
Polícia
Genro agride sogra
comgolpes de facão
Num acesso de fúria, depois de um
desentendimento com a vítima, homem
teria provocado os ferimentos. Ainda

sangrando, mulher procurou a Delegacia
de Iaraguá do Sul. Página 19

No jornalismo
brasileiro, sujeito
que tem dinheiro é
bem conceituado.

Luiz Carlos
Prates

Página 3

CSM/Pré-Fabricar
Duas novidades

•

para a equipe
Serginho Lacerda se apresenta nos
próximos dias para iniciar a transição
no comando técnico com Banana,
enquanto o fixo Lê inicia os treinos

junto ao grupo hoje. Página 18

Hospital Jaraguá

Estado confirma
3milhões à saúde

Metade da verba deve ser repassada até a próxima terça-feira.
O restante será parcelado. Unidade ainda espera a liberação dos R$ '736
mil do governo federal para continuar obras do Centro de Cardiologia.

Página 15

��Hojetem
mais de

150
ofertas
para você!

blush!
Toda s.exta-feire encartada aqui no OCP

Expo Feira 2012 começa hoje
FABIO MOREIRA

Estandes são montados para mais de 85 expositores DáArena Jaraguá, que centra,liza os principais negócios da região até
domingo. As10pções de compras vão desde imóveis até colchões e,Dores. Expectativa émo_e,l!\��� de RS IO·mi. Página 5
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Do leitor

Crônica de um futuro (im)possível
Diante dos efeitos nocivos do

modo capitalista de organizar
o mundo desfraldado a partir da
crise financeira em que mergulha
a Europa arrastando atrás de sí to
dos os países capitalistas do globo,
abre-se novamente espaço para
pensar omundo sob outras formas

possíveis de organização. Dentre as

quais, inevitavehnente a alternati
va socialista.

Em primeiro lugar, o socialis

mo, não é um artefato passível de
implantação, como poderia ser

um software posto a operar emum

computador.Mas o que émesmo o
socialismo?

Isso pouco importa. Descon
fio apenas que o que chamou-se
modo de produção capitalista, e
que tem recebido também tan

tos nomes ao longo da história,
cumpre funções específicas para
um certo grupo de pessoas per
tencentes ao gênero humano cuja
lógica e filosofia de vida consiste
em encarar o mundo a partir do
próprio umbigo.

O que vamos colocar no lugar
disso tudo? Não sei. A história, te
mos apreendido, faz-se ao andar.

Apenas, para que as coisas não

tomem um rumo demasiado vo-

luntarista, carece que tenhamos no
horizonte, uma direção a seguir.

Esta direção é o que alguns
chamam utopia e que justamen
te por estar no horizonte afastado
revela apenas sua mal distinguida
figura Mas onde vai estar o laço
que novamente unirá o gênero hu
mano em tomo de um projeto de
vida universal?

Freud, escreve "O futuro de
uma ilusão" discutindo estas

questões. Reflete justamente que
a religiosidade não pode mais
dar conta de refrear os impul
sos irascíveis humanos. Freud,
pressupõe a maldade humana.
Se aceitar-se esta tese, definitiva
mente nada mais há a fazer senão

entregar todo poder ao Leviatã.
Inobstante, o mundo futuro

deve ser imaginado a partir dessa
questão urgente: quais vão ser os

laços que vão permitir o convívio
humano pacífico? As respostas são
reféns das visões demundo que se

possa fazer do homem. O laço lógi
co para os que pensam o homem
como um sujeito que se constrói,
social, histórica e culturalmente
está na solidariedade humana.

JeisonGiovani HeiIer, Msc
em SociologiaPolítica

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

Podridão humana
"

lJconstrangedor que de ummodo geral o jornalis- suas origens para que o crime não fique impune .

..I...:.mo brasileiro evite emitir juízos de valor,morais,. E quando é um homem rico abatido por uma
sobre assuntos que exigem uma decisiva postura
ética. Exemplo? Pois não, o crime de São Paulo, o so
noro crime cometido pela moça pobre, prostituta,
que casou com um conceituado empresário e que
acabou pormatá-lo. Eu disse conceituado empresá
rio? Sim, na sociedade brasileira, e demodo especial
para amaioria dos jornalistas, um sujeito que tenha
dinheiro é sempremuito bem conceituado...

Num choque social entre uma garota de pro
grama e um empresário, os conceitos emitidos

sempre são mais leves contra' o empresário e

muito mais pesados contra a mulher pobre,
poucos se atrevem a falar, nem que seja lá por
cima, sobre educação, postura moral e ações
pessoais e profissionais do lado mais forte, isto
é, do sujeito com mais dinheiro no banco.

Ameaças, desrespeitos sórdidos, tapas no rosto,
deboches e traições parecem não pesarna análise de
certo tipo de imprensa e maioria dos jornalistas. O
crime damoça foi cruel? E aviolenta emoção? E o so
frimento gerado por imagens do marido com outra

mulher? E apostura de umhomemque devia respei
tara esposa, afilha, aempresa, a si mesmo?Ninguém
diz nada, nenhumapalavra.

A moça assassina vai ser condenada? Vai, com
a mais absoluta certeza vai. E não haverá nenhum

julgamento Ilda outro lado"? Ninguém vai perguntar
sobre o peso de tapas no rosto, desprezo, ameaças,
prepotência social de todo tipo sobre alguém "sem
eiranem beira"?

Quando um pobre, um homem pobre comete

um crime o dedo acusatório não o absolve de modo

algum, todas as razões acusatórias são buscadas em

mulher pobre, prostituta no início da vida e

transtornada por ofensas e ameaças, heim? Vo
mito meu nojo aos hipócritas, aos acovardados
do poder do dinheiro!

Missão
O jornalista, o jornalismo, tem duas obrigações

régias: noticiar fatos, apurá-los, investigá-los, de
nunciá-los; e, em seguida, formar a opinião públi
ca com juízos de ordemmoral. Informar e formar
são missões "sacras" do jornalista, do jornalismo.
Todavia, dependendo do fato, do acusado, boca de
siri, nenhuma palavra além da descrição do fato,
jamais um juízo moral, jamais. A isso se chama de
omissão, ou covardia.

Bandido
O ordinário vinha num caminhão, descia o

Morro dos Cavalos, viu que não havia outro cami
nhão em sentido contrário, só carros pequenos,
entrou na contramão para ultrapassar de modo
indevido. Matou cinco pessoas. O que lhe vai
acontecer como bandido assassino?Nada. É crime
culposo, sem intenção de matar. Na "minha' de

legacia eu daria um jeito nele, para sempre ... Aci
dente é uma coisa, bandidagem é outra, canalha.

Falta dizer

Obrigação dos pais: educar de modo rígido, se
vero, incondicional os filhos, nenhuma transigência
diante dos deslizes de ordemmoral. Rédeas bem pu
xadas. É o único modo de "díminuír" insônias futu
ras, diminuir, jamais eliminá-las.Agora imagine não
puxando a rédea, não sendo intransigente, imagine...

Fale conosco

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. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Femusc

APlenária daAcijs /Apevi foi palco da
prestação de contas por parte do

Instituto Femusc - capitaneado pelo
empresário Paulo César Chiodini. Ele
falou do sucesso da sétima edição do

evento, que conseguiu seis minutos
em cadeia nacional pela Globo, além

de amplo destaque na mídia regional
e reportagem em todas as revistas de

bordo das companhias aéreas nacio

nais no mês de janeiro. O custo da di

vulgação conseguida para o evento - e

por tabela da cidade - foi avaliado em

R$ 10 milhões.

Denúncias
Durante o ano passado, a Fujama, que foi fundada em Iode outubro de 2005
recebeu 398 denúncias da população e aplicou 35 notificações e lavrou 15

autos de infração. Eles totalizaram R$ 115.750,00 em multas. Contando com um

orçamento anual de R$ 1,7 milhão, a arrecadação da entidade com a cobrança
pelos-licenciamentos e outros serviços alcança R$ 400mil/ano.

,

LOTOFACIL
SORTEIO N° 764
01 � O� - 04 - 06 - 08
09 - 11 - 12 - 14 -.16
1 7 - 19 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2919
05 - 23 - 51 - 63 - 72

, ..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS

E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°, 14/2012 - PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 79/2012-PMS-

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para regularização
e conclusão de obra parcial executada na Creche Municipal Girassol, sendo
a área da obra s ser concluída composta de 67,59m2, localizada na Rua

Guilherme Zastrow, nO 87, no município de Schroeder/SC, conforme projetos,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem

parte integrante deste Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 29 de junho de 2012

às 08h45min.
Abertura do Processo: 29 de junho de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da

Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de

segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 13 de junho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

FIÁVIO UETAIDIVULGAÇÃO

Fujama
A segunda participação na série de reuniões
daAcijs/Apevi que 'abordarão aspectos
ambientais, teve apresença do presidente da
Fundação Iaraguaense deMeioAmbiente,
CésarHumberto Rocha. Ele foimuito claro
na definição dosmaiores desafios paraum
órgão obrigado a seguir o que diz a lei, mas que
conhece os desafios de suas aplicação em uma

realidade como a nossa. O órgão conta com 22

pessoas - maioria de engenheiros e técnicos -

e no ano passado realizou 259licenciamentos
ambientais, além de fornecer 299 certidões
de dispensamais 40 licenciamentos de
loteamentos. Também foram atendidas 5.476
consultas prévias para fins de Regín/lucesc e
uma série de outros serviços.

I I I I I I I I I I f t I I I. , • t • I �

lVlovimentação
" .

eeonomrea

'A presença dos participantes do
Femusc gera umamovimentação
econômica na cidade avaliada em R$
6 milhões. São 40mil expectadores
que em sua última edição. Aúltima
edição contou ainda com 1.363 alunos
inscritos para as 350 vagas oferecidas. Os

gastos com 9 evento foram de R$ 1,689
milhão e as receitas de R$ 1,535milhão.

Portanto, o Femusc gerou um déficit de

R$ 154mil cobertos por contribuições
de empresas ao longo do ano.

Licenciamento

ambiental
Conseguir encontrar uma picada em
meio ao cipoal de normas ambientais
é um desafio para todos e aApevi
pretende ajudar os empresários da
micro e pequena empresa através

de um evento que acontece nos dias
19 a 21 de junho, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul.

Apevi nos bairros
No próximo dia 26, o encontro está
marcado na Comunidade Evangélica
ParóquiaAposto João na Ilha da

Figueira, em frente ao posto Pérola. Lá
acontece a palestra ''A Influência da
Gestão e da Estratégia no Desempenho
das Micro e Pequenas Empresas",
bem como as outras atividades

complementares do evento. Elas
incluem consultoriàs gratuitas. Estes
eventos têm tido um grande sucesso
e são uma forma de aproximação
da entidade empresarial com os

empreendedores dos diversos bairros.

< • ,

Feira de franquias
De hoje até o dia 16 acontece, na Expo
Center Norte em São'Paulo, a 21aABF

Expo Franchising. Este ano, a feira
apresenta 470 marcas que estão à
disposição de quem busca um negócio
próprio, com o guarda-chuva de uma
empresa franqueadora.São espetados
50mil interessados em entrar em

um segmento que está em constante

crescimento no país.

\
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IdOBR,AS ,Os 112 estandes recebel"&Ull_ontém 0$ acabamentos parà atender os predutos de 85 empresas .

