuitas por mês, sendo que para
transações adicionais ele poderá ad

quirir um pacote pago. Assim, nós so

mos incentivados a ampliar o número
de membros, reunindo mais associa
dos e, por consequência, mais chan
ces de negócios para todos", explica
Rafael Campestrini, sócio do projeto.
Com 150 membros hoje, a meta é che

gar aos cinco mil nos próximos dois
meses, em todo o Brasil.

NegófAfis
______"''''H'''''IIR'''II!<rU_'''IIllmU'''''''I''''''�_mwH ......-
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_.. . "' '. ." .. " ... ,- .. ,,'. ".. .. ". ,.. . ..o objetivo é promover

o relacionamento
entre empresas e

profissionais liber�is,
prospectando negócios
e ampliando o network.

Guilherme Vogel,
empresário oblnaculo \
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Feira a mil

Intensidadeno
palco com Lobão

tenho nada emmente, preciso olhar
a plateia para saber. o que falar", dis
se. Na noite de ontem, o artista pro
vocou o público com algumas das
polêmicas relatadas no livro. São
dezenas de histórias que recheiam a

obra sobre a vida de Lobão. Desde a

visão de um menino sobre os pais e

as descobertas, às transgressões de
1\ voz rasgada e intensa de L?�ãO um adulto inconformado com a hi
�ermanece, mesmo como urnco pocrisia intelectual no país.
instrumento no palco do bate-papo Agora" dois anos após o primei
literário, na reta final da 6a Feira do ro lançamento, ele tem se dedicado
Livro. João Luiz Woerdenbag Filho, ao próximo: "Manifesto do nada na
nascido em outubro de 1957, é co- terra do nunca", com assuntos con
nhecido principalmente pelas mú- tundentes aos brasileiros, escrito em
sicas e pela irreverência, mas, desde cerca de 350 páginas - quasemetade
2010, se apresenta também pelo li- de uSO anos aMil". Durante essa pre
vro autobiográfico 1150 Anos a Mil", '

paração, o livro que está nasmãos de
produzido com o apoio do jornalista' Lobão nos últimos dias éU1922:ASe
Claudio Tognolli. mana que não terminou", deMarcus

Pouco antes do evento, Lobão Augusto Gonçalves.
não estava preparando um discurso, Segundo o artista, o envolvimen
mas sim conhecendo a cidade. "Não to com a literatura aconteceu mui-

Artista narrou as polêmicas
vividas durante a carreira
na 6ª edição do evento

JARAGuÁ DO SUL

Bárbara Elice

BATE-PAPO Artista contou boas histórias na feira

T

Não tenho nada em mente, preciso
olhar a plateia para saber o que falar.

Lobão, músico

to 'antes da música, foi "natural" As
reflexões e sentimentos ora emer

gem em músicas como "Decadence
Avec Elegance" (decadência com

elegância), ora na acidez dos rela-

tos biográficos. Ora no comando de
. programas televisivos, ora erp. feiras
literárias. Não importa o meio ou a

forma, Lobão é um artista e se ex

pressa das formas mais ricas.

Para abrir as portas da imaginação

Apresentaçãofez O palco lotar
Ainda faltavam dez minutos para

o início do espetáculo, mas uma fila
de mães, pais e crianças se 'formou na
entrada do auditório da Feira do Li

vro, na tarde de ontem, para assistir
a "Tecnópolis: A cidade .sem livros".
Logo no início da peça, todos os olha
res se voltaram para as peripécias dos
atores no .palco, que ficava no meio
da plateia. Aos poucas, começaram a

surgir as risadinhas tímidas e depois
as gargalhadas. O evento faz parte da '

Maratona de Contos do Sese, erri par
ceria com a feira.

Gabriel Moreira, de 4 anos, vibra
va com os gestos dos atores, sorria e

se preocupava com o desfecho. Ele

parecia sentir a história. Amãe, Carla
Moreira, o levou à feira para incen
tivar a leitura. Segundo ela, Gabriel,
mesmo sem ainda saber ler, tem vá
rios gibis e livrinhos, os quais folheia
curiosamente.

Segundo o narrador da peça, Fred
Paiva, é muito bom trabalhar com

crianças, pois elas demonstram quan
do gostam da apresentação. Durante e

espetáculo, os atores interagiram com

os pequenos, que até mesmo ensina
ram o personagem "Carlinhos" a pu
lar corda. disse Fred.

EDUARDO MONTECINO

PROGRAMAÇÃO:
• HOJE
• 9h - Início das atividades.
• 9h15, 10h, 14h15, 15h - Espetáculo
"No país dos dedos gordos" da Cio.
Alma Livre, de Jaraguá do Sul.
Trote-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.

• 21h - Encerramento oficial da feira.

Fique por dentro
de t��O

que acontece na regtao

@ocorreiodopovo

Público invadiu O

palco e entrou na
história de Tecnópolis:
A cidade sem livros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Diversã

"Mad asear 3"
está nos cinemasoCORREIO 00 POVQ SEXTA-FEIRA,8 DE JUNHO DE 2012

o terceiro longa de animação com o quarteto de animais
fugidos do zoológico de Nova York foi feito em 3D

e tem ações em várias cidades da Europa

de Bem, de Guaramirim, en
cantQ�.mQ 'púbJico de ;'ma1§ ,de

uatro anos depois de "Madagáscar 2 - A Grande Es

capada", o leão Alex, a 'girafa Marty, a hipopótamo
Gloria e a zebra Melman voltam às telas, em uma

aventura pelo mundo que tem o universo do circo
como pano de fundo. Em "Madagáscar 3 - Os Pro-
curados", filmado em 3D, o quarteto decide deixar a

África para trás e voltar para a "cidade natal" de Nova
York, fazendo uma perigosa escala em Monte Carlo.
Na Riviera Francesa, eles reencontram seus amigos
pinguins e chimpanzés, mas também uma agente de
controle de animais, a capitã Chantel DuBois. Indigna
da com a presença de animais selvagens circulando pela
cidade, e entusiasmada pela ideia de colocar na parede
da delegacia local a cabeça de seu primeiro leão, DuBois e

seus atrapalhados ajudantes perseguem o grupo por toda a

Europa até os Estados Unidos. Os perseguidores acabam der
rotados quando os quatro se unem a uma trupe de um circo
itinerante, onde fazem novos amigos.
Com o ambiente do circo;os diretores Eric Darnell, Tom Me

Grath, Conrad Vernon e o roteirista Noah Baumbach ganharam
uma boa janela dramática. Tirar os animais da floresta africana e

colocá-los em um picadeiro, fazendo números de trapézio e acro

bacias criou situaçõesmovimentadas, inusitadas e cômicas. A cena
final do filme é embalada pela empolgante música Fireworks, da
cantora Katy Perry, que faz adultos e crianças terem vontade de
levantar das poltronas para dançar. Para não deixar de contem
plar os fãs mais "conservadores" de Madagascar, o famoso
tema "I Like To Move It" (Eu me Remexo Muito), sucesso dos
dois primeiros filmes, é executado antes dos créditos finais.

No original, "Madagáscar 3 - Os Procurados" conta
com as vozes de astros como Ben Stiller, Chris Rock,
David Schwimmer, Iada Pinkett Smith, Sacha Baron
Cohen, Cedric The Entertainer, Andy Richter, Fran
ces McDormand, Jessica Chastain, Bryan Cranston
e Martin Short.

A versão brasileira tem as vozes dos atores de
tevê Heloisa Périssé (Gloria), Marcos Frota (Ste
fano), e de experientes dubladores profissionais
como Alexandre Moreno (Alex), Felipe Grinnan
(Marty), Ricardo Ju
arez (Melman), Mô
nica Rossi (Capitã
DuBois), Guilherme
Briggs (Julien), Edu-
ardo Dascar (Kowal
ski), Ricardo Schnetzer
(Maurice) , Christiano
Torreão (Mork) , Sylvia
Saluste (Gia) e Mauro
Ramos (Vitaly).

ARTE 400 alunos da Casa da Cultura,de Guaramirim
mostraram seus talefttos para t,S mil pessoas

CINEMA Alex,
Gloria, Melman e

Marly, e também os

pinguins, voltam
'

em 'Madagascar 3'
em uma aventura

ambientada no circo
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Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Bate-papo político

Projetos, ações e articulações
e erçoes e2012, os

bastidores, a curiosi&ade'
é saber qual será a
decisão das figuras
públicas mais conhecidas.

, ..I;, ,

Na Prefeitura de Jaraguá
do Sul, a saída de
Francisco Garcia deixará a

Secretaria de Saúde para
disputar O'governo de

.

Araquari não é novidade..
O que ainda não se tem

,

a confirmação é sobre os

servidores efetivos, que, '

devem se desligar até 7 de
julho, pela lei eleitoral.

"

/\ repórterVerônica Lemus, o senador ja-
.l'\.raguaense Paulo Bauer (PSDB) conce
deu entrevista esta semana, quando esteve
no município articulando as negociações
para as eleições municipais. Em pauta, a
atuação do tucano no Congresso Nacio
nal. Entre as suas proposições, o parla
mentar defende mais benefícios para as

mulheres, e lembra também dos cuidados
com o ambiente .

