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Irreverentes
omaestro Pletskaia e o

violinistaKraunus Sang vieram
da Sbornia fugindo do rock'n
roli. Hoje, eles se apresentam
na Scar com o espetáculo
"Tangos & Tragédias".

Guaramirim
Prefeito Nilson Bylaardt
(PMI)B) e ex-mandatário

Mário Sérgio Peixer
(DEM) podem

estar juntos na
disputa eleitoral.

.1.

- /:

Falta de policiais

Ministério Público.
pressiona o Estado

. .

, LegislatiV(). ..
·

.

Polêmíeacom
. festas culturais

Segundo o promotor criminal, Márcio Cota, carência de efetivos para a Polícia Civil

pode motivar a abertura de uma ação civil pública contra o governo estadual.
Página5

Vereadores da oposição
criticam a falta de

apoio da Fundação
Cultural para eventos
tradicionais da cidade.
Motogiro foi cancelado
por causa do não

repasse de recursos.

Página 19
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Protecionismo
o presidente da Federação
das Indústrias (Fiesc),
Glauco Côrte defendeu,
em audiência no Senado,
que aArgentina exclua
os países do Mercosul da
necessidade de emissão
da Declaração Jurada
Antecipada de Importação
(DJAI]. Essa postura
criou uma das principais
barreiras dos negócios dos c

exportadores brasileiros.
Ao contrário dos demais

participantes da audiência
pública em Brasília, que
amenizaram as medidas

f •

Aproveitaríd» a presença da
imprensa internacional, a'
AzuleGol realizaramvôos
reservadospara convidados.
I:!.les saíram dos aeroportos
deVrracopos (Campmas) e
Congonhas (Sao PaW()� para

, o SantosDumont, noRio.. e
diferencial foi ó uso de dois:
diferentesbiocombustíveis
vindosda cana-de-açúcar
e domilho.OBrasil é
considerado o quinto país
mais sustentável do mundo.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@nettmo.com.br

Apevi nos Bairros
_ti\. Influência da Gestão e da Estraté

I\.gia no Desempenho das Micro e Pe

quenas Empresas" é o tema da palestra
programada para o dia 26 deste mês, na
Comunidade Evangélica Apóstolo João,
na Ilha da Figueira. O evento é mais uma

.etapa deste trabalho itinerante da Apevi.
A entidade procura levar os seus serviços
para todos os bairros, como um trabalho
de consultoria gratuita, além de ser uma

oportunidade para a troca de cartões com
outros empresários.

Busscar

Mercado bélico
A Rolls-Royce acaba de assinar contrato com o

Ministério da Defesa do Reino Unido para equipar
sua frota de submarinos de propulsão nuclear com
reatores. A encomenda pode atingir o valor de R$
3,2 bilhões. A empresa é a líder do Reino Unido

.

em sistemas de reatores nucleares submarinos
.

e serviços de apoio, projeto, fabricação,
aquisição e operação dos equipamentos.'

Um número crescente
de empresas - nacionais
e estrangeiras -

acompanha a. agonia
desta que foi uma das
maiores empresas do
setor nomundo. Não
falta interessados em

. aproveitar o legado,
especíalmente o .

grande contirIgente de
profissionais qualificados
ao longo demuitos
anos. Enquanto isto, os
controladores contirIuam
cavando a sepultura.

Correios
•

mais caro
Entraram em vigor na
última terça-feira as .

novas tarifas postais que
tiveram um aumento

médio de 7,5%. Mesmo
com o avanço de outros
meios de comunicação
(internet), os Correios
continuam mantendo
sua importância.

Prêmio da Breithaupt
Reconhecida pela Tigre,como revenda destaque em Santa Catarina, a
rede Breithaupt foi premiada com a "Pata de Diamante". Esse destaque
classifica a empresa como um dos maiores clientes do ano de 2012, com
melhor desempenho no rankingMundo Tigre. Com mais de 85 anos no
Norte do Estado, a rede de.Iaraguá do Sul reforça sua participação no
concorrido segmento de materiais de construção, apontado como
um dosmaisimportantes para o desenvolvimento econômico brasileiro.

Indumak
A Indumak, de Iaraguá do
Sul, juntamente com o Grupo
Emasal, de EI Salvador, promove
treinamentos técnicos de
vendas na sede da empresa
salvadorenha. A qualificação
conta com a presença de todos
os gerentes de vendas e chefes

- da Divisão deMáquinas dos seis
países onde a empresa é líder de
mercado (Panamá, Costa Rica,
Nicarágua, EI Salvador, Honduras
e Guatemala). Também está

presente o diretor executivo do

Grupo Emasal, Rodrigo Novoa, e
o diretor presidente da Indumak,
Gelson Schmidt. Os focos dos
treinamentos são as melhorias e

novos produtos que a Indumak
_está lançando. "É importante para
os nossos funcionários estarem
atualizados com as tendências do
mercado e com irIforrnações dos
produtos com os quais eles estão
operando, dando mais confiança
aos clientes", afirma Novoa.

Weg adqU:ire
Stardur
AWegSAanuncia a aquisição
da StardurTintas Especiais Ltda.
A empresa, sediadana cidade de
Indaiatuba(SP), é especializada
na fabricação e comercialização
de tiritas.AStardur atua nos

segmentos de tiritas de alto e baixo
. sólidos, plástico engenheírado,
hídrossohiveís, coil coatíng e

repintura automotiva. Esse mix
vai complementar o portfólio de

produtos da unidadeWegTintas .

Com 250 colaboradores e uma
área de aproximadamente 10mil
metros quadrados, a Stardur obteve
receita líquida de aproximadamente
R$ 78milhões, em 2011.

\
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ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cívil

Rua Guilherme Crístiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC -

Email:jagfam@tjsc.jus.br
Juíz de Direito: L!l_andro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartórío: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO- COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nO 036,07:,007605-2

Exequente: Séculus Empreendimentos Imobiliários LIda.
Executado.: Kátia Cristiana Hamburg Minati e outro
Citando (a)(s): Alcir Buzzi, brasileiro (a), Comerciante, RG 1,582,730, CPF 637,832.409-30,
Valor do Débito: R$ 4,283,24, Data do Cálculo: 16/08/2007, Por intermédio do presente, a(s) pessoais) acima
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tra
mitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) dias, contados do transcurso
do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado, O executado po
derá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo
da citação. E:, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente eoítal.,o
qual será atíxado no local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de maio de 2012.

PETRÓLEO· BRENT .. ·1,72%
OURO 'Iir 0,04%
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US$ 93,770
US$ 1607,810

COMPRA VENDA VAR.

DóLAR COMERCIAL (EM R$) 2,0321

pi)q� �Q�í$M.q i�M. ��j 1,9400
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i:iBRA(EMR$l 3,1870
Leandro Katscharowski Aguiar

Juiz de Direito

2,0331 lIl' 0,28%
2,0800

... :! :1.,��'}'o
2,5791

.

t 0,21%

3,1881 ' ... -0,04%
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REGIÃO PREJUDICADA ÇOM POUCOS POLICIAIS
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Do leitor

Jubileu da [uventude
No sábado, 16 de junho,

faltando 45 dias para o

centenário da Paróquia São
Sebastião de Iaraguá do Sul,
celebramos o Jubileu da Juven
tude. O evento que teve como

objetivos articular, integrar e

animar o Setor Juventude para
celebração do Jubileu da Paró
quia e preparar para as Jorna
das Diocesana e Mundial.

Naquele dia, também dedi
cado ao Imaculado Coração de

Maria, contamos com a inter
cessão de Nossa Senhora para
que as sementes semeadas nes
se dia frutifiquem no coração
e nas famílias dos )ovens que
participaram ativamente da

programação, que foi realizada
em três momentos: jornada vo
cacional, missa da juventude e

festival da canção.
A jornada vocac1onal no Co

légio Marista São Luís, contou
com teatro, brincadeiras e ofici
nas preparadas pelos jovens da
nossa paróquia. Também par
ticiparam seminaristas deho-

nianos vindos deRio Negrinho,
Corupá, Brusque. Além da pre
sença de seminaristas diocesa
nos de Joinville, das comunida
desArca daAliança eVida Nova,
das Irmãs da Fraternidade Ma
riana, novíços.írmãos maristas.

Durante a noite celebramos
a Santa Missa na Matriz presi
dida pelo Pe. Jairson Hellmann,
animador vocacional da provín
cia BRM dos dehonianos, e con
celebrada pelos padres Diomar
Romaniv, Jean Prete e à diácono
Zaqueu Suczeck.

Na sequência; houve o' fes
tival da canção, no colégio Ma
rista São Luís. Os ganhadores
do festival foram: Eduardo Ien
sen (EJU - Encontro de Jovens
Unidos), Atsunori Braíon Vieira
(RCC - Grupo de Oração Jovem
Rebanho do Senhor - Com. San-

.

ta Ana), e Gislaine Rodrigues
(EJA ..:. Encontro de Jovens ·e

-

Amigos). Agradecemos a todos

pela organização e participação.

Padre Diomar- Romaniv

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

.,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Metam-se...
Metam-se sim. Estou falando com os pais. Os

pais têm o dever de semeternavidados filhos,
em tudo. Claro que alguns pais têm mais condições
que outros de ajudar ou mesmo de impedir que os

filhos cometam graves equívocos existenciais.
AD�o o jornal e dou de cara com o crime mons

truoso, garota de 14 anos, uma criança, grávida (?)
de sete meses é morta a facadas pelo vagabundo
que com ela morava e a quem elamandou embo
ra. Todos os dias um crimeparecido, e quase sem-

-

pre são as mulheres as violentadas, as surradas, as
assassinadas.

Agora é moda os namoros por internet. Só na
mora por internet, vão me desculpar, quem não

presta ou não se respeita... Namoros de internet
são cheios dementiras, de dissimulações.de peri
gosos embustes, Mas vá dizer isso para esses "des
norteados" da vida e que não se respeitam. Muitos
desses são ingênuos de fraldas diante da vida. E

hoje ser ingênuo é crime hediondo, crime contra si
mesmo. Desapareceram a� seduções de banco de

jardins, hoje os crimes são da pesada. Os pais pre
cisam puxar as rédeas, e sem essa de que os filhos

já são grandinhos. Estão debaixo do mesmo teto?

Então, compadres, ordem unida!

Quando digo que os .país precisam se meter, é
semetermesmo. Falar, avisar e proibir, Garotinhas'
que mal sabem se limpar já com namorados, pin
tando a cara, empinando-se sobre saltos, cheias de
penduricalhos pelo corpo e se achando? Que vão
se achar em cima dos livros.

.

E o garotão, o "bermudão" que pensa que é es

perto e não larga das orgias no computador?Anda
por aí rindo sem graça e em grupos de tontos que
se acham os tais, coitados... Os pais precisam dar

disciplina, trabalho e livros aos filhos. Ferro, muito

ferro. Pai que é pai faz isso e espera boas respostas.
Se elas não vierem, ferro. É melhor isso agora do

que lágrimas mais tarde. Estamos conversados?
Ah,quebom!

Anita
Lendo sobre Anita Garibaldi, li trecho interes

sante numa carta que ela mandou à irmã, Feli
cidade. Isso foi lá por r835. Anita falava sobre os

rapazes e desabafava esta preciosidade: - "Nunca
sei o que dizer aos rapazes. Eles parecem crianças.
Ficam ali sem fazer nada, em grupinhos, rindo fei
to tontos. Eu tento evitá-los". Bah! SeAnita ressus
citasse veria que a coisa ficou pior. ÓS marmanjos
estão cada vezmais infantis. Nadamudou, Anita.

, ,_... ..

Frase
Frase da Cristiane Tbrloni, 55, na revista Caras:

- "Ninguémvai ter 50 anos avida inteira, seria cha
to"! De fato, seria. Ser maduro, ter bom tempo de-
vida de fato dá-nos umabela visão do jogo da vida,
porém, ah, porém faz-nos angustiados diante da
estrada que fica a cada dia menor, menos quilô
metros pela frente a serem percorridos. A conscl
.ência cada vez mais aguda da finitude é a grande
encrenca da velhice... _-

Falta dizer
O psicanalista venezuelano Axel Cápriles dis

se numa entrevista à Folha o que vivo dizendo
nas minhas palestras: - "Há muito mais loucu
ras e doenças associadas ao dinheiro do que
ao sexo". Sem dúvida. E vi>u mais longe, não há

.

amor sem
.

dinheiro. O melhor afrodisíaco na

vida a dois é o bolso cheio. Com dinheiro, o sexo

vive nas nuvens do prazer...
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Agenda
No auditório da

Associação dos
Municípios do Vale do
Itapocu (Amvali), na
próxima quârta-feira,
acontece um encontro do
Comitê de Gerenciamento
da BaciaHidrográfica do
Rio Itapocu. Em pautá, '

a apresentação da nova
política nacional da
DefesaCivil, a cijvulgação
do projeto básico de
desassoreamento
para recuperação da
capacidade hídrica
e escoamento dos
rios Rio Cerro, .da Luz,
Chico de Paula,
Três Rios e Afluentes.

Cria�ão
de cargos
A Câmara de Vereadores

aprovou a criação de
novecargos para o Ipplan
(Fundação Instituto de

Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial de

Jaraguá do Sul) para as

funções de analista de

TI) arquiteto e urbanista,
engenheiro, geógrafo e

assistente administrativo.

Sobre.eleiçõés
A juíza da 87a Zona
Eleitoral, Candiçla Inês
Zoellner Brugnoli, convoca
repres�ntantes �.pré
candidatos dosparticl9s
pelíticos deJm;aguá do Sul'

..

e Corupá, Para repassar
informaçõesrelatiy-as
,à.PropagariâaEleitoral
e�festação ae.G;�ntâs
.;(ArrecaçlaçãoâeRecursos).

.

A rem;rião seráI1Q dia
4 de julho, às. 19h30.

. O 300 partidó
O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) aprovou
por seis votos a um

o pedido de registro
do partido Ecológico

.

Nacional (PEN). A decisão
criou a 30a sigla brasileira.
O presidente do partido
éAdilson Barroso. A sigla

I não poderá participar
das eleições municipais
de 2012. Alegislação

.

eleitoral: exige prazo
mínimo de um ano

paramudanças. Apesar
de só ter conseguido o

registro agora, a ata

deJundação do PEN
é de junho de 2006.

•

www.ocorreiodopovo.com.br

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

r •

3275-0065

Cenário de GuaralDirilD
I\. ampla coligação encabeçada pelos
Ilpré-candidatos a prefeito Lauro Frõhli
eh (PSD) e a vice Paulo Veloso (PSDB) ga
nhou novo aliado. O PP abriu mão da can
didatura à majoritária e irá apoiar o grupo
formado também pelas legendas PR, PSB,
PC do B. Já o ex-prefeito Mário Sérgio Pei
xer (DEM), o Dego, continua indeciso. Mas,

nos últimos dias.se aproximou do PMDB,
que tentará a reeleição de Nilson Bylaardt.
Hoje, a sigla peemedebista conta com o

apoio PDT, PPS e PRB. O democrata tam
bém tem interesse no PSD e no PT.A legen
da dos trabalhadores ainda não acertou

sobre as alianças, mas pode formar com

posição com o DEM ou PSD.

Apostando
no novo
Pelos bastidores, a novidade
é que EmanuelaWolf
tem grandes chances de
ser lançada na corrida
majoritária pela legenda.
Esposa do deputado Carlos
Chiodini, ela passou a ser

mais conhecida e a ganhar
mais simpatizantes na
campanha domarido, em
2010. Neste ano, ela fez omeio
de campo entre a imprensa e

o empresário Antídio Lunelli,
quando era pré-candidato.

Possível usurpação
Na última segunda-feira, o oficial de Justiça Eduardo
Zapelini notificou o secretário de Administração da
Prefeitura de Iaraguá dó Sul, Ivo Konell, sobre o teor da

ação civil pública movida pelo Ministério Público de Santa
Catarina pela suposta usurpação de função pública. bato
teria acontecido com o consentimento daprefeita Cecília
Konell. Ivo teria atuado como funcionário da Prefeitura,
quando estava exonerado a mando da Justiça, em março.

Reunião do:PMDB
Em reunião com o diretório ontem à noite, o PMDB de

Jaraguá do Sul sinalizou a possibilidade de candidatura
. própria. A coligação não está descartada, mas a intenção
dos filiados é para que o deputado Carlos Chiodini seja
cabeça de chapa. A definição fica para a próxima semana.