<

•• •
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Uma arena para negócios
'Feira damicroe.pequena empresa, que.
começa hoje, vai oferecer produtos variados

JARAGUÁ DO SUL

DaRedação
.

pequenos empresarios.que bus
cam uma aproximação maior
com o mercado. Os objetivos

� s pess?a� q�e. forem, a partir. dos expositores são embasados
..t\de hoje a norte para a Are- na divulgação da empresa e na

na Iaraguã poderão encontrar possibílidade -. de potencializar
85 opções de compras;' Elas vão novos clientes. "Muitas empre-

·

desde imóveis, afiador de faças; sas vão atingir urn público mais
colchões, perfumarias, flores, até' .Iimitado. Outras serão alvos de.
orientações sobre investimentos mais atenção, mas tudo é uma

financeiros. Essa gama de op- boa oportunidade de negócios.
ções representa parte da força A feira está aberta para todas as'
econômica das micro e peque-

'

classes sociais e isso é urn bom
'. nas empresas da região. espaço para os empresários atra-

, A principal feira desse seg- írem os consumidores", ressalta.
mento..a Expo 2012, que vai até Ele destaca que na pesquisa
O dia 17de junho em Jaraguá do' . realizada na última edição da fe
Sul, é uma espécie de vitrine de

. ria, em 2010, houve 90% de satis-
·

várias opções de negócios que) fação dos expositores.
-

"Grande'
se oferecem' ao mercado p�� parte' se mostrou condicionado '

·

criar uma aproximação maior a participar novamente. E, l}es
com a clientela. O ambiente da se ano.temos um equilíbrio de'

'

Arena -se transforma num'gran- 50% de empresas que semanti- .

debalcão de negócios, distribu -

veram na feira e a outrametade
. ídos emmáis de trêsmil metros

. de novos participantes", observa
quadrados de área, Com 112 Gonçalves,
estantes, com 'a presença de 85 ' A expectativa é que sejam
expositores. comercializados maís de R$

O diretor de Negócios .da As-', 10 milhões em produtos. Esse

sociação das Pequenas Empre- foi o total da 'última edição da
sas do Vale do Itapocu (Apevi), Expo, realizada há dois anos. A
Leandro Schmõckel Gonçalves, estimativa é ·que 40 mil pessoas
diz que a feiraé uma oportuní- yísitem aArenalaraguá durante
.dade para evidenciar os micro e esses dias.

.

Expo teráatividades
voltadas aos empresários
Além. da área de exposí- de Negócios na Expo 2012. A

ção de produtos e serviços, entidade, que trabalha corri
atividades' paralelas rnovi- assessoria ao micro e peque-

.

mentam a Exp02012. será no empresário, realiza sãba
realizado o lo Encontro Brasil do um ciclo de palestra com.
daMicro e PequenaEmpresa dicas para os interessados'
e a Jornada Fampescdo Sim- melhorarem seus ramos de

.

ples Trabalhista. atividade. O analista técni-
, \

A coordenadora da Expo .co do Sebrae em Jaraguá do
'

2012, Irléia Reiter Marotte, Sul, Marco Antônio Murara,
disse que serão realizados observa que há um interesse

; -

.

nesses eventos palestras e' maior dos empreendedores
workshops voltados a temas em buscarem informações

'

ligados à administração do ,técnicas pata ajudar na ex

micro e pequeno empreen- pansão dos' negócios. "Anu
dedor. Os empresários tam- . almente realizamos 2,6 mil
bémpoderão visitar duas em- atendimentos em Jaraguá do
presas referência na cidade, a .Sul, São de pessoas que bus-

.

Weg e a Sol Paragliders. "São cam informações para mon-'
duas empresas que começa- 'tar um empreendimento ou

_

ram pequenas e boje sãodes- para usar nas atividades que
.taques internacionais", disse. possuem. O maior desafio.
As' inscrições para essa visi-

.

dos interessados está em re-

tas podem ser feitas pelo síte 'lação às finanças, no aprimo-
'.

wwwexpozülz.com.br; ramento da gestão do fluxo
O Sebrae terá urna Sessão de caixa'uessalta.

• Faber Costell �
• Stylus Atividades de Estético �.
• Associação Comunitária �

,

! Reciclando para' a Vida (Ácrevi) �
.

i
• Blusol

I '

• Gumz Contabilidade
, • Casa do 'Chocolate

-----

• Fator X Automação ,

I·
Multilabor ,

.

• Sistema de Cooperativas de
� Crédito (Sicoob) "

� • PS do Brasil
.

·-Jamatex
• Yatil Imóveis

.

• Rádio 1 '05 FM

• Alurnetol
• Máquinas Machado

I!
• Eletrotécnica Eliane
• Serimaq Ecológicos
• Florisa

W
• Afia Mais Afiador 'de Facas

m • Ortobom
. • Arte Cadeiras'
• Buzmaq Máquinas

i
•. Senai

i • Sesi
• Berlim Ambientes,
• Patrimono Investimentbs
• Portec Portões .

I· JJ Design
.

I· Weiku d?_.Brasil
• Todeschini .

I· Termobloco.

• VêMais
• Grupo Marista
• Afa Equipamentos
• Fecornércio
• Só Bornbcs/Clow Comercial
• Kóniq

'

s Bier
• Unicred- Litoral e Norte
Catarinense

� • Qualiclean .:

I· Roda' Auto Peças
� • Virtual Informática

Im
• Foculdode Anhanguera
• CNA Idiomas
.' Engetec '

_

II· Arte Vidros .,,'
.• Juil Móveis'

"1"

• Purificadores d� Água Europa
Sono e Saúde Aparelhos

�

Terapêuticos ,,'l,• TecnoSol
'. Magjet MáquirlO� e E'quipamentos
• Imobiliária Piermann
• Tetric Engenharia
• Nelson Bilhares
• Grameira Felippi
• 'Sebroe
•. Viacredi - Cooperotivo de
Crédito do Vale do Itajaí

.

, • Hélio Renqel Assessoria
Serviços Internacionais

• Help Informática

I·
Truffado Alimentos

.

• �osacharme AcessÓrios
• Agua de Cheiro
• Fox Fotografias
• Conceitos Joias
• Casa da Vovó Lu iza
• TV Imóvel
• Folha SC
• Rádio Jaraguá AM
• Joroquó Tec
• Acijs .: Núcleos Setoriais
• Gidcomini Garden Center
• Breithaupt
.• Speed Pneus.
• Leier Empreendimentos
Imobiliários'

• Associação dos Vereadores do
Vale do Itapocu (Avevi)

I
I
�
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Temporada de.
Festas Iunínas
inicia sábado

\ --I'

JARAGUÁ DO SUL-

_._ Colégio Marista São Luís
, A festividade acontece no dia 30 de junho
(um sábado), a partir das 15h30. Haverá

apresentação dos alunos e barracas
com quitutes juninos variados. Aberta à

comunidade.

Escola Estadual Holando
Marcelino Gonçalves
Realiza sua festa no dia 7 de julho,
a partir das 17h. Terá apresentações
dos alunos e o Festival da Canção,
também com os estudantes da unidade,
além da venda de muitos quitutes
juninos. Aberta à comunidade.Neste fim de semana, as festividades são nas Escolas

Anna Tõwe Nagel, no bairro Água Verde, em [araguá,
e Almirante Tamandaré, em Guaramirim

REGIÃO
n ••••••••••••••••••••••••••

'" Colégio Evangélico Jaraguá
A Festa "Juliana", será no dia 13 de

iulho (uma sexta-feira), com início às
17h. Acontece sempre no último dia de aula,
antes das férias de julho. Contará com

show de música dos alunos, apresentação
de danças, barracas com quitutes e

discoteca. Aberta à comunidade.

tosuras. Neste mês e em julho, de
zenas de Festas luninas e "lulínas"
acontecem na

-

região, principal
mente nas estolas. Confira abaixo a
data de realização de alguns destes
eventos e programe sua diversão.'

Elisângela Pezzutti

1\ II'uitamúsica, dança de quadri-
1Vllha, pinhão, quentão, pipoca,
bolo, cachorro-quente e outras gos-

'A rigem da Festa Junina
'"

e as influências brasileiras

As Festas Iuninas, segundo alguns historiadores,
surgiram nos países europeus católicos no século
IV Trazidas ao Brasil pelos portugueses, logo foram

incorporadas aos costumes dos povos indígenas e

negros. A influência brasileira na tradição da fes
ta pode ser percebida
na alimentação, com a

introdução do milho e

do coco, entre outros, e

também nos costumes,
com o forro, o boi-bum
bá, a quadrilha e o tam

bor-de-crioula. Mas não
-

foi somente a influência
brasileira que perma-
neceu nas comemorações juninas. Os franceses,
por exemplo, acrescentaram à quadrilha, passos e

marcações inspirados na dança da nobreza euro

péia. Já os fogos de artifício, que tanto embelezam
a festa, foram trazidos pelos chineses. A dança-de
fitas, bastante comum no sul do Brasil, é originá-
ria de Portugal e da Espanha. Para os católicos, a
fogueira, que é maior símbolo das comemorações
juninas, tem suas raízes em um trato feito pelas pri
mas Isabel e Maria. Para avisar Maria sobre o nas

cimento de São João Batista e assim ter seu auxílio

após o parto, Isabel acendeu uma fogueira sobre o

fl'
Escola Municipal

� Anna Towe Nagel
� A festa acontece neste sábado, dia 16, a
� partir das 16h. Antes, às 14h, será realizado

�' um Café da Tarde. Às 18h30 ocorre o desfile
',I da Garota e Garoto Anna Nagel. Às 20h30� tem início o baile no ginásio da escola, comI:

� ani�açad-o dbo music�lhMovuimednto de cotmpleto� serviço e ar e cozin a. m os es aques
II é o bazar de roupas usadas.

�
"

GUARAMIRIM

_._ Escola Estadual
Almirante Tamandaré
Festa acontece neste sábado, dia
16, a partir das 17h30. Ha�erá
apresentações cul.turais, quadrilha e

barracas de quitutes. Também terá

apresentação do Boi-de-Mamão.
Aberta à comunidade.

.

CORUPÁ
A Escola de Música Jazz Band
Elite promove sua tradicional
Festa Junina no próximo dia 23

(um sábado), a partir das 16h, no
salão da Igreja Católica São José.
Haverá várias atrações musicais, Táxi
do Arraiá, jogo de latas, pescaria,
casamento caipira e quitutes juninos.
As crianças poderão se divertir com

brinquedos como cama elástica
e piscina de bolinhas. Aberta à

comunidade.

SCHROEDER
'" A Escola Estadual Elisa

Cláudio de Aguiar promove
sua Festa Julina no dia 7 de ju!ho, das
15h às 22h. Haverá apresentações

, dos alunos e venda de quitutes. Aberta
à comunidade.

MASSARANDUBA
_._ No próximo dia 23 (um sábado), a

partir das 16h, será realizada a Festa
Junina na Escola Municipal Pedro
Aleixo, com foguei.ra, quitutes,
apresentações dos alunos e muita

brincadeira. Aberta à comunidade.

DMJLGAÇÃO

A tradicional festa na Escola Anna Tõwe Nagel acontece nesse sábado
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TemRodeiono fim de semana
o CTG Velha Querência, de domingo tem baile com o Gru

Iaraguá do Sul, programou para po Invernada. Na programação
os dias 15 a 17 de junho, seu 10° também haverá as tracionais la
Rodeio Crioulo Nacional. Na çadas, gineteadas, concurso de

sexta-feira baile com Garotos de gaita, tertúlia livre e culto cam

Ouro. O sábado à noite será em- pal. O CTG fica no bairro Rio da

balada pelo Grupo Minuano. No Luz. Informações: 3376-9500.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Temporada de
..' .,..,

apresentaçoes
Colher de Pau Cia de Teatro leva espetáculo
para escolas e centros de educação infantil

Colher de Pau Cia
- de Teatro realiza,

de junho a julho,
uma série de apre
sentações do espe

�

culo "Tecnópolis,
a Cidade Sem Livros". Destinada

para alunos de três a 10 anos, a

peça será apresentada gratuita
mente em oito escolas públicas e

CentrosMunicipais de Educação
Infantil de Iaraguá do Sul, totali
zando 16 sessões.

O espetáculo conta a história
de Carlinhos, um menino igual
a muitos: adora computador,

passa horas jogando videogame
e vive na internet - afinal, seus

amiguinhos estão todos on-linel
. Já tem 12 anos e nunca leu um

livro. A mãe, preocupada, man
da Carlinhos passar as férias de

julho na casa do tio, em um sítio,
sem suaparafernália tecnológica.
Carlinhos fica desesperado, mas
algo surpreendente acontece. O
menino conhece Ana, especial
e maluquinha, que o apresen
ta ao mundo da leitura. Juntas,
as crianças vivem uma grande
aventura para libertar o Pássaro

. Azul da escravidão do Seu Ara-

nha. Carlinhos se apaixona pela
magia dos livros e descobre um
mundo novo. Participam da Co
lher de Pau Cia de Teatro, Marina
Monteiro, Eloá Gruetzmacher,
Alex Girardi, Fred Paiva, Maykon
Iunkes, Tiago Novo, além de Dan
dara Patrícia Mendes..O projeto
tem incentivo da Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul, com ver

ba do Fundo Municipal de Cul
tura, e teve como proponente a

- artista Dandara Patrícia Mendes.
Contato com o grupo Colher de
Pau Cia de Teatro através do tele
fone 3370-2230 ou 9645-9230.

enda das apresentações
14/6 - Centro de Educação Infantil (CEI) Rui Kr
18/6 .... CEIMario Nicolliní

,

20/6 - EscolaMariaNilda Salai Stahelín e

CEIMareio MauroMarcatto

�5/6 - CEI ProfessoaraAlvina Karsten Schwedler
29/6 - Colégio Professor Heleodoro Borges e

CEI RosaMariaDonini
�. .

