
Emprego
.Oportunídades
na área digital
Pesquisamostra que
mercado do setor de

Tecnologia da Informação
vai abrirmais de 500

vagas em Iaraguá do Sul.
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Jogo político
Disputa está
nosbastidores

PTvai
puro
Partido de
Guaramirim

define candidatura

própria para
a campanha.

Baiana
Constantino

Em Iaraguã do Sul, há a

possibilidade da formação
de três grupos com candidatos
à corridamajoritária.
Definições estão previstas
para amanhã. Página 6
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I1ENRIQlJE PORTO/AVANTE

DanteMineI
Homem atira
emvizinho
Acusado de disparar
em um jovem, no
bairro Ribeirão Cavalo,
em Jaraguá do Sul, se
apresentou na Delegacia
de Polícia. Página 23

·Uma conquista históriea!
De forma invicta, Corupá Buffalos gaiIha o Catarinense'de

FutebolAmericano e quebra wn domínio joinvüense de seis anos.

Págiua20

Infraestrutura

Obra feita em 2011
- �-

. � .

tem sinais de desgaste
Apenas um ano depois de ter sido inaugurada, ponte sobre rio Itapocu, que ligaOs bairros Centenário e

Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul, começa a apresentar marcas de deterioração nos acessos.
Página,22

Treinamentos '

paraa estreia
.

Tricolor entra naúltima
. semana de preparação
para o Campeonato

. Catarinense daDivisão
Especial. Página 20
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Gestão de
resíduos
A Câmara de Comércio
e Indústria Brasil
Alemanha de Santa
Catarina promove
curso com o tema

"Gerenciamento de
Resíduos Industriais
e a Nova Política
Nacional de Resíduos
Sólidos". O encontro,
organizado pelo GIE -

Grupo de Intercâmbio
e Experiência de
Sustentabilidade -

acontece hoje em
Blumenau, entre
l3h30 e 17h30, e conta
com a presença dos
palestrantes Geraldo
Máximo qe Oliveira,
Egídio Antônio
Martorano, Iuarês José
Aumond e Letícia Dayara
Lourenço Gruber.

São João
Adata do santo é
uma ótima desculpa
para uma série
de festividades;
principalmente no
Nordeste, onde se estima
um movimento de R$
300 milhões apenas com
as festas. de Caruaru (PE)
e Campinha Grande
(PB). Estas duas cidades
em conjunto deverão
receber três milhões
de pessoas durante
as comemorações
que se estendem pelo
mês de junho inteiro.

Bancos

europeus
A cúpula da União
Européia discute
medidas para urna
união bancária além de

integração fiscal e outras
medidas. O que chama
a atenção é a grande
ênfase para os bancos.

-

No passado, os reis
costumavam ficar reféns
dos banqueiros por
causa dosempréstimos
para suas guerras e hoje
os bancos continuam
sendo os primeiros
a serem socorridos.
Enquanto isto, os que
não têm emprego -

�

emuito menos

dinheiro no banco -

não sabem o que fazer.

Mercad
lkàrsten@netuno.com.br

Transferência
de tecnologia

os 23 Institutos de Inovação que serão
criados até 2014 pelo Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial (Senai) recebe
rá consultoria para a gestão da Sociedade
Fraunhofer, instituição alemã sem fins lu
crativos especializada em transferência de

tecnologia. O acordo entre as duas entida-

des foi assinado no dia 21 de junho, em Bra
sília. Um dos 80 institutos ligados à Socieda
de Fraunhofer - o Fraunhofer IPK - apoiará o
Senai na elaboração dos planos de negócios
para a gestão nacional dos Institutos de Ino
vação e também do Instituto deTecnologia a
Laser, que a ser instalado em Florianópolis.

'Capacitação profissional
DMJLGAÇÃO

A equipe da Transligue em treinamento na qualificação de auditores
internos, para implantação da ISO 9001:2008 e SASSMAQ.

Competitividade
Emboramuitas pessoas - principalmente ligadas ao

comércio - afirmem que a desindustrialização não está
acontecendo, a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
lança campanha publicitária alertando para a perda de

competitividade das empresas brasileiras. Claro que isto
está ligado diretamente a uma outra questão que á a

produtividade. Infelizmente, muita gente não se dá conta do
quanto somos improdutivos enquanto nação. E o pior ainda
está por vir. Um exemplo: Recentemente, um casal amigo
que mora nos EUA resolveu trocar a churrasqueira a carvão.

Compraram urna a gás que custou US$ 30 e ela funciona
com um butijão descartável que tem gás suficiente para fazer
pelo menos três churrascos de final de semana. O butijão
com o gás custa US$ 1,50. Mesmo com o dólar a R$ 2,10 é
absurdamente barato para os nossos padrões de preços.