Em conversa
Os caciques do PMDB e do PP se reuniam ontem à
tarde para tratar sobre possível aliança para disputar
fis eleições. Mas vai demorarmais um pouco para o

.

martelo ser batido. Seja para o sim, ou para o não.

"

Defensoria

pública
o debate sobre a criação
da Defensoria Pública no
Estado está a-todo vapor
naAssembleia Legislativa
de Santa Catarina (Alesc).
A princípio, o governo
estadual havia anunciado
seis'unidades. Agora, a
proposta prevê a instalação
de 14 escritórios, incluindo
Iaraguã do Sul. Mas há

deputados que projetam
o aumento para 21 ou 36

órgãos nos municípios
catarinenses.

Lideranças
doPSC
O presidente estadual do
psc, o ex-deputado federal,
AdelorVieira, e o vice
presidente, Luís Silveira, se .

reuniram ontem em Iaragua
do Sul. Na oportunidade, foi
feito o conviteão presidente
da sigla municipal, Valdemar
Todt, para assumir a
coordenação da legenda
no Vale do Itapocu e para
organizar as campanhas
para as eleições de 2014.
O vice-presidente Carlos
Dias será o articulador
desse movimento.

Convenção do PSD
Na próxima terça-feira, às 18h, na.Câmara

deVereadores, o PSD de Guatamirim realiza
a convenção para deliberar sobre os nomes

dos candidatos a prefeito, vice e vereadores.
O líder da sigla, Lauro Frõhlích, está

bastante confiante com a composição (PR,
PSB, PC do B e PP) que disputara a eleição.

o Lula é sensitivo, tem sensibilidade, é. intuitivo.
Nessas alturas, ele já deve ter lido o que falei.
Com certeza, Lula já deve ter percebido o fora

que ele deu [ao fazer fotos eom Maluf].

.J)eputada Luiza Erundiua (PSB-SP).
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pouca estrutura

.

MP quer denunciar

governo do sstado
)

Falta de efetivos para a Polícia Civil pode
motivar a abertura de ação civil pública -

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

/\ carência de efetivos e ser

r1vidores para a Polícia Civil

pode motivar o promotor crimi
nal do Ministério Público, Márcio
Cota, ti entrar com uma ação civil
pública contra o governo do Esta
do de SantaCatarina. O objetivo é

conseguir, por meio da Justiça, o
envio de mais pessoal para a Co-

/ marca de Jaraguá do Sul.
As cinco cidades do Yale

do Itapocu, que somam 221,6
mil habitantes, têm o menor

número de policiais civis por
morador entre as 30 regionais
catarinenses. A relação é de um

DISTRIBUIÇÃO
Policiais que
serão designados
para a regional:
• 1 delegado
• 16 agentes
• 3 escrivães

DELEGADO

Segundo Spolaor,
pedido de envio de

pessoal é emergencial

servidor para cada 5.154 pes
soas. A segunda pior colocação
fica com a região de Brusque,
onde o índice chega a 4.240. '

Porém, esse quadro não tem

previsão para mudar. Na dis

tribuição dos 437 policiais for
mandos de agosto e outubro, Ia
raguá do Sul vai receber apenas
um delegado, 16 agentes e três
escrivães. O pedido do delegado
regional, Uriel Ribeiro, é de, pelo
menos, 23 novos efetivos.

Diante dessa 'realidade, o

MP pode pedir na Justiça que
a regional receba mais aten

ção. "O atraso na investigação
dos crimes está prejudicando
a cidade, os inquéritos são ins-

taurados quando já estão pres
critos ou não tem andamento

por falta de pessoal", lamentou
Cota. Para o promotor, a pres
são precisa ser feita imediata
mente. "Se não conseguirmos
garantir agora, a próxima chan
ce será daqui a dois anos, quan
do será feito novo concurso e

um nova turma naAcademia".
Entre os argumentos da ação

civil pública deve constar a dis

crepância entre o número de
servidores da segurança do Vale
do Itapocu comparados a outras
regiões. "Iaraguá do Sul tem seis -

delegados, enquanto Balneário
Camboriu conta com 26 e Rio
do Sul aparece com-13 delega
dos", comparou o promotor.
Apenas as cidades como de Por
to União, Ituporanga e Caçador
possuem menos delegados do

que a regional de Jaraguá do Sul.

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL É ÚLTIMO NO BANKING
• 221.643 habitantes /43 policiais = 5.154 habitantes para cada 1 policial
• se 'possui 2,3 mil policiais.' O_ideal seria 5,9 mil

Quadro de efetivos

DIC vaigarantirpequeno reforço
A segurança pública do Vale

do Itapocu amarga o anúncio fei
to pelo Estado sobre dos reforços
dos policiais civis. Inicialmen
te, dez agentes e dois escrivães
seriam designados a integrar a

região. Nenhum delegado esta

va previsto. Graças à garantia de
instalação da Divisão de Investi

gações Criminais (DIC), o reforço
será maior, incluindo um delega
do, um escrivão e seis agentes -

efetivomínimo para o serviço.

"Estamos trabalhando com

_apenas 51% do que seria o ide

al, um efetivo estadual de 5,9
mil, por isso todas as cidades
continuam com déficit de po
liciais civil", explicou o delega
do geral, Aldo Pinheiro Q'Á\dla.,
Ele disse' ainda que "estatisti
camente a regional de Iaraguá
não precisaria de novos delega
dos em relação a outras cidades
onde existe maior número de

procedimentos".

Os delegados discordam.
"Já cheguei a fazer dez plantões
por mês quando amédia é de

apenas três", declarou Adriano

Spolaor. Para ele o pedido de.
envio de pessoal é uma questão
emergencial, já que este ano

um delegado foi transferido e

outro está com pedido de trans
ferência. "Estou aqui há quatro
anos e não quero ficar pormui
to mais tempo, por uma ques
tão de saúde e de família", alega.

EDUARDO MONTECINO

CORREGEDOR Marcus Macedo diz que
números de aç"Ões' são expressivos na região

MPF inspeciona
Procuradoria daRepública

,
,4

No último ano, 40 ações
civis públicas que visam à

condenação de algum agen
te público e 90 ações penais
foram ajuizadas na Procura

doria da República do Muni
cípio (PRM) de Iaraguá do Sul.

Segundo o corregedor auxiliar
do Ministério Público Federal
(MPF), Marcus Vinícius Aguiar
Macedo, esses são números
bastante expressivos.

A avaliação do corregedor
é preliminar - ontem ele reali-

.

zou no múnícípío a Correição.
Ordinária. Macedo foi desig
nado pelo MPF para essa ação
que acontece anualmente no

Brasil inteiro. O objetivo é ins

pecionar os serviços prestados,
pelas PRM's. Segundo Macedo,
a intenção é aumentar o índi
ce de eficiência dos serviços,
através de levantamentos so
bre rendimento dos servido
res, das condições de trabalho,
quantos processos estão' cor
rendo dentro do prazo, entre

, outras verificações.
Os resultados coletados em

Santa Catarina serão encami
nhados à Procuradoria Regio
nal da República da 4a Região,
em Porto Alegre e, ali, cen

tralizados. A partir dos dados
informados, um diagnóstico
será elaborado. "O que estiver

bom, a gente repete. O que es

tiver ruim, tentaremos corri

gir", explicaMacedo.
Como exemplo de falhas,

o corregedor fala sobre prazos
muito longos para a conclusão
de processos. "Há preocupação
quando um processo da área
criminal está correndo hámais
de seis meses..Assim como

Rn�oHuR<jl R,}WP.Cj!.o um proces-

so não, criminal, como uma

denúncia de desvio de verba
de, merenda, corre há mais de

ano", explicou. Nesses casos,
Macedo irá procurar o proble
ma que está travando o proces
so e determinar um prazo para
que ele seja concluído.

'

Você sabe o que
faz a PRM?

As Procuradorias da Repú
blica dos Municípios atuam

como extensões do Ministério
Público Federal, sendo que a

de Jaraguá do Sul atende tam
bém aos municípios. da região
- Corupá, Massaranduba, Gua
ramirim e Schroeder. "É como

um advogado da sociedade",
explica o corregedor Macedo.

Com as PRM's, qualquer
cidadão pode denunciar. Por

exemplo, quando uma verba
federalé desviada ou quando
um remédio de distribuição.
gratuita pelo Governo Federal
está em falta, uma denúncia

pode ser encaminhada à PRM.
Para denunciar, basta ir até
a subseção localizada na .rua

Ângelo Schíochet, número 90,
no Centro da cidade.

"
Há preocupação
quando um

processo criminal
está correndo há

mais de seis meses.

Marcus Vinícius

�ar Macedo,
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Inverno

Aquela
roupa velha
podeajudar

Entidades e prefeituras da região se

preparam para auxiliar famílias carentes,

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio
• i,'

Diante das previsões mete

orológicas para o inver

no, com temperaturas baixas
e chuva, a dona de casa Gessi

. Machado, 43 anos; revela preo
cupação com a falta de roupas.
Residente há 26 anos na Vila

Machado, em Iaraguá dó Sul,
diz que a renda dó marido é in
suficiente para custear os gas
tos com roupas dos cinco filhos

que residem com o casal.
Para enfrentar o frio, ela

conta com o apoio da comu

nidade nas doações de roupas
eagasalhos. "Não podemos re
clamar, pois a comunidade tem
nos ajudado, nos últimos anos",
afirma.

-A última ajuda que ela rece
beu foi em 2010. Entre as rou-·

pàs, veio um cobertor de lã. É
um dos poucos que vai ajudar
a esquentar as crianças da casa.

Para ámenizar a situação das
famílias carentes, algumas insti
tuições- e empresas tem se mo

bilizado em torno das campa
nhas de arrecadação de roupas,
agasalhos e alimentos. A Rede

. de Supermercados Breithaupt
realiza a 14a edição de um pro
jeto social para arrecadação.

A responsável pela campa
nha Marina Breithaupt diz que
a comunidade tem colaborado

nas doações. A expectativa é de

que nos próximos dias seja feita
outra entrega .

As roupas e cobertores rece
bidos pela rede de supermerca- '

dos foram encaminhados para
aAssociação de PromoçõesHu
manas das Entidades Religiosas
Cristãs (Apher). É esta entídade

:

que distribui o material rece
bido. Conforme a presidente
da entidade Ana Elisa 'Moretti
Pavanello esse ano foram re

passadas mais de mil peças. As.

roupas foram, entregues para
duas comunidades nos bairros
Rio da Luz e Barra do Rio Cerro.

Para amenizar a situação
das famílias com menos con

dições financeiras, a Secretaria
da Assistência Social está na

fase final do planejamento da
.

campanha do agasalho, que
deve acontecer entre os dias 25
de junho até 13 de maio. Con
forme a diretora de Proteção da

Criança e do Adolescente Iani
ce Anacleto, a mobilização vai
envolver entidades religiosas e

as escolas do município,
Segundo Ianice, esta semana

deve ser finalizado o cronogra
ma da campanha. "Já foi acer
tado com a Secretaria de Educa

'ção de que as escolas terão um

espaço destinado para a coleta".
Além das escolas municipais, a
sec�taria quer ampliar a parce
ria comas escolas particulares.

/ .

""
.....

.�

OS DEMAIS MUNICIPIOS REALIZAM
A COLETA DE ROUPAS E AGASALHOS

NOS SEGUINTES PONTOS:

CQRUPÂ
Local de coleta fica na rua Padre Vicente

, Schmitz, 138. Somente nas quintas-feiras,
das 8h às 12h e das. 13h30 às 16h30.

MASSARANDUBA
Secretaria de Assistência Social.
Rua .11 de novembro, 2998

SCHROEDER
Secretaria de Assistência Social.
Rua Marechal Castelo Branco, 3329

FOTOS EDUARDO MONTECINO

I

RE�TOS Sandra de França com o lençol rasgado, que serve de roupa de cama

Moradores esperam doações emGuaramirírn
\

rido. Ele trabalha como pedreiro
consegue uma renda de R$ 700.

Mas, ela está preocupada, poisa
renda é pouca. "Preciso arrumar
um serviço urgente para ajudar
no sustento da casa", desabafa.

Na mesma rua no bairro
Corticeira, reside a dona de
casa Ivone da Silva, 21 anos,

que passa por uma situação
parecida com a de Sandra. Mãe
de três filhos, ela diz que nunca
precisou receber doações. En
tretanto, neste ano a situação é
diferente. "Vou precisar de rou
pas para as crianças", relata.

(> frio, a falta de oportunida- tando para o quarto da filha. A
de de trabalho e os problemas moça não consegue trabalhar
de saúde fazem parte do dia a por que tem o lado esquerdo
dia da desempregada Sandra paralisado devido a um aciden
de França, 48 anos. Moradora te vascular cerebral (AVC). O
da rua Emilio Prati, ela reside acidente aconteceu há oitos.
com o marido, Antonio França, Não bastassem estes pro-
53 anos, a filha Rejane da Silva, blemas, Sandra mostra as

26, e a neta Vitória Copertino, , roupas de cama que estão se

oito anos -. A casa simples-em acabando. Os poucos lençóis.

que residehá dois anos foi doa- rasgados serão as cobertas que
ção do Programa Ressoar. a família vai usar para enfrentar

Sandra conta que a família o inverno.
passa por situação difícil. ''A A desempregada diz que a

cama está pregada na parede ' única fonte de renda da família é

para não cair", afirma ela apon- proveniente do-trabalho do ma-

Campanha
eemeça sábado

A prefeitura de Guararnirim
fará o lançamento da campanha
de Doação deAgasalho nesse dia

.

23, durante o Sábado Cidadão.
O evento acontece nu Centro,
na rua João Butschardt, próximo
ao Ginásio Municipal. No local
haverá arrecadação de roupas
e cobertores. A diretora admi
nistrativa da Secretaria de De
senvolvimento Social Franciele

Campagnaro diz que o material
deverá envolver todo o poder pú
blico. "Vai ter ponto de arrecada

ção nas escolas, postos de saúde
e nas secretarias", afirma.

Acampanha acontece até o dia
20 de julho. Omaterial arrecadado
será entregue naAção Social. APOIO Ivone da Silva diz que vai precisar de' ajuda

)
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oenças res iratórias

Foco deveestarnaprecaução
Dirigentes de escolas
recebem orientações
para adotar medidas

que ajudam a evitar

o contágio nas redes
de ensino do Estado

JARAGUÁ DO SUL

Elísângela Pezzutti

Ontem de manhã, durante
urna web conferência' en-:

volvendo diretores e assessores

de direção das escolas estaduais
de toda Santa Catarina, foram
repassadas orientações de pre
venção às doenças respiratórias,
típicas desta época do ano; in
cluindo a Gripe A. As informa

ções e esclarecimentos foram
feitos pelo médico ínfectologis
taFábio Gaudenzi de Faria, dire
tor daVigilânciaEpidemiológica
no Estado. Em Iaraguá do Sul, os
dirigentes se reuniram no au

ditório da Secretaria de Desen
volvimento Regional (�DR) para
acompanhar a conferência. �

O diretor estadual da Vigi
lância Epidemiológica afirmou
várias vezes que a "etiqueta das

doenças respiratórias" é mais
eficaz que a própria vacina, já
que a imunização não oferece
100% de proteção, "A precaução
é ainda mais importante do que
-a vacina, por isso é preciso focar
os esforços na prevenção", sa

lienta. Ele reafirma a importân
cia de lavar as mãos e orientou

para o uso de toalhas de papel
e álcool gel nas escolas, assim

como a ventilação das salas, evi
tando o aglomerado de pessoas,
e ahigienização dos brinquedos.
Ele explica também que é im

portante que o doente fique em

casa para evitar a proliferação
dos vírus da Influenza, transmi
tidos pelas gotículas salivares,
emendando que existem cente

nas de vírus diferentes, incluindo
,

o da meningite. Faria pediu aos

diretores para que os alunos tra

gam água de casa, usando garra
fas plásticas, que podem ser lim

pas e reutilizadas díariamente,
evitando o uso dos bebedouros.

"Crianças que faltarem aula por
motivo de doença respiratória
devem ser dispensadas mesmo

sem atestado médico, porém,
os pais devem ser chamados e

orientados 'a procurar atendi
mento médico", destaca.

A prevenção de doenças res
piratórias já vem sendo traba
lhada em sala de aula, com a in

tegração de várias disciplinas. A
SDR fará urn levantamento das
necessidades de materiais de

higiene necessários para apre
sentar ao governadorRaimundo
Colombo.

A precaução é
mais importante
do que a vacina,
por/isso é preciso
focar os esforços

-

na prevenção ..