.

04/7 - EmefSanto Antonio

17. - EmefAnna Towe Nagel e CEI IaderMarcolla
/7 - EEB GíardíníLuiz Lenzi

wW1N.atu,f.!,se:le(f:.a.t.:om
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'

Mob_lidade, '

Urba

.

--

o ger�nt� te liífraestrUtuta
,

dà SDR ]aragúá do Sul,
,

, Otoniel da Silva, participa
,

hoje do 2Q,Seminário
"

sobreMobilidadeUrbana
Sustentável deNiterõí ,

Rici",�e'

;,

Ficha'Limpa
De autoriados vereadores'
Jean Lê}1;q?,rêçpt (PCclGB),
NatáliâtúdaPetiy (PMDB),
Justino da Inz (PT) e
"Fr�cisco.Alves (PT), o
projeto de lei que adota os "

,

mesme princípios da Lei
daHchaIímpapara�aIgos

.

cop:liss�gJ1ado� dóLegis1ativo "

e Execu�vó de laraguãdó SUl
deve ser votado somente no
próximo semestre,

, 1'-:'''''''
'��"

.

,

"

.. �..

� "

... � 7.
','

._,-'

"
'

, \

www.ocorreiod.opovo.com.br

Dai'ana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

.
�

� .'

Concurso publico
para Câmara

,

.

O·projeto que prevê a realização de concurso
,

bon (PMDB) no ano passado, quando o peeme
público para a criação de cargos na Câma -

'

debista era o presidente ,daCasa e pretendia abrir
ra deVereadores de Jaraguá do Sul deve passar' o processo no começo deste ano. Com a rmrdan

por mudanças. O presidente do Legislativo, ça de líderes do Legislativo, o planejado acabou
AdernarWinter (PSDB), disse que em 30 dias a lião sendo colocado em prática.
matéria deve ser lida em plenário. Entre as alte- , Ainda neste mês, o Tribunal déContas de-
rações, está a abertura de mais três vagas, além terminou pràzo de seis meses para a Câmara '

das 12já previstas, para as funções de telefonista, realizar o concurso e igualaro número de efei-
,

.
, motoristae zeladora, Hoje, são 31 comissionados tos com o de comissionados - a irregularida

no Legislativo. A realização de concursopúblico na de, foi denunciada pela prefeita Cecília Konell
,

Câmarafoiproposta pelo.vereador Jaime Negher- (PSD), em 2010.
'

EDUARDO MONTECINO

. ,',

Data: 16 de Junho de 2012 (Sábado)
Horário: das 11 ás 16 horas

Local: Clube dos Idosos - Schroeder
'

Rua Vendelin Reinert, SN - Centro - Schroeder

(Rua Em Frente a Padaria Flohr)

Atrações:
,

- Brinquedos Para Crianças - Upa Upa Eventos;
: Caipirenhos - Caipirinha na Betoneira - Argélmassa Certa;
- Grupo de Viola de Schroeder;
- Presença da Rádio Super Nova FM;

, ,

- Apresentação, dos Bombeiros dê Schroeder.

. 'Ingresso:
Valor R$ 15,00

Gratuito para crianças até 6 anos.

Compre seu ingresso na ACIAS pelo fone: 3374-1445 - com Naiara.

.udança por vir ,

.

AdernarWinter (PSDB) deixa a presidência da
Câmara de Iaraguá do Sul em julho, conforme o

acordado corri o vereador Francisco Alves (PT),
que assume em seu lugar. IIVai ter uma nova
eleição e o meu voto será para o Francisco, os

,
,

' \

outros eu já não sei em quem vãovotar".

Contra

abandono,'
Na Opinião do vereador de
Jaraguá do Sul Francisco
Alves (PT), "não dá pra
simplesmente abandonar
a obra no Garibaldí. Hoje'
há uma demanda de

agricultores que trabalham
com abate e que precisam
ser ouvidos".

Reforma
Política
Outra vez, o debate sobre
a Reforma Política no País ,

parece ter adormecido.
Para o senador Paulo Bauer
(PSDB), o atual governo não
tem interesse de' discutir o
assunto e hoje a oposição,
não consegue estabelecer
prioridades. "No Senado;
de 81 senadores, temos
apenas-16 na oposição.
Não conseguimos impor
uma agenda e estabelecer
prioridades. Por isso, o

, governo não mostra, não dá '

sinais de nenhum interesse'
em priorizar ou acelerar a
Reforma Política".

Elevado
Guaramirim
o presidente daAmvali,
FelipeVoigt, está analisando
a contratação de uma

empresa para elaborar
o projeto executivo do
elevado rio município de
Guaramirim, ligando a

-

Massaranduba. O trabalho'
tem orçamento previsto
de R$1,50 mil.

3275�0065

Abatedouro
A prefeita Cecília Konell ,

(PSD) descartou a sugestão
do vice lrineu Pasold (PSDB)
de ativar o abatedouro

municipal. Amandatária
'

ficou de estudar o que pode
ser feito com a obra e o

. espaço. A administração
teve de ressarcir àUnião'
a quantia de R$ 883mil,
pelo não uso do local ao

,

Ministério daAgricultura.

'Corrida na

Justiça
,

Marlon Bertol, advogado
da prefeita Cecília Konell,

, afirma que o processo para
reverter a condenação da

prefeita Cecília Konell da
, perda dos direitos políticos
por três anosno Tribunal

_

de Justiça de Santa Catarina
segue tramite normal. IIVi

que no dia último dia 6 o '

, recurso que protocolamos há
ummês oumais foi concluso
para o despacho,Agora a
aceitação dele será realizada '

.

e se for entendido que .ele
'

preenche todos os requisitos
,

deaceitação, aí sim ele será
remetido pára 6 Superior
Tribunal de Justiça em

'

Brasília". Na última segunda-
,

feira, foiprotocoladaMedida
Cautelarno Recurso Especial
emApelação Cível contra a
decisão colegiada da Justiça
dada em outubro passado.
A corrida agora é contra
o tempo p,:ua queCecília

-

possa garantir a sua
candidatura para tentar a
.reeleição em outubro.

Nenhuma legislação nova
de� enfraquecer a Proteção
aomeio ambiente. Vamos

continuar crescendo de forma '

sustentável, com a preservação
e a recuperação das 'áreas

desmatadas :i:ndevidamente -

margellS'de rios, nascentes e

topos dos molTOS.

Da presidente Dilma
Rousseff, que participa esta

, Selnal1a do eV�llto lUo+20.
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DIV
z?0Acerte o alvo.

Ele está,a espera.

Elijane Jung

Retratos da Vida
�nho uma amiga, cujo relacionamento vai
1. muito bem obrigada. Agora, né? Porque
até pouco tempo atrás, andavam se bicando,
se estranhando e acabaram por terminar
tudo. Foi quando ela, louca para mostrar
para o ex que estava bem demais, resolveu
cair na farra "cazamiga" e reencontrou um

bofe de alguns anos atrás, um carinha que
balançou seu coração na juventude. Se viram
de longe na balada e ela (pensando em ir

à forra) resolveu se chegar, só para sair da
night bem na fita. Ele todo manhoso, com um

gingado bacana foi se deixando enredar pela
minha amiga. Quando ela finalmente chega
pertinho e cumprimenta o boy magia, percebe
outro boy pendurado no bofe, de mãozinha
dada e tudo. Nada como uma dessa para
colocar uma mulher no seu devido lugar. Foi
quando ela se deu conta de que amava o ex

que virou namorado de novo...

DivãcolD
SueelelUl Zilnennann

dos Santos Lino

Onde trabalha e o que faz: tirei umas feriazinhas (eu
estava precisando, n�?) e agora estou voltando ao

,

batente, no comércio. Eu sou: intensa. Muito!
Homens são: necessários. Cansativos, mas
necessários ...Mulheres são: um turbilhão de ideias
de Deus ... Quase que não coube tudo numa criatura
só! Se meu relacionamento fosse um ritmo seria:
samba. Daqueles bem de raiz, que a gente acha que
não dá nada e acaba envolvendo a gente. Desço do
salto quando: Algo afeta meu filho. E a maldita TPM
também me faz perder as tamancas ... Para me ganhar
basta: tem gente que me ganha eternamente só com
um simples olhar e algumas pessoas, por mais que
insistam, não desce. Normalmente bom humor me

conquista. Se eu fosse celebridade seria: Natália Klein
de Adorável Psicose.Roubaria o closet de: Adele. Diva
total!Meu coração bate mais forte quando: quando
sinto que os meninos aqui de casa precisam de mim.
Me sinto amada. Eu sou ótima em: cozinhar. Ah! E fazer
drama também. Eu sou péssima em: organizar meu
tempo. Uma noite perfeita pede: chocolate, música e

marido cheiroso.Um casal apaixonado precisa: ceder...
Principalmente! Com 50 reais eu: subo a serra até São

Bento do Sul, pra curtir o frio na casa da minha mãe.

Com um milhão de reais eu: comprava tudo o que falta

para viver de boa com meus amores!

universotpm@ocolTeiodopovo.com.br

Conselheiro amoroso
P: Estou envolvida com um colega de trabalho que já
tem namorada. Sinceramente acho que nossa relação
caminha para que ele largue dela e fique comigo. Só
que ela já desconfia e trabalha junto com a gente. O que
devo fazer? O. P.S)
R: Olha só, esse negócio é mais complicado do que
par,�ce. Não é por que eles não são casados que a coisa
é menosgliaVe., Hoje" vo�ê. ê a outra, Não sei ha quanto
tempo está rolando vocês'dois, Mas se ele quer você,
que se mexa! E você, seja no mínimo diplomática no seu

ambiente de trabalho, para nãos se prejudicar pessoal
e profissionalmente. Coloque o cara na parede e se ele
vacilar, seja mulher para dizer "chega"!

Pergunta quem quer
Respostas podem ser enviadas para universotpm@ocorreiodopovo.
com.br, com identificação para divulgação)
Gostaria de saber se as várias técnicas de clareamento dental são

,

eficazes e se as receitinhas caseiras podem ajudar a clarear os
dentes. (Ana Paola)

Responde quem sabe
P: Até hoje não consegui entender direito as diferenças entre
escova progressiva, definitiva, marroquina e inteligente. Alguém
poderia explicar de forma simples? (Bianca)
Bianca, a progressiva tem esse nome, pois tende a melhorar
a cada aplicação, que dura cerca de três meses. A definitiva,

. . também conhecida como permanente ou alisamento japonês,
não vai frisando os fios com o passar do tempo. Pede retoque
a cada seis meses, aproximadamente. Amarroquina usa um-,

neutralizador que permite amarrar e lavar já no dia seguinte. A
inteligente, também conhecida como alemã, segue o mesmo

princípio da progressiva, mas permite lavar no mesmo dia. A

indicação de cada uma depende de uma avaliação profissional .

dos fios, sempre. (mdemulher.abril.com.br),

Candy colors: cores clarinhas
que, ao contrário do colar

blocking.que dava aquela
pegada forte no look, deixa a

produção com carinha retrô.
Os tons pastel e "bebê", podem
estar nas roupas, sapatos,
acessórios, unhas, cabelos...
Dá para variar, misturar e
formar uma combinação
superbacana. Mas é bom levar
em consideração o tom da pele,
pra não ficar apagadinha, tá?
Cores suaves... Bem flash!

""
.

E a treva
Calças dobradas muito curtas

e várias vezes. Sim, fica show
de bola dar aquela dobradinha
discreta usando ummocassim,
um slipper, scarpin ou mesmo
uma chelsea boots, a clássica
botinha de cano curto e elástico
na lateral. Mas tem ser uma

dobra sem volume demais e de
acordo com o corte. Então, nada
de arregaçar uma calça fiare
querendo dar uma de pescador
de rã. Meio treva!
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Canoinhas
T ...
10° 19°

.