LOTERIAS
. LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÁO N° 04669
1° 40.780 600.000,00
2° 21.881 12.000,00
3° 68.240 9.000,00
4° 04.136 7.398,00
5° 23.498 6.000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1256
01 - 04 - 24 - 28 - 30
47 - 48 - 49 - 53 - 54
57 - 64 - 71 - 72 - 73
83 - 89 - 91 - 95 - 98

MEGASENA
SORTEIO N° 1400
09 - 26 - 34 - 43 - 53 - 54

QUINA
SORTEIO N° 2925
02 - ,04 - 27 - 36 - 51

DUPLASENA
SORTEIO N° 1083
Primeiro Sorteio
05 - 09 - 13 - 32 - 37 - 38
Segundo Sorteio
09 - 10 - 11 - 19 - 21 - 39

Cerveja
Ao que tudo indica, o processo
de consolidação no mercado
internacional ainda está longe de

.

encerrar. As informações são de

que aAB InBev estaria absorvendo
os 50% que ainda não possuía
do grupo mexicano Modelo,
fabricante da cerveja Corona.

Nova crise
-

Estudo do Banco de

Compensações Internacionais
(Bis) alerta para uma situação
bastante semelhante à que se

seguiu à quebra do Lehman
Brothers. Hoje o sistema bancário
internacional tem um grau
de integração muito grande,
principalmente no que tange
aos papéis de mais alto risco.
Empréstimo para países em crise
também têm o seu risco dividido
entre diversas instituições e

o resultado é que ternos um
dominó muito bem ordenado,
portanto, urna queda em cadeia
só pode ser evitada com forte

intervenção dos governos
que ainda têm fôlego. .:

Chuva de
dólares
A injeção de recursos no sistema
financeiro nos diversos países
desenvolvidos leva a urna

situação muito complexa, pois
com a emissão de mais moeda
por estes países eles aumentam
sua competitividade através
de um câmbio mais favorável e

"exportam" a crise para outros
países. Muitos veem a situação
atual do câmbio no País corno
urna amostra de que o Brasil
deixou de ser o "queridinho"
do capital internacional, mas,
com certeza, é uma das medidas
mais acertadas do governo para
evitar aindamais distorções. A
economia brasileira agradece,
embora urna desvalorização
aindamaior possa resultar em
um grande aumento na inflação.
São tempos bem difíceis.

Edital de Convocação
CONVENÇÃO MUNICIPAL do DEMOCRATAS

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC �!!'i°!o. 30.MAIO.2012
TR g,gggO(o. 25.JUNHO.2012
CUB 11��!�� JUNHO.2012

BVMF3 9.81 ... -1,80%

POUPANÇA 0,5000 26.JUNHO.2012

COMMODITIES

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 2012.
Ademar Possamai - PRESIDENTE

CÂMBIO

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. o(s) Delegado(s)
e seu(s) suplente(s), ois) Vereador(es) e demais Parlamentares que tiverem domicilio neste município, para se
reunirem em Convenção Municipal a realizar-se dia 30 de junho de 2012. na Rua José Pavanello. n° AOO -Ilha
da Figueira, na sede do JEEP CLUB, ás 15:00 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 07 de outubro de 2012;
- Escolha do(s) nome(s) da(s) 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.

BOVESPA
NASDAQ

ÁÇÕES

.......... �:�,9..��/o...... 25.JUNHO.2012

1,95% 25.JUNHO.2012
....................................

. PETR4 18,21 ... -6,85%
VALE5 39,92 ... -2,29%

PETRÓLEO - BRENT -0,58%
OURO 0,03%

VAR.
DÓLAR CÓMERCiAL CEMR$) 2:0655··2,0660 ... 0,06%

P.2�::r.y�I��º(E.�!.t�L ·1,9960 2.?1.�9.g �g?9.?�o
E.lJ_l'\g(E.�_l'\�t .. 2,?�9.� 2,5812 ....•....:g!.:..��o.
LIBRA (EM R$) 3,2125 3,2166

US$ 88,960
US$1585,420

COMPRA VENDA

... -0,27%
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Qcrescimento da economia brasileira nos últi
mos anos tornou o País um consumidor de

produtos tecnológicos e atraiu a atenção de em

presas multínacionais, aumentando a deman
da por profissionais especializados e revelando
uma grande carência desta mão-de-obra quali
ficada. Aqui na região, os empresários que in
vestem em inovações tecnológicas precisam bus
car profissionais de fora para suprir o seu quadro
funcional devido à falta de políticas voltadas para a

formação nesta área.

Ademandareprimidaéde lOOmilvagasaté2016.

Editorial

A qualifica@o tecnológica
"

Em Jaraguá do Sul, a qualificação
gTatuita inicia no dia 16 de julho para
um gTUpo de 40 pessoas. Serão quatro

meses de aprendizado em Java.