Fábio G. de

Faria. médico

Dia'Mundial Anti Drogas
Data: 26 de junho de 2012 >

.

Horário: 19h30
local: Paróquia

São Judas TadElU.

Show para as famRias com
ANTONIO CAROOSO

I
·1

I
Ingresso:
1 kg de açúcar ou
1 kg de trigo ou

llata de azeite ou

500 grs café:

Doações serão entregues -

para Comunidades Terapêuticas.

antonio cardoso

promoçãO:.Pastoral da Sobriedade

FABIO MOREIRA

Gripe A

Estado

registra
29óbitos

. A Secretaria de Estado da,
Saúde, através da Diretoria de

Vigilância Epidemiológica in
forma que este ano foram regis
trados 1080 casos de Influenza,
com 74 óbitos. Destes;29 foram
em decorrência daGripeA.

Formar grupos de pesqui
sa, parceria com outras insti

tuições, promover a discussão
e o estudo de casos, visando
à qualificação do corpo clíni
co, estão entre os objetivos do.
Centro de Estudos e Pesquisa
lançado hoje no Hospital Ia
raguá. A informação é do dire-
-tor geral da unidade, Ieferson
Gomes.

O angiologista Douglas Fa
ria Correa Anjo será o diretor
do centro. "Todos os grandes

CUIDADOS Alunos da Escola Estadual
Roland Dornbusch já foram orientados

sobre hábitos que previnem doenças

Hospital [araguá cria Centro
de Estudos e Pesquisa

hospitais do Brasil possuem
centros de estudo e pesquisa.
Iaraguá do Sul terá uma facul
dade de Medicina e já estamos
nos preparando para atender

-

aos estudantes e médicos resi
dentes", comentaAnjo. No ano
que vem deve entrar em ati
vidade uma ala destinada ex

clusivamente aos tratamentos

.
cardíacos e, segundo o diretor
do centro, a intenção é tornar
o hospital uma referência na

região nesta especialidade.

O centro também vai co-
,ordenar todos os cursos .que
forem realizados no hospi
tal, promovendo eventos, tais
como palestras com profis
sionais médicos renomados,

Hoje, o cirurgião vascular Pa
trick Candemil ministra pa
lestra. De acordo com Iefer
san Gomes, o corpo clínico do

Hospital Iaraguá conta atual
mente com cerca de 180 mé

dicos, divididos em inúmeras

. especialidades.

,_ ::\J
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História do.

. Esporte·
José AUguSliõ" -

Caglioni
redacao@ocorreiodopovo.com.br

MAURO MAIIFUD

Mauro IVJahfud - Vice-Campeão Brasileiro Juvenil de judô - 1986

Plêiade de campeões
Houve um tempo em que Iaraguâ do Sulforjava os seus

atletas da base ao apogeu. Quando as grandes revelações
passavam a competir em alto nível, disputavam os campeonatos
estaduais, nacionais e internacionais sem precisarem se transferir
para outros centros com o objetivo de obter o apoio financeiro
necessário. Alguns atletas até aceitaram propostas irrecusáveis
e transferiram-se para outras cidades por algum tempo, depois
voltaram a competir pela nossa Jaraguá.MauroMahfud, o maior
judoca jaraguaense de (adas os tempos, brilhou intensamente da

categoriamirim ao adulto representando o nosso município.

Família e estudos
o judoca "peso-pesado" Mauro Mahfud nasceu em Jaraguá do Sul
no dia 19 de agosto de 1972. É filho deAdolpho Mahfud e Mercedes
Mahfud; tem três irmãos: Adolpho Júnior, Leila e Dennis. Mauro
é casado com Cláudia Regina CaglioniMuraraMahfud e o casal
tem três filhas: Elerita, Evelize e Zélia. Mauro iniciou os estudos na
Escola Particular Jaraguá, hoje Colégio Evangélico Jaraguá. Lembra- .

se das professoras: Dinorá, Renate e Regina; dos coleguinhas de
aula: JairoWiest, Evandro, Cássio Schiochet, Maicke eAdriana. Do
6° ao 8° ano estudou no ColégioAbdon Batista e o ensinomédio foi
efetuado no ColégioMarista São Luís. É formado em Direito pela
FURE (Universidade Regional de Blumenau). Pós-graduado em
Políticas Públicas e fez aperfeiçoamento em Escola de Governo,

.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

Um peso-pesado ,de ouro
No tatame, Mauro iniciou sua brilhante trajetória com o

professorArizinho, depois passou a treinar com Itacir Rosa.
Com 1,80rri de altura, 110 kg de puro músculo e uma força
descomunal, Mauro venceu tudo em todas as faixas etárias,
desde o Estadual até o Brasileiro. O seu golpe mais temido

. pelos adversários era o Ippon Seoi, quando em pé. No solo, o
estrangulamento. Conquistou amedalha de prata nos Jogos
Abertos de Santa Catarina em uma final espetacular com
Aurélio Miguel. Aurélio é uma lenda do esporte mundial, em sua

brilhante carreira venceu nos Jogos Olímpicos de'1988 em Seul;
bronze olímpico emAtlanta 1996; ouro no Campeonatomundial
de 1987 e ouro no Pan-americano de 1987, Na época a importação
de atletas de outros Estados era livre. Mauro enfrentou grandes
càmpeões como Robson Nunes, Carmona eMário Tranquilini.Ao
longo da carreira abocanhou cerca de 250 medalhas.

-
Lunenâer ��

Trabalho
Mauro obteve o primeiro emprego
na empresa Kohlbach Motores Ltda .

(1986/89); No período entre 1992 a

1995 atuou na condição de estagiário,
no escritório de advocacia da família.
Em 1997 foi aprovado no concurso

da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul sendo designado para atuar
como Fiscal de Posturas e Obras. Ao

longo dos anos foi remanejado para
desempenhar diferentes funções:
Coordenador Executivo do PROCON

(Programa de Orientação e Proteção
ao Consumidor); Chefe do Setor do

Transito; Assessor Jurídico; Diretor
de.Transito: Presidente do Conselho
Administrativo do ISSEM (Instituto de

Seguridade dos Servidores Públicos
de Iaraguá do Sul); Presidente da JARI
(JuntaAdrilinistrat}va de Recursos de

infrações de transito); Presidente da
Comissão do Processo Administrativo
e Disciplinar. Atualmente atua

na área da fiscalização e preside
a JARI. Atua também no Tribunal
de Justiça Desportivo de Santa
Catarina, é Auditor da Comissão da

Justiça Desportiva; Procurador do
Município no Tribunal da Justiça
Desportiva de Iaraguá do Sul.

Lunelli �\aZ�oi,."·

FOTOS DMJLGAÇÃO'

MauroMahfud - Campeão Basileiro de judô - 1987

r----. '" ---,
J No mW1do dos esportes
I Iniciou as atividades esportivas aos sete anos.

Praticou: atletismo, basquete, handebol,
voleibol e judô. No atletismosagrou-se
Campeão Brasileiro no arremesso do peso
nas Olimpíadas das Forças Armadas em
1991, com a marca de 15,07m. Repetiu o feito
de seu pai que também arrebatou o título
de Campeão Brasileiro das Forças Armadas
no arremesso de peso, na década de 50. No

entanto, foi no judô queMauro mais brilhou.

Ossos
do ofício

Fica aqui
A homenagem de todos os jaraguaenses, a vocêMauro, não
apenas pelas suas conquistas esportivas, mas, sobretudo,
pelo bom exemplo e inspiração para os nossos jovens.

-

Em 1991, Mauro foi
incorporou-se ao Serviço
Militar no 62° Batalhão de
Infantaria em Joinville. Foi
de imediato para a Escola de

Educação Física do Exército
no Rio de Janeiro onde

integrou a equipe brasileira
- de judô e atletismo com
vistas ao Campeonato
MundialMilitar na França.
Participou da seletiva
nacional e venceu todas
as lutas por Ippon além de
abiscoitar amedalha de
ouro no arremesso do peso.
A dois dias do embarque,
no último treino do

judôrompeu os ligamentos
do joelho. O sonho ficou

pelo meio do caminho.
.
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"Tangos & Tragédias"
Irreverência
e·humor
Maestro
Pletskaia e

o vio linista
Kraunus Sang
contam com

muito humor
a história da

Sbornia, país
cujo sistema
político é o

Anarquismo
Hiperbólico,
e de onde

fugiram quando
chegou o rock

DIVULGAÇÃO

dupla "Tangos & Tragédias", formada pelos mú
sicos e performers Nico Nicolaiewsky e Hique
Gómez, apresenta-se hoje, às 20h30, no teatro
do Centro Cultural da Scar. A promoção é da

,�1P.
Eldorado Propaganda. Não será a primeira vez
e provavelmente nem a última - que o espe

táculo estará em Jaraguá. Mas quem acompanha o humor da

dupla sabe que os dias sempre são diferentes naSbornia, país
imaginário de onde os personagens Kraunus e Plestkaya fugi
ram quando chegou o rock.

"Tangos & Tragédias", hámais de 27 anos em cartaz, é um
.

espetáculo que reúne música, humor, teatro e muita intera

ção com o público. Já realizou mais de cinco mil apresenta
ções para um público estimado em mais de um milhão de

pessoas. Há 25 anos realiza temporadas de verão no tradicio
nal Theatro São Pedro, em Porto Alegre, e excursiona anual
mente pelo país e exterior.

No espetáculo, os recursos cênicos são garantidos pela ficção

construída em tomo dos dois personagens: Maestro Plestakaya
(Nico Nicolaiewsky, acordeom) e o Kraunus Sang (Hique Gómez,
violinista). Os artistas vindos da Sbornia, executam um espetá
culo repleto de dança, como a do Copérnico, e músicas do 'fol
clore sborniano', além de canções brasileiras de diversas épocas.
Tudo passando pelo filtro da comicidade, da teatralidade.

Esses são os ingredientes que fazem "Tangos & Tragédias"
agradar diferentes plateias e faixas etárias. É um espetáculo
de grande alcance pelo seu despojamento e por tratar com
humor temas como o amor impossível, a dor de cotovelo e

outras tragédias do ser humano. O talento musical da dupla
se destaca, mas não é apenas nele que reside a força do espe
táculo. Além de um show musical, o "Tangos & Tragédias" é
um espetáculo com texto inteligente e interpretações arreba
tadoras de seus dois protagonistas.

Ingressos a R$ 50 e R$ 25 (meia entrada) estão a venda no
www.ticketcenter.com.br e na bilheteria do Centro Cultural.

Informações pelos telefones 3025-9100 e 3275-2477.

"
Um porto-a1egrense
pergunta a outro:

- Quantas vezes você viu o

Tangos & Tragédias?
- Umas 8.

- Por quê, não gostou?
Luís Fernando Veríssimo

Além de Tangos ...
NICO NICOLAIEWSKY não é só um

cara que cantaO Ébrio e o repertório do
T&T. Nico nasceu em 1957 e, após mais
de 10 anos estudando piano, mudou
para d Rio de Janeiro para estudar com
o maestro e compositor Hans-Joachim
Koellreuter. Nos anos 70 fundou o Mu
sical Saracura, banda muito influente
no Rio Grande do Sul. Fez trilhas para
cinema e teatro, a pedido de diretores
como Aderbal Freire Filho, Domingos
de Oliveira e Liliana Sulzbach, além de
ter escrito uma ópera cômica, ''As Sete
Faces da Verdade". Tem cinco discos
solo. O último, "Onde Está o Amor", é
o mais pop e foi produzido por João
Ulhoa, velho parceiro do Pato Fu, ban
da com quem Nico trabalhou em dis
cos e shows.

HIQUE GOMÉZ também não é só
um cara que canta "O Romance de
uma Caveira". Nascido em Porto Ale

gre em 1959, começou a estudar mú
sica aos 11 anos e nunca mais parou:
toca violão popular e clássico, piano,
bateria, bandolim, instrumentos de

sopro, além do violino. Tem feito cons

tantes concertos com orquestras, mis
turando música e personagens com

arranjos seus. Escreveu e dirigiu a co

média musical "Rádio Esmeralda" e o

espetáculo "O Teatro do Disco Solar".
Também fez o papel principal e é res

ponsável pela trilha do filme de arte,
que faz parte do acervo do Museu de
Arte Moderna de Nova York, "Festa de

Margarette", de Renato Falcão.

"
....quando eles saem do palco e

se transformam em flautistas de

Hamelin, o público, encantado
como ratinhos, os segue até a

rua...até onde eles quiserem."

Edgar Scandurra

Costa
SERViÇOS CONTABEIS
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagn e Tempo Agora

.�.

Tempo melhora,
na sexta-feira
Quinta-feira: nevoeiros ao
âmanhecer e no decorrer
!ia dia, sol entre nuvens no
Oeste eMeio Oeste, Nas

�
,_r
InttávelEnsolarado Parcialmente

Nublado

"

demais regiões persiste a

nebulosidade e no Litoral a

condição de chuva isolada,
Sexta-feira esãbado: a
instabilidade se afasta e

'

umamassa de ar seco e

frio passa a predominar,
deixando o tempo firme
-com sol em todas as regiões.

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsâo de ventos para hoje em Jal'aguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 8km/h Nenhum

• 12h Vento não favorável Sudoeste 7km/h
vento favorável

,

• 15h Vento não favorável Sudoeste 7km/h 90%
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Sul 6km/h de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
Sete vezes o tamanho
o professor de ciências naturais resolve fazer uma prova oral, Chama a àluna:
,- Existe uma parte do corpo do homem-que pode se dilatar até sete vezes

ó seu tamanho. Qual é essa parte?
. - Não posso dizer, professor... - responde a alunaenvergonhada,

- Por não responder, leva zero, A resposta certa é pupilas, A julgar pela
sua resposta, a senhorita tem muita imaginação e, com certeza, não
tardará a ter também uma grande decepção!

.'

,� 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.

Q
I�
Co>
:s
-

Q
CI)

'_ NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

� CHEIA 3/7

ti MINGUANTE 11/7

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

QUINTA
MíN: 12°C
MÁ)(: 21°(7

Temperatura
amena pede
agasalho.

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 200C

São Frailcisoo !lu Sul
• Preamar
• 4h28: l,3m
• 17h38: l,7m
• Baixamar
• 9h13: n.tm
• 21 h53: O,3m

ltajai
• Preamar
• 2h57: 1m
·16h02: l,lm
• Baixamar
• 9h19: O,2m
• 20h34: O,4m

• Preamar
·lh43: O,6m
• 15h23: O,6m
• Baixamar
• 9h34: Om
• 22h13: O,3m

Flnrianópofts
• Preamar
• 3h04: 1,lm
.16hll: 1,2m
• Baixamar
• 10h21: O,2m
• 21 h32: O,4mTábua

das marés Imbituba

@QS8,Qleflmpo . tit"Recf7ea;tiYlO Q prllme�!'lQ rev;stc\ de p�;n��ás:�rL!2:Qa�S do B'��Sji,' ;'
I "'.1 �"' E.

HORIZONTAIS
1, Marca de automóveis de luxo pertencente à Generjil

Motors
2, O começo do." fogo l. Árvore cuja madeira é usa

da no fabrico de material esportivQ, como tacos de

polo, bilhar e de críquete
3, Exclamação de desprezo I (Plate) Um grande clube

do futebol argentino
4. Peixe muito cultivado por pescadores nordestinos;

tamlJém chamado cabeça-de':ferro
'5, Área de .Livre Comércio das Américas / o número

dos países africanos abarcados pelo deserto do
Saara

6. As três primeiras letras do alfabetp i A ponta do .. ,

Aconcágua
7. Pedaço de pana velhp.
8. (Ingl,) ímpar / conféderação Brasileira de Béisque

tebol
9, Nó corredio que se desata facilmente I Qualquer vaso

sanguíneo 1 Q
10. Pôr em apreensão
1 t, Abreviatura (em português) do Suriname / Ilha ne- 11

erlandesa do mar das Antifhás
12. O �stanh('), para os químicos I Preparar com reto-" 12

gado
13. Que demonstra carinho. 13

VERTICAIS
1, Permanecer I (Ingl,) Vidro
2. Um osso, como o iliaco / Aquela que vai à escola
3, Encher a pele de erupções, tumores, inchaços
4, Sigla de unidade da federação situada no planalto

central! Louva com exagem / Uma multinac,ional do
ramo de eletroeletrõnicos

5. Exclama-se por repulsa. raiva, desprezo / CentfO de
Processamento de DadOS I A segunda maior ilha �o
Havaí

6, Carnal Antiga empresa aérea nacional
7, Termo inglês que designa sala de estar I Pigmento

branco, constituído por carbonato de chumbo ou de
cálcio

8. (Interi') Boa sorte, felicidades / Titulo do .chete de um

quilombo / Mau,em inglês
9, Membrana que constitui a parte anterior do olho / Da

região da Alemanha onde estão situadas Munique e

Nuremberg.
<,
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DIEGO JARSCHEL

coluna

__."""",__-..,--_Po_lI'_IU_·card__o_Dani_<'_·_Iil_lTr_,_e_ÍtS_0_Max_"_'_PU_,_-es_W
m poracaso.com Gcontato@poracaso.com (J@POracaso 8'poracaso

-Mais rtanejo
Amantes do gênero musical logo terão em Joinville mais uma
casa especializada/para seu entretenimento. Com proposta
de ser estabelecimento de alto padrão, a Idem Gold será o

segundo estabelecimento de um grupo de investidores vindo
de Palhoça, que pretende abrir portas na cidade vizinha
até o final de julho. Entre os diferenciais, consta nos planos
declarados a promoção de diversos shows nacionais. Para

acompanhar: facebook.com/Idem.joinvíle (sic).