Ainda, ele critica o governo federal de
vido aos atrasos para a duplicação da BR-
280, entre Jaraguá do Sul e São Francisco,
sair do papel, e a aprovação da Resolução
72, que unifica a alíquota do ICMS sobre
os produtos importados em todo o país.
Acompanhe abaixo.

Verônica Lemus: Comente sobre seus

principais projetos.
Paulo Bauer: Eu destacaria assim quatro,

cinco que são mais importantes. Um deles é a

proposta de emenda constitucional que zera,

para sempre, a aplicação de impostos sobre
medicamentos, que faz com que o medica
mento baixe 33,9% do seu preço na farmácia.
Outro projeto elimina a possibilidade de cri
minosos de estupro, latrocínio, sequestro, etc,
'receberem abrandamento de pena. A terceira
proposta é aquela que trata do crime pratica
do por menores de idade. Hoje a sociedade
esta pedindo uma atenção para este assunto,
e a primeira sugestão que houve e que apare
ce namídia é a de reduzir a idade penal de 18

para 16, 14. Eu sou contra. Mas eu apresentei
um projeto inédito, que ninguém apresentou,
que diz o seguinte: todo jovem que não tenha
18 anos e que tenha praticado um crime e que
seja condenado por esse crime perde o direito
damaioridade aos 18 anos. Ele perde o direito de
tirar carteira demotorista aos 18, perde o direito
devotar, de casarno civil antes dos 21. Ou seja, se
um jovem de 17 anos participar de um crime de
arrombamento de caixa de banco, para falar de
um crimemenos grave, e ele for condenado por
esse crime, elevaiparauma casade recuperação,
vai cumprir pena domiciliar. Aos 18 ele ta livre,
certo? Da pena Mas ele não fica livre das restri
ções legais aos direitos de cidadania Porque no
final ele não se transformou num cidadão pleno
aos 18 anos. Os pais vão ter que se responsabili
zarpor ele ate que ele complete 21.

le;'/Ioiô bá Paço
. Ivo Konell (PSD) deve ,

reassumir a Secretaria
, 'de�dministração na
próxima semana. E

.

para o' alívio de alguns,
parece mesmo que o.
marido daprefeita não
assume o IugardeLíe I

Tironi na SDR. Já Fedra
Konell será reconduzida .'

ao posto de chefe de
gabinete.

VL: A preservação do ambiente é tema
desta semana O senhor tem algum projeto
nesse sentido?

PB: Outro projeto diz que toda a empresa
que utilizar produtos reciclados, portanto re

colhidos do meio ambiente, terão tratamen
tos tributários diferenciados, reduziria os

impostos. Isso estimula as empresas a bus-

L

car de volta o plástico, garrafa pet, vidro, etc.
coisa que não existe hoje.

VL: Teve um projeto direcionado para
mulheres que já foi aprovado no plenário,
não émesmo?

PB: Éum que diz que amulher trabalhado
ra, que tenhacarteiraassinada, que tenhadirei
to ao salário família, que hoje gira em tomo de

quase R$ 30, deve receber em dobro o salário
pelos filhos menores de seis anos que ela tiver.
Foi uma forma que encontrei de compensar
amulher que ganhamenos do que o homem
no mercado de trabalho. Foi uma forma que
encontrei de auxiliar amãe namanutenção na
assistência, na compra de material escolar. É
um meio para valorizar a mulher que é chefe
de família, que é mãe solteira, que é viúva. Es
sas trêsmulheres não têmmais a parte doma
rido, que também receberia salário se tivesse

presente. Hoje o governo lucra com o divórcio,
com a viuvez, e com o fato damulher sermãe
solteira porque não paga o salário família para
o pai. O projeto já foi aprovado no senado por
unanimidade, e agora está tramitando na Câ
mara dosDeputados.

VL:Há outro?
PB: Tem o da titularidade das mulheres.

Quando o governo federal faz um projeto
como bolsa família, nosso projeto de lei diz
que é amulher que deve ser a beneficiada. Por
que hoje quando há divorcio é a mulher que

3275-0065

MARCELE GOUCHE
U 'MIOIElOnu 110m t
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fica com os filhos. Então o beneficio recebido
pela família fica mais garantido se depositado
na conta da mãe. Esse projeto também já foi
apresentado, e teve parecer favorável na co

missão,mas aindanão foi aprovado em caráter
terminativo no Senado,mas será em breve.

VL: O que o senhor tem trabalhado em

Brasília especificamente voltado para a

região?
PB: A duplicação da BR-280, que vergo

nhosamente tem recebido um tratamento
inferior por parte do governo federal. Foi li
citado, cancelado, licitado, cancelado, tudo
com objetivos políticos, objetivos eleitorais.
Agora aDilma disse que vai fazer, mas vai es
perar para fazer juntamente com a BR-470.
Mas por que isso? O projeto da BR-280 já tem
anos e o da 470 está sendo elaborado agora.

VL: E a aprovação daResolução 72?
PB: A aprovação da Resolução 72 foi um

grande prejuízo pra Santa Catarina, sem dúvi
da nenhuma. O governo federal optoupor esta
solução que prejudica nosso Estado e também
o Espírito Santo e Goiás. Infelizmente as com

pensações que o governo está dando para San
ta Catarina estão vindo na forma de emprés
timos, que o Estado vai ter que pagar depois.
Então o Estado esta sendo penalizado duas
vezes. Isso para não falar no prejuízo na eco

nomia. Menos emprego, menos investimento,
menos qualidade operacional dos portos, me
nos oportunidade de negocio na região portu
ária, como restaurantes, escolas, consultórios,
empresas de transporte de carga, criação de es
trutura de apoio logístico. É injusto o governo
não dar incentivos aSantaCatarina quando dá
para Amazônia, para o Nordeste, para indús
trias automobilísticas, para que outras regiões
tenham pólo tecnológico. Nós tentamos evitar
isso, mas infelizmente o rolo compressor do
governo é muito forte.
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contato@pora.caso.com

Jose/MarquesNatel,
25anos

* Sábado édia de curtira escolha da nova
Stannis, lá noSacramentum Pub.
TheStannis SacraDay.

Olha aí a oportunidade de conhecer um esporte diferente:
o grupo de praticantes de slackline da região está querendo
engrossar seu núcleo, e faz convite à geral que queira
experimentar essa atividade que exige ppuca estrutura e

proporcionamuita diversão e prazer. Galerinha experiente,
ensaia desde 2008 e tem muito para compartilhar - conquista,
atualmente o grupo está com parceria em desenvolvimento

junto à fabricante alemã Slackzone. Os treinos geralmente são

praticados ao ar livre no Parque Malwee. Quem convidou a

coluna e autorizou repassar o convite foram os Profs. Jhonattan
Lago e Fernando Matile. O telefone para contato é 9196-7453.

ERlC DE LiMA

Gente boníssima e grande amigo do pessoal
do QG Por Acaso, JosefNatel, curtindo a

Sacra Feira ao lado da Carol Rezende
..............................................................................................................

ERlCDELIMA

o sorriso iluminado de Adriane
Maciel fazendo bela recepção
às portas do London Pub

Sonzeira
Sexta-feira é diade publicação de
WeeCast na timeline da agência
YesWeekend, Tá a fim de um set

legal para acompanhar o esquenta
ou a trip do finds? Aparece lá no
facebook.coml agenciayesweekend
pra pegar o link. Hoje será publicado
o arquivo de número 5.

DIEGO JARSCHEL

Indianara Santos marcando

presença na noite de sertanejo
lUliversitário da Sexta Living
................................................................................

Rockwagen
Domingo tem programa diferente rolando em

Guaramirim, é a primeira edição do RockWagen,
evento que conjuga encontro de carros multimarcas
e rock'n rolI. O encontro vai rolar no antigo Recanto

Guará, próximo àWeg Química, e vai das 9h às 17,
incluindo almoção com vaca atolada e shows com 5
bandas de rock. Liguem no 8446-8575 para mais infos.

ERIC DE LIMA

Caroline Pinter dá,wn parada na balada
do London Pub para o shot da coluna

,,'
,,'..................................................................................................

Fotografia para iniciantes
Mestre Chan abriu nova turma para seu já popular curso
de fotografia digital. Não é preciso ter conhecimento ou

um equipamento profissional, apenas o interesse pela
arte. Quer participar? O curso começará apenas dia 20 de
junho, mas a inscrição é disputada... Pegue já os detalhes
acessando chanfotos.comlcursos.

• 22h - Shaw com Jean Carlos &Mafra f DJs Alan e DanMüller
/ Elas free até as 23h

,

Local: Upper Floor, em Guaramírim 147 9912 5911

�á)Jado: fi

• 2211 .
..;. Single Ladíes Free I Show com Téo &Edu e Levando

umLero I DlsAdrtan P. e Cah Sílveira '

Local:Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389

• 22h - Música aoVivo / Duo Camaleão Robô
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

Domingo
• 22'tl�Domingo SeytanejuJ Show com Léo J;.irI:m, ,.