São Miguel
do Oeste
T ..
15° 22°

Chapecó
T ..
13° 22°

Joaçaba
T ..
130 21 °

Tempo da
semana

Quarta e quinta-feira:
tempo estável com
nevoeiros ao amanhecer
e presença de sol.

Temperaturamais elevada.
Sexta-feira: sol com

.

aumento de nuvens no
decorrer do dia e chuva à
noite do Oeste ao Litoral
Sul, devido a chegada
de uma frente fria.

Temperaturamais elevada
principalmente a tarde.

La es

T ..
15° 22°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 7km/h Nenhum vento
• 12h Vento não favorável Oeste 8km/h favorável

• 15h Vento não favorável Oeste 10km/h zero%
• 18h Vento não favorável Sudoeste 7km/h

de ��S:���:,ade
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
De renda
Na mesa de um bar, um grupo de amigos bebem e conversam.
- Eu acho essa história de roupa íntima uma coisamuito séria - diz um deles.
- Eu, por exemplo, adoro as calcinhas que minha minha mulher usa.
.- É verdade - fala um dos amigos. - E aquela preta rendada então ...

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
.ra
(.)'I
=
-

O
cn

"

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

SEXTA
MíN: 15°C
MÁX: 24°C

Um casaco
leve para a

temperatura
típica de outono

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 21°C

Joinville
T ..
18024°

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h: O,7m • 9h13: O,9m
• 11h5S: 1,4m • 20h5a: O,am
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 4/6 • 7h43: O,5m • 15h32: O,Sm
ii"

Tábua
• 1Sh02: O,5m • 17h32: O,5m

MINGUANTE 11/6 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

NOVA 19/6
• 2h29: O,7m • 7h41: O,4m
• 9h23: o.am • 19h24: O,Sm
• Baíxamar • Baixamar

CRESCENTE 27/6 • 5h49: O,5m • 3h13: O,3m
• 1Sh21: O,5m • 14h5a: O,3m

HORIZONTAIS
1. (Ingl.) Cartão, em inglês I Aparelho que ajuda a

transportar doentes
2. Relativo aos celtas da Grã-Bretanha ou Irlanda
3. Os parentes que os órfãos perderam I Bocado
4. Religioso romano, papa de 76 a 88
5. Que tem conhecimentos adquiridos pela feitura I

Em geometria, ângulo igual a 1800
6. Recolher com auxílio das mãos ou de objeto
7. O nome da 163 consoante do alfabeto I Feito de

certo modo I Conselho Tutelar
8. Constituído de círculos que representam os da

esfera celeste
9. Designação comum às plantas nativas de regi

ões temperadas e subtropicais, cultivadas para
extração de fibras / Iguaria feita de camarões e

quiabos
10. Destinar à desgraça
11. A letra que precede o cá I Parte abrigada de "lO

um porto, dispondo de cais acostável onde se
Hpodem recolher embarcações para fugir do mau

tempo. ou para carregar e descarregar
12. Que desperta aborrecimento
13.. Ação fraudulenta I Ave semelhante à pomba.

VERTICAIS
1. Uma consoante como X ou J
2. (Mito!.) Foi transformada em fonte por um coice

do cavalo alado Pégaso e suas águas tinham a

virtude de inspirar os poetas / Impossibilitado de
movimentar-se

3. Estriada / Sigla do órgão governamental que visa
promover o desenvolvimento das telecomunica
ções no Brasil

4. Desgovernado \

5. (lng!.) Presunto
6. (Geol.) Substância que facilita a cristalização de

corpo amorfo
7. Respeitar / Lamacento
8. Os frutos que servem de ingrediente para a queija

dinha e a maria-mole / Cacho de cabelo
9. Antigamente.

Jaraguá o

T ..
16° 23°

1Rio do Sul
T ...
15° 24°

Blume u

T'"
170240

Florianópolis
T ..
17° 22°

São Joaquim
T ...
12° 17°
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Fala meu

prefeito'!
�ega a dar asco. Mas, in
'-'felizmente, quando chega
nessa época, o que mais tem é
gente fazendo agradinho aos

amigos e aliados que serão can
didatos, chamando-os pelo car
go que almejam, já reparou? E
normal ver a turma chamando
essas pessoas de "meu prefei
to" ou então "meu vereador': É
claro que é demonstração de
cortesia, amizade e pensamento
positivo. Ou não? Tomara que
nenhum juiz eleitoral ache que
épropaganda antecipada.

A Fazenda
Deu no Kibe Loko: "Viviane

Araújo chama Nicole Bahls
de vulgar". Quando Nicole
descobrir o que significa
"vulgar", vai quebrar um
barraco. Podem apostar. Boa!

3370-3242

ASACHE
PROFESSIONAL
ESTARA PRESENTE
NA EXPO 2012.

Moa Gonçalves
MARCELO ODORIZZIIMADALENA/POR ACASO/DIVULGAÇÃO
--

...

NIVER O meu amigo Calito Mannes, para
celebrar o seu aniversário, no sábado,

retmiu os bonitos filhos Ligia e Cristian,
nomovimentado Mada,Jena Cozinha

Niver do Nonô
Hoje o meu queridíssimo
amigo, o advogado Dr.
Reinaldo Murara Ir. ,

popularmente conhecido
como Nonô, certamente é o

aniversariante mais festejado
do dia. Parabéns! O meu desejo
é que você e sua linda família
sejam plenamente felizes.

Na moita
o mulherio perguntou: por
onde anda o jovem empresário
Iaíson Coelho? Os amigos
comentam que ele agora está
focado no trabalho e não quer
saber de festa. Do outro lado
fiquei sabendo que em breve
sairá casamento. Viva os bons
encontros.

ARQUIVO PESSOAL

GALERA
Luiz Carlos
Chiodini com
o sobrinho,
jogador do
Atlético de

'Madrid,
Filipe Luís
KasmiSki, que
passa férias
na cidade, e
o advogado
Luis Gustavo
Ramos

Bombou!
O cara parece que é
daná da metade da
cidade. Uau! A mega
casa estava fervendo
no último final de
semana com a presença
de muitos amigos do
poderoso líder político,
que foram participar do
seu famoso e badalado
festerê. Até deu sede. Por
favor, uma bem gelada
na mesa doze?!

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

47 2107-3000
R. ogo 8fOt n, 4-,,- - centro
VVW'W, ovrosnote .com.bt

moagoncalves@netuno.com.br
ARQUIVO PESSOAL

11 O

SERRA
No friozinho da
Festa do Pinhão, o
jovem casal Sidinei
Kleemann e Paula
Caline Kopp

Bazar Café
A arquiteta Ruth Borgmann
estámovimentando, no seu

atelier, na Rua Florianópolis,
em torno da sua irmã a artista

plástica Rosemarie Borgmann,
um delicioso café e um

concorrido bazar de obras
de arte, que inclui alguns
trabalhos do fotógrafo, Chan.
Parte da renda será revertida
em prol da comunidade.

rm
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que delegados de
polícia civil já se mexem

quanto às reivindicações de

ganhos pelo trabalho que
realizam. Segundo o buxixo,
se interesses trabalhistas
da categoria não forem
contemplados, pode vir até
haver paralisação. Seguindo o

mote: quem viver verá

•

e z a
Aquela madura morena do

corpão, pernão e cabelão,
que adora um pagode,
conquistou o garotão, que
tinha recém-separado e anda
mais feliz que gansa nova na

lagoa. Agora só quer saber
de bater pernas com o guapo
nos lugares damoda. ' \ I i � I i 111 J W A.

De todas as
coisas boas,
bom mesmo é
ser amado e

melhor ainda, é
quando se ama

quem está te
I I � 1\ 'altlando.

DIVULGAÇf.O
--

Alguém pode me dizer
qual é tempero extra que
o nosso amigo Giovane
coloca na costela?
Domingo tinha fila na

porta do restaurante
Costela & Cia.

• O dentistaAlexandre
Sim está decolando
com sua intenção de
concorrer a vereador.

• PostoMime e

ImobiliáriaHabitat
também sinalizaram o

apoio para a tradicional
Feijobeira. Feijoada do
Beira Rio, que acontece
no sábado.

I
f

I

I • De 5 a 8 de julho,
rola em Corupâ, o
9°Bananalama. Omaior
encontrode trilheiros
do mundo.

.Nosábado tem
I'

confronto no campo do
Beira Rio entre os amigos
deMireMabaXamigos
de Tato Branco.NA CAPA A delegada da Delegacia da Mulher,

Milena de Fátima Rosa, que estreia idade
nova, dia 17, estampa a capa da revista
NossaWeekend, neste f'un de semana

• Gani essa.fui'

3 7 E U ,HO
NAARENA JARAGUA

Você tem um encontro marcado com a indústria, comércio
e selViços da nossa região. Uma grande opção de negócios e de lazer.

1 � a 17 de junho.
Feira de Negócios do Vale do Itapocu - EXP02012,

1 a Feira do Empreendedor Individual.
Sala do Empreendedor.

14 a 16 de junho,
10 Encontro Brasil Sul da Micro e

Pequena Empresa e Empreendedor Individual.

ONDE OS BONS NEGÓCIOS
SE ENCONTRAM

, w.expo2012.00m.br

,

Reali�Qçáo: Patrocínio: Apoio:

�
FAMPESC

"?'

...
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É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. 9

AMuller Tintas e Materiais de

Construção, no Rio Cerro 2,
inaugurou a ampliação da

loja no dia 26. Sucesso

para a família Muller

Grasielle
envia os

parabéns
em dose

dupla
para seus

amores.

Hoje,
o filho
Gustavo

Henrique,
completa
6 meses, e

o marido

Anderson,
celebra
28 anos.

'�o
�. vocês"

Daniel Kanzler Foerster e a

esposa Karina estãomuito
felizes com a chegada da
primeira rllha, EmanueUe

Kanzler Foerster. Ela nasceu
dia 8, na Maternidade do

Hospital Jaraguá. O casal

agradece também a equipe
da unidade pelo ótimo

atendimento

Os amigos da Secretaria
de Educação de Corupá
parabenizam Sueli
e nário Lohse pelo

casamento celebrado
na 19Teja Evangélica
Luterana, no dia 9.

A recepção foi na
Sociedade Rio Novo·

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

Tirinhas

=-
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Ceará lamenta não
imitar Silvio Santos

Wellington Muniz, mais conhecido
como "Ceará", passou os últimos 20 anos

fazendo imitações de Silvio Santos, sendo
dez na 1V e considerava a imitação uma

homenagem. Ceará recebeu a notícia de

que estava proibido de imitar o dono do
SBT. "Fiquei sem chão quando soube. Não
me lembro de ter tomado um susto tão

grande", revela. A Band não divulgou se vai
recorrer da decisão na Justiça.

Fátima Bernardes
estreia programa
Com estreia marcada para dia 25, o

novo programa da ex-âcora do Jornal Na
cional foi batizado de Encontro com Fáti
ma Bernardes e discute assuntos variados,
num cenário de 360 graus e com 60 convi
dados. Será jornalismo com entretenimen

to, além da participação de corresponden
tes internacionais. A atração, que irá ao ar

de segunda à sextano lugar da 1V Globi
nho, será exibida apenas aos sábados.

Luiza Tomé pede
para sair de novela
Luiza Tomé desabafou no Twitter para

revelar sua insatisfação com o autor da
novela "Máscaras", da Record, Lauro César
Muniz. "Será que o Lauro está gostando da
figuração que estou fazendo? Não quero
mais". E, depois disso, foram posts e mais

posts sobre o assunto. Para finalizar, ela
ainda ressaltou que seu problema é com

Lauro César e não com a Record. "Gosto de
trabalhar naRecord, se não, não estaria lá".

Horóscopo
ÁRIES
Mantenha o foco nos seus interesses e no trabalho

que precisa cumprir. Não dê atenção para críticas ou
cobranças. Siga apenas a sua intuição. A dois, espere
por muita alegria e descontração. Contagie sua cara
metade com seu bom humor. Cor: marrom.

\,.,J TOURO

U . Fique longe de pessoas invejosas. Alguém pode
colocar obstáculos em seu caminho profissional. Não
conte com a colaboração alheia e procure agir com
autonomia Em família e no romance, não deixe uma
conversa importante para depois. Cor: cinza.