Se houvesse programas educacionais de qualifica
ção há mais tempo, este problema não existiria.

Diante deste cenário, o governo do Estado,
através da Secretaria de Desenvolvimento Eco-

.Charge
A FORÇA E UNIÃO DA MANADA

Do leitor

Grifes e marcas
Gastar uma fortuna em

. uma única peça de roupa
parece ser uma loucura. Mas
é só refletir: Existe preço para
ser exclusivo? Para só você ter

aquela bolsa da moda, aquele
Louboutin, aquele porta bebi
da chiquérrimo? E esse é um

dos fatores principais que di
ferenciam as grifes das marcas.

Peças de grifes muitas ve

zes são artesanais,.feitas amão,
buscando a perfeição na mo

delagem e, principalmente, são
ricas em detalhes, o que as tor

nam bastante caras em alguns
casos. Já as marcas buscam a

criação em massa, e suas peças
são mais comerciais e voltadas
a um público mais casuál. Seu

preço se torna mais acessível.
Nos dias de hoje, percebe

mos o quanto as pessoas estão

preocupadas com qualidade
e bom preço. Dizem os bons
modistas que "não é a marca

de suas roupas que vai fazer de
você elegante, mas sim o seu

bom gosto". A moda do século

21 vem trazer um novo concei
to de vestir-se bem para o con

sumidor final. O mercado têxtil
é amplo e as opções de escolha
são muitas. As pessoas estão

percebendo que podem se ves

tir bem gastando pouco.
Com a globalização, as in

formações de tendências estão
chegando com maior rapidez
aos modistas. No mesmo mo

mento em que uma grife como
a Chanel lança as coleções
em suas lojas, percebe-se que
meses atrás outras marcas já
tinham lançado coleções pa
recidas.

Neste ponto as grifes estão
deixando a desejar, e como ci
tado acima o ciclo de produ
ção de uma marca é bem mais

rápido e em maior quantida
de, atendendo ao mercado da
moda e deixando a população
satisfeita ao consumir algo_
moderno e de preço acessível.

PrisciIaMarchesanMartins,
assistenÍe de estilo

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.

nômico, lançou o curso Geração Tec, que tem por
objetivo formar novos profissionais na área. Em

Iaraguá do Sul, a qualificação tem início no dia
16 do mês que vem para um grupo de 40 pesso
as. Serão quatro meses de aprendizado em Java
- linguagem de programação usada em platafor
mas de sites e tablets.

As aulas são gratuitas e, após formada a pri-
-

meira turma, serão abertas novas inscrições. Cer
tamente, quem se formar terá boas oportunidades
para crescer profissionalmente na área, que hoje
oferece salários bastante atrativos .

redacao@oeorreiodopovo.com.br

LuizCarl sPrat s
Pobres coitadas!

A cabei de ler uma história que não é rara, pelo
I\contrário, muito comum. Uma história de um

tipo também muito comum de caráter de mulher.
Dou logo um exemplo. Sempre achei�a imorali
dade uma garota namorar o ex-namorado de uma

amiga ou da ex-melhor amiga. Que essa garota vá
criarvergonha na cara e procurar alguém "neutro",
um tipo semmarcas... Não agindo assim, chamo a

essa garota de despudorada, ordináriamesmo.
A história que acabei de ler veio do Paraná.

E se o protagonista fosse levado para a "minha"
delegacia eu o teria deixado em liberdade... Ah,
mas ele é um safado, um cretino, um isso, um
aquilo. Espere, ouça a história primeiro.

O tal sujeito, acusado de ter surrado a mulher,
o que depois foi desmentido, foi antes casado com
a irmãmais velha de sua ex-mulher. Vá pensando,
a história é enrascada, O cara casou-se por primei
ro com uma moça, separou-se. Casou mais tarde
com uma irmã da ex-mulher, separou-se. E agora
estava casado com a irmã mais nova das outras

duas. Entendeste? O sujeito passou todas as irmãs
em revista, foi "conhecendo-as" em série... O bafa
fá explodiu com a história da falsa surra.

Vamos admitir que o sujeito não é trigo limpo.
.

Tudo bem, ele é um baita ordinário. Sim, mas e as

irmãs? Como é que umamoça casa-se com um su

jeito que já foi casado com a irmã dela? E como é

que uma terceira irmã casa-se com um sujeito que
já "visitou" a intimidade de suas duas outras irmãs?

Desculpe-me, leitora, mas as mulheres mui
tas e muitas vezes- pedem para levar. Conheço
inúmeras histórias de pátio de colégio onde gu
rias se pegam pelos cabelos pelo namorado da
outra. Tem cabimento essa falta de auto-respei
to? Esse tipo de mulher é daquele tipo que mais

tarde vai tolerar as puladas de cerca do marido
dizendo que homem é assim mesmo ... Coitadas,
são uns lixos da vida e não se dão conta.