Local: London Pub 1473055 0065

CONTATOS eOUTRAS OpÇÓES: AmbaMexican Bar - 33711160 IConfrariadoChunasc:o - 3275 1449/DMTPuo- 967712471EspaçoOca-3370 91601 FueIUvingRestaurante - 33764822
�nPub-30553065/Ueoleria ,30540855/MadalenaChoppeCotinha - 30553059/MovingUp- 99666691/MrBeef- 9608 2166/Pati.@Musie- 3055 00641..

mMusie&Arts-9155413'[31Saaame�mPub - 8832 ) 52.4/TheWªyaub�13433 90031UpP!!tAoor- 9644.4767 fViI}1aRe$urante eChôperia- 32751277
1

,� #I
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ã o Te:mpoFonte: Epagri e Tempo Agora

Sã Miguel
do Oeste
......
00 140

Muito frio
Ensolarado

A massa de ar frio e seco

deixa o tempo firme
com céu claro em todo
o dia. Frio intenso com

temperatura negativa e

formação de geada forte
em boa parte do Estado.
No Litoral há chance de

geada fraca. Durante o

dia, temperatura em
pequena elevação.

Nublado

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Canoinhas
......
2° 13°

Joinville
......
70 140

Jaragu ... al
......
50 130

Joaçaba
......
-1 ° 15°

Blumenau
... ...
60 15°

Rio do Sul
... ...
1° 12°

�

• J'
Instável

Lages
.....
-4° 15°

Parcialmente
Nublado

Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 16km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Oeste 16km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Oeste 16km/h ze ro%
de possibilidade

• 18h Vento sim favorável Sudeste 15km/h de chuva.

riciúma
......
1° 16°

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Madagascar 3 - Dub. - 14h. 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. 14h, 16h30, 19h, 21h30
• Cine Breithaupt 3
• Homens de preto 3 - Leg. - 16h30, 18h50, 21 h
• Os Vingadores - Leg.- 13h50

Em "Madagascar 3" os amigosAlex, Marty,
Melman, Gloria, rei ]ulien e os pinguins
deixam o continente africano rumo à
Europa. Eles vão parar em Mônaco, onde
passam a ser perseguidos por uma obcecada
agente de controle animal. Em plenafuga,
o grupo encontra abrigo em um circo em
crise. Logo eles passam a ajudá-lo, iniciando
um processo de revitalização que poderá
levá-los a uma turnê nos Estados Unidos e,

consequentemente, de volta para casa.

(47) 3371 0277
www.casadaspiscinas.net

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
""
=
-

O
CI)

Se você tem
roupas que

não usa niaís,
doe a quem
precisa!

Tábua
das marés

� .

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 14°C

DOMINGO
MíN: 15°C

III MÁX: 17°C

-:
SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 20°C

t

Florianópoli
......
8° 17°

Laguna
......
80 160 São Francisco do Sul

• Preamar
• 3h11: 1,6m
• 16h08: 1,7m
• Baixamar
• 7h36: O,2m
• 20h39:0m

Itajaí
• Preamar
·1h53: 1,1m
• 14h02: 1,1m
• Baixamar
• 6h16: O,4m
• 20h34:0m

Florianópolis
• Preamar
• 6h19: O,5m
• 14h17: 1,3m
• Baixamar
• 9h32:0,5m
• 20h41:0m

Imbituba .

• Preamar
• 2h06: O,6m
• 12h15: O,6m
• Baixamar
• 7h41: O,3m
• 19h23: Om

.. CHEIA 4/6

MINGUANTE 11/6

• NOVA 19/6

• CRESCENTE 27/6

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Animal híbrido, estéril, produto do cruzamento

do cavalo com a jumenta, ou da égua com o

jumento I A cantora canadense Celine
2. Nome genérico de todas as doenças provoca

das por fungos I Interjeição surpresa
3. O nome do gravurista e pintor russo ChagaI!

(1887-1985), I Último, em inglês
4. Devolver vitalidade e vigor, ãnimo e confiança
5. Grande quantidade de pequenas aves
6. Relativo à sensação causada pelos objetos

quando os apalpamos
7. Miséria extrema
8. (Mús.) A voz de homem adulto mais alta
9. Indivíduo que tem as pupilas divergentes ou

convergentes
10. Alagadiço
11. O atar norte-americano Richard, de "Uma Lin-

10
da Mulher" I Serviço de Atendimento Médico de
Urgência

12. O centro do ... Oregon I (Pop.) Cadeia, casa de
detenção

13. Mulher jovem I (Gír.) Conversa-mole.

VERTICAIS
1. 3000, em algarismos romanos I Os extremos

de ... Phoenix I Teia, tela
2. (Amaz.) Mãe-d'água I Empecilho, estorvo, em

baraço
3. Tornar maior
4. (Atol das) Famosa reserva biológica marinha

brasileira I País europeu situado na península
escandinava

5. Diz-se de fato previsto ou regular
6. Dizer palavras sem nexo I Um tipo de metabo

lismo químico
7. Instinto que aproxima os indivíduos de sexo

contrário e preside à propagação da espécie
8. Coragem, audácia / Satisfazer o apetite
9. Salitrat / Zona Oeste I Emprego habitual.

Z 3. 4- 5 ti 7 8 9"
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Kantan
T}lra celebrar em grande es

r tilo o Dia dos Namorados, o
Restaurante Kantan, movimen
ta no próximo dia 12, uma noi
te diferente. A casa estará com

decoração todinha repaginada,
iluminação a luz de velas e uma
maravilhosa trilha sonora, se

lecionada especialmente para
._

D
. _

f?ocastao. emazs, nao..

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo
Constantino Pradi. Ele é outro
camarada que acompanha a

coluna todos os dias.

ga res
A coluna vai promover a partir
de hoje, a eleição dos três mais

"pegadores" da urbe sorriso.
Já estamos recendo sugestões.
No dia da 10a Stammtisch,
divulgaremos os nomes.

_-

ara uâ Auto Elite
A escolho perfeito

47 3371 ..2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Moa Gonçalves
RAFAEL PEREIRA/DIVULGAÇÃO

I I

MAURICIO HERMANN IDIVULGAÇÃO
BALADA

Maristela

Borges,
naPatuã

Amigo é

quem te

socorre, não

quem tem

pena de ti.

Thomas
Fuller

'Niver do Nini
Não ousem esquecê-lo: Adelir Francisco Camello, o Nini, é o
aniversariante mais festejado de hoje na cidade, e vai adorar
saber que foi lembrado. Parabéns, amigo!

Feijoada do Beira
No dia 16 de junho, o Clube de Campo Beira Rio, vaimovimentar
mais uma badalada Feijoada. A diretoria do clube pretende vender
mil convites. O feijoeiro será o meu camarada GilmarMaurissens, o
popular Galego, e sua competente turma. Vale conferir.
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Strassenfest
O boa praça Beta Fiscal

aguarda a canetada do
secretário Aristides
Panstein, para começar
a divulgar as atrações
da Strassenfest, festa
de rua que acontece
dia 30 de junho, na
Ferdinando Pradi.

NEGÓCIOS
A equipe Proma e

Fil!ancilar, Rejane,
Joisa, Pedro, Talita,
Andreza e Ariane ainda
comemorando o sucesso

no Feirão da Caixa

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Bimbos, no
Posto Marcolla. Os comensais

estão rasgando elogios.

Boina
Aldo Pavanello anda desfilando
com um boné-de couro, todo
estilizado, quepoucos têm no

mundo. Para conseguir uma
peça desta, nomínimo tem que
pisar no saibro da quadra de
Roland Garros, na França. Tá
podendo hem, Tio Aldo?

, emp
,

Siega 'curtiu o,'· �riado de
ontem, do jeito que o

diabo gosta. Cercado de·'·lic �

amigos, nos botecos da.
moda., naAv..Atlântida,

.

em Balneário Camboriú.
I

"

' .

�

• Posso até' estar' errado,
mas todos os caminhos

apontam Jaime .

Negherbom para ser o

indicado pelo PMDB
,I

para ser o vice de Dieter
Janssen. Volto ao assunto.

moagoncalves@netuno.com.br
MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

�.�._.��
ALMOÇO Vanessa e Roberta Bogo conferindo
as delícias do Restaurante Típico Malwee

De volta
Aterrissam em Jaraguá neste fim
de semana, depois de curtirem
15 dias em Cuba, com suas

respectivas esposas, osmédicos
Dr. Vicente Caropreso, Airtom
Weber, Amaro Ximenes e o

empresário Otaviano Pamplona.

Todo dia uma
Alguém mais esperto do que
eu pode me dizer quem foi

aquele que pegou a noiva
com outro e soltou a pérola:
"Muito moderninha a

senhora, né? Daqui a
pouco, vai querer fumar!"?