II GÊMEOS
Não dê tanta atenção aos conselhos de colegas no
trabalho. Cumpra suas tarefas e tome as iniciativas

necessárias, sem depender de ninguém. Mas não
discuta: ouça com calma e sem retrucar. No amor, tente

compreender os desejos de seu par. Cor: preto.

CÂNCER
Os obstáculos serão facilmente superados ao longo
do dia: todas as dificuldades serão deixadas para
trás. Coloque as preocupações de lado e concilie seus

pensamentos com suas emoções. Uma boa conversa
fortalecerá a relação a dois. Cor: marrom.

LEÃo
No trabalho, é tempo de se aproximar de superiores,
Você conseguirá lidarmais facilmente com
responsabilidades do seu lar. Mas o contato com
familiares mais velhos não será dos melhores. No
romance, demonstre que confia em seu par. Cor: creme.

YYh VIRGEM

II...\' No campo profissional, confie em sua capacidade de
resolver problemas. Pessoas experientes podem exigir
demais de você, mas não se cobre tanto se algo ficar
pendente. No romance, crie algo diferente para fazer na
companhia de quem ama Cor: verde.

Marcos Mjon
apresentará "Idolos"

Marcos Mion fez sua estreia à frente de

"Ídolos", no dia 9. O reality ficou sob sua

responsabilidade após a saída de Rodrigo
Faro, que ganhará um novo programa na

Record. "Émuito legal conhecer as histórias
dós jovens que estão na fila, e, assim como

eles, eu também estou realizando Um so

nho ao apresentar o "Ídolos". Quando fui
convidado, aceitei nahora", complementou
o também apresentador do "Legendários".

.n, UBRA
- No trabalho, se deseja uma promoção ou melhores

rendimentos, fale com as pessoas certas. Vai ter uma
boa percepção dos problemas e saberá como lidar
com essas dificuldades. Aprenda a conciliar interesses
e vai fortalecer o seu romance. Cor: laranja

m ESCORPIÃO
.

II 4 No ambiente de trabalho, seu jeito determinado vai
ajudar você a resolver pendências. Assim, conseguirá
se dedicar mais a você. No romance, tome a iniciativa
Convide a pessoa amada para uma caminhada ao ar
livre com um bom bate-papo. Cor: cinza.

.. '" SAGITÁRIO
)(.

•

Conversas com pessoas experientes ajudamo você
a lidar com as preocupações no trabalho. A troca de
ideias vai mostrar alternativas para encarar problemas.
No amor, tome a iniciativa Já é hora de expor seus
sentimentos a quem ama. Cor: vinho.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Hoje, pode bater um cansaço devido às suas
responsabilidades profissionais. Seja criativo(a)
para cumprir com suas tarefas.Aprenda a delegar
atividades em casa e no trabalho. No amor, um diálogo
aberto vai fortalecer os vínculos afetivos. Cor: preto.

� AQUÁRIO
� No trabalho, conseguirá organizar seu tempo conforme

as suas responsabilidades. Em casa, é hora de assumir
o controle da situação. No campo afetivo, precisará de
agilidade de raciocínio para fugir das reclamações da
pessoa amada Cor: vinho.

PEIXES

Hoje é um dia para eliminar os obstáculos que
surgirem em seu caminho. Aja com eficiência e
detenninação: demonstre sua capacidade de iniciativa
Se precisar, conte com o apoio da família A dois,
'mostre o que sente com atitudes amorosas. Cor: bege.
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Elyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yahoo.com.br

Meia noite em Paris. Esse é o nome do
filme que assisti ontem. Roteirista

de filmes, noivo de uma patricinha fútil
e arrogante, o personagem principal
se encantapor Paris numa viagem e,

enquanto se dedica a escrever um romance

ao mesmo tempo em que sua noiva só

pensa em comprar e fazer atividades
banais, ele vive uma experiência inusitada
quando, de noite, se perde pelas ruas da
cidade e é abordado por um carro antigo
com pessoas estranhas dentro que o

convidam para ir a uma festa. Relutante,
depois de um tempo, aceita o convite e

volta no tempo, década de 20, onde se

encontra com Scott e Zelda Fitzgerald,
Ernest Hemingway, T.S. Elliot, Pablo Picasso
e outros grandes artistas. Desejando repetir
a experiência ele descobre que basta estar
àmeia-noite naquelemesmo local que
o mesmo carro irá pegá-lo para voltar no
tempo de novo. As noites encantadas e

literárias se repetem, presente e passado se

intercalam tendo como pano

Novelas

Crônica

Meia noite em [araguá
de fundo toda amagia de Paris.
O filme se torna apaixonante e belo para
quem conhece os escritores citados, para
quem já leu ou ouviu sobre a excentricida
de de Scott, a loucura de Zelda, suamulher,
as frases marcantes de Hemingway, as
reclamações e observações relevantes de
Gertrude Stein, amiga de grandes mestres
da arte e da literatura e também escritora.
Não é só isso, o que mais remete a uma

(...) o que mais remete a uma
identificação latente com o

personagem é a vontade que
pulsa em cada um de ter a vida
do outro, de viver algo diferente

identificação latente com o personagem
é a vontade que pulsa em cada um de ter
a vida do outro, de viver algo diferente
daquilo que vivemos ou de viver em outra

época, em outro tempo, de outro jeito.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Fernando se agita com a figura de Zenóbio e começa a passar mal.

Dimas reza pela saúde do filho. Regina tenta saber notícias de Fernando.
Kléber pede autorização a Valdirene para conversar com a ex-nora sobre
Michele. Miriam desconfia da reação de Priscila ao saber da separação de
Kléber. Laura se preocupa com Dimas. Melissa humilha Regina. Jair confes
sa a Ribamar que quebrou a imagem de São Jorge. Miriam hostiliza Rodrigo.
Kléber pede para Regina ir a seu escritório. Gabi e Tati se arrependem de
destratar Cris. Francisco aconselha a neta a se desculpar com as pessoas
que prejudicou. Rodrigo revela para Beatriz que conhece Elisa de outras vi
das. Rodrigo fala o nome de Miriam ao invés do de Elisa durante a terapia.
Miriam visita Fernando. c'

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
Rosário se emociona com o quartinho feito por Inácio. Chega o dia do

show das Empreguetes. Em entrevista ao rádio, Tom diz que foi ·ele quem
descobriu as Empreguetes. Chayene afasta Laércio de casa para armar sua

vingança contra Rosário com a ajuda de Socorro. Lygia tenta se entender
com Samuel. Otto fica sabendo que Lygia saiu do escritório de Sarmento e

fica decepcionado. Conrado planeja ir ao show das Empreguetes escondido
de Isadora. Heraldo insiste que Inácio vá ao show de Rosário e propõe que
ele se disfarce para não ser confundido com Fabian. Brunessa vê Rodinei
chegando ao Pavilhão do Som com Liara e fica com ciúmes. Conrado apare
ce com os amigos e Liara o reconhece. Socorro entra no camarim de Rosário
e é flagrada por Penha

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Carminha se desespera com a decisão de Tufão. Olenka defende Silas e

Monalisa fica chateada. Darkson consola o pai. Tufão avisa à família que vai
morar com Leleco. Max se insinua para Nina, que se esquiva. Carminha cul
pa Rita por tudo o que acontece à sua família e Nina tenta animá-Ia. Darkson
se sente atraído por Tessália. Carminha ameaça Lucinda e as duas discutem.
Monalisa conta para todos que estão trabalhando no bar que Silas mentiu
sobre sua doença. Tufão e Jorginho se divertem jogando bola. Tessália recla-

'

ma para Leleco quê Darkson não leva jeito para professor de natação. Tufão
convida Monalisa para sair.

MÁSCARAS - RECORD - 22R
Nair se desespera com o sumiço de Letícia. Evaldo afirma não ter en

contrado a filha e descobre que ela esteve com Régis. Vara afirma que Ré

gi$ quis se vingar por Marco Antonio ter dormido com Mirella. Régis recebe
Evaldo cercado de seguranças e o ameaça. Régis admite ter drogado Letícia,
mas garante que ela ainda é virgem. Régis ordena que Evaldo lhe entregue
Mirella no lugar de Letícia. Mirella rejeita Marco Antonio e afirma que nunca

mais voltará a ter prazer. Zezé reclama com o marido do comportamento
da namorada de Zezinho. Pulga acompanha Eliza em ida a compras para
o casamento. Otávio diz a Décio que conseguiu fugir. Décio aconselha Otá
vio a esquecer Eliza. Décio afirma que Elvira pode levá-los até Maria. Big
Blond conta para Eliza que Otávio (Martim) fugiu. Eliza acusa Big Blond de
ter libertado Otávio (Martim) para impedir seu casamento. Elvira pede dez
mil reais para que Otávio e Décio visitem sua conhecida no presídio. Maria
recebe a notícia de que irá ao casamento do irmão. Big Blond conta para
Big One que Otávio (Martim) fugiu. Novais aponta a arma para Big Blond e

afirma estar cumprindo ordens. Big 810nd descobre que Martim foi escolhido
para substituí-lo na liderança do grupo. Evaldo tenta levar Mirella até Régis,
mas Marco Antonio se descontrola e agride o pai. Nair acusa Evaldo de ser

covarde. Maria é levada a uma casa de campo e recebe a notícia de que seu
filho está em Dallas.

. .

* o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.

Quem derame descolar dessa realidade

daqui vez ou outra e me aninhar numa

placenta de fantasia, de perfeições deseja
das, coloridas, iluminadas, que só algumas
pessoas anseiam. Quem dera quando bater
meia noite em Iaraguá poder embarcar no
trem eme transportar para algum lugar di
ferente, mágico, para viver algo que sonhei
nas frestas daminha escondida imagina
ção. Tem gente que gosta de tudo do jeiti
nho que é, gosta das coisas desse mundo
daqui e isso pode ser bom ou ruim, não sei.
Tenho necessidade de desembarcar da vida
real de vem em quando.
No filme o rapaz conseguiu se livrar de sua
inconveniente noiva, seu livro tinha tudo
para ser um sucesso e ainda encontrou
uma beldade que, como ele, gostava de
andar na chuva, de noite, em Paris. Aqui,
a chuva também cai sem parar, prefiro
não caminhar lá fora porque estámuito
frio, mas acredito que depois das doze
badaladas omundo queme separa da

janela esconde histórias fantásticas.

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

Clique animal

Procura-se! Boby fugiu de casa e sua família não consegue encontrá-Io.
Ele tem 9 anos e usa wna coleira vermelha. Quem o viu pode entrar em
contato pelos fones 9953-4942, 3372·5338 ou 3275-2750, com Vanessa

Aniversariantes
13/6
Adalina Melchioetto
Adelaide Hermann
Adriana Socreppo
Adriane G. Krueger
Aldina Wackerhape
Alesandro Melchioetto
Alfredo Deretti
Alzina Marquartd Wackirhage
Antonia Cheuchuk
Antônio Alves
Antônio Batista
Antonio J. Pereira
Antônio J. Spézia
Antônio P. de Andrade
Antonio Rogério Stinghen

Antônio S. Jung
Arlete Hornburg
Bruna Dalsóquio
Bruno Antonio dos Santos
Clovis Soares
Daniela C. Balducci
Edson Kühne
Eduardo Negherbon
Eloi Zils

Felipe R. Bublitz
Gilmara lnacio de Lima
Gustavo P. Hruschka
Inagara da R. Amaral
Ivone Devigile da Silva
Jane Bosse
Jéssica da Silva W�ber.

José A. Farias
Lorena Krutzsch
Magali Fiedler
Magrit Maiochi
Marcos A. Menslin
Marcos Michalak
Maria S. Manfrini
Marlene B. Walz
Moacir Adriano Maske

Monique corr�ia Zapella
Odinei R. Lennert
Pedro Pangratz
Pietro S. Moserd,
Rudene A. Beilfuss Fossile
Zen ida A. L. Zanlula

t:,' , 4':, ,.'
Cl.".1 t_).,\_ •. _ J, ..;: ..
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A Bruxinha e o

Dragão � Jéan
Claude R. A1phen
Vários contos de fadas têm

dragões entre os persona
gens, você já deve ter repara
do. Emmuitas das histórias,
eles guardam princesas
que estão presas em torres
e enfrentam príncipes que
pretendem salvar as suas
damas emostrar o tamanho 'I'

do seu amor. Esses dragões
agem como verdadeiros pais,
defendendo asmocinhas e

testando seus pretendentes.
Na história deste livro, um pai
protetor tenta a todo custo
atender às vontades da filha,
que émuito caprichosa e

não arreda o pé enquanto
não encontrar um dragão
de estimação perfeito. Mas,
cOlll{) além depai ele tam-
bém é bruxo, a única solução
que encontrapara tamanho
desafio é se itransformar, ele
próprio, emum dragão! E não
é que dá certo?