DIEGO JARSCHEL

A foto da fotogTafla: clique de Anapaula !
Pellin durante A NoSsa Feijoada, j
último sábado, em Guaramirim o.L
..................................... �

.

NaSbórnia
'Olhai' que hoje tem nova apresentação da peça "Tangos e

Tragédias" naScar. Música, humor, teatro e interação fazem a

receita deste espetáculo que já tem até um fã-clube não oficial na
cidade. O evento começa as 20h30, cobrando R$ 50 o acesso.

Confirmado
A boataria está rolando, mas essa trata-se de informação oficial:
Weezer é uma das bandas confirmadas para a edição 2012 do
SWU. Fãs comemoram, vai ser a primeira vez em sete anos que
a banda pisa no país. O festival ainda não tem data nem local
definidos, tudo que sabe-se é que será no mês de novembro.'

Mas essa é outra que estamos loucos para ver! Ainda quente pelo
caldo cu1tural da última edição da Feira do Livro, Iaragua do
Sul logo mais também será uma das cidades do SCHQ - Festival
de Literatura e Quadrinhos. Claro que tem um dedo do Carlos
Schroeder no meio disso. É dele também uma das grandes
novidades a ser apresentada no evento, a adaptação do seu

romance "Ensaio do Vazio" para comics. O festival vai rolar entre
os dias 27 e 30 de junho no Sesc, deixem aí anotado.

Bar novo
,

naarea
O que dizer do
Pirata Rock Bar, -

point que circula
quente pelos
comentários
na timeline?

Que é rock, ok, não fos-se o nome, a

agenda já divulgada deixaria isso bem
óbvio: Matanza no dia 22 de setembro,
.Autoramas no dia 19 de outub,ro e

Tequila Baby no dia 10 de novembro.
Mas quem estará por trás? Onde será?

Qual a proposta de funcionamento?

Quando vai inaugurar? Ficam as

perguntas cujas respostas pretendemos
publicar o quanto antes aqui para
vocês, queridos leitores.

ésiõ��'ouvindo
Fugazi
Wruting
Room

Kamila Piovesan,
19 anos, produtora

independente-
ELTON MELCHIORETTO

RejaneWulf e Jean Neves na i
Sexta Universitária da Upper j

����oo��oo��oooooo,o,oooooo ....
oo/

-i

William Paes Souza e Cátü:t, Paola
Piacentini na noite romântica do i,
Dia dós Namorados do M8daJena !
Chopp & Cozinha 00'/
............. � ;

.

DIEGO JARSCHEL

André Luiz Corrêa em

meio ao agito da pista
do club The Living
..................................................................

Hoje a noite
.19h-Música aoVivo I Pop rockcomAdríano
Local: CachaçariaÁguaDoce 147 33718942

• 22h - Quinta Sertaneja / Show comNadinho Santoro I Elas
free até meia noite
Local: Londõn Pub 147 3055 0065

• 22h - Música aoVivo I Show com Tiago e Lenílson '

Local: Sacramentum'Pub 1 <17 88321524

CONTATOS eOUTRAS OpÇÕES: AnibaMexican Bar-33711160 /Confraria doChurrasco o 3275 1449/ EspaçoOca - 3370 91 (jJ / lheUvingRestaurante - 3376 4822JLondonPUb- 3055 3065 /

cachaçaria AguaDoce- 3371 8942/Ucoleria- 30540855 /MadalenaChoppeCozinha - 3055 3059/Moving Up - 9966 6691 /M,Beet - 9608 2166/Patuá Music - 3055 0064 /
RoomMusic&Arts- 9654 1373 /Saoamentum Pub -8832 1524/lh.WayOub - 8433 0083/UPl/"r Ftoor - 96444767/VillaRestaurante.Choperia - 3275 1277
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Apaga aí!
Lembram que tempos atrás

este colunista comentou

aqui do péssimo hábito dos
taxistas de Iaraguâ do Sul ro
dar com o luminoso ligado à

noite, mesmo com o veículo

ocupado?Em São Paulo, isso é
proibido. Quando ocorre pode
ser sinal de emergência. No

Rio, alguns veículos possuem
dispositivo de segurança que
quando acionado o luminoso
"táxi" pisca alternadamente.
Fica o nicado!

472107-3000
R,Hugo Bral)r, 44 centro
www.koyroshotet.corrcbr

Estilo Voilà
Mês de junho é um mês
de festas. Então faça sua

produção, ainda mais bela,
com calçados, acessórios e

roupasdaVoilà. Elas ficam
incríveis com qualquer look
e você arrasa por onde passa.
Imperdível!

Erudito
O violonista e cantor Enéias
Raasch apresenta nesta quinta
feira, o projeto "Concertos de
Violão Erudito - OViolão e

suas Sonoridades". Será a

partir das 20h, no Pequeno
Teatro da Scar. No repertório
peças de: Dilermando Reis,
Baden Powell, Ernesto
Nazareth, Rovira, Beatles, Bach,
Villa Lobos, Francisco Tárrega,
João Pernabuco, entre outros.

Assados e Grelhados

473371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Moa Gonçalves

ENCONTRO Dirceia, Karla, Schirley, Tissiane, Sabrina, Vandressa e Eveline,
,turma das Sete, terça-feira, numa mesa bem animada, no Madalena

Quem será?
A gatinha Paty de Oliveira,
aluna do curso de Direito,
está arsasando corações.
Quem será o felizardo que a

garota deixou "balançado"?

Pensando bem
Não importa o tamanho do seu

problema. Se Ele está do seu

lado, todos os "gigantes" cairão.

"
Não bastam

os esforços e a

coragem, se não se

tem um propósito e

uma direção.
John Fitzgerald Kennedy

Niver do
Bortolini
Hoje, entre calopsitas,
canários, sabiás e tíco-ticos, o
boapraça Luiz Carlos Bortolini
recebe um grupo de amigos
open house. Ele vai comemorar

.

em grande estilo a idade nova.

Parabéns! O meu desejo é que
você e toda a sua família sejam BALADA Bárbara e Graziele nos movimentados

plenamente felizes.
I11II fllllll i í 1111" II 111��,rredores da Upper Floor
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Leitor fiel
o leitorfiel de hoje é
o amigo DioneiWalter
da Silva. Aqui, ou em
Brasília, sempre que pode
acompanha a coluna para
ficar por dentro das notícias
da nossa sociedade.

Afila anda'
o bon vivant Fernando

Engelmann, o craque
da camisa n° 1 do Loks
e BCC, cuida do fim do
relacionamento. Fez tudo
como manda o figurino e

pede o bom caráter. É isso aí!

Nas rodas
• Rendeu a notinha sobre
a possível candidatura
de Emilio Silva Neto a

prefeito de Jaraguá. Até o

próximo episódio.

• Dizem por aí que
aquele empresário da
noite estaria novamente
sozinho. A carta de
alforria foi dada ao

bonitón, no fim de
semana. O motivo teria
sido umamorena black

power, lábios carnudos e

corpo escultural. ,

• Neste final de semana,
Mariazinha e Jujuba vão
bater pernasno litoral

.

catarinense e curtir o

aniversário da filha da
comadre Terezinha.

•A bandaMontanari vai
comandar a Strassenfest,
dia 30 dejunho,

Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeita

moagoncalves@netuno.com.br

PRESENÇA O médico DrMarcos Subiil e a
esposa Rossana, no RestauranteM�ena

Bodas de Ouro Aviso
O casal do bem.Nílto e Zenir

Dalri, em Guararnirim, pais
dos amigos Luiz, Bernadete,
Marisete e Lenoír, ainda
recebem os cumprimentos
pelas Bodas de Ouro,
comemoradas, em grande
estilo, dia 16 de junho.

Para quem interessar possa,
todas as barracaspara a lOa

Stammtisch, que acontece dia
1 de setembro, em Jaraguá do
Sul, estão reservadas. Só entrará
outro grupo caso alguma equipe
desistir. Mais informações pelo
telefone 3370-2900.

BODAS O casal Nilto e Zenir Dalri, comemoraram
dia 16 de junho, 50 anos de casados

Humor.
Barak Obama e Gordon Brown num jantar na Casa Branca.

Um dos convidados pergunta-lhes:
- De que é que estão conversando tão animados?
- Estamos fazendo planos para a terceira Guerra Mundial, diz
Obama.
- Uaul, exclama o convidado. E quais são esses planos?
- Vamos matar 14 milhões de argentinos e um dentista, responde'
Obama.
Õ convidado parece confuso e pergunta:

'

- Um dentista? Porque é que vão matar um dentista?
Brown dá uma palmada nas costas de Obama e exclama:
- Não te disse? Ninguém vai perguntar pelos argentinos!

Livre e solta
Aline Bortolini, depois de
terminar um longo namoro,
desfilou livre, leve e solta,
sábado, nos corredores
da PatuáMusic.

Onde comer bem
em JaragUá
Na confeitaria Bela

Catarina. O melhor Café
Colonial da cidade.

NIGHT Sérgio Hermano e Franciele Volkmann
conferindo as delicias do Kantan

Te contei
• Sem comentários o
sabor do capelette da Casa
daNonna. Simplesmente
delicioso.

• O boa praça Yuri
Sardinã é o grande
aniversariante de hoje.
Mil vivas!

• Água Iaraguâ recebe
vários elogios pelo
excelente atendimento.

• No domingo, a partir
das 9h da manhã, rola
no ParqueMunicipal
deEuentos, 04° Car
Show. O maior encontro
automobilístico da região.
A promoção é do amigo
Adrianinho Iunkes.

• Dia !7 dejulho rola, na
SociedadeJoão Pessoa, a
2a Feijoada do Clube.

• "O problema não é
a sua esposa colocar
suas malas na rua, o

importante é você não
estardentro delas"

• Com essa.fuü
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CrônicaLuiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Gosto de animais. Gosto de quase todos
os animais, mas não gosto de gatos.

Adoro cachorros, mas não gosto de gatos.
Sãomuito bonitinhos,muito engraçadi
nhos, mas são tambémmuito independen
tes. Quem tem um gato não tem controle
nenhum sobre ele. Ele vai aonde quiser,
pois sobe emmuros, paredes, o que for,
tenha a altura que tiver.O dono do gato
não pode restringir a área de atuação dele,
pois ele pode ir onde quiser.
Então o gato entra na sua casa, se você
deixar qualquer fresta onde quer que
seja, a qualquer hora, esteja você em casa

ou não. Principalmente quandovocê não
está. De noite, ou a qualquer hora, tam
bém, ele andano seu telhado, no seu só

tão, faz barulho e não deixa você dormir.

.

Faz xixi,
.

cocô, vomita na sua casa, no seu
. jardim, na sua calçada. Faz uma arruaça
de madrugada, uma miação horrorosa
quando está namorando ou se estra

nhando com outro gato. Fica rondando
a sua casa para provocar o seu cachorro,

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Dimas explode depois que Rodrigo vai embora e Melissa tenta tran

quilizá-Ia. Elisa incentiva Jacira a fazer fotos como modelo para uma cam

panha p.ublicitária. Gracinha finge estar interessada em Jair e pede para
Pedro ajudá-Ia a conquistá-lo. Rodrigo não acredita que Angélica o tenha

sequestrado. Rodrigo procura Beatriz. Henrique vê Bruno com Juliana e

o repreende. Priscila -e Kléber trocam olhares. Fernando garante a Miriam

que sua recuperação depende do namoro dos dois. Rodrigo conta para
Elisa que Angélica esteve em sua festa de aniversário. Francisco fala para

.
Beatriz que Cris quer trabalhar. Pedro descobre o nome da empresa que
Angélica trabalhou quando estava na festa de Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME.- GLOBO - 19H
Fabian manda Tom acertar sua participação no shaw de premiação

das Empreguetes. Sandro pede para Alana avisá-lo quando Penha for sair
com Gentil. Rosário obriga Penha a aceitar o convite de Gentil para sair.
Sônia se irrita com Sarmento por marcar um jantar comMáslova. Sandro
arma para prender Gentil na rádio. alto vê Penha sozinha no restaurante

e os dois acabam jantando juntos. Elano convida Cida para sair. Inácio é
confundido com Fabian na boate. alto leva Penha em casa e Alana se

surpreende. Fabian e Chayene veem a foto de Rosário e Inácio juntos.
Sandro confronta Oito ao vê-lo se despedir de Penha.

- Eu e os gatos
pois sabe que ele não o alcançará, já que
pode andar por qualquer lugar e se safar.
Por tudo isso e algumas coisitas mais,
não gosto de gatos. Minha parede de ex

trema com o vizinho e os muros da frente
e do lado direito da casa vivem sujas. Os
gatos dos vizinhos adoram passar pelo
meu jardim quando saem de casa ou

quando voltam para casa deles e deixam
os rastros em, toda a extensão da pare-

"

mesmo lavando com água sanitária as

manchas não saem, tenho que pintar de
tempos em tempos.
Os passarinhos que vêm cantar no meu

jardim, nas calhas da casa, no telhado, na
calçada, às vezes fazem cocô na grade e

escorre pelo muro. Mas eu não ligo, vou
lá e limpo, sem reclamar, por que eles me
dão muito em troca: a sua beleza, o seu
canto, a sua companhia. Mas o gato não
dá nada, ele só suja tudo e faz barulho,
sempre sons nada agradáveis.
Outro dia, fornos ao escritório, no segundo
andar, e havia umameia dúzia de gatos
jovens na sacada e no telhado, um já havia
até entrado. Em outras noites, ao ouvir ba
rulho estranho no teto, tenho ençontrado
gatos adultos passeando no telhado. Eles
vêm através domuro ou pelo telhado.
Não gosto de gatos. Respeito o fato de tan
tas pessoas gostarem deles, mas não gosto
de gatos. Prefiro cães, mil vezes cães. Ou
tartarugas, catatuas, papagaios, coelhos,
etc'. Todos são controláveis. Menos o gato.

São·muito bonitinhos, muito
engraçadinhos, mas são

também muito independ�ntes.

de e muros. Eu vivo lavando e pintando
tudo, mas não adianta. Interessante que
quase não há área de terra, é tudo cal

çada ou brita, mas as patas dos abenço
ados gatos deixam marcas de barro, de
lama, emporcalhando tudo. O pior é que

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H
Carminha cede aos apelos de Tufão e Nina se enfurece. Carminha

pede que Tufão rompa a sociedade com Monalisa'. Leleco percebe o olhar

apaíxonado de Tufão para Nina. Monalisa tenta se aproximar de Silas,
mas ele é irredutível. Max percebe o desconforto de Nina quando Ivana
diz que seria ótimo se Jorginho e Débora tivessem um filho. Max ques
tiona Carminha sobre seus verdadeiros sentimentos porTufão. Roni vê'
Suelen com Ramón e segue o carro onde os dois estão. Jorginho des
cobre que Tufão reatou com Carminha. Ivana comenta que viu Nina e

Jorginho discutindo na mercearia e Max desconfia. Noêmia e Verônica
são convidadas para o casamento de-Cadinho e Alexia. Max observa Jor

ginho se aproximar de Nina. Roni e Leandro descobrem que Suelen está

passando por momentos difíceis na mãos de Ramón. Max coloca Nina
contra a parede.