Justiça
Dia destes, a diretora do ONU Mulheres, a chi

lenaMichelle Bachelet, disse que - "Apobreza na
América Latina tem cara demulher e de criança,
apesar dos avanços em igualdade de gênero".
Tudo bem, comadre, mas essas crianças não
foram geradas apenas pelas mulheres. E os va

gabundos que as ajudaram a nascer? Esses pi
lantras têm que ser buscados debaixo da cama
e levados para "um acerto de contas"... Chega
de mulher abusada, abandonada e de crianças
órfãs de pais vivos.

Internet
Você é mulher? E está namorando por Inter

net? Então, abra o olho, procure conhecer bem o

tipo mentiroso que está do outro lado. Sim, são
todosmentirosos, todos. É bom, dia sim, dia não,
voltar às mesmas perguntas já feitas para pegar o
tipo em contradições. É fácil de fazer isso, mas é

preciso sangue frio, sem essa de estou encanta

da. O mundo está cheio de mulheres tontas que
caíram nas mentiras dos safados do outro lado.

Pegue-o no contrapé ...

Falta 'dizer

Completando o conselho aí de cima, é bom
buscar todo tipo de informação complementar _

sobre esse seu "namorado" de Internet. Fechan
do o cerco, o mentiroso não terá como escapar,
mentiroso, eu disse. Todos mentem. Está bem,
todas mentem também,

Fale conosco

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

\ Elisângela Pezzutti· redacao@ocorreiodopovo.com.br·Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
; ·Comercial:9149-9771·Plantão Entregas: 2106-1919·99021380·91614112·Horário de atendimento: 8hàs 17h30
I • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do PoI,IJ LIda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira re,sponsabilidade de seus autores.
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Tecnologia

Projeções são
animadoras

Pesquisa avalia que empresas do setor devem abrirmais de
500 vagas de emprego nos próximos quatro anos em [araguá

JARAGUÁ DO SUL

Diego Rosa

crescimento acima da média da economia
nacional, com cerca de 30% ao ano. Essa

magnitude reflete na demanda de profissio
nais, além do que é colocado no mercado
pelas universidades e cursos técnicos. Dessa
forma, cria-se um vácuo de oferta de espe
cialistas da área de tecnologia.

Com menos pessoas na área, a valoriza
ção salarial também é uma con

sequência. Conforme.Bernard, o
salário de um estagiário na área
de programação é de R$ 1,5 mil.

Um analista de "Um analista de sistema, que é
uma espécie de psicólogo da área
de tecnologia, por ter a exigência
de entender a necessidade do
cliente para materializá-la num

produto tecnológico, se tiver ex
periência pode chegar' a um ga
nho de R$ 10mil", revela.

O presidente da entidade
observa que além da necessida
de das empresas da área de TIC
terem profissionais com boa

bagagem de experiência, outras atividades
de ramos diferentes também necessitam de
pessoas com conhecimento desse meio de
vido à tendência cada vez maior da depen
dência de tecnologia nas atividades. "Um
comércio tem seu sistema de informação,
que vai precisar de alguém que faça os tra

balhos de atualização do software, manu
tenção dos mecanismos de comunicação.
Ou seja, também exigem uma demanda de

profissionais qualificados", conta Bernard.

/\ área de tecnologia promete ser uma

r\redenção para quem pretende evoluir
numa profissão modema e que vai exigir
cada vez mais mão-de-obra especializada.
A projeção para os próximos quatro anos

em Jaraguá do Sul é que sejam .

abertas 528 vagas no segmento
de Tecnologia da Informação e

Comunicação (TIC). O levanta
mento foi feito com base numa

pesquisa da Associação Catari
nense de Empresas de Tecnolo

gia (Acate), realizada em 2011,
apresentada nesse mês.

Os dados da projeção foram

pegos de 21 empresas de Iaraguá
do Sul- nove pequenas e 12 mi
cros, que empregam 314 funcio
nários. A projeção otimista se

gue uma tendência de aumento
de oferta de vagas, registrada em
outras cidades de Santa Catarina, como Flo
rianópolis, Blumenau, Joinville, Chapecó,
Iaraguá do Sul, Tubarão, Criciúma, Lages fi,

Rio do Sul.

"
sistema, que
é uma espécie
de psicólogo
de tecnologia,
pode chegar a
um ganho de

R$ 10 mil.

Guilherme
Bernard,
da Acate

De acordo com a especialidade da or

ganização, a maior parte dos empregados
está hoje em empresas de software (74%),
seguidade serviços (20%), hardware (5%) e
outras não informadas (1