LIVRO:
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R$ 3mi para
Estado confirma
recursos para
unidade ampliar
estrutura. Verba do

governo federal
ainda é esperada

em cinco vezes: "Geralmente é
uma parcela por mês, até o fe
char o valor", relata a gerente
financeira _ Maike Baumgartel.
Até ontem, ela não havia rece-

..bido o cronograma desses re

passes aprovados pelo Estado.

Faltam 05-

. ,ARAGUÁ DO SUL .

. _
R$ 736 mil

-

Nilson Antonio Ao contrário da postura do
.

.. Estado em ajudar na constru
ção do Centro de Cardiologia, o
governo federal ainda.não têm

previsão de, quando vai liberar
os R$ 736mil aguardados desde
2010 ·para a compra de equi- .

pamentos. Essa verba havia
.

sido solicitada através de duas'

Oesforço da Comissão de
. Obras do Hospital Iaraguá
em captar recursos para con

seguir deixar pronto o-Centro

de Cardiologia até o final do
ano conseguiu superar .maís

um obstáculo. O governo do
Estado confirmou a liberação
de recursos de. R$ 3 milhões

para a entidade, através de con
vênio. O repasse destesvalores
acontece a partir da próxima
terça - feira, dia 19.

'
.

O dinheiro vai ajudar. a re

duzir em 30% o saldo de R$
10 milhões necessários para
a conclusão da obra, prevista
para ser inaugurada emdezem -

-<,

bro deste ano.

. Um dos editais faz a libera-
.

ção, em parcela única, de R$ 1,5 '

milhão para auxiliar na aquisi
ção de equipamentos e mate

riais permanentes. O outro, de
mesmo valor, é para as obras de

ampliação,do hospital. A libera ..

.

-

ção dos recursos será parcelada.

emendas parlamentares, há
dois anos, nos valores de R$
276 mil-e .R$ 460 mil. Os con
vênios foram publicados no

Diário Oficial da União em 12

e 13 de janeiro do ano passado,
respectivamente..

"
Geralmente é

repassada uma'

parcela por mês,
até o fechar o valor

garantido pelo
governo do Estado.

Maike Baumgartel,
gerente financeira

..
.

SECRETARIO Lio�oni garante repasse da verba

.
,

,
.

OHospital [araguá
>.

.

. FABIO MOREIRA.

. .

CENTRO Para f"malziar construção, é preciso de R$ 10 milhões

Atrasos
-

Análisede emendas está parada
.,.....

O motivo da demora para o repasse do gover
no federal é a burocracia. O dinheiro ainda não foi
liberado porque as, emendas estão em análise na

Coordenação Geral de Investimentos em Saúde

(CGIS), vinculada ao Ministério da Saúde. Con-.
. forme' a atendente do CGIS'Eugênia Martinello,
os processos de avaliação desses recursos estão

parados. "No momento, aequipe toda está empe
-nhada em fazer as análises dos processos de 2012

_ que têm prazo legal para serem aprovados", afirma.
Segundo Eugênia, a analise da liberação. das verbas
deve ser realizada somente depois do dia 7 de julho,

data limite para que o repasse de recursos daUnião
aos municípios sejam autorizados. Após esse dia,
devido a lei eleitoral, o governo não poderá realizar
os repasses até o término do pleito de outubro.

. Durarite os procedimentos de análises, os pro
jetos apresentados passam por Vistorias técnicas.
As duas últimas foram realizadas no mês passa
do..Em uma delas, realizada no dia 22 de maio, o

hospital ficou de encaminhar informações sobre a
obra ao Ministério da Saúde. De acordo com a di

reção do Hospital, essas informações estão sendo
levantadas para serem repassadas à Brasília .

•.São José espera R$ 15milhões
paraaplicar em ampliações

Os R$ 15 milhões' solici
tados pelo.Conselho de Ad

ministração do Hospital São
José ao governo do Estado,
no começo desse mês, está
em fase de avaliação 'pela Se
cretaria de Saúde.

O valor faz parte de um total
de B-$ 25 milhões necessários

. para investidos na ampliação
do setor de internação, estacio-':
namento, atendimento em on

cologia' centro de imagem e na

construção de novas áreas.para
os laboratórios. .

No dia 6 de junho, uma co

- missão com lideranças regio-

nais foi até Horianópolís soli- secretário Desenvolvimento
citar ao. secretário da Fazenda, Regional, Lia Tironi, assegura

.

Nelson Serpa, apoio para a libe- que os recursos reivindicados
. ração dessa verba.

, junto ao governo estadual se-

.
A assessoria de imprensa da rão líberados.: _

.

Secretaria do Estado da Saúde, .

Um pouco mais cauteloso,
em Florianópolis informou que

-

o presidente do Conselho de
. não tem nada definido sobre a Administração da entidade,
liberação dos recursos para a Paulo Luiz da Silva Mattos,
entidade. Segundo .o setor de prefere aguardar a disponibili
comunicação, depois da con- zação das verbas.

versa.com a comissão, a pro- '_
O restante dos recursos (R$

. posta foi para a análise da se-
.

-lü milhões) será solicitado ao

cretaria e aindanão tem parecer município (R$ 4mílhoes), ainda
" favorável ou çontrário. sem confirmação do repasse, e

Apesar dessa incerteza, as R$ 6 milhões serão de recursos

expectativas são positivas. O próprios do hospital.
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1955

Unificação. da Alemanha
Em junho de 1955, o Correio do Povo publicou a matéria que

dizia: I'A Conferencia dos Quatro Grandes, marcada para 18 de ju
lho próximo, em Genebra, está ameaçado de fracasso total. Talvez
até, nem chegue a se reunir os Quatro Grandes, tão sombrias são
as perspectivas de conclave.Washington anunciou, de acordo com
chanceler alemão Adenauer, que não se trataria ali, como tema'
dominante, na unificação ou reunificação da Alemanha, desapa
recendo, por tanto, a República Oriental Alemã, obra soviética. Por
seu lado, Moscou informa que é seu fito principal a paz, mas jamais
consentiria na reunificação citada, pois considera a Alemanha
Oriental uma entidade independente e livre. Sob sua proteção, na
realidade. De modo que, como ponto de partida para um fracasso,
nada poderiam encontrar melhor os dois grandes adversários de
Genebra se é que se encontrarão na cidade à margem do lago Le
mano Se assim for, a intenção de paz que a conferencia dos Quatro
Grandes encerrou, já se desvanece ao primeiro embate com a reali-

--

dade de espíritos prevenidos e de direitos ameaçados".

Pelo Mundo

1808

Inaugurado o Jardiln
Botânico do Rio de Janeiro
O Instituto de Pesquisas Iardim Botânico do Rio de Janeiro, tradicional
e popularmente referido apenas como Jardim Botânico do Rio de

Janeiro, foi inaugurado em 13 de junho. de 1808. O local é constituído
.

por um instituto de pesquisas e o maior jardim botânico brasileiro.:
Localiza-se no bairro Jardim Botânico, na zona sul da cidade do Rio
de Janeiro. Uma dasmais belas e bem preservadas áreas verdes da
cidade, é um exemplo da diversidade da flora brasileira e estrangeira.
Nele podem ser observadas cerca de 6.500 espécies (algumas
ameaçadas de extinção), distribuídas por uma área de 54 hectares,
ao ar livre e em estufas. A instituição abriga aindamonumentos de

.

valor histórico, artístico e arqueológico e amais completa biblioteca' do
país especializada em botânica, commais de 32mil volumes.

1964

CriadooSNI
O Serviço Nacional de Informação (SNI) foi criado pela lei n° 4.341
em 13 de junho de 1964 com o objetivo de supervisionar e coordenar
as atividades de informações e contra-informações no Brasil e
exterior. Em função de sua criação, foram absorvidos o Serviço
Federal de Informações e Contra-Informações (SFICI-1958) e a Iunta
Coordenadora de Informações OCI -1959). AAbin (Agência Brasileira
de Inteligência), que íYoi criada em 1999 pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso, tomando o lugar que fora do SNI. O órgão
acumulava fichas técnicas de pessoas consideradas suspeitas.
O serviço coordenava os escritórios e agências, e enviando aos

escritórios competentes informações para posterior utilização..

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

L��lnelll 1>.,ald\ZOOI."� .... C
Grupo Lunelll

Personagem históric�
José Bonifácio de Andrada e Silva

.

Nascido na cidade de Santos, no dia 13 de ju
nho de 1763. José Bonifácio de Andrada e Silva foi
um naturalista, estadista e poeta brasileiro. É conhecido
pelo epíteto de "Patriarca da Independência" por ter sido
uma pessoa decisiva para a Independência do Brasil.
Pode-se resumir brevemente. sua. atuação dizendo que
foiministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros de ja
neiro de 1822 a julho de 1823. De início, colocou-se em
apoio à regência de D..Pedro de Alcântara. Proclamada
a Independência, organizou a ação militar contra os fo
cos de resistência à separação dé Portugal, e comandou
uma política centralizadora. Durante os debates da As
sembleia Constituinte, deu-se o rompimento dele. e de
seus irmãos Martim Francisco Ribeiro deAndrada eAn
tônio Carlos Ribeiro deAndrada Machado e Silva com o

imperador. Em 16 de julho de 1823, D. Pedro I demitiu o

ministério e José Bonifácio passou à oposição. Após o fe
chamento daConstituinte, em 11 de novembro de 1823,
José Bonifácio foi banido e se exilou,na França por seis
anos. De volta ao Brasil, e reconciliado com o imperador,
assumiu a tutoria de seu filho quando Pedro I abdicou,
em 1831. Permaneceu como tutor do futuro imperador
até 1833, quando foi demitido pelo governo daRegência.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Inve ções
Talheres

Os talheres variam de design, de acordo com seu propósito
e utilidade, como comer carne,peixe, sobremesa, tomar sopa,
mexer o café. Usar talheres foi uma evolução para a humani
dade. As primeiras facas eram feitas de pedra e depois de fer
ro e bronze.Apartir do séculoXVII, eram feitas de prata e sim
bolizavam riqueza. As primeiras colheres eram pedaços. de
madeira ou chifres de boi em forma de concha. Os primeiros
garfos possuíam apenas dois dentes e até à Idade Média só
eram utilizados para servir alimentos, e não para comê-los.
Até então, comia-se com duas facas. Somente a partir do sé
culo XVII, na Europa, o garfo substituiu uma das facas.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

t:1lC/llCt llílliUlMj

Credibilidade

OW'llldade

C(inf'�:lnC,j
..
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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 (cet 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 CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 50.961,98. Custo Efetivo Total (CET) 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 COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos 1I0F). Valor
total a prazo de R$ 57.062. Custo Efetivo Total (CH) calculado na data de 25/05/2012 a pertirde 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 Distribuidor, 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 CEn
a data da contratação, Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S,A,

Valores válidos para cores sóHdas.
.

CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

MOREI ai
Jaraguá do Su!
(41) 3274.2800Faça revisões em seu veículo regularmente.

Acumule até R$ 10,000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

Capitais e 'egiões metropolitanas: 4001-18581 Dema� localidades: 0800 722 485&
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onto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professór

" .
,

'

Como você é nervosinha, hein?". Foi
,

isso que minha namorada teve que
escutar de um "ser" (não sei que 'outra

,

. qualificação .dar sem correr o risco de
também ser infeliz) ao manifestar indig
nação contra um comportamento, diga
mos, impróprio.

"Nervosinha"... Agora quem contra
ria: as pessoas que fazem as coisas er

radas são taxadas de "nervosinhas" Os
"

. ,,�. .

seres nao respeítam as regras mars co-
mezinhas de convivência coletiva e ain
da têm a petulância de achar que quem
está certo está errado. Pachorrá pura.
Preguiça de fazer a coisa certa. E como:

.

já ouvi hámuito tempo, não há jeito cer
to de fazer a coisa errada.

Os leitores já devem estar curiosos so
bre o fato .que gerouminha indignação..