MÁSCARAS - RECORD - 22H
Maria teme que Décio volte a dopá-Ia. Maria ameaça ir embora da

clínica, mas Décio a impede. Décio se declara para Maria é se oferece

para ajudá-Ia a criar Tavinho. Maria admite saber que ele a amava desde
o início do tratamento. Décio afirma estar disposto a esperar a hora certa

para ela se entreqar a ele. Otávio concorda em fugir com Eliza. Gino ser

ve café-da manhã na cama para Valéria. Gino e Valéria se surpreendem
ao descobrir que fazem aniversário no mesmo dia. Valéria afirma que as

amigas querem lhe fazer uma festa surpresa, mas Gino pede que ela
cancele. Flávia suspeita que Valéria tenha seduzido Gino. Edu, Tónia e

Luma se abraçam emocionados.' Tônia desconfia da gravidez de t.urna.
Tônia acusa Edu de querer se aproveitar delas. Décio conta para Maria

que a organização quer tomar a fazenda. Maria se propõe a descobrir o
motivo do interesse da organização em suas terras. Décio suspeita que
tenha a ver com algum mineral valioso. As mulheres da távola armam a

surpresa.para Valéria. Valéria e Gino se escondem no armário. Valéria
e Gino saem despercebidos para a praia. Luma conta sobre a gravid(l.z
para as mulheres da távola. Big Blond diz a Fausto que precisa recuperar

. o controle da organização no Brasil. Big Blond decide cumprir a missão

Março 2011 antes de Otávio (Martim) e se. apoderar da fazenda Benaro.

* o I'esumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

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

Essa cadelinha está para adoção.
Foi recollúda da rua e já recebeu
tratamento veterinário completo.
Os interessados devem entrar em

contato com a Clínica Schweitzer

pelo 3275-3268

Esses lindos fllhotinhos estão

disPoníveis para adoção. São de
raça mista e vão ficar de porte
médio. Informações com Paulo

no 3370-0983 ou 9927-3117

�_�!lI!ilr�
I Aniversariantes L�

21/6 Luis Tomaz
\

Luiz A. Chiodini
Luiz C. Bortoíinl
Márcia A. Caetano
Márcia Paganelli
Marlete A. Venera
Marli K. 'Guilow
Marli terssinha da silva
Mireli Bankhardt
Rita M. Ap. C. Beri
Roan Gonçalves
Simone Krueger
Viviane Pradi

Elizete C. Rosá
IIse Marquardt
I raci Decker

Allyson da Cruz
Almir Truppel

-

Ari Nietzkar
Bárbàra Caterine Gruner
Barbara Gruner
Bianca de PAula
Bruno A. da Silva
Cassio de Oliveira
Clênio Macedo
Debora C. Krueger
Deise l.azzarotto
Dilson Jehn

Douglas Schünke

� Iraci H. Borchardt
Jean Carlos de Móura
Jelerson Luis Karsten
Jessica Jeniller Gessner
João O. Kopnik
Joice L. M. de Cantuário
Julia G. Schweder

\
Juliane Machado Werbes
Leandro Radunz
Leonel Stein
Lúcio Stein

LIVRO:
O. Estranho -

eamiDa Lackberg
UEllarnúlheréencontrada
morta, aparentemente vítima .

de um acidente de carro. Est�
é o primeiro de uma�érie
de eventos inexplicáveisem
Ianurnshede emarca o fim
de um inverno tranquilo para
o detetive PatrikHedstrõm
e seus colegas. Ao mesmo
tempo, um reality sltow está
sendo gravado na cidade.
As câmêras captam cada
movimento das estrelas e as
relações com apopulação,
Quando uma festa termina
com o assassinato de um
concorrente impopular
o elenco e a equipe de
produção são os suspeitos
óbvios. Enquanto o país
fica atento ao que está
acontecendo pela televisão,
mais corpos aparecem. Sob o
olhar damídi� Patrikprecisa
enfrentar a investigaçãomais
difícil de sua vida.
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Tirinhas
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Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• Arcoíris 1
• Madagascar 3 - Os Procurados - Dub. - 14h, 15h50,
17h40,19h30,21h20
• Arcoíris 2
• Prometheus • Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• Arcoíris 3
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, 16h25,
18h50
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Prometheus (3D) - Dub. - 14h
• Prometheus (3D) - Leg. - 16h40, 19h20, 22h
.GNC2
• Madagascar 3: Os Procurados -Dub, - 13h30, 15h30
17h30,19h30,21h30
.GNC3
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h40 18h40
• Branca de Neve e o Caçador- Leg. -16h20, 21h15
.GNC4
• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h50, 22h10
• Os Vingadores - Dub. - 16h, 19h10
.GNC5
• Prometheus - Leg. -13:20, 16h10, 18h50, 21h50
.GNC6
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. -14h10

16h30,19h
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1

.

• Prometheus (3D) - Dub. - 13h45
• Prometheus (3D) - Leg. - 16h20 19h, 21 h40
• GNC2
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 161:145, 19h20
• Homens de Preto 3 - Dub .. -14h15
• Homens de Preto 3 - Leg. - 21 h50
.GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. -

13h30,16h, 18h45, 21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1
• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Dub. - 13h,
15h15,17h35,20h
• Madagascar 3: Os Procurados - 3D - Leg. - 22h10
• Cinépolis 2
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 11 h50(A),
14h, 16h15, 18h35,21h
• Cinépolis 3
• Prometheus - 14 anos - 3D - Dub. - 13h15, 15h55,
18h40
• Prometheus - 14 anos - 3D - Leg. - 21 h20
• Cinépolis 4
• Os Vingadores - Dub. -12h10(A), 15h, 18h, 20h50
• Cinépolis 5
• Homens de Preto 3 - Dub. - 13h20, 19h
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h, 21 h40

• Cinépolis 6
o

• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 11 h20(A),
14h10, 16h45, 19h30,22h15
• Cinépolis7
• Homens de Preto 3 - 10 anos - 3D - Dub. - 17h, 22h
• Homens de Preto3-10anos-3D- Leg.-14h40, 19h35
* A - Somente sábado (16/6) e domingo (17/6)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC 1
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - 14h,
16h30,19h
• Madágascar 3: Os Procurados (3D) - Leg. - 21 h30
.GNC2
• Prorneíheus (3D) - Dub. - 13h40
• Prometheus (3D) - Le_g. -16h20, 19h10, 21h50
.GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h20,
15h20, 17h20, 19h20, 21h20
.GNC4
o. Branca de Neve e o Caçador - Dub. - 13h50, 19h30
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 16h50, 22h
.GNC5
• Homens de Preto 3 - Dub. -13h10, 18h40
• Os Vingadores - Dub. - 15h50, 21 h
• GNC SALA VIP
• Prometheus - Leg. -13h30, 16h10, 18h50, 21h40

Em "Prometheus" uma equipe de exploradores
descobre novos indícios sobre as origens da hu
manidade na Terra, levando-os a uma aventu
ra impressionante pelas partes mais sombrias
do universo. Eles deverão vencer uma batalha
cruel para salvar o futuro da raça humana. O
nome do filme,Prometheus, é-também o nome

da aeronave utilizada por um grupo seleto de

pessoas para investigar os fragmentos do "DNA .

alienígena': O visionário diretorRidley Scott
retorna ao gênero que ele ajudou a definir,
criando um épico de ficção-científica original
em um dos lugares mais perigosos do universo.
Entre os atares estão:Noomi Rapace, Michael
Fassbender, Charlize Theron e GuyPearce.

Marina Ruy Barbosa
reeebe proposta

Prestes a completar 17 anos, a ruiva
Marina Ruy Barbosa recebeu uma pro
posta de R$ 1 milhão para tingir seus

cabelos em um anúncio publícítário. En
quanto fazia a novela "Morde & Assopra"
(2011), a namorada de Klebber Toledo
esteve no topo da lista dos cabelos mais

desejados daTVGlobo, A atriz já chegou a
declarar que suas madeixas são seu xodó
e ainda não decidiu se vai aceitar.

"Na Moral" terá
crônicas à la "BBB"
Esta semana Pedro Bial lançou seu

novo programa, o "NaMoral" e comentou:
.

. "A gente pode dizer que será um programa
de debates. De uma forma ligeira e diverti

da, queremos discutir temas da nossa vida.
Esse programa deve fazer pensar é rir". A
atração deve entrarno ar dia 5/7, após "Ga
briela". "NaMoral" deve ser encerrado com
os famosos textos de Bial, aqueles que o

público já-se acostumou a ouvir no "BBB".

eJohnny Depp e Vanessa
Paradis se separaram'
Após 14 anos, IohnnyDepp se separou da

cantoraVanessa Paradis, de acordo com o co

municado oficial do ator. Segundo o porta-voz
de Depp, a separação foi de forma "amigável"
e ainda acrescentou: "Por favor, respeitem a

sua privacidade e,mais importante, a privaci
dade de seus filhos". Os boatos sobre o fim do
relacionamento começaram em janeiro deste

ano, mas só foram confirmados agora.

Gagliasso achava
Giovanna ciumenta

.

Depois queBruno Gagliasso eGiovanna
Ewbank anunciaram a separação, rumo
res brotaram de todos os lugares para ten
tar explicar qual era o motivo do término.

. Até agora, as especulações sobre a modelo
Carol Franceschini ser pivô da briga só au
mentam. Bruno teriapulado a cercaporque
estava de saco cheio do jeito da esposa. "O
Bruno reclamava que aGiovanna eramuito

ciumenta, que ficava no pé dele".

Horóscopo
CV) ÁRIES

-

I
-

Procure sermais suave em suas atitudes e deixe a

intuição guiar seus pensamentos. Seu lar será seu porto
seguro agora Dedique aos parentes todo o amor que
sua familia merece. leve o romance a.sério e curta a
harmonia com o par. Cor: vennelho..

TOURO
A familia é seu bem mais precioso, não a deixe
em segundo plano. Cumpra sua palavra e seus
compromissos com os parentes. Alguém pode recordar . .

boas histórias da sua infância.e trazer lembranças
especiais. Colabore mais com a pessoa amada Cor: roxo.

]I GÊMEOS
Explicações não serão suficientes para convencer a
família Mostre quais são os seus sonhos. No trabalho,
manter o foco nas tarefas vai garantir bons resultados.
Cuide de quem ama com o mesmo carinho e respeito
que oferece aos parentes. Cor: laranja

� CÂNCER
� No ambiente profissional, tudo indica que obterá

excelentes resultados, mas cuidado com a ansiedade.

Conseguirá organizar as pequenas tarefas de casa e
resolver conflitos entre parentes. No romance, faça sua
parte paramanter a paz. Cor: roxo.

..[) LEÃo .

•

UL Suas emoções estarão à flor da pele. Cuidado com
as palavras e com quem se relaciona ao longo do dia,
pode se magoar. É um momento para compartilhar
sentimentos com o pessoal de casa e com seu amor'

para fortalecer os vínculos. Cor: tons pastel.

l'n\ VIRGEM
I l.f Não se prenda apenas às suas obrigações profissionais.

Coloque a família em primeiro lugar. Discuta novas
possibilidades e idealize projetos com o pessoal de
casa. Na área sentimentai, cobre a participação e o

envolvimento da pessoa amada Cor: tons pastel.

Mais uma separação
de famosos

A bruxa está solta entre os casais de

famosos, Daniel de Oliveira e Vanessa Gi
ácomo também anunciaram a separação.
Os dois acabaram se casando em 2007 e

da união nasceram dois filhos, Moisés (2) e
Raul (4). Vanessa, que já passou por-diver
sas novelas e filmes, atualmente interpreta
Malvina no remake "Gabriela". Daniel é um
dos atores que recebe mais convites para a

-

participação em minisséries e especiais.

..n. UBRA
- Hoje, você precisará agir com jogo de cintura para

dividir seu tempo entre as tarefas de casa e dó
trabalho. Aproveite a chance de conversar com alguns
familiares e procure chegar a um entendimento.A dois,
conte com a ajuda de sua cara-metade. Cor: azul-claro.

m ESCORPIÃO
-

I I L. No trabalho, poderá obter uma posição de destaque
e o reconhecimento por seu grande desempenho.
Em familia, tudo indica que receberá boas notícias
de gente de longe. Se já tem um amor na sua vida,
convide-{) para um passeio romântico. Cor: roxo .

� 7\ SAGITÁRIO
)(..

.

Abuse da sua criatividade e intuição, assim vai
encontrar a causa dos problemas e solucioná-los de
uma vez. Em casa, demonstre que está à disposição
dos familiares para o que precisarem. No romance, o
envolvimento será invejável. Cor: rosa.

YL CAPRiCÓRNIO
.

F Não convém gastar todas as suas energias para dar
conta de suas responsabilidades profissionais. Conte
com os colegas e terá melhores resultados com
menos esfoJÇO. Nos assuntos do coração, aprenda a
respeitar os limites do seu par. Cor: amarelo.

AAA AQUÁRIO
AAA Para compreender melhor algumas questões

profissionais, converse com os colegas e tente
conhecer suas habilidades. Use sua criatividade para
resolver problemas. No amor, a falta de comunicação
pode trazer transtomos ao romance. Cor: aztil-claro.

PEIXES
No trabalho, crie um ambiente mais leve ao seu redor.
Em seu lar; brinque, aproxime-se dos familiares e
aposte em momentos de descontração. No amor,
palaVfl!S bonitas podem encantar o par. Mas Só faça
promessas que possa cumprir. Cor: tons claros.
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No dia 9 de junho, foi realizada a formatura
do primeiro grupo de alW10S do Curso Livre

de Capacitação em Psicanálise em Balneário

Camboriú, após uma jornada de estudos de dois
-. anos e quatro meses. Na foto: Maurício dos

Santos; Rita Geovane Rosa Stumpf, psicanalista
didata; Castilllo S. Sanhudo, psicarialista didata e

coordenador do Núcleo da Sociedade Psicanalítica

Ortodoxa: do Brasil (SPOB), no RS,; A1cione Elenir
Pereira NW1es; Manoel In.acio Camilo Carreira;

-

Antonio Lopes, psicanalista didata e coordenador

do Núcleo da SPOB em SC-e Isabella Franzoni

Nayara
Elyzabeth
Marquardt
completou 6

meses no dia
15. Os pais
Andersone

Rafaelásão
só álegria

-,
• •.• t-'!'
. .(-

I (
Parabéns a

Eduarda Becker

que no dia 18 de

junho completou 3

anos. Amadrinha

Francie,lIi, família e

amigos lhe desejam
saúde e muitas

felicidades

Franciele, Lisiane e

Luana em clima de

São João, na Festa
JW1ina da Escola
Antônio A3'roso, que
ocorreu no dia 15

. t·:.

105 FM. A,rãdio'que" ,',
'

pega' no norte catarinen�.
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Tira dos Monos

Omaiorproblema está nas ruasFOTOS MARCELE GOUCHE

Vias estreitas, sem reparos
e também com iluminação
deficiente preocupam
moradores da comunidade

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

Todas as vezes que a aposentada Lúcia
Pedretti Richart, 69 imos, precisa sair

de casa para ir ao mercado ela lamenta as

condições das vias do bairro Tifa Monos.

Residente na rua Pedro João Meurer, ela
usa uma bicicleta para se locomover e so

fre com as más condições das vias. A apo
sentada conta que disputa espaço com os

motoristas, e que muitas vezes, durante o

trajeto, precisa descer da bicicleta e ir a pé.
"Sair por ai sem segurança é um perigo na
minha idade", avalia.

Essa dificuldade também afeta os mo

toristas que passam pela região. Segundo
o presidente da Associação de Moradores,
Arsildo Osmar Mueller, em dias de chuva

a situação das ruas piora. Ele conta que
existem locais que os dois lados das vias

são acompanhados por valos, sem deixar

um espaço para a passagem dos motoris
tas. Quando chove, o tráfego de motos e

carros precisa de atenção redobrada por
causa dos pedestres e ciclistas.

"
Encaminhamos

um otício para
pedir melhorias.
A Prefeitura

diz que as obras

entraram no

orçamento, mas
nada foi feito.

Arsildo Osmar Mueller,
Associação de Moradores

O dirigente comunitário ressalta ainda

que dois ofícios com a solicitação do alar

gamento das ruas foram enviados ao Poder

Executivo, mas- nada foi realizado. 'A Prefei

tura responde que as obras já entraram no

orçamento, mas-nada foi feito", afirma.
Outra situação que preocupa os algumas

pessoas da região é a iluminação pública. O
morador da rua Germano Stricker, Luís Cé
sar,Bortolini, 37, explica que a maior parte
dos postes passa por dentro damata fecha

da e as ruas ficam sem iluminação. Ele conta
que esse problema é um perigo para as pes
soas que trabalham durante a noite e preci
sam passar a pé por locaismais retirados.