Arturo NulÍez
�

PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-.:!:../

Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA

Palestra: O Futuro do Branding

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Palestra: O Segredo das Empresas de Sucesso

Palestra Cenários e Tendências .. Bra.si! e Mundo

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

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-.:!:../

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

Neste domingo, 10/6, o Restaurante
Park Aurora, irá promover o

"DOMINGO DO CHURRASCO".
Venha conferir! Garanta seu lugar, fazendo
sua reserva pelos fones (47) 3376-10841

9915-0330/9622-2222 ou mande um e-mail
para restauranteparkaurora@gmail.com

ABERTO AOS DOMINGOS COM
"UM DELICIOSO ALMOÇO.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

PRESENÇA Cristiane e Murilo Menegotti
circulando nas rodas sociais

"i.

• Pel meu iPhone tenho
recebido vários elogios do
casal Roche e Sandra,que
pilotam com fidalguia o

Salão Rache Cabeleireiros, no
SUPf!tAngelon i. Bela branca.

,

•A loja Lua di Pano
Boutique, de Iaraguá do Sul,
realiza uma ação especial
para movimentar as vendas
de Dia dos Namorados.

Confira detalhes na página
unuuitacebook.com.btt
luadipanobouiique.

• Um das figuras que mais
esconde a idade em laraguá é
o amigoAriovaldoXavier dos
Santos, o popular professor
Arizinho.Em todas as histórias
do n6sso colega Caglione,' pode
ser há 100 atrás, ohomeni
sempre está presente.

• O empresárioPaulo Chiodini,
o Paulinho doMime, foi
bater pernas na França.

;'

.• Ca'rn essCl;fUi!

Jonah Lehrer PAiNEL As Boas Práticas de Gestão
e Governança

�
PAlESTRANTE
INteRNACIONAL

Neurocientista, Editor e Autor das Obras '-.:!:../
"Proust Was a Neurosclentlst",
"How We Decide" e "Imagine: How Creativity Works"

Palestra: Como Decidimos e Como Criamos

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Palestra: Novos Mercados, Comportamentos

e Maneiras de Fazer Negócios

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

. �Iberto Emmanuer'Whitaker
Conselheiro EmprÊlsarial e Especlalista em
Governança Corporativa

Os organizadores do Congresso reservam-se o direito de alterar a programação �.
em caso de impedimentos por quaisquer motivos.

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Palestra: Cultura e Filosofia Corporativa
Gerando Resultados

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator
e Empreendedor Social
Palestra: Trabalho e Propósito de Vida

Do Bem-Estar ao Sucesso Profissional

EStRUTURA
Apoio Oficial

••
III!11VIL.l.E

Apoio de Mídia Realização

.,
r l�/(140[" OPERA

Sidney Ito
Sócio Líder em Governança Corporativa e
Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

David.Cohen
Diretor Editorial da Revista Épooa Negócios
MODERADOR

Todeschini� UNICREDI
\"""- ' .... ,,-_._._ .... '_. - -_, ...... -

!

I
i

Promoção

I
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Sua carreira começou aos 17 anos, depois de sair de casa para
se tornar músico profissional. Participou de uma peça teatral
e em seguida entrou para a bandaVímana, da qual também
faziam parte Lulu Santos, Ritchie, Luís Paulo e Fernando
Gama. Três anos depois, com o fim do grupo, Lobão seguiu sua

carreira de baterista, tocando com LuizMelodia,Walter Franco
e Marina Lima. Fundou a banda Blitz com Evandro Mesquita,
Fernanda Abreu.

Lobão, começa sua carreira solo com o

lançamento de Cena de Cinema, em 1982.

Em seguida forma abanda "Lobão e os
Ronaldos"Apesar do estrondoso
sucesso de "Me Chama", a banda
temumavidacurta eLobão

segue carreira solomantendo
alta rotatividadenamídia,
lançando o single "Decadence
AvecElegance" (1985) e o álbum
O RockErrou (1986), do qual
"Revanche" se toma o carro-chefe.

Logo após seu lançamento, Lobão
é preso porporte de drogas,
passando um ano na cadeia.
Ali ele desenvolve o discoVida
Bandida. Em 1999 rompeu
com as gravadoras e lançou A
Vida éDoce num esquema
inédito, com distribuição pela
internet, bancas de jornais
e lojas de departamento.
Paralelo ao lançamento
deAVida éDoce Lobão

lançou a revistaOutracoisa e gravou demaneira independente artistas
como CachorroGrande, oMutanteArnaldo Baptista e B Negão. Em
abril de 2007lançou o álbumAcústicoMTY, que foi premiado com o

prêmioGrammyLatino na categoriamelhor disco de rock, No final de
2010, o cantor lançou suabiografia 50Anos aMil que chegou amarca
de 100mil cópias vendidas.

c U L T

I

CABANACULT

,

R.I.P E uard Khill
Faleceu no último domingo, dia 3, um ícone da

internet, o russo Eduard Khill, conhecido como
o "Irololo Guy". O cantor havia sofrido umAVC
na semana passada e ficou hospitalizado desde
então. Sua fama se deu através dos "memes" da (

Internet com um vídeo chamado de "Irololo',
por ser uma das onomatopéias contidas na
pérola. O famoso vídeo caiu noYouTube
em 2009 e o artista saiu do seu estado de
anonimato. Paro conferir é só ir lánoYouTube

edigítar "Irololo', já de carao primeiro link é
para estehit contagiante. É gostoso de ouvir (eu
juro), em todas as idades, pode colocarpra ouvir
nas bodas de diamante dos avós, ouno festa de
primeira comunhão do primomais novo. Mas
e não era pra ser? O sorridente "trololador" está
cantando a seguinte frase: "Estoumuito feliz,
pois finalmente estou voltando para casa'. O
"Irololo'' ainda tem uma outra grande utilidade:
esquecer aquelamúsica grudenta quenão
sai da sua cabeçaflaro que todamedicação
tem efeito colateral,portanto prepare-se para
"trololar" poruns dois dias. E
aúltimadica: coldplo "Irololo"
no celular, no carro e escute
sorrindo ao caminho de sua residência!

PorAlexandre "Porkys"Schmidt

Neste sábado, rola a 3a edição do Arraiá do Curupira. A
festança acontece a partir das 21h e traz como atrações
as bandas: Pútridos (punk rock), Burning Road (heavy
metal), D

�

stilados (rock
�

n
�

rolI) e oAcústico Kelvin
Schiochet (rock nacional e internacional). Além das

bandas, muito quentão, pinhão, pipoca, pescaria,
correio do amor, cadeia e várias outras brincadeiras.

Tire a poeira daquele chapéu de palha guardado perto
do tanque de lavar roupas e vá até o Curupira curtir
o arraia mais roqueiro do Sul do mundo. Quem for

trajado de caipira não paga para entrar, para o restante
custo da entrada é de R$10,00. O Curupira Rock Club
ficá rua João Sottêr Corrêa, 523, Guaramirim. Mais

informações você confere no fone (47) 8426-3211.

•

LMO..
Na 6a eira do Livro de Iaraguá do Sul, Cabana
Cult junto com o escritorDaniel Ricardo
Behnke que lançou emmarço deste ano o seu

livro "DoisMundo e outras crônicas". No blog
do Cabana Cult você confere a entrevista feita
com o escritor e o vídeo da Feira.

BETOCOSTA

Vini (E),DanielBehnke ePaulico

Mais algumas fotos
da inesquecívelNotre

j D�e. Uma das festas
Jn mais esperadas era

a Festa a a Fantasia,
.

mas não era qualquer
I festa, a festa bombava
e agalera ia 100% à
caráter!

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

Agenda
- THOJE ..------------

• LéoMaier (Blumenau) Blues
-

- Sacramentum pub. - 22h
_ 22h

__'-. Deserta (!ock) -= LICO �ar -

--

_/�ROBÔ AÍ:ÓsticO-lDUOj--
.CAMAL

22h
Sacramentum pub -

• Arraiá do curupiraRock
Club

.

Apartir das 21h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com .
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Horóscopo
,

cp ÁRIES
Você contará com ótima habilidade para
convencer as pessoas. Aproveite para
defender suas opiniões e contagiar os
colegas com seu entusiasmo. Quem
está só pode ter sucesso em uma

reconciliação. Se você vive uma relação
estável, tudo azul. Cor. vinho.

� TOURO
Boa sintonia com todos ao seu redor.

Aproveite para trocar ideias e experiên-
cias, mesmo que tenham opiniões
diferentes, será fácil chegar a um ponto
comum e ao entendimento. No amor,
lealdade e fidelidade valerão podem

- fortalecer a união. Cor..vermelho.

][ GÊMEOS
Tudo deverá fluir com facilidade. Mesmo

que enfrente alguns desafios, você vai
concluir as tarefas com rapidez e terá
chance de fazer contato com pessoas
influentes. Na paixão, faça algo para
recuperar a confiança e a harmonia a
dois. Cor: marrom .

�
CÂNCER
Será bom trabalhar em equipe desde
que possa trocar experiências com co-

legas. Mas, antes de se expor, é melhor
saber o que os outros esperam de você.
No romance, cuidado com suas palavras
ou poderá decepcionar aquela pessoa
especial. Cor. laranja.

ó2 LEÃo
No trabalho, mantenha distância de
fofocas. A farnOia merece mais atenção,
fique em casa e demonstre sua preo-
cupação com todos. No campo afetivo,
aproveite o astral para esclarecer mal-
entendidos e aparar arestas com sua

cara-metade. Cor: pink.