Minha namorada foi, dia destes,' a
uma loja de materiais de limpeza. Ha-

.

via dois lugares para estacionar, entre a

calçada (para pedestres).c o estabeleci
rnento. Ela utilizou uma das vagas, sen-

..

Poucas coisas me tiram do sério. Essa
é uma delas .."Seres" que acham normal

desrespeitar regrassimples e, por via de
consequência, pessoas que nada tem a

ver' corri a história. Nesse caso, a dona
.

do veículo que queria 'ir embora, mas
teve seu automóvel trancado, assim
como os ciclistas que não puderam pas
sar pela ciclovia!'

Mas existem outras espécies de use-
res". Um bastante comum na região é
dono de caminhonete e costuma parar
em fila dupla na frente-das escolas para,
com a maior tranquilidade do mundo,

. tirar os filhos e levá-los até a calçada.
Esta espécie, do alto de sua sumidade,
não pode estacionar no local certo e não
atravancar todoo trânsito, que já é com-

. plicado por si só.Há, também, o "ser"
que joga bituca. de cigarro- pela janela
do carro ou do apartamento; o "ser' que
tranca cruzamento porque não respeita .

sinal ou distância: e os "seres" mal-edu
cados por natureza .

Como você ê nervosínha
Cara-de-pau do cidadão. Ops, cida

dão não, nunca, Jamais. Cidadão vem

de cidadania, e é aquela pessoa que tem
consciência de seus direitos e deveres.

Como já era de se esperar, o "ser" de

mo�oumais do que os prometidos cinco
minutos. E ainda veio com

a pérola: "Viu? Nem demo
rei tanto"; no .. que minha
namorada respondeu' "Eu .

pude esperar, só não sei se
os ciclistas que precisavam
passar poderiam".

O "ser" fez cara feia,
entou no seu instrumen

de ".seres".
'. to de desrespeito social

e foi embora. O dono. do
estabelecimento, que veio até a porta,
demonstrando-se um "ser" maior ain
da, encerrou com chave de ouro: "Corno
você é nervosinha, hein?". E pior, havia
também um caminhão na ciclofaixa
descarregando mercadorias para o esta
belecimento deste "ser"e

"

do que' a outra já estava ocupada. Entre
. a calçada e a rua havia a ciclofaixa;

Pois bem. Terminando suas com-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DESANTACATARINA
. Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de _

Olíveíra.Sêü-Centro- 89251-201- JARAGUA DO SUL - SC�
Novo Teléfone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

pras, que foram rápidas, um "ser" (vocês
até já estão .imaginando quais subs

tantivos-adjetivos poderíamos utilizar
para substituir�ser", nãoi)

.

falou para minha namora
da: "Você é a dona daque
le carro ali? Pode esperar
mais uns cinco' minuti
nhos quejá vou tirar o meu,
que está atrás do seu?" Se
·bem conheço minha ria
morada, a loirinha deve ter
fuzilado com seus lindos

Acredito que
todo mundo

conhece várias
,

'.

especu:s

olhos azuis o "ser".
O user". só não estacionou o veícu

lo dele atrás do automóvel-dela (como
se isso fossea coisa mais. comum do
mundo), como o fez em cima' de uma

ciclofaixa (como se ciclista não tivesse.
prioridade na via preparada exclusiva-
mente para ele).

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.49�/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC; para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a cõntar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTI)STO:
Apontamento: 211256/2012 Sacado: BAENJ;WVlDEO LOCADORA UDA' Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 710 - Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89256-100 Credor:WMlXDISTRIBUIDORAUDA Portador:
. Espécie:DMI - N'Titulo: 371312-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 313',11 Data para pagamento:
13 de junho de2012ValorR$26,28 Descriçãó dos valores: Valor do título: R$ 257,92· Juros: R$ 3,18.Emblu-

.
mentos:R$I1,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 211257/2012 Sacado: BAENEWVlDEO LOCADORA LTDA Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH 710 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor:WMlXDISTRIBUIDORAUDA Portador:
- Espécit?DMI - N'Titulo: 375125-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 173,65 Data para pagamento:

, 13 de junho de 2012Valor R$24,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$120,04 - Juros: R$ 1,60 Emolu
mentos: R$11,60· Publicação edital: R$ 23,10.Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71
------------------,..------------------------------------------------------------_:.._-----------------------------------------

Apontamento: 211466/2012 Sacado: BATISTELLA & PALMEIRO INTERMEDIACA Endereço: RUA REIN
RICH AUGUST LESSMANN 323 . CENTENARlO . Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89256-600 Credor: GUMZ
CONTABILIDADE E CONSULTORlAEMPRESA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 9200128710 - Motí
vo: falta de pagamentoValor: R$ 457,89 Data para pagamento: 13 de junho de 2012ValorR$24,30 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$l,20 Emolumentos: R$I1,60· Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19;39

Apontamento: 211442/2012 Sacado: BIG PECALCADOSUDA Endereço: RBERNARDO DORNBUSCH SL
11182 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: L CMARTINS REPRESENT Portador: - Espécie:
DMI - N'Tltulo: 0101/08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,72Data para pagamento: 13 de junho
de 2012Valor R$23,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 215,00 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$
11,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R� 14,71 .

-----------------------.---------------------------------------------------------.--------------------------------------:----

Apontamento: 211553/2OJ2 Sacado: CONFECCAO SR IIDAME'Endereço: RDOMINGOS SANSON 150-
Jaraguá do Sul-SC' CEP: 89256·180Credor: PACIF CROSS IMPORIACAO EEXPOIUACAOUDA Portador:
- Espécie: DM1- N'Titulo: 3311002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.302,01 Data para pagamento:
13 de junho de 2012Valor R$25,17 Descrição dos valores: Valor do título:.R$1.246,37 - Juros: R$ 2,07 Emo
lumentos: R$11,60 - Publicaçãoedítal R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

.

Apontamento: 211833/2012 Sacado: CONFECCAO SR lIDAME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 8925lj- ISO Credor: HAMPTON IMPORIACAO EEXPORIACAOUDA Portador: -

Espécie: DMI - N'Titulo: 6381/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 563,28Datapara pagamento: 13 de
junho de 2012Valor R$26,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 506,00 - Juros: R$ 3,71 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$16,27

Apontamento: 211850/2012 Sacado: CONSTRUJONER CONST E INCUDA Endereço: RUAADELlA FIS
CHER 711- BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-400Credor: CERAMFIXINDUSTRIACOMERCIO
DE ARGAMASSA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 1003019401 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 917,73 Data para pagamento: 13 de junho de z012ValorR$24,82 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 864,00 - Juros: R$I,72 Emolumentos: R$I1,60 - Publícaçãoedítal. R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 14,71

.

'

Apontamento: 210984/2012 Sacado: DIFERENZIALECOM DEART)?ARACUM.IT Endereço: RUADONA
.

ANTONIA 463 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-210 Credor: RAPIDOTRANSPAULOUDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 823172-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 122,83Data para pagamento:

.

13 de junho de 2012Valor R$23,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 70,71- Juros: R$ 0,11 Emolu-
·

mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,�0 Condução: �$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 210992/2012 Sacado: EliANE LUCIA STEINNIACHER MAES Endereço: RUA EUGENIO
•

·

NICOUNI'202 APTO 2 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: KNOLL GASES INDUSTRIAIS COMERCIO E
TRANSP. Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 0256001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 401,56 Data
para pagamento: 13 de junho de 2012ValorR$2p,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 : Iu
"ros; R$1,92 Emolumentos: R$11,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

· Apontamento: 211452/2012 Sacado: FlAyro RODRIGO.DE OUVEIRA E CIAUDA -.EPP Endereço: RUA'
BERNARDODORNBUSCH 690 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor:VALE FERTIL IND.ALlMEN·
TICIAS [IDA Portador.- Espécie: DMI - N'TItulo: 51241/1 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 380,41
Data para pagamento: 13 de junho de 2012ValorR$28,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 323,02
- Juros: R$ 5,38 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
14,71

.

.,' ,

Apontamento: 210907/2012 Sacado: HERNANI RIEGEL Endereço: ISRAEL GQNCALVES 41- JARAGUA
DO SUL-SC . CEP: Credor: CM PISCINAS UDA ME Portador: - Espécie: I)MI - N' Titulo: 1,- Motivo:
falta de pagamentoValor: R� 147,68 Data para pagamento: 13 de junho de 2012Valor R$23,53 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 99,99 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 211235/2012 Sacado: IRAClSCHOlZ Endereço: RUAGENI DE FATIMAZANElA'DE LIMA
133 . Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-363 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0189720011· Motivo.falta de pagamentoValor: R$ 287,84 Data para
pagamento: 13 de junho de 2012Valor R$24,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,06'· Juros:
R$1,46 Emolurrtentos: R$l1,60:Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$-I7,02 .

___________________________ :..
.

1. 1.
_

· Apontamento: 211382/2012 Sacado: JACKEUNE SOARES Endereço: RUAVICTORWITHOSHI 103 -Jára
guá do·Sul-SC· CEP: 89253-770 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAl-VIACREDI Porta
dor: AUTO MECANICAWEITER Espécie: DMI - N'Tituló: 0200/0001- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 233,23 Data para pagamento: 13 de junho de 2012Valor R$23,98Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 176,40 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-
ligência: R$ 18,65 . I

.

-------------------------------------------�----------------"'--------------------------------------------------------------
Apontamento: 21Í837/2012 Sacado: MC EMPREENDIMENTOS IMOBIliARIOS UDA Endereço: RUA
AUGUSTO MIELKE 144 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-030 Credor: TMCOM TAPETES CARPEfES
UDA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 59 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 559,99 Data para
pagamento: 13 de junho de 2012Valor R$27,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 503,29 - Juros: '

R$ 4,69 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ ?3,10 Conduçã?: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 211827/2012 Sacado: OLfI1lCE INDUSTRIATEXTILUDA Endereço:WIGANDO MENS
UN 109 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-455 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD UDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 5033940-01 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 160,16 Data para
pagamento: 13 de junho de 2012Valor R$23,49 Descrição dos valores: Valor cio título: R$ 107,76 - JuroS:
R$ 0,39 Emolumentos: R$11,60 . Publicação e?ital: R$ 23,10 Condução: R$ 23;20 - Diligência: R$14,71
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_:.._-----

· Apontamento: 211575/2012 Sacado:RVM COSMETICOSUDAME Endereço: RUABERNARDO DQRN
BUSCH 719·- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100Credor: PEPIASTIC INDCOMDEPlASTICOS Portador:
� Espécie: DMI - N'Título: 6454 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 554,49Data para pagamento: 13 de
junho de2012ValorR$23,60Descrição dos valores: Valordo título: R$ 501,98 - Juros: R$ 0,50Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 210939/2012 Sacado: RAFÁEIA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA GUllHERME
.

CRISTIANOWACKERHAGEN 583 - Jaraguá do Sul-SC - CEI>: 892�9-300 Credor: COMERCIAL DE LUCa
UDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1437 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 875,96Data
para pagamento: 13 de junho de 2012Valor R$26,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 829,80 - Ju
ros: R$ 3,59 Emolumentos: R$ .11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$�O.; Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 21143J/2012 Sacado: RODRIGOMARCIELPEREIRA Endereço: RUAMARIA BERIHOLDI
BERrOU 58 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-020 Credor: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: C270523863/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 174,01 Data
para pagamento: 13 de junho de2012ValorR$24,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 117,98 - Ju
ros: R$ 0,90 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83
-----

..----------------------------------------------------------------.,.----------------------------------------------------

Apontamento: 210906/2012 Sacado: RUBENS' ROBERTO KEMPNER Endereço: RUA SOLDADO JOAO
KRAUSE 239 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Credor: OESACOM E E REPRES aDA Portador: -

.

Espécie: DMI
- N'TItulo: 2275498U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 603,02 Data para pagamento: 13 de junho de
2012ValorR$25,09Descrição dos valores: Valor do título: R$ 545,08 - Juros: R$ 1,99 Emolumentos:R$11,60
-Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

. -

.

Apontamento: 211155/2012 Sacado: SALAGADULAFESTAS E DECORACOESUDA Endereço: RUABER·
NAIWO DORNBUSCH 589 - SALA2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100Credor: BONUS COMERCIO DE
INFIADORES UDAME Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 1137 . Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 304,09 Data para pagamento: 13 de junho de 2012ValorR$25,18Descrição desvalores: Valor do título:

· R$ 250,00 - Juros: R$ 2,08 Emolumentos: )l$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di-
ligência R$ 14,71 . '.