SITUAÇÃO Em dias de chuva, as ruas de terra do bairro são tomadas por buracos e por lama

ACESSOS Moradores gostariam de ter

ruas mais largas para facilitar o tráfego

GASTO Poste, localizado no meio do mato,
fica com a üumina.ção acesa durante o dia

nas ruas, o secretário de obras,
Odimir Lescowicz, explica que
elas estão previstas no crono

grama da Prefeitura para serem
realizadas até outubro, mas que
essas manutenções dependem
do tempo e das máquinas dis

poníveis. "Não posso prometer
uma data porque depois sur

gem outras prioridades e o tra

balho atrasa", afirma.

Prefeitura díz que
não tem recursos

O secretário de Planejamen-
. to da prefeitura, Aristides Pans

tein, diz que a Prefeitura tem

conhecimento das obras que

precisam ser realizadas, e que
as manutenções serão feitas
na medida do possível. Pans
tein explica que as ruas foram
criadas a partir de caminhos
de roça e que, por esse motivo,
são estreitas e cheias de irre

gularidades. Em relação à ilu

minação, o secretário diz que
a colocação dos postes foi rea
lizada antigamente pela Celesc
e que, atualmente, não há verba
para a recolocação imediata de
todas as luminárias.

O diretor regional da Ce

lese, Luiz Melro comenta que
.

a iluminação acesa durante o

dia é de responsabilidade da

Prefeitura, mas como a empre
sa cobra pelo serviço de 10 ho

ras. de atendimento, os gastos
além desse período são arca

dos pela estatal.
Sobre as obras de melhorias

Características
do bairro

O bairro Tifa Monos fica lo
calizado às margens da BR 280,
em Iaraguá do Sul. A localidade
tem cerca de 500moradores.

O historiador Ademir Pfiffer,
explica que o lugar ganhou esse

nome devido a semelhança com
uma grota e da existência de

macacos, da espécie monos, na

região. Na época de colonização
(1897), os animais foram dizi
mados pela febre amarela.
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Ponto de Vista
__Q� Cristiano M�ud Watzko,

',. "� eserítor
'
.... �

Como você tem feito as

pessoas se sentirem?
"'\ Tocê já fez a pergunta para si
V mesmo: "Como tenho feito as

pessoas se sentirem?" Se sim, fi

que feliz. Você é uma das poucas
pessoas que sabe o quanto é im

portante refletir sobre como fazer
os outros se sentirem. Porém, se a

resposta for não, espero que a faça
após a leitura deste artigo.

Posso dizer que a inspiração
deste artigo surgiu num momento

normal do dia-a-dia, porém, que
fez a diferença para mim. Espero
que amensagem também possa ser

útil e que faça a diferença na vida
dos leitores (as).

Na última segunda-feira, en

quanto ajudava um colega no tra

balho, por acaso, olhei para o mural

que temos na sala, com algumas
mensagens, datas de aniversários e

informações importantes, e acabei
lendo uma mensagem sobre Moti

vação e Sucesso na Gestão. Como
muitos dos leitores (as) já sabem,
sou um amante de histórias, sejam
inventadas pu baseadas em fatos

reais, pois ambas podem nos ser

excelentes fontes de ensinamento,
e por isso vou contar uma histó

ria inventada por mim baseada na

mensagem queli naquele dia.

o pequeno Lucas adorava che

gar ao final da tarde em casa, após ,

a aula, para poder comer um lan
che especial que sua, mãe preparava
commuito amor e carinho. Depois,
esperava ansiosamente seu pai para
o jantar. Ele sabia que, após essa re
feição, o pai iria brincar com ele.

Porém, aquela noite, Lucas per
cebeu que sua mãe, Sofia, estava

muito cansada. Viu que quando sua

mãe colocou os pratos na mesa e a

comida, as torradas estavam todas

queimadas. Para espanto.do garo
to, seu pai, José, pegou uma torra

da, deu um sorriso para sua mãe, e

perguntou como tinha sido o dia de
aula de Lucas.

Lucas estava admirado, pois
seu pai passou manteiga na torra-

.

da e a comeu sem reclamar. Assim

que Lucas foi para seu quarto, ele
escutou a mãe pedir desculpas
por ter queimado as torradas. E

ficou mais admirado ainda com a

resposta do seu pai, que ele pode
escutar do seu quarto, e que foram
as palavras: "QUerida, eu adoro
torrada queimada'.

À noite, quando o pai de Lucas

foi ao quarto dele, para dar um bei

jo de boa noite, o pequeno menino

perguntou ao seu pai se ele havia

gostado mesmo da torrada queima
da. Seu pai olhou nos olhos do pe
queno Lucas e disse:

,

- Filho, sua mãe teve um dia
de trabalho muito pesado e estava

muito cansada. Além disso, uma
torrada queimada não faz mal a

ninguém. A vida é cheia de imper
feições e as pessoas não são perfei
tas. Eu também não sou o melhor

empregado ou cozinheiro.
Lucas aprendeu a lição naquele

dia, do quão importante é sabermos
aceitar as falhas alheias, sabendo
relevar as diferenças entre uns e ou

tros, e que isso é uma das atitudes
mais importante, talvez amais, para
que se criem relacionamentos sau

dáveis e duradouros.
O seu próximo pode esquecer

o que você fez por ele, e atémesmo
o que você lhe disse,mas'nunca irá
esquecer o modo pelo qual você o

fez se sentir.

Desejo que cada um busque
construir relacionamentos saudá
veis e duradouros, tanto no âmbito

familiar; entre pais e filhos, entre
marido e mulher; como no âmbito

profissional, entre colaborador e

chefe, e entre os colaboradores.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBllCA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL-SC - NovoTelefone/Fax: [47)3274-1700

EDITALDE lNTIMAÇÃO IlE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c O artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartó

rio, parapagamento no prazo de3 [três) dias úteis, acontardesta publicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer porescrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. ACAMlNTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 212339/2012 Sacado: FABRICIO DA ROCHA Endereço: RALFREDO CARLOS

MAYER313 - )ARAGUA DO SUl.-SC - CEP: 89256-640 Credor J.M.C MAIERlAIS PARA CONS
TRUCAO ITDA Portador- - Espécie: DMl- N' Titulo:C270242713/6 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 1.039,94 Data para pagamento: 21 de junbo de 2012Valor R$31,22 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 975,13 - Juros: R$ 8,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 212568/2012 Sacado: LC EMBAl.AGENS LIDA Endeieço: RUA ERWlNO ME

NEGOTTI 1460 SL 02 - CENTRO - JARAGUA DO SUl.-SC - CEF: 89254-000 Credor: TECNO
ALMES INDUSTRlA E COMERCIO DE ALM Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 5568/D -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.059,50Data para pagamento: 21 de junbo de 2012Valor
R$35,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.992,40 - Juros: R$11,97 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 212604/2012 Sacado: LC EMBAl.AGENS LIDA Endereço: RUA ERWlNO ME·

NEGOTTI 1460 SL 02 - CENTRO - JARAGUADO SUl.·SC - CEP: 89254-000 Credor: ANJO QUI
MICADO BRASIL ITDA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 062025383B - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 4256,18Data para pagamento: 21 de junbo de 2012ValorR$35,68Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 4.188,49 - Juros: R$ 12,56 Emolwnentos: R$ 11,60 • Publicação
edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 212579/2012 Sacado: LC EMBAl.AGENS ITDA EPP Endereço: RUA ERWlNO

MENEGOTIl1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUl.-SC- CEP: 89254-000 Credor: LINK COMER
CIAl.IMPORll\DORA E EXPORTADORA LIDA Portador: - Espécie: DMl- N' Titulo: 57695-
10/1- Motivo: falta de pagamento valor: R$ 13.520,39 Data para pagamento: 21 de junho de
2012Valor R$36,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$13.453,37 - Juros: R$13,45 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212584/2012 Sacado: LC EMBAl.AGENS ITDA EPP Endereço: RUA ERWlN0

MENEGOTTI 1460 SAl.A 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89254-000 Credor: llNK COMER

CIAl. IMPORll\DORA E EXPORTADORA LIDA Portador> Espécie: DMI . N' Titulo: 58763-
'8/12 - Motivo: falta de pagamento valor: R$ 13.552,80 Data para pagamento: 21 de junbo de
2012Valor R$SO,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$13.472,29 - Juros: R$ 26,94 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

\

Apontamento: 212592/2012 Sacado: LC EMBALAGENS ITDA EPP Endereço: RUA ERWlNO
MENEGOTTI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUl.-SC - CEP: 89254-000 Credor: LINK COMER

CIAl. IMPORll\DORA E EXPORll\DORA UDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 60149-

4/12· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9.129,16 Data parapagamento: 21 de junbo de
2012ValorR$44,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.054,47 - Juros: R$ 21,12 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publica.ção edital: R$23,10 ,Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212607/2012 Sacado: LC EMBAl.AGENS ITDA EPP Endereço: RUA ERWlNO
MENEGOTTI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUl.-SC - CEP: 89254·000 Credor; LINK COMER

CIAL 1MP0Rll\DORA E EXPORTADORA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 57695·

9/12 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 13.513,46 Data para pagamento: 21 de junbo de
2012ValorR$67,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$13.415,18 - Juros: R$44,71 Ernolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212609/2012 Sacado: LC EMBALAGENS ITDA EPP Endereço: RUA ERWlNO
MENEGOTTI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89254-000 Credor: LINK COMER

C1AL IMPORll\DORAE EXPORTADORA ITDA Portador: - Espécie:DMl- N' Titulo: 58763-
7/12· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 13.801,53 Data para pagamento: 21 de junbo de
2012ValorR$73,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$13.697,74 - Juros: R$ 50,22 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 212610/2012 Sacado: LC EMBALAGENS ITDA EPP Endereço: RUA ERWlNO
MENEGOTTI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUl.-SC - CEP: 89254-000 Credor; LINK COMER
CIAl.IMPORll\DORA E EXPORll\DORA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 60149-

3/12 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 9.129,50 Data para pagamento: 21 de junbo de
2012ValorR$59,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.039,78· Juros: R$ 36,15 Emolu
mentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212543/2012 Sacado: MENEGOITI INO MEfALURGlCAS ITDA Endereço:
RUADASAUDADE 186 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Credor: PAREYMATERlAIS DECONS

TRUCAO ITDA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 00000000640 - Motivo: falta de pagamen
toValor; R$ 3.379,02 Data para pagamento: 21 de junbo de 2012Valor R$36,20 Descrição dos
valores: Valordo título: R$3.277,17 - Juros: R$13,10Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212612/2012 Sacado:RAFAELADAIANEDESOUZA Endereço: RUAMANOEl.
FRANQSCO DA COSTA 422 - Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89257-000 Credor: RCF INCORPORA:

DORA ITDA Portador: - Espécie: DMl - N' Titulo: 0000000240 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 621,82 Data para pagamento: 21 de junbo de 2012Valor R$25,90 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 560,76 - Juros: R$ 2,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$20,96

Apontamento: 212319/2012 Sacado: ROMll.DO DELFlNO Endereço: RUA PION jUllOTISSI
1101- Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89265·800 Credor: BVANANCElRAS/A CFI Portador - Es

pécie: CEI - N' Titulo: 131036347 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 1.357,80 Data para
pagamento: 21 de junbo de 2012Valor R$244,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.071,18 - Juros:.R$ 221,37 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 27,95

-

Apontamento: 212537/2012 Sacado: ROSILENE lITZ Endereço: RUA JORGE VER8lENEN

LOTE 10 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254·372 Credor: INFRASUL:- INFRAESTRUTURA E
EMPREENOlMENT Portador. - Espécie:DMI- N'Titulo: 0171483021- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ .243,43 Data para pagamento: 21 de junho de2012ValorR$24,29Descrição dos
valores: Valor do título: R$187,92 - Juros: R$1,19 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$17,02

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio dol'ovo", na
data de 21106/2012. Jaraguá do Sul esq, 21 de junho de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbacb
Total de títulos publicados: 16

Apontamento: 212623/2012 Sacado: FCIA ESPOSrro ME Endereço: AVENIDA GETUllO
VARGAS SALA04159 - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor-VlNHEDO O I P FARMACEUTI
COS Portador: - Espécie: DMI· N'Título: 1013102BNF -Motívo: falta de pagamentoValor. R$
274,88 Data para pagamento: 21 de junbo de 2012ValorR$24,57 Descrição dos valores: Valor
do título: R$l84,66 - Juros: R$I,47 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212580/2012 Sacado: NO SEBASTlAO DE OllVElRA SANTOS Endereço: RUA
CARLOS HARDT7528 - AGUAVERDE - JARAGUÁDO SUl.-SC - CEP: 89254-580 Credor: PIRA
MIDEAUTO PECASITDA - EPP Portador: - Espécie:DMI-N'Titulo: 001259 - Motivo: falta de

pagamentoVaiar: R$ 267,20 Data para pagamento: 21 de junbo de 2012Valor R$23,36 Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 201,69 - Juros: R$ 0,26 Emolwnentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 212566/2012 Sacado: LC ·EMBAl.AGENS ITDA Endereço: RUA ERWlNO ME

NEGOTTI 1460 SL 02 - CENTRO - JARAGUA DO SUl.-SC - CEP: 89254-000 Credor. TECNO
ALMES INDUSTRlA E COMERQO DE ALM Portador;- Espécie: DMI- N'Titulo: 5771/B
Motivo: falta de pagamentoValo� R$ 6.538,44 Data para pagamento: 21 de junbo de2012Valor

R$38,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$6.468,22 - Juros: R$15,09 Emolwnentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACA11\RINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRlS'D\INGEHIIlEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

. EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os.devedores intimados a partirda publicação deste edital a os aceitarou pagar no tríduo legal [3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a[s). pessoa[s) indicada[s) para
aceitar[em), ou pagar[em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente[s)
ou domiciliada[s) fora daCircunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGj.

Protocolo: 32116 Sacado: ADEllR JOSE NUNES CPF: 062.028.099·90 Endereço: Rua João Correa n' 230, Schroeder I,
89275-000, Sçhroeder Cedente: BV ANANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 750101981 Es

pécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SQilllZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data

Vencimento: 18/0112011 Valo� 16.224,48liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$53,86, Diligência: R$35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32208 Sacado: AlllGATOR CONFECCOES ITDAME CNPJ: 00.212.496/0001-67 Endereço: RodoviaBR-280, km
56 - sl40n' 12750, Imigrantes, 89270·000,GuararnirimCedente: PRAFESTAlNOliSTRlAECOMERCIODEDESCARIAVEIS
ITDA CNPJ: 56.173.131/0001-25 Número do Título: 6360501 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 30/05/2012 Valor: 1.518,71 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32243 Sacado: DIEMMES GOlS CPF: 0040486.019-66 Endereço: Rua LuizAntonio da Silva n' 63, Nova Espe
rança, 89270-000, Guararnirim Cedente: VENTOS PNEUS IMPORll\DORAE DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02
Número do Título: 6208.111 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER

[BRASIL) SA DataVencimento: 05/08/2011 Valor: 342,97 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00,Dili
gência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 32245 Endereço: Rua LuizAntonio da Silva ne 63, Nova Esperança, 89270-000,
GuararnirimCedente:VENTUSPNEUS IMPORll\DORAEDISTRIBUIDORACNPJ: 07.573.244/0001-02Número doTítulo:
6208.1/2 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER [BRASIL) SA DataVen

cimento: 04/09/2011 Valor: 342,97liquidaçãá após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 32247 Endereço: Rua LuizAntonio da Silva n' 63, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente:

VENTOS PNEUS IMPORll\DORA EDISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 6208.113 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER [BRASIL) SA DataVencimento: 04/10/2011

Vaiar: 343,06liquidação após a intimação:R$l1,60,Condução:R$ 5,00, Diligência:R$ 23,20, Edital: R$ 1S,00

Protocolo: 32575 Sacado: FABIO ANDERSON CAMPREGHER CPF: 003.399.739-00 Endereço: Estrada Duas Mamas n'
s/n, Duas Mamas, 89275-000, Schroeder Cedente: Ul.EANDRO MACHADO ME CNPJ: 05338.614/0001-00 Número do
Título: 0325/10 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 10/06/2012 Valor: 223,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 51,64,
Diligência: R$35,60, Edital: R$ 15,00
__________________________ : L. " _

Protocolo: 31502 Sacado: FREITAS E LANA EMPREENDIMENTOS lMOBIlARIOS ITDA CNPJ: 09.463.578/0001-59 En

dereço: AvenidaA-6 n' 543, ltapiruba, 88780-000, Imbituba Cedente: G. MAIOCHI E CIA ITDA CNPJ: 84.091.974/0001-18
Número do Título: 3/4 Espécie: Nota Promissória Apresentante: G. MAIOCHI E CIA ITDA DataVencimento: 09/12/2011
Valor. 492,71liquidação após a intimação: R$ 11,60, Porte Postal: R$1,00, Edital: R$15,00

Protocolo: 32319 Sacado: ROGER ODILO VOLANl CNPJ: 11.736.571/0001-05 Endereço: Rua Marcehal Castelo Branco n'
4855, Centro, 89275-000, Scbroeder Cedente: TOll DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS lIDA CNPJ: 90.136.409/0001·22
Número doTítulo: 805341/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA

AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 04/06/2012 Valor: 126,40 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31928 Sacado: SOCIEDADE ESPORTNA E RECREATIVA SCHROEDER fi CNPJ: 84.091.891/0001-29 Endereço:
Rua Marechal Castelo Branco n' 4517, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADO.JJO RIO GRANDE DO

SUl. SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 759B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 20/05/2012 Valo� 2.1SO,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32566 Sacado:VANDERLEI BECKER CPF: 936.208.379·53 Endereço: Rua Bartira Hertel n' 80, Centro, 89275-
000, ScbroederCedente: MECANICA LERPEl ITDACNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 01274/02 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento:

10/06/2012 valor; 135,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Guararnirim, 21 de junho de 2012.