TU>
VIRGEM
Atividades em grupo são as mais indica-
das hoje. Converse com o máximo de

pessoas que puder para aprender com
experiências diferentes ou aperfeiçoar
os seus métodos já existentes. No amor,
não se deixe levar apenas por palavras
bonitas. Cor: azul.

.n, UBRA
Tenha cuidado com tudo o que falar. É
melhor ouvir e refletir sobre o assunto
antes de dar a opinião. Bom momento

paramarcar um encontro com amigos
que não vê há tempos. No romance,
relembre os acontecimentos marcantes.
Cor. azul-escuro.

m.
ESCORPIÃO
Se precisar iniciar uma nova atividade,
ouça o conselho dos colegas ao seu
redor e se sairá bem. Em casa, faça a
sua parte para manter a paz. Na área
sentimental, converse abertamente com
seu amor e procure perdoar as falhas do
par. Cor. tons pastel.

X'
SAGITÁRIO
O astral será de grande harmonia ao
seu redor. Pessoas mais experientes
compartilham o que sa!Jem e seus co-

legas ajudam em suas dificuldades. No

romance, tudo azul. É um dia·para deixar
problemas para trás. Cor. bege.

YJo
CAPRiCÓRNIO
Dia de ótimo relacionamento com
as pessoas. No trabalho, o clima de
harmonia com os colegas permite
melhores resultados. Compartilhe a sua
experiência com os mais próximos. Um
bom diálogo ajudã a resolver divergên-
cias na união. Cor. tons escuros.

Ao'\A AQUÁRIO
� Você está em um ótimo dia para se rela-

cionar. com as pessoas. Aproveite para
divulgar seu trabalho e ampliar suas
oportunidades profissionais. Coloque a
conversa em dia com o par, aumentando
a harmonia entre vocês. Cor. laranja.

tf
I

PEIXES
No ambiente profissional, será preciso
agilidade de raciocínio, então evite
se desgastar com tarefas pequenas.
Procure resolver mal-entendidos. Não
deixe a insegurança dominar a união.

!; i .

.' . ; Seja tolerante cor! seu par. Cor. preto.
j ., :IIIIllllilllll!.I .j j >I, I I, II

t Charles Zímmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Crônica

Deserto feliz
" o real não está nem na saída nem na

chegada: ele se impõe pra gente é no meio
da travessia", escreveuGuimarães Rosa. Em
outras palavras, a verdadeira viagem não é a

chegada e sim o que está pelo caminho. Seja o
caminho tortuoso ou retilíneo, com paisagem
de praia ou de deserto, demata fechada ou de
gramado, entre um pequeno povoado ou uma
metrópole, que só de pensarme deixa com
vontade de andar por ele. Quando criança,
na companhia dosmeus primos, gostava das
brincadeiras que inventávamos enquanto
viajávamos acomodados no porta-malas ou
no banco traseiro da Belina dourada demeu
tio - contava os bois e cavalos à beira da estrada,
os caminhões que transitavam no sentido
contrário e criávamos palavras com as letras das
placas dos veículos. Tudo ficavamais divertido.
Na estrada, recordo de nunca ter infernizado
meu pai com a fatídica pergunta: "Quanto
falta para chegar?" Memoráveismesmo eram
as idas e vindas a São Bento do Sul e Joinville,
de litorina, na companhia daminhamãe. E
aquelas estações na serra, no meio damata...
Apreciar o caminho sabendo aonde chegar é o
ideal. Que tal então pegar a estrada e sair sem

Novelas

e as primeiras palavras que soltei na cidade
foram: "Pilha da p***", por causa de uma topada
no dedão que melou de sangue aminha sandá
lia. Era um lugar humilde, com alguns coquei
ros. As pessoas nas janelas - as testemunhas dos
acontecimentos do tempo. Nelson Rodrigues
disse que a televisão matou a janela, a conexão
da casa com a vida lá fora. Passando perto des
sas janelas ouvia os nativos de ummetro emeio
de altura falando com se estivessem cuspindo
pedras. De outros, ouve-se a fala, mas aboca
não se mexe. Muitas vezes é uma dificuldade
imensa conseguir entrar na conversa do autên
tico nordestino. Pouco se entende. Dialogam

.

pouco, mas o que falam é muito importante.
Foi apenas um fim damanhã, uma tarde e

uma noite em Deserto Feliz. O que láme
fascinou foi aquele céu azul sem fim. Até
assombroso era. Olhando-o, lembrei até
dos nossos ancestrais, da importância em
observar o céu paraa sua sobrevivência: as

plantações são feitas de acordo com a estação
das chuvas, a posição do sol colabora na arte
de medir o tempo, e no mar, não longe dali,
a pesca é influenciada pela lua. Tudo nesses

cantos do nordeste funciona assim...

destino? Ou parar num lugar que lhe chamou a

atenção pelo nome estampado na placa, a pou
cas centenas demetros atrás... Parece estranho,
mas não há nada a perder, apenas aproveitar o
momento e conhecer o próprio desejo.
Deserto Feliz foi assim. Numa passagem pelo
nordeste no início deste ano, do ônibus, avistei
a placa identificando essa pequena localidade,
no Sul do Estado de Alagoas, praticamente no
litoral. "Deserto" geralmente é uma palavra
que lembra a dureza, a tristeza, a falta d'água,

Parece estranho, mas não
há nada a perder, apenas
aproveitar o momento e

conhecer o próprio desejo.

a falta de vida. E "feliz" veio na sequência
como algomuito curioso aos meus olhos e

pensamento. Fui atraído pelo nome. Não
imaginava existir a localidade Deserto Feliz.
Desci do ônibus sem saberque direção tomar,

.

os paralelepípedos eram bastante irregulares

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H
Teresa e Deolinda ajudam Rodrigo a afastar Valéria de Elisa. Josué

é idolatrado pelas vendedoras de uma loja por sua beleza. Bruno consola
Jáqui após sua separação de Kléber. Rodrigo insiste para que Elisa fique
em sua mansão mas ela pede para ir para casa. Laís e Julinho combinam
de ir escondidos ao shaw de rock. Rodrigo leva Elisa em casa e descobre

que ela quase se casou. Melissa lê uma reportagem sobre o assassinato
de Zenóbio. Priscila conforta Miriam. Henrique leva Beta, Gabi, Juliana e

Bruno para o shaw. Rodrigo procura Miriam para conversar.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H
Sandro consegue despistar Penha sobre o negócio com os celulares.

Rodinei e Liara se desentendem. Chayene descobre que L�ércio e Socor
ro compraram as quentinhas de Rosário. O celular que Penha ganhou de
Sandro explode e provoca um acidente. Inácio leva Rosário para passear
e Dinha não gosta. Samuel investe em Gracinha e é humilhado por Ro
dinei e Niltinho. Inácio tenta marcar a data do casamento, mas Rosário

pede um tempo. Ariela visita Chayene e vê Laércio preso em uma jaula.
Messias nota que sumiram mercadorias da loja e resolve descontar de
Rodinei e Niltinho, Tom Bastos marca uma reunião com as Empreguetes
no Fabiônibus. Sandro foge de Penha. Chayene pune. Laércio. Rodinei e
Niltinho descobrem que Socorro roubou os produtos da loja de Messias e

a ameaçam. Heraldo ajuda Inácio na obra do bufê. Isadora se atrasa para
a prova do seu vestido de noiva e o estilista pede para Cida experimentá
lo. Sandro desiste de vender os celulares. Penha encontra os celulares
escondidos em sua casa. Rosário fica 'sozinha com Fabian. Conrado vê
Cida vestida de noiva.

AVENIDA BRIlSIL - GLOBO - 21H
Lucinda confirma para Tufão que Carminha é a mãe biológica de Jor

ginho. Silas se preocupa com o futuro de seu casamento. Ruy vai com
sua mãe pegar os presentes de casamento na casa de Alexia. Noêmia e

Verônica se esforçam para ficar longe de Cadinho. Jorginho e Nina con

versam. Paloma torce para que Cadinho se case com Alexia. Carminha
decide ir à casa do filho e é destratada por Débora. Chateada com o fim

. de seu casamento com Ruy, Alexia beija Cadinho. Max propõe fugir com
Carminha. Tufão pede perdão a Jorginho.

MASCARAS - RECORD - 22H
Big Blond aconselha Eliza a ter cuidado com Martim. Otávio (Martim)

nega que queira acabar com Big Blond, mas Eliza fica desconfiada. Big .

Blond comenta com Navais sobre as suspeitas em relação a Martim. Toga
pede a Pulga que o informe de tudo. Manuela fala para Martim que quer
voltar para o Rio de Janeiro. Toga conta para Martim sobre a operação de

Big Blond. Toga se revolta quando Martim decide esconder uma ligação
dele e afirma ter muitas informações da organização. Toga fica impressio
nado ao saber que Martim tem contato direto com os chefes em Dallas.
Martim ordena que Toga se informe sobre o hospital e os médicos de Big
Blond. Big Blond se exalta ao acusar Otávio (Martim) de querer matá-lo.
Marco Antonio beija Mirella em uma praia deserta. Marco Antonio tira o bi

quíni de Mirella e a deixa nua sozinha. Flávia se desculpa por ter dormido
com Gino na casa de Valéria. Valéria cogita deixar Gino ficar em sua casa.

Flávia suspeita das intenções de Valéria. Novais teme que .Big Blond este

ja morrendo. Martim passa as informações para Dallas. Décio conta para
Tônia sobre o sequestro de Maria e a tentativa de assassinato de Otávio

por Martim. Caio conta para Eneida que Gary lhe disse que Manuela está

ligada a Martim Salles.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal
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 [araguá do Sul

Essa cadela foi encontrada na segunda-feira, com fome e wn gTaIlde
corte em uma das pernas traseiras. Ela já foi medicada e espera o
dono. Caso ninguém se manifeste, ficará disponível para adoção.

JDformações com Maria no telefone 3376-6400 .

Aniversariantes
Geraldo Maiberg
Heinc Konell
Jordana R. Urban
José R. S. Leal
José V. V. Weidner
Juliana de Almeida

. Kauê Pavanello ..

...... v, ".t � J I � t, J � .t

Keli R. Soares
Kelli C. Giovanella
Kelli Cristiane Giovanella
Lais C. Bezerra
Lais Camilli
Luana C. M. Barg .

! I

Luana Caroline Maass
Marcia M. S. Cardoso
Marco A. Schmeger
Maria Eduarda O. Batista
Mauricio Sasse

Méry Carla Mattos do Nas
cimento
Neli L. Schmidt
Paola Berthi
Ricardo Gustavo Bruch
Tais Karsten
Teima Deise Freiberguer
William H. de Souza

I'
-

. .

8/6
Adriana Chaves

Agnes Fiedler
Alice Aldrovandi
Aline do Rosário
Aline Zobili
Andrea Rode
Bruna Bruch
Cauan Sevegnanni
Diego G. Colle
Francisco Raulino
Gabriel Malgarin
Gabriela S. Sanches
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada

laede-laede.blogspot.com
,

,

E agradavel ter
amigos que nos
façam rir. Gosto
dos amigos
que oferecem

U)J:l conselho
sincero. Amigos
que querem
compreender

o que é

importante para
mim são muito

preciosos.

O texto abaixo foi extraído do
livro "12 segredos simples

da felicidade" de Glenn Van

Ekeren. Achei interessantíssi

mo e fiz questão de comparti
lhar com você, querido leitor!

A história aconteceu numa

pequena cidade de Kansas,
onde Dwight Eisenhower pas
sou sua infância e adolescên
cia. Ele era um rapaz bonito,
forte e viril, com o espírito de

.

um atleta. Escolheu o boxe
(

como passatempo e sua am- ,

bição e técnica excelente logo
fizeram dele um campeão do
boxe da cidade. Ninguém ou

sava desafiar a pericia do jovem
Eisenhower.

Certo dia, porém, um rapaz
chegou a cidade, ele dizia cha
mar-se Frankie Brown, tinha a

reputação de ser um boxeador

profissional, e logo ouviu fa
lar no ambicioso Eisenhower.

Organizou-se uma luta entre

os dois jovens atletas. Ninguém
conseguiu dizer quem foi o

vencedor, mas ambos lutaram
tão bem que antes da disputa
terminar os dois haviam se tor

nado amigos.

Terminada a luta eles foram
a um restaurante onde discuti
ram os planos que tinham para
o futuro. Eisenhower queria ir
para a faculdade, mas Brown

queria ser pugilista profissio
nal. Eisenhower tentou per
suadir Brown a primeiro . ter

um diploma de nível superior.
Tarde da noite, os dois saíram
do restaurante determinados a

freqüentar a universidade.
Frankie Brown ingressou na

Notre Dame. A determinação
o levara a seguir o conselho de

Dwight Eisenhower, também
o ajudou a tornar-se o famoso
e querido treinador de futebol
americano da Notre Dame.

Numa hora fatídica, dia 31 de

março de 1931, o avião no qual
voava para visitar o velho ami

go no Kansas caiu, pondo fim a

uma vida que havia combinado

a determinação, a amizade e a

. perícia de um Eisenhower.

Certa vez, em um restauran

te perguntaram a Henry Ford:

"quem é o seumelhor amigo?"
Ford pensou por um mo-:

menta, pegou seu lápis e escre

veu em letras garrafais na toa-

lha de mesa: "o melhor amigo é Para pensar: E se os políti
aquele que traz à tona o que há cos tivessem o discernimento e

de melhor em nós". a sábia ousadia de Eisenhower

A amizade de Brown e Ei - e, ao invés de atirarem pedras
senhower exemplifica esta uns nos outros, pudessem se

crença. Eles d�afiaram um ao unir em prol das dificuldades

outro, encorajaram-se mutua- da população e juntos traçarem
mente a derrubar os obstáculos um plano de ação capaz de re

às suas expectativas pessoais solver de fato os problemas, fa
e construíram um relaciona -

, vorecendo as prioridades? Com
menta de respeito mútuo. Essa certeza todas as nossas neces

combinação inspirou-os a ten- sidades seriam melhor atendi

tar atingir o potencial individu- das. Alguém duvida disso?

al de cada um.
É agradável ter amigos que

nos façam rir. Gosto dos amigos
que oferecem um conselho sin

cero. Amigos que querem com

preender o que é importante
para mim são muito preciosos.
Respeito profundamente os ami

gos que celebram genuinamente
os meus momentos de sucesso

e me incentivam nas horas de
fracasso. Não quero deixar de
lado os amigos queme ajudam a

mantermeu lado infantil e bem
humorado. Mas nenhum amigo
se equipara ao que me desafia
a ser tudo o que Deus planejou
para mim. Todo mundo precisa
de-um amigo assim.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 655/2011

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL E A COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - aOHAB/SC. OBJETO: O presente
termo tem por objeto operacionalizar o Projeto Reação Habitação, trabalho
coordenado pela COHAB/SC em parceria com o Município de Jaraguá do

Sul, motivado no estado de emergência decorrente das chuvas ocorridas

nos meses de novembro e dezembro do exercício de 2009, mediante a

construção de 100 (cem) unidades habitacionais com área de 36,00m2
cada, todas localizadas no Município de Jaraguá do Sul, conforme Plano

de Trabalho, relação de itens e relação de equipe executora aprovados.
PRAZO: O presente Termo de Cooperação Técnica vigorará pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período, por acordo entre os partícipes,
mediante a assinatura de Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA:

16/12/2011. FORO: Comarca de Jaraguá do Sul. SIGNATÁRIOS: CEcíLIA
KONELL e MARIA DARCI MOTA BECK.

Cecília Konell - Prefeita Municipal
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Grupo Lune/II

1971

Conservação de Estradas
Em junho de 1971, o Correio do Povo publicou

a matéria que dizia: I� Prefeitura de Iaraguá do Sul,
como acontece com os outros municípios catari
nenses, está procedendo a cobrança do Imposto de

Conservação de Estradas, cujo prazo final encerra
se no dia 30 do corrente. Tendo sido implantado
recentemente, alguns cadastros foram realizados
com enganos,' advindo daí distorções .na cobrança
do tributo que precisa ser corrigido. Como se sabe

Pelo mundo
1982

Boeing 727
.

colide com uma colina
o Boeing 727 é uma aeronave americana, com cauda em "T",
para a aviação civil comercial. O primeiro Boeing 727 voou
em 1963 e por mais de uma década foi o jato comercialmais
produzido nomundo. Houve vários acidentes com o Boeing
727, sendo que dois deles no Brasil. OVooVASP 168 foi um
acidente aéreo que aconteceu em 8 de junho de 1982, quando
um Boeing 727 com destino a Fortaleza se chocou contra
a Serra daAratanha, próximo de Pacatuba,Ceará. Todos os
137 passageirosmorreram na colisão, sendo esse o quarto
maior acidente aéreo da história da aviação brasileira. O 727
foi produzido seguindo o sucesso do quadrijato, Boeing 707.
Projetado para rotas de curta distância, o 727 se tomou o

principal apoio para rotas comerciais das empresas aéreas.
Uma versão alongada, o 727�200, foi lançado em 1967. Em

'Agosto de 2008, havia um total de 81 Boeing 727-100 e 419

727 ':200 ainda em operação.

o imposto de conservação de Estradas precisa ser

pago e não haverá isenções. Assim sendo, solicita-se
o comparecimento urgente das pessoas que se jul
garemnão enquadradas corretamente, assim como,

deverão comparecer urgentemente todas aquelas
pessoas que ainda não tenham, sido cadastradas,
pois, a sua omissão importará em sanções legais
que muito poderão aborrecer os proprietários de
terras rurais".