-

. '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APontamento: 211828/201? Sacado: SDKGRAFICAEEDIToRA lIDA Endereço: RHERMANN PURNHA-
· GEN 841 SL 101 . JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-140 Credor: ANGELO MARCELO SCHULKA Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Título: 0970 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 4.380,59 Data para pagamento:
13 de junho de 2012ValorR$37,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.311,09 - Juros: R$14,37 Emo
lumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83
--------------------------------------.------------------------.--------":'-------_ ....._-----------------------------------------

Apontamento: 211598/2012 Sacado: SILVIO JOSEDA SILVA Endereço:RUAANO�OM 100 . CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Credor: BVFINANCElRAS/ACFI POltador:' Espécie: CBI·N'TItulo: 131044355 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.93J,25Data para pagamento: 13 de junho de 2012ValorR$93,45 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 875,78 - Juros: R$ 70,35 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 53,82

Apontamento:.211860/2012 Sacado: TRANSACAO TRANSPORTES UDA Endereço: RUAWILLY BARTEL
t85 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-150 Credor: ELETRO OFICINA JARAGUAUDA Portador: - Es
pécie: DMI - N'Titulo: NF2078 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 258,03 Data para pagamento: 13 de
junho de 2012ValorR$23,�0Descrição desvalores: Valor do título: R$ 204,87 - Juros: R$ 0,40Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46
-------------------------------------------------------------------------_.:._--------------------------------�--------_::._---

Apontamento: 211839/2012 Sacado: VANESSA IANGER Endereço: RUADUQUEDE CAXIAS 77 - CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MARARUBIABATISTh - ME Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 482/1

.

� Motivo: falta de pagamento.Valor; R$ 382,49 Data para pagamento: 13 de jWmo de 2012Valor R$24,94
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 291,90 - Juros: R$l,84 Emolumentos: R$11,60· Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifico, que este.Bdítal de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
13/06/2012. . .'

Iaraguã do Sul (SC), 13 de junho de 2012.

· Tabelionato de ProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 24
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Mulher é agredida
.com golpes de facão

•

I

arma do crime foi localizada
num matagal próximo ao es

conderijo do suspeito.
A vítima foi levada para o

Hospital São José. Já o agressor
atendimento médico, amulher, será encaminhado ao Presídio
que não teve nome e idade re- e vai responder por violência
velados, procurou a polícia e· doméstica. Até o final desta

Uma mulher entrou san- recebeu atendimento dos mé- edição, a delegada Milena de
grando na Delegacia de dicas do Samu no local. En-

. Fátima Rosa ainda colhia de
Iaraguá do Sul, às 16h de on- quanto isso, uma equipe foi até poimentos, e não havia con

tem. Ela foi agredida com dois o bairro Rio da Luz para captu- firmação se ele seria indiciado

golpes de facão na cabeça e rar o suposto agressor. por tentativa de homicídio.
metade do dedo polegar foi ar- O genro da vítima, de 22

rancado. Devido ao registro da anos, teria provocado os feri
ocorrência feito pela própria mentos num acesso de fúria,
vítima, dois homens foram pre- depois de um desentendimen

sos em flagrante e o agressor foi to com amulher. Ele foi encon
levado para o Presídio de Iara- trado escondido na casa de um

guá ainda na parte da tarde. amigo, que também foi levado
Antes mesmo de procurar para prestar depoimentos. A

Genro teria provocado os ferimentos em um

acesso de fúria, após discussão com a vítima

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Homem foi
encontrado pela
polícia escondido

na casa de
um amigo.

Bairro Baependi

Novo vazamento de óleo no rio
Um vazamento de óleo de 20 a ainda pode ser autuada", declarou

50 mil litros teria partido do gera- o fiscal Luis Carlos Stephani.
dor de energia elétrica da empresa Esse é o terceiro caso de vaza

CSM, no bairro Baependi, e teria menta de óleo nos rios domuni

chegado até o Rio Itapocu, natar- cípio em 60 dias. 'Acredito que as

de de ontem. Fiscais da Fundação empresas compram equípamen
Jaraguaense do Meio ambiente tos automatizados e não acom

(Fujama) acompanharam a con- panham o quesito ambiental",

tenção e o recolhimento de parte disse o fiscal.
domaterial eaguardamumrelató- No dia 17 de maio, uma mul
rio final até amanhã. ('A princípio,

.

ta de R$ 10mil foi aplicada a uma
o impacto foi ínfimo, a empresa empresa de estamparia, na Barra

doRio Cerro. "Eles ainda tentavam
esconder o vazamento de óleo
lavando o pátio, o que aumen

tou ainda mais a contaminação",
relembrou. Três dias antes, uma
lavadora de carros foi vistoriada e

ficou comprovado o vazamento,

cujo problema estaria na caixa de
retenção de areia. "Esta empre
sa ainda não foi multada, pois o

relatório técnico ainda não. ficou
r' J }.t )

.-

pronto", segundo Stephani.
.

I .1 J

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°: 99/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUíMICOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 13/06/2012, das 8:00 h às 11 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
DATA DAABERTURA: 27/06/2012 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.

Bonifácio Formiqari - Diretor Presidente

Golpe "pescador"
PM continua investigação
A Polícia Militar ainda investiga o golpe do "pescador", ins

talado em caixas eletrônicos e retirados neste sábado depois de
denúncia, em Iaraguá do Sul. Os quatro equipamentos separa
vam os envelopes de depósito e depois seriam recolhidos pelos
bandidos. A equipe de inteligência está analisando os vídeos
das câmeras de monitoramento do banco para identificar os

responsáveis, mas até o momento ninguém foi preso.

DIVULGAÇÃO/BPM

APREENSÃO Dispositivos foram descobertos

em agências bancárias de Jaraguá do Sul

Inquérito indicia professora
por injúria racial

A professora de Guaramirim
acusada por um estudante, de
14 anos, vai responder por in
júria racial. O inquérito sobre

a acusação' foi concluído on

tem pelo delegado Daniel Dias
e será encaminhado amanhã

para aVara Criminal do Fórum
de Guaramirim.

A ocorrência foi registrada
em meados' de março, quan

.

do o aluno da Escola Estadual

São Pedro teria sido chamado
de "macaco" pela educadora,
de 46 anos, que foi afastada do

cargo pela Secretaria de Edu

cação logo após a denúncia.
Oito depoimentos (da vítima,
de testemunhas e da acusada)
foram ouvidos. IIEm base nos

depoimentos ficou compro
vada. a injúria racial", afirma
,t "

Dias. O crime prevê de um a

três anos de prisão emulta.

GUARAlVImIM Daniel Dias rmaliza caso e

.

o encaminha para a Comarca de Guaramirim
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Pensamento agora
é na segunda fase

Mudança na comissão técnica e reforço dentro de
quadra são as novidades na CSM/Pré;..Fabricar.

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

Henrique Porto

Após ganhar folga ontem, o

elenco da CSM/Pré-Fabricar
retorna ao? treinos hoje, quan
do começa a preparação para a

segunda fase da Liga Futsal. O
técnico João Carlos Barbosa, o

Banana, conduz as atividades
até a primeira quinzena de julho,
quando retorna ao Cazaquistão
para dirigir o Kairat.

Por conta disso, Serginho
Lacerda desembarca no mu

nicípio nos próximos dias: Ini
cialmente ele irá acompanhar

os trabalhos de Banana, até
acontecer uma completa tran

sição no comando técnico da

equipe. Lacerda estava no para
naense Marreco Futsal.

Outra novidade é a chegada
do fixo Jefferson Matias Lopes.
Conhecido no meio salonista

por Lê, o jogador tem 28 anos e

atuava no Quedas Futsal (PR).
Ele será integrado ao elenco

hoje e já participa dos treina
mentos. Na avaliação do su

pervisor Augustinho Ferrari, Lê
chegou em uma boa hora. "Es
távamos carentes de peças nes
ta posição, por isso vínhamos

improvisando", informa.
Na próxima fase, CSM/Pré

Fabricar disputa o Grupo D, ao
lado de Marechal Rondon, Co
rinthians e São Caetano. "Em

qualquer chave que caíssemos,
teríamos jogos difíceis. Não
será diferente nessa", acredita
Ferrari. Das quatro equipes do

grupo, apenas duas avançam
para a terceira fase, após joga
rem em turno e returno. A Con

federação Brasileira de Futebol
de Salão (CBFS) ainda não di

vulgou as datas dos confrontos.

Na primeira fase,
CSM/Pré-Fabricar
só foi superada pelo
Marechal Rondon.

,se Jaraguá

Copa comemora aniversáriomunicipal
O Sport Club Iaraguá orga

niza no mês de julho a Copa Ia
raguá do Sul 136 anos. A com

petição tem 'dois objetivos
principais: preparar o elenco
para a Divisão de Acesso e

comemorar o aniversário do

município. Além do Leão do
Vale, disputam a copa o Cruz
de Malta e aS equipes juniores
de Avaí e Joinville.

"O evento homenageia o es

pírito dos imigrantes europeus

em nossa cidade. As equipes
participantes irão parabenizar
a gràndeza de Jaraguá do Sul e
a força aguerrida de seu povo",
comenta o presidente Da Silva.
O sistema de disputa é simples,
com as equipes jogando entre

si em turno único e o troféu fi
cando com aquela que obtiver a
melhor campanha.

Os jogos serão disputados
nos estádio do Botafogo e Euri
co Duwe, com rodadas nos dias

21, 25 e 28 de julho. A primei
ra partida inicia às 15h30 e a

segunda às 17. Na primeira
rodada jogam Jaraguá versus

Joinville e Cruz de Malta ver-
, sus Avaí.

Caso duas ou mais equipes
empatem em pontos ao final
da terceira rodada, os critérios
de desempate serão respecti
vamente o maior número de
vitorias, o confronto direto e o

saldo de gols.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

�"'dor'tãr

NOVIDADE Fixo Lê chega do Quedas Futsal
para acabar com as improvisações na posição

Bom de Bola 1

Abertura
em Iaraguá
Inicia hoje o Campeonato

Escolar de Futebol de Iara
guá do Sul, com dez equipes
no naipe masculino e três no
feminino. São oito jogos na

rodada, realizados na Arse

pum. No primeiro deles, às
8h, os garotos da Maria Nil
da Salai enfrentam o time do

'

Albano Kanzler. No total, o

evento mobilizará 308 jovens
até a próxima segunda.

Judô,

Festival

emjulho
A Associação Seido-kan

de Judô promove, em '7 de

julho, o Festival Jaraguaen
se de Judô. O evento - re

tomado após cinco anos
- pretende envolver 300

atletas, de 4 a 17 anos no

Bom Jesus. De acordo com

o organizador, Cláudio de
Almeida, o festival não é

competitivo e tem a pro
posta de incentivar a práti

.T;;ff;;_I••1II_1m_/I..ll/.liJlJilliliffíi!JI!&lI!!!CiJíl!f,....mVffií!,�.�!f!#!_!ffC1I1IJjjj.�II••I'.m..1iIlffIff!I1II.gJll._IJI!UFI!Iffj.'I!fff!9illl8'1l_r.JI!JfJ•••�II9!D�.�w;_.;·
.. , "

'ca dá modalidade.

PREPARAÇÃO Assim como em 2011, Leão do Vale enfrentará o Leão da Oba

Bom de Bola 2

Encerramento
entSchroeder
Encerra hoje na vizinha

Schroeder, a 17a edição do

Campeonato Municipal Bom
de Bola. Quatro equipes mas
culinas e femininas disputam
a competição neste ano. O
certame iniciou ontem, com
seis jogos. Hoje acontecem

outros seis jogos, sendo o últi
mo deles entre as meninas do
Elisa Cláudio Aguiar e do Luiz
Delfino, às 15h15.

Juventus

Mais dois

reforços
Duas contratações se

apresentam hoje ao Iuven
tus. O lateral-direito Fábio
Pará retorna o clube após
três anos. O zagueiro Char
les vem do Joinville, onde

integrou o elenco campeão
brasileiro da Série C. Intensi
ficando a preparação para a

, Divisão Especial, foi agenda
do um amistoso com o Mar
cílio Dias na sexta, às 15h,
em Itajaí.
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