CHRlSTA INGE HIILEWAGNER, Interventora

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 105/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALlD.ADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/6/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h

às 16h
DATA DAABERTURA: 4/7/201214 horas

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

047.,.. 2106-9100.
.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DE LJCITAÇÃO

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL DO

DEMOCRATAS
o Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Democratas de Jaraguá
do Sul, com fundamento nos artigos 22 e seguintes do seu Estatuto, CONVOCA

os membros da' Comissão Provisória, ots) Delegado(s) e seu(s) suplente(s), ots)
Vereador(es) e demais Parlamentares que tiverem domicílio neste município, para se

reunirem em Convenção Municipal a realizar-se dia 30 de junho de 2012. na Rua José

Pavanello, n' .400 -Ilha da Figueira, na sede do JEEP CLUB, ás 15 horas, nesta cidade,

para a escolha dos candidatos a cargos eletivos do pleito de 2012 e para deliberar sobre

a seguinte

ORDEM DO DIA
• Debater e deliberar sobre as propostas de coligações partidárias, para as eleições
majoritárias e/ou proporcionais de 7 de outubro de 2012;

• Escolha doIs) nome(s) daIs) coligação(ões);
,

• Escolha e designação do representante de cada coligação partidária, que atuará

como presidente da coligação, perante a justiça eleitoral;
• Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
• Sorteio dos números dos candidatos a vereador;
• Deliberação sobre limites de gastos ou autorização para a executiva decidir; e
• Outros assuntos de interesse do Partido.

Adernar Possarnai - PRESIDENTE
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Eventos culturais

Sambavira polêmica naCâmara
Vereadores

questionam ajuda
para Encontro

de Mestre Sala e

lamentam falta de

apoio às entidades

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

Na sessão da Câmara de Ve
readores de hoje à noite,

deve entrar em votação um pe
dido de informação àFundação

.
Cultural, que questiona os valo
res investidos .na realização do

Encontro Nacional de Mestres

Salas e Porta Bandeiras, realiza
do no último final de semana.

O assunto gerou uma po
lêmica durante essa semana

porque o evento virou o esto

pím de uma discussão sobre o

apoio às festividades culturais
. da cidade. Esse pedido de in

formações foi uma iniciativa

da vereadora Natália Lúcia Pe

try (PMDB), com aval dos le

gisladores da oposição, Jaime
Negherbon (PMDB), Jean Leut

precht (PCdoB), Justino da Luz

e Francisco Alves (PT).
A vereadora Natália critica

a postura da Fundação Cultu
ral e promover um evento car

navalesco, e não apoiar outras
festividades locais tradicionais.

Uma das situações que aumen

taram o descontentamento por

parte dos vereadores oposicio
nistas frente à falta de apoio da

Fundação seria o cancelamen

to da 19a edição do Motogiro.
O encontro de motociclistas é

realizado no mês de setembro

.

em Iaraguá do Sul. Porém, não
acontecerá este ano por falta de

condições financeiras.
O vereador Jean Leutpre

cht lamentou o cancelamento

do evento e criticou a falta de

apoio do município nas cópias. ,

"O Motogiro faz parte do tu

rismo da nossa região. Foi um
desrespeito da Administração",
criticou.

Conforme um dos coorde
nadores do evento Volnei Zon

ta, é preciso cerca de R$ 300mil
para promover a festa. A Pre
feitura não irá contribuir com

os R$ 100 mil que costuma re

passar à entidade, O restante do
dinheiro vem das vendas de es

tandes para exposição de mo

"tos, acessórios e equipamentos.
Em 2011, cerca de 20 mil pes
soas participaram da festa que
aconteceu no Parque Munici

pal de Eventos. "Conseguimos
reunir três mil motos", recorda
Zonta. Outro evento que tam

bém não teve apoio da Funda

ção Cultura foi a Festa Estadual
do Strudel. Prevista para ser re

alizado no dia 16 de setembro.
"Acho que a Fundação (Cul- .

tural) aplica os recursos de ma

neira desproporcional, Não te

nho nada contra a iniciativa do
evento (Encontro de Mestres

Salas e Porta Bandeiras), mas

que questiono os valores aplica
dos numa festa que não teve a

presença dos blocos locais e que
tinha apenas 200 pessoas. Eu fui
lá e vi isso. Acho que a Fundação
tem de atender a todas as entida
des culturais da cidade", opinou.
A vereadora avalia que não pre
cisaria repassar dinheiro para es
sas festas, mas desse apoio com a

contratação dos shows.

EDUARDO MONTECINO

CRÍTICA Natália Petry diz que a ftmdação
deve atender todas as entidades culturais

ARQUIVOOCP
.._,..,--

LIMITAÇÕES Jorge S0!1Za justifica que, por
causa das eleições, não pode repassar verbas

Outro lado

Fundação usa a
lei para justificar

O motivo alegado pelo presiden
te da Fundação Cultural, Jorge Luis

da Silva Souza, para que as entidades
não recebam verbas para a realiza

ção dos eventos é a lei eleitoral. De
acordo com o 'parágrafo 10, do artigo
73 da Lei 9.504, em ano eleitoral fica

proibida a distribuição gratuita de

bens, valores ou benefícios por parte
daAdministração Pública.

"As entidades sempre tiveram apoio
da Fundação, mas neste ano somos

impedidos de fazê-lo por causa da lei",
afirma Souza. "Conforme presidente
da Fundação, há uma diferença entre a

FestaCatarinense do Strudel e oMoto

giro com Encontro Nacional de Mes

tres Salas e Porta Bandeiras, Iaraguá
em Dança e outras atividades. desen
volvidas pela Fundação. "Os eventos

que fazem parte do calendário dafun
dação podem acontecer normalmen
te. O que não pode é ser repassados
recursos para entidades", explica. Para
ele, independente da medida adotada

pela autarquia as críticas aparecem. "Se
não ajudamos somos criticados, se aju
damos irão dizer que estamos fazendo

por ser ano eleitoral", lamenta.
Souza diz que está à disposição da

Câmara de Vereadores para esclarecer

os vereadores sobre o tema que tem

gerado divergências entre os poderes
legislativos e executivos. Segundo ele, a
fundação assumiu todos os acordados
com as entidades nos últimos anos. Ele
não concordou com as declarações da
vereadora Natália Petry e disse que o

Encontro reuniu cerca de 200 partici
pantes de Iaraguã do Sul, Florianópolis,
São Paulo, Rio de Janeiro e PortoAlegre.
Segundo Souza, o custo foi de R$ 75mil
e atraído duas mil pessoas no evento.

Na agenda

Festa do Strudel será realizada sem ajuda do PoderPúblico
A data e o local já estão mar

cados para que os apreciadores
de strudel possam degustar o

alimento introduzido na região
pela cultura húngara. Para que
o evento acontece nos dias 15 e

16 de setembro no Salão 25 de

Julho, os organizadores estão

dividindo o tempo que resta

para programar as atividades

e para buscar apoio financeiro

.

para o evento. Nas edições an

teriores, a Associação Húngara
.

contou com o apoio da prefei
turamunicipal, o que pode não
acontecer neste ano.

Para este ano, a associa:

ção fez uma parceria com a

Sociedade 25 de Julho para
organizar a Festa Catarinense

do Strudel. A secretária da co

missão organizadora Denise

Henn diz que a comissão está

aguardando a resposta da ad

ministração municipal sobre o

pedido de apoio feito pela en

tidade. Segundo ela, nos anos

anteriores a prefeitura ajudava
com a locação da estrutura,
com a -contratação da banda
e com pessoal. Denise afirma

que mesmo assim a equipe
responsável pela festa está re-

alizando os preparativos para
o evento.

"Se não vir a verba vamos

ter de arcar com as despesas
da festa", relata a presidente da

comissão Lucimara Demarchi.
O valor orçado para a organiza
ção do evento é de R$ 65 mil e

.
que deve ser arrecadado com as

vendas dos produtos durante
os dias da festa. Outra possibili-

dade apontada por Lucimara é
a buscar o apoio de empresas,
mas que na houve êxito.

As entidades promotoras da
festa estão Para este ano já estão
programados um baile no sába
do e a apresentação de grupos

.

folclóricos. "'A programação ain
da não está totalmente defini

da, mas devemos finalizar este

mês", destaca Denise.
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IDEIAS Estudantes interpretamDarwin (E), Nise da Silveira, Oswaldo Cruz, Dumont e Einstein

.Educação
Alunos se vestem de gênios
Debate de ideias, promovido pela Escola
Machado de Assis, contou com

Icientistas' -

"

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice
I

.

Emmeio ao clima daConferên
cia das Nações Unidas para o

Desenvolvimento Sustentável, a

Rio+20, alunos da Escola Macha
do de Assis, em Iaraguá do Sul,
resolveram colocar em pauta o

mesmo tema, mas sob outraótica
Pelos corredores da escola,

caminhavam cientistas consagra
dos como Albert Einstein, Isaac

Newton e Santos Dumont. Eles

participaram de um debate sobre
ideias para ummundo melhor. Os
renomados convidados foram in

terpretadospelos alunos do 9a ano

das escolas Waldemar Schrnitz e

Machado deAssis.
Esse cenário nostálgico foi a

forma encontrada pela professora
de ciências,Denise da Silva Ribei
ro, para apresentar as ideias e teo
rias desses gênios da humanidade
para o mundo, desde a época em
que eles estavam em evidência.
O resultado dessa discussão foi

apresentado no projeto: 'Peque
nos cientistas, grandes ideias. On
tem, hoje e amanhã'

Os líderes mundiais presentes
na Rio+20 podem não saber, mas
enquanto trabalhavam no rascu-

nho do documento sobre a Con-
e'

ferência, alunos de 14 anos dis-
cutiam O aumento populacional,
efeito estufa e aquecimento global
no norte de SantaCatarina;

A criatividade na produção
surpreendeu a plateia desde o

início, quando dois alunos, que

interpretavam âncoras de um

jornal, chamaram os cientistas da

antiguidade para compor a mesa.
A química Marie Curie, o médi
co Vital Brazil, o cientista Robert

Hookie, a médica psiquiatra Nise

da Silveira, o naturalista· Charles

Darwin, e outros, subiam ao palco
para falar sobre a vida e as contri

buições à ciência.
Em seguida, outros "jornalis

tas" anunciaram o início do' ElC,
Encontro Internacional dos Cien

tistas, e chamaram ao palco mais

dez alunos, que interpretaram
cientistas comoAntoine Lavoisier,

. Galileu Galilei e ErnestRutherford.
O temado debate eraAquecimen
to Global xChoque Populacional'.
De acordo com Denise, foi mera

-

coincidência a apresentação dos
trabalhos acontecer no mesmo

período da Rio+20. No entanto,
a Conferência se fez presente no

discurso, para reforçar a necessi

dade de cuidar do planeta.

"
Quando o

professor propõe
trabalhos como

esse, a gestão tem
que ajudar. Os

projetos, na prática,
marcam muito.

Conscientização
é atitude.

Cláudia Siewerdt,
diretora da escola

ENSINO Matheus

Poerner fez o papel
do químico Lavoisier

Professores elogiam a

dedicação dos estudantes
O aluno Matheus de Lucas

Theis Poerner, da Escola Ma

chado de Assis.. interpretou o

químico francêsAntoine Lavoi
sier. Ele disse que se sentiu um

professor passando conheci
mento aos colegas.

A professora conta que o

projeto surgiu em fevereiro. A

proposta era uma pesquisaso
bre os cientistas e a apresenta
ção aos colegas. Os alunos aju-

/
daram e toparam interpretar,
com direito a usar roupas e a

língua de origem.
O resultado apareceu quatro

meses depois, com a apresenta-

ção dos trabalhos.A diretora da
EscolaWaldemar Schrnitz, Elia
ne Montebela, defende que os

alunos aprendemmelhor desta
forma e, esse trabalho possibi
lita a pesquisa e o aprofunda
mento dos assuntos tratados
em sala de aula e com buscano

que acontece hoje no mundo.

"Eles se empenharam bastante

e os pais também ajudaram".
A diretora da Escola Macha- .

do de Assis, Cláudia Siewerdt,
ficou orgulhosa com a apresen

tação. "Os projetos, nà prática,
marcam muito. Conscientiza

ção é atit\tb.de'!,'define. I

Plano se

Carteiras

estãonaSDR
Os servidores públicos esta

duais que atuam em órgãos dos
municípios de abrangência da

Regional de Jaraguá do Sul (Jara
guádo Sul, Corupá, Guararnirim,

-

Schroedere Massaranduba) que
ainda não possuem a carteira de
saúde do Plano SC Saúde, de
vem retirar o documento junto
ao setor de Desenvolvimento

Humano da Secretaria de De

senvolvimento Regional (SDR),
de Iaraguá do Sul. O prazo para
retirada do documento termina

no dia 29 de junho, e as carteiri

nhas que não forem retiradas até
esta data serão devolvidas. ASDR

fica na Rua Thufie Mahfud, nú
mero 155, no Centro, de Iaraguá
do Sul, ao lado do ginásio de es

portesArturMüller. O horário de
funcionamento é das 13l). às 19h,
de segunda a sexta-feira. Infor

mações pelo telefone 3276 9200.

Rotativo

Prazo é

ampliado
A validade da credencial de

vaga especial de idoso para o Es

tacionamento Rotativo (ER) no

Centro de Jaraguá do Sul foi

ampliada de um para dois anos. .

A mesma medida vale para os

portadores de deficiência física

permanente. Já as pessoas com

mobilidade física reduzida tem

porariamente, o período de va

lidade da credencial continua a

depender do laudo médico. Hoje
há cerca de 1,5 mil idosos e 600

deficientes físicos cadastrados na
Diretoria de'Trânsito.:

ERRATA
Diferente do que foi divul

gado na página 19, da edição do

dia 19 de junho, Tânia Bertoldi é
funcionária de uma confecção de
Massaranduba e não sócia, como
foi noticiado. Ela diz que todos os
funcionários da empresa recebe-·
ram treinamento para separação
de todos os resíduos industriais

produzidos. As sobras da confec

ção são descartadas, separadas
e deixadas, de forma ordenada,
para serem coletadas para a re

ciclagem por catadores autôno
mos. As demais são recolhidas

pela Prefeitura.As facções filiadas
ao Núcleo de Facções informam
que buscam a sustentabilidade e

ajudar omeio ambiente;
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Liga Futsal

Umanovacompetição
inicianestasexta-feira
Atletas da CSMjPré-Fabricar contam com o

apoio da torcida nesta nova fase da disputa

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Uma nova Liga Futsal ini
cia nesta sexta-feira para

a tSM/Pré-Fabricar. Ao menos

este é o pensamento dos atle

tas, que recebem o Marechal
Rondon às 19h, na Arena Iara

guá. E para se dar bem nesta

nova fase, elenco e comissão

técnica traçaram como objetivo
não perder pontos em casa.

"Uma vitória nesta primei
ra partida da segunda fase nos

dará tranquilidade para a sequ
ência da competição", explica o

.

ala Xoxo. Para isso, o veterano

convoca a torcida a compare
cer em peso na Arena. "A torci
da sempre nos deu força nessa

retomada e esperamos conti
nuar contando com o apoio de

todos", comenta o veterano.