Personagem histórico

.:=Giovanni Domenico Cassini
Nasceu em Peri

naldo, na Repúbli
ca de Gênova, em 8
de junho de 1625.
Giovanni Domeni
co Cassini, também
chamado Jean-Do
minique

.

ou Cassini
c.-

I, foi um astrôno-
mo e matemáti-

_

co francês de origem
italiana. Estudou no colégio dos Jesuítas em Gê
nova e Bolonha, e em 1650 foi, sob a proteção do

general e senador Cornelio Malvasia, o sucessor

de Pater Bonaventura Cavalieri na Universidade

de Bolonha como professor na cátedra de astro

nomia. Nesta função, lecionou sob o controle
da doutrina da IgrejaCatólica, geometria euclidia
na e a astronomia de Ptolomeu. Seu interesse foi
atraído principalmente pela aparição de cometas,
que ele observava commuita atenção. Além disso,
produziu precisas tabelas solares e observou os

períodos de rotação deVênus, Marte e Júpiter. Em
1669, foi chamado pelo rei Luís XIV a fim de to

mar parte como membro da Academia de Ciências
de Paris, fundada em 1667. Em 1672 calculou com

precisão a paralaxe solar, e em 1683 foi o primeiro
a descrever a luz do zodíaco. Cassini ficou cego em

1710, e dois anos depois, no dia 14 de setembro de

1712, faleceu em Paris.

/'

Século XIII

Invenção do canhão
Sendo a pólvora desconhecida na Europa até

ao século XIII, é provável que os ocidentais nun
ca tivessem usado o canhão antes. Com a des-'
coberta das capacidades propelentes da pólvora
foi possível o desenvolvimento. dos canhões. Ini
cialmente os canhões eram de ferro forjado, pe
quenos e rústicos, pois a arte de fundir achava-se
ainda nos primórdios. Tempos mais tarde passa

ram a ser fabrica
dos com barras
de ferro fundido
soldadas e refor-

'çados com anéis
do metal. Nesta épo-
ca, para aumentar
a 'potência de

.

fogo, os anti-

gos canhões,
chamados "ór-

gãos damorte", eram colocados lado a lado, sobre
um reparo-plataforma. Podia assim ser disparado
ao _mesmo tempo ou separadamente, em suces

são rápida, o que faz deles precursores das mo
dernas metralhadoras, pelo menos em conceito.

Progredindo a arte de fundir, as bocas de fogo
passaram a ser feitas de bronze, mais 'forte que o

ferro. Na segunda metade do século XV surgiram,
novamente, os canhões de ferro fundido numa

só peça e os de carregamento pela culatra. Ainda
no século xv, os primitivos projéteis feitos de pedra
foram substituídos por outros de ferro ou de chum
bo' e os canhões passaram a ser classificados de
acordo com o peso de seus projéteis. No fim do sé
culo XVIII usavam-se canhões que lançavam pro
jéteis de 2, 4 e 6 kg e obuses de 15 cm de diâmetro.
Os canhões dos navios eram providos de balas que
variavam de meio a 16 kg e as caronadas (canhões
curtos de grosso calibre), de 6 a 34 kg.

FOTOS DIVULGA<%O

1992
" ,

E celebrado o primeiro
Dia MW1dial dos Oceanos

DiaMundial dos Oceanos (ou em inglês:World
Ocean Day) começou a ser comemorado em 8 de ju-
nho de 1992 durante a Rio-92 (em inglês: Earth Summit)
na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. No momento esta data
ainda não foi oficialmente estabelecida pelas Nações Uni
das. O DiaMundial dos Oceanos tem a finalidade de, a cada
ano, fazer um tributo aos oceanos e aos produtos que eles

fornecem, tais como frutos do mar. Os oceanos fornecem
ummeio de comunicação para ocomércio global. A polui
ção mundial e o consumo excessivo de peixes têm causado
drásticas reduções nas populações demuitas espécies.

Contabilidade
Con�ultoria Empresarial

CRCISC, OOS269/1l
GualídadeProfissicf!alisrno

Competência
Credibilidade

• f1W€fl$ndã
f!esnor�,bilid;lde

'

www.gumz.com.br

W)3371-4747

gumz@gomz.com,br

UMA PARCERIA QUE DÁ carro. Desde 1978
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REDUZIDO

Preços válidos até 30/06/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 Flex (cat. FAE2) a partir de R$ 24.800,00 à vista. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 Flex (cat FBE2) a

partir de R$ 28.400,00 à vista.Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat OBB2) a partir de R$ 49.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 54,5% de entrada (R$ 27.195(50) e saldo em 24

parcelas de R$ 990,27 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos OOF). Valor total a prazo de R$ 50.961,98. Custo Efetivo Total (CH) calculado
na data de.24/05/2012 a partir de 0,37% a.m. e 4,52% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.61 Flex (cat EFA2) a partir de R$ 49.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,88% a.m.

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

serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuídor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CH poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da

contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH)
a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Fi ciamentos S.A.
Valores válidos para cores sólidas.

.

MORETYI
Jaraguá oSU
(47) 327 .28I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regUlesmetropolitanas: 4001-48581 Demais localidades: oaoo 722 'l8SS.

CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁO SEU.
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Pingo avalia po
antes da estreia

Técnico fala da preparação para Divisão Especial
e que quer devolver o tricolor à elite do futebol

JARAGUÁ DO SUL
....... , .

Henrique Porto

Daqui a 24 dias, o Juventus
estreia na Divisão Especial, re
cebendo o Atlético Tubarão.
Exatamente no meio do perí
odo de preparação e após dois
aniistosos, o técnico Pingo emi -

.

tiu a primeira análise sobre o

desempenho do grupo.
"Realizamos dois amistosos

importantes, principalmente
este contra o Joinville. O resul
tado é o que menos importa. A
pré- temporada com trabalhos

físicos e técnicos está dentro do

que a gente programou. Creio

que estamos no caminho cer

to", informa o comandante.
A expectativa do treinador é

realizar outros dois amistosos
antes do início do campeonato,
para os últimos ajustes na equi
pe. Um deve acontecer fora e o

outro em Jaraguá do Sul, em um

sábado pela manhã, para que o

torcedor conheça a equipe.
Sobre o acesso, Pingo não

esconde que sua expectativa é
devolver o Iuventus à elite do
futebol catarinense. "Temos

grandes chances de buscar o

acesso. Nossa equipe mescla

juventude e experiência e acre

dito que somos um dos favori
tos nesta briga, seja no primei
ro ou no segundo turno", diz .

, Segundo Pingo, o grupo ain
da carece de alguns atletas, para
posições específicas. "Precisa
mos de quatro jogadores para,
fechar o elenco e estamos ana

lisando nomes, mas de forma

tranquila. Queremos realmente
trazer atletas que venham para
brigar por posição", avisa.

i� Divisão Especial é uma

competição desgastante e por
isso é importante ter um bom

plantel, com peças de reposi
ção em todas as posições", en
fatizou.

HENRIQUE PORTaIAVANTE!

MESCLA Elenco reúne atletas experientes, como o jogador Grégori

L a Futsal

Para aproveitar o bommomento
A CSM/Pré-Fabricar encer

ra sua participação na primei
ra fase da Liga Futsal jogando
em Ibirama. A transferência foi
necessária pois aArena Iaraguã
será utilizada para a Expo 2012.

Invicto no comando da equi
pe' o técnico Banana acredita
no favoritismo contra o Floria

nópolis (amanhã, 19h), poréni
prega a prudência. "Estamos
numa crescente, mentalizados

para buscar os resultados. Te
mos que saber tirar proveito do

que apresentamos de bom nos

últimos jogos, mas também

corrigir onde erramos", analisa.
No departamento médico, o

pivô Hugo e o goleiro Cristian

seguem desfalcando o time.

Jonas e Jedson são dúvidas. "O

grupo vem de jogos pesados e

está desgastado. Como a Liga
Futsal fará uma parada entre

as fases, vamos aproveitar para
realizar uma inter- temporada",
informa o preparador físico
Adair Eleutério.

Mesmo assim, o elenco jara
guaense pretende aproveitar o
bom momento na competição
e fechar a primeira fase com

duas. vitórias. "É importante
lembrar que nas últimas quatro
partidas a gente não foi derro
tado", comenta o ala Iohnny,

www.ocorreiodopovo.com.br

Jo s Escolares-

Por vagas na fase estadual
Prossegue até domingo (10), em Ascurra, a etapa regional

dos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC) de 12 a 14 anos.

Colégio Evangélico Iaraguá, Instituto Jangada, Escolas Elisa
Claudio de Aguiar, Antonio Estanislau Ayroso e Euclides da
Cunha representam o Vale do Itapocu nas modalidades coleti
vas de basquete, futsal, handebol, voleibol e tênis de mesa. No
xadrez disputa é individual e não mais por equipe, como ocor

reu nos últimos anos. A modalidade conta com representantes
das escolas estaduais Ricieri Marcatto e Luiz Delfina, além do

Colégio Evangélico. O evento é promovido pela Fesporte.

CLASSIFICAÇÃO

14° Ponte Preta

15° Atlético-GO (-5)
16° Bahia (+3) 22

17° Palmeiras (-3) 1 3 O 1 2 2 4 -2 11

18° Náutico (-4) 1 3 O 1 2 3 6 -3 11

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

20° Corinthians (-1) O 2 O O 2 O 2 -2 O

3"RODADA

QUARTA-FEIRA
Vasco 4x2 Náutico
Santos ixl Fluminense
InternacionalixO São Paulo

Atlético-MG ixl Bahia
Ponte Preta 2x2 Flamengo
Coritiba 2xO Portuguesa
Sport 2xl Palmeiras
Atlético-GO Oxl Grêmio

QUINTA-FEIRA
21h Botafogo x Cruzeiro*
21h Corinthians x Figueirense*
*encerrados após o fechamento da edição

Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO

6° São Caetano (+3) 7 1 : 2 : 4 1 3! 1 '47

7" Goiás (-1) 7 4! 2 1: 1 7
f 7' O 58

8° ASA (-3) 7 5! 2 '1
,
2 i 5

'

5 O 147
9° Atlético-PR (-1) 6 f 3 i 2 ,O: 1 i 8! 3, 5 ,67
10° ABC 5 f 4

'
1 ! 2

.

1 f 4! 2: 2
'

42

11° Guarani 5 '4 1 2 i 1
i
5 f 4: 1 42

12° Boa 54! 1
:
2 : 1 6 6! O '42

13° Bragantino 4' 4 r 1 ; 2 8, 9' -1 33

14° Avaí 4 ,4'
15° Ipatinga-MG 4: 3
16° CRB 3 4'

1 1 2 4 5 ! -1 :33
l

1 1 1 2 5 '-3 '44
1 O 3

!
3 8 -5 25

17" Guaratinguetá 3 4 1 O 3 4 10 -6 25

18° Paraná Clube 2 4 O 2 2 4 7 -3 17

19° Cea rá 1 4 O 1 3 5 10 -5 8

20° Grêmio Baruen 1 4 O 1 3 1 8 -7 8

LIGA FUTSAL

S"RODADA
São Caetano ixl América-MG
Joinville ixO ASA
HOJE
21h Boa x Vitória*
21h Ipatinga-MG x Avaí*
21h América-RN x Bragantino*
SÁBADO
16h20 Paraná x Guaratinguetá
16h20 Criciúma x Goiás
16h20 Grêmio Barueri x Guarani
16h20 CRB x Atlético-PR
21h Ceará x ABC
*encerrados após o fechamento da edição

Rebaixados para Sérle C

HOJE
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

17 o São Caetano

18 o Concórdia

19 o 'Maríngé
200 TubarãÇ>

18 17 4 6 7 35 47 -1235

14 17 4 2 11 3849 -1127

14 17 3 5 9 2738 -1127

14 17 3 5 9 35 52 -17 27

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

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

19h Botafogo x Corinthians*
SÁBADO
llh Minas x Marechal Rondon
16h São Caetano x Petrópolis
17h Carlos Barbosa x Suzano '

18h Orlândia x Umuarama
18h30 São Paulo x Concórdia
19h Joinvilie x Tubarão
19h CSM/Pré-Fabricar x Floripa
20h Maringá x Atlântico
20h30 Assoeva x São José
*encerrados após o fechamento da edição
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Exemplo
Família reunida

pela fé
A comercianté Gislene da Sil

va Lemes dos Santos não abriu
a loja ontem para participar da
missa e "celebrar o corpo e san

gue de Jesus Cristo". Para ela e

sua família, o marido Antônio

José Lemes dos Santos, 37 anos,

e a filha, Jhessica Karollyne dos

Santos, 15 anos, é uma alegria
poder participar do evento. Eles
dedicam esse dia para agradecer
as graças alcançadas.

Gislaine conta que é a primei
ra vez que participa da celebra-

.

ção na Igreja Matriz de Iaraguã
do Sul, mas que sempre acompa
nhou a procissão na comunida

de Nossa SenhoraAparecida, em
Guaramirim.A comemoração de
datas religiosas já se tornou uma

tradição para sua família.

Sem orações
não há força e

nem sentido para
continuar seguindo.
Tereza Jankovsky,

cabeleireira

Graças
Agradecimento
pelas conquistas
Muito devota e cheia de fé,

a cabeleireira Tereza Ianko
vsky, 59 anos, agradece por
não precisar fazer uma ci

rurgia. Há alguns anos ela foi

diagnosticada com problemas
cardíacos e precisaria colocar
o aparelho marca-passo. Te

reza conta que sempre foi re

ligiosa e participou das mis

sas, mas desde o acontecido,
ela faz questão de ficar mais

próxima da igreja. Para ela,
participar das missas é como

recarregar as energias, e que
se tivesse tempo estaria todos
os dias agradecendo e orando

pela saúde dos entes queridos.
Ela conta que o dia de Cor

pus Christi vem para reforçar a
fé do povo cristão, e para mos

trar para o mundo que Jesus
Cristo está vivo e presente
através da hóstia e do vinho.

IISem orações não há força e

nem sentido para continuar

seguindo", afirma.

-.oM

.. �."_'i:fu';;;�I!If!!HIU!li"

ORAÇÃO Padre Donizete ministrou missa ao ar livre para os devotos durante a celebração

Adoração
Missa é feita fora da ,igreja

A celebração realizada na escadaria

da igreja Matriz São Sebastião teve di -

.

ma de pedidos e agradecimentos. Fiéis
faziam orações durante a missa minis

trada pelo padre Donizete Queiroz. O

dia que amanheceu com sol contribuiu

para completar a beleza dos enfeites e da

comemoração.

o Corpus Christi é realizado todos os

anos na quinta-feira seguinte ao domin

go da Santíssima Trindade, com inicio na

madrugada para a montagem de tapetes.
Depois realiza-se a missa e em seguida
acontece a procissão, para a adoração ao

Santíssimo Sacramento.

Na Santa Missa é sempre lembrada a

paixão, morte e ressurreição de Cristo. Já a
procissão é realiza em cima de um tapete
preparado pela comunidade, e lembra a

caminhada do povo de Deus em busca da
terra prometida. A adoração ao Santíssi

mo Corpo de Cristo é considerada um dos

gestos mais profundos de comunhão que

podemos estabelecer com Cristo.

ENFEITES Decoração foi alusiva ao centenário damatriz, ,além dos símbolos como a hóstia e a Bíblia

I
Compaixão

Tradição
ultrapassa gerações

UNIDA Nova família também

p;p1iicipa da celebração

A servidora pública Mi

chelli Tatiane Machado, 28

anos, acompanha a celebra

ção desde pequena com seus

" pais e familiares, mas há dois
anos começou a participar do
evento religioso com a nova

família. Hoje casada com

Marcia Bilaardt, 48 anos, ela

tem um filho pequeno, Pietro

Machado Bylaardt, 3 anos, e

conta que por causa da idade

da criança não conseguiu par-

ticipar da procissão ontem,
mas esteve presente durante a

missa, para agradecer princi
palmente pela saúde.

Marcia, também é servidor

público e participa das missas

regularmente. Ele explica que o

objetivo é o mesmo, o de agra
decer pela saúde e pedir para
que a família continue unida.
Em relação ao filho, ele espera

que quando o garoto crescer

continue ligado à igreja.
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

DEVOÇÃO Católicos percorreram trajeto que foi enfeitado na sexta·feira e na madrugada de ontem na área central de Jaraguá
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COrpUSChristi reúne
cerca de 3mil fiéis
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Tradicional procissão católica e missa
aconteceram na parte da manhã no Centro

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

Enquanto muitas' pessoas
aproveitaram o feriado

para descansar e dormir um

pouco mais, a analista con

tábil Alessandra dos Santos

Lorenzetti, 35 anos, acordou
às 5h para ajudar na prepa
ração da celebração de Cor

pus Christi. Na manhã fria
de ontem, os termômetros

registravam 10°C, e cerca de
três mil devotos de diversas
comunidades de Jaraguá do

Sul já estavam de pé para
confecção dos tapetes, que
foram usados na tradicional

procissão da igreja São Se

bastião, no Centro.
Alessandra explica que cer

ca de 200 pessoas ajudaram
na preparação dos tapetes e

que cada uma das oito comu

nidades ficou responsável por
enfeitar 200 metros do trajeto
da procissão. O trecho que o

seu grupo, da Rainha da Paz
e Nossa Senhora do Rosário,
preparou foi a rua Domingos
Rodrigues da Nova até a Rei-

noldo Rau. Ela conta que fo
ram usados materiais como

serragem, tampinhas flores e

cartazes na decoração. "Essa
é a oportunidade de mostrar

mos a Jesus o quanto ele é im

portante", conta a analista.
O tema principal deste

ano era o centenário da igre
ja matriz, mas símbolos como
a hóstia, o corpo de Cristo, a

Bíblia e o Espírito Santo tam

bém foram retratados nos ta

petes que percorreram cerca

de dois quilômetros. A mon

tagem deste ano contou pela
primeira vez com a ajuda das

crianças da catequese. Tudo
ficou pronto às 8h. O trânsito
teve alterações e às 9h a missa
iniciou.

Essa é a oportunidade de mostrarmos
a Jesus o quanto ele é importante.
Alessandra dos Santos, analista

DISPl(jSIÇÃO Alessandra dos Santos acordou às 5h
de ontem para ajudar n�s preparativos do evento
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