Outro jogador que aposta
na força da torcida jaraguaen
se é o fixo Jonas. "Nos momen
tos difíceis da partida, o apoio
da torcida é fundamental para
nossa equipe reagir. Esperamos
fazer um bom jogo e brindar o
torcedor com uma bela vitória",
destaca.

Os ingressos antecipados

Football

estão à venda no Posto Mime

(Matriz e Kohlbach) e na Girolla
Imóveis. Os valores são de R$ 15

(cadeira numerada) e R$10 (ca
deira superior) .

Os ingressos de meia-entra
da são destinados a estudan
tes e aposentados, mediante a

apresentação de comprovante
original, com validade. Crian

ças até dez anos têm acesso li

vre ao jogo.

Breakers apresenta e anuncia reforços
O Iaraguá Breakers apresen

tou na terça-feira (19) seu novo
líder de ataque. Em evento re

alizado na Casa das Piscinas,
patrocinador dos 'quebradores',
o quarterback Diogo Fragoso
vestiu pela primeira vez o uni

forme azul e laranja.
Fragoso já atuou pelo Flu

minense Imperadores e pela
Seleção Brasileira. Também

.

passou por um período de trei-

namentos nos Estados Unidos.
"Para mim é um novo desafio,
ajudando a difundir o futebol
americano. Espero com ininha

experiência ajudar e somar ao .

grupo para chegar aos playoffs
do Torneio Touchdown", diz.

Na ocasião foram apresen
tados outros quatro atletas pa
trocinados pela empresa: Ju
nior (wide receiver), Clair José
(running back), Bruno Francis-

coni (running back) eArquime
des Brustolin (free safety).

"Nossa expectativa é buscar
uma vaga entre os oito melho

res do Torneio Touchdown e,

aí sim, ir em busca do titulo",
afirma Leonardo Mattoso, pro
prietário da Casa das Piscinas,
que aproveitou a oportunidade
para anunciar mais um refor

ço: o center Roterdam Siqueira,
vindo do Botafogo (RJ).

IRIANE PORTO/AVANTE!

QUEBBADOR Quarterback Fragoso recebe a camisa 12 do técnico Prants

IRIANE PORTO/AVANTE!

MOTIVAÇÃO Atletas, como o ala Xoxo, convocam
o torcedor para lotar a Arena Jaraguá amanhã

IARaçaTricolor e Juventus
W promovemStammtisch

Será neste sábado, dia 23,
a la Stammtisch Tricolor, uma
promoção da Torcida Organi
zada Raça Tricolor..com apoio
do Grêmio Esportivo Iuventus ..

O evento acontece no estádio

João Marcatto, a partir das Bh,
sem hora para terminar.

"Os espaços básicos cus

tam R$ 100,00 (cem reais). Se

o grupo preferir, existe a possi
bilidade de adquirir o espaço,

junto com a barraca e o chopp,
mas aí o valor será diferencia

do", comenta Cristiano Hume
nhuk, um dos organizadores
da confraternização.

"O.ideal é que a pessoa en-

tre em contato conosco, pelo
e-mail diretoriaeventos20 11@
hotmail.com ou pelo telefonte
9904-1717, para ter acesso às

regras do evento", completa.
"O Juventus enxerga ala

.

Stammtisch Tricolor como

mais uma possibilidade de se

aproximar ainda mais dos tor

cedores, que durante muito

tempo foram relegados a um

segundo plano no clube", fina
liza o presidente Jerri Luft.

Informações sobre
o evento com Jeff,
no 9904·1717.

IRIANE PORTO/AVANTE!

PRONTO Estádio João Marcatto está preparado
para receber os gTUpos de amigos neste sábado
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David Tomio·de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

TUF
OTUF Brasil terminou sua exibição com grande apreço de todos os teles

.

pectadores e críticos de plantão. Não apenas por se tratar de lutas, algo
que facilmente chama a atenção de todos, mas de tudo o que se passa na
vida destes lutadores, fio seu cotidiano. Com grandes demonstrações de su
perações de vida, física ou sejalá qual for, a imposição que avida trouxe para
aqueles lutadores, eles encaram de uma forma tão nobre, quemuitas das

I vezes choca o leigo. Como, por exemplo, na luta entre Bodão (que perdeu a
disputa da vaga na final paraMutante) eMassaranduba, onde Bodão - numa

atitude humanaacima damédia - gritava para que seu oponente levantasse
e não desistisse. Tão humana quanto foi a atitude deMutante no domin-

. go - na disputa pela vaga na final do programa, que não comemorou-após
nocautear o mesmo Bodão com um chute indefensável na cabeça.Assim
que seu adversário caiu,Mutante pediu para que não houvesse comemora
ções por parte se seus colegas pelavitória, prostou-se de joelhos em oração/
meditação de costas para o adversário ainda caído, como forma de respeito
até que este se levantasse. Temosmuito a aprender com estes garotós, que
mesmo numa casa em confinamento total, souberam se portar respeitando
desde o ambiente em que conviviam, até os próprios companheiros, que em
alguns casos também eram seus adversáriosna competição e não "inimi

gos", como ressaltouMutante comentando sua relação com Bodão.

Você sabia'1
Que os antigos samurais antes de sairparaumabatalha tinham vários
rituais?Dentre eles, um chamava à atenção pela peculiaridade. Era perfumar
o capacete que fazia parte da armadura com ervas e incensos, para que caso
o adversário lhe cortasse a cabeça, aquilo não fosse uma experiência tão
desagradável para o vencedor. É daí que vem as demonstrações de honra e

respeito entre os "gladiadores do terceiromilênio", aprendido com avida e
seusmestres, onde a filosofia da artemarcial é levada a sério naturalmente.

UFC Brasil!
o UFC Brasil, que vai ser realizado em Belo Horizonte no sábado (23), também vai
contar com as finais do TUF Brasil e promete muitas emoções. Apesar de algumas
mudanças de lutadores, por conta de lesões (comoVitor Belfort e Daniel Serafian), o
card conta com lutas eletrizantes, com muitos dos lutadores de posturabem ofensiva o

que garante combates demuita movimentação. Vale lembrar que vários outros lutadores
brasileiros farão parte do evento, o que já garante um espetáculo a parte.

DIVULGAçAO

""?COD na Broadway1.VIyke .&J-
a foto com o cineasta

_ dial de boxeMykeTyson �n hamado "MykeTyson,
o ex-campeaomun resentando ummonologo c

de 'ulho a 5 de

Spike Lee) v� se. ave�tu��;Je terá apenas cinco ses�es, dea�le qJe no monólogo
a verdade mdl�CUtiV� tiva afirmou ter inúmera� aquez

que conturbadas.
agosto. Em entreVls�a code des'sobre sua carreira e vida. maiS

apenas revelara
ver a

_
_"

-

Corínthíans na finai pelaprimeira vez
com o 'Mister Libertadores' Da
nilo. Alex cobrou falta na lateral
da área, Edu Dracena tentou

desviar de cabeça mas a bola
sobrou para o meiacorintiano,
que tocou com categoria, sem
chances pará o goleiro Rafael.

Agora, o Timão espera por'
Boca Iuniors ou Universidad do
Chile na final. No primeiro jogo
deu Boca, por 2 a O. As equipes
se enfrentam hoje, às 2IhI5:

HEDESONALVES/VIPCOMM

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team, Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Taçá Libertadores

CLASSIFICAÇÃO S'RODADA

23/6 -

18h30 Vasco x Cruzeiro
-

18h30 Portuguesa x São Paulo
21h Atlético-Mê x Náutico
24/6
16h Corinthians x Palmeiras
16h Grêmio x Flamengo
16h Rgueirense x Bahia
18h30 Botafogo x Ponte Preta
18h30 Santos x Coritiba
18h30 Sport x Internacional
18h30 AUéüco-GO x Ruminense

o Corinthians é finalista da

Taça Libertadores da América

pela primeira vez em sua histó
ria. Ontem, o Timão empatou
com o Santos por 1 a-I, no Pa

caembu, eliminando os atuais

campeões da disputa.
Diante de 37.978 torcedores,

foi o Santos quem saiu na fren
te. Eram jogados 35' do 10 tem

po quando Alan Kardec esca
pau em velocidade pela direita

e cruzou rasteiro para o meio
da área. Borges desviou de car

rinho; a bola bateu na trave e

voltou nos pés de Neymar, que
tocou para o gol vazio.

No intervalo, Leandro Cas
tán cobravamais atitude de sua

equipe. "Temos quemelhorar, a
gente está atrás o tempo todo".
A reclamação surtiu efeito e

o empate do Corinthians saiu

logo aos 2' do segundo tempo,

2aO Em>
casa, Coritiba

segurou o
São Paulo fez
o plaCar que

precisava para
avançar à rmal-

5 5]1 2

16° Portuguesa (-4) 4 i 5 i 1 1 3 4

5

8 -4 27

17°Sant05(-1) 3 5 O 3 2 1 3 -2 20

18' Palmeiras (+1) 2 5 O 2 3 3 6 -3 13

19° Atlético-Gô (-1) 2 5 O 2 3 1 7 6 13

20' Corlnthíans 1 5 O 10 4 1 6 -5 7

Copa do Brasil

Coritiba novamente na final
Pelo segundo ano consecutivo, o Coritiba é finalista da Copa

do Brasil. No frio Couto Pereira, o Coxa bateu o São Paulo por 2
a O na noite de ontem, encaminhando a vaga na-decisão. O za

gueiro Emerson abriu o placar aos 28' do lo tempo. Na cobrança
de escanteio, ele subiu mais do que todo mundo e escorou de

cabeça. A bola ainda desviou emRodolpho, antes'de vencerDê-
. nis. O gol da classificação veio aos 16' do 20 tempo, com Ever
ton Ribeiro. Ele escorou de cabeça um cruzamento de Roberto.

Hoje, Palmeiras e Grêmio decidem a outra vaga na decisão.
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Posto de combustíveísé interditado
Estabelecimento
não tinha alvará
de funcionamento,
licença ambiental e
comercializava

produtos vencidos

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Uma operação da Polícia

Civil, que envolveu tam

bém a Fujama (Fundação Iara
guaense do MeioAmbiente) e a
Vigilância Sanitária, interditou
um posto de combustíveis lo
calizado no bairro Rio da Luz

na manhã de ontem. O estabe
lecimento não possuía o alvará
de funcionamento da Prefei
tura, nem a licença ambiental
e estava comercializando ali
mentos vencidos. O proprietá-

.

rio, que já havia sido notificado
em 2007, foi liberado depois de
pagar fiança.

O posto de combustíveis
abriu as portas há 14 anos, mas

nunca teve todos os documen
tos necessários para funcionar.
Em dépoimerito, o dono alegou
que estava providenciando a

vistoria do Corpo dos Bom
beiros para depois solicitar a

licença ambiental. O funcio
namento sem essa autorização
é crime previsto no artigo 56 da
lei 9.605/98. A pena pode che

gar até quatro anos de prisão.
Procurado pela reportagem do
OCp, o acusado, de 51 anos, não

I

quis dar entrevista.
O estabelecimento possuía

alvará sanitário. Porém, outra

grave infração foi constatada.
Das prateleiras da loja de con

veniência, aVigilância Sanitária
recolheu 16 quilos de alimentos
com prazos de validade venci
dos. Eram iogurtes, frios, ham
búrguer e farinha impróprios
para o consumo. O acusado
disse não ter conhecimento do
fato, mas a polícia vai investigar
quem é o responsável pelo cri
me, que prevêmulta.

A Fujama confirma que o

pedido de regularização do
imóvel, localizado numa Área
de Preservação Permanente

(APP), está em andamento, mas
não há registro sobre o pedido
de licença ambiental. O local
foi interditado e a atividade co

mercial foi embargada. O posto
.

só poderá voltar a funcionar

quando todos os requisitos le

gais estiverem regularizados.

EDUARDO MONTECINO

FECHADO Estabelecimento terá de regularizar as exigênêms.para reabrir

Massaranduba

jovem leva
chumbo

Três homens limpavam um

terreno, às margens da SC-413, _

no Centro de Massaranduba, .

ontem, quando foram surpre
endidas por uma armadilha
para pegar gambá. O chumbo

disparado de uma espingarda,
possivelmente de fabricação ca

seira, acabou atingindo a costela
do jovem de 24 anos. Q ferimen
to foi leve, sem perfuração.
"

"

ERRATA
Diferente do que foipublicado napágina 17 daedíçãode'ontem, Guaramirim é a 16a cidade doEstado

na quantidade de autuações de motoristas embriagados e não em quarto lugar, como foi informado.

Jornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h

Apresentação Tim Francisco

lR� A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:0n h

� Humor e irreverencia na sua manhã
.

Manhã Shaw - Das 09:00 h as 1.2:00 h

Apresentação - Iran Guerra

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h

Apresentação- Jaque Rebouças
'

Show de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação- Flavio Ludero

Fone:3375-0500
I

www.bandfm99.com.br

Guaramirim

PM's são inocentados
O inquérito que apurou a

- denúncia de abuso de poder
por parte de dois policiais
militares deve ser enviado

hoje para aVara da Justiça
Militar. Em março, dois ir

mãos, de 30 e 32 anos, foram

/ agredidos por policiais. A
apuração dos casos conclui
que os militares, de 32 e

36 anos, "agiram no estrito

cumprimento das obrigações

.legais e em legítima defesa".
O corregedor do 14° Ba

talhão da PolíciaMilitar,
Alexsandro Kalfeltz disse que
os ferimentos apresentados
pelas vítimas demonstram

.

que houve lesão e, portanto,
- existe indício de crime. Mas
como a ação foi motivada
pela defesa dos policiais, a
solução dada é pelo arquiva
mento do processo.

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 46/2012. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
TIPO TÉCNICA E PREÇO. NOTA DE ANULAÇÃO. OBJETO: Contratação de

pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na área de

informática, para licença de uso de softwares para a Gestão Pública Integrada,
compreendendo os Sistemas de: Planejamento (PPA, LOA e LDO), Gestão pessoal,
Compras e Licitações, Patrimônio, Frotas, Almoxarifado, Controle de Arrecadação,
Gestão contábil, Tributos Imobiliários, Gestão do ISSQN, Nota Fiscal Eletrônica de

Serviços, Escrita fiscal;Fiscalização Fazendária.Receltas Diversas, Contribuição de

Melhoria, Fiscalização de Obras e Posturas; Gestão de Dívida Ativa, Procuradoria
Geral, Atendimento e.Portal de Serviços-WEB, Protocolo e Processo digital, Portal
da Transparência, Ouvidoria, Business Intelligence (BI), Controle Interno, bem
como serviços de.implantação e treinamento, tudo em conformidade com o Anexo
II - Projetç Básico e Anexo III - Características e especificações técnicas dos
sistemas solicitados, e demais condições estabelecidas neste Edital e seus Ahexos.
CONSIDERANDO que o edital de Concorrência supra, tipo Técnica e/Preço,
contlnlia data de entrega e abertura dos envelopes prevista para 07/05/2012, e que
até o momento encontrava-se suspenso por determinação deste Município, devido

\ a necessldade de análise em tempo hábil das peças de impugnação administrativa
sob o n.? 10541/2012, de 24/04/2012, da empresa ALBRAAX CONSULTORIA E

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA; e 10757/2012, de 27/04/2012, da empresa
BETHA SISTEMÁS LTOA; CONSIDERANDO a existência de Representações junto
ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sob os N.os REP-11/00660817,
interessada: Betha Sistemas LIda., e REP-12/00212263 e REP-12/00214207
interessada: Albraax Consultoria e Soluções em Informática LIda., na qual suscita
supostas irregularidades no edital supra; CONSIDERANDO a Decisão Singular n.?
229/2012, de 07/05/2012, do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Júlio Garcia, que com

base no Relatório de Instrução Preliminar DLC"31 0/2012, de 02/05/2012, determinou,
cautelarmente, a sustação do Edital de Concorrência Pública n.? 46/2012 (cópias
anexas); CONSIDERANDO o teor dos documentos supracitados, -após análise
técnica e jurídica dos mesmos, vislumbrou-se a necessidade de readequações do

edital, cujo edital deverá ser retificado e oportunamente republicado. Ante o exposto,
determino a ANULAÇÃO do certame pelos motivos expostos, com fundamento legal
no art. 49 da Lei Federal n.? 8.666/93. Jaraguádo Sul (SC), 19 de junho de 2012.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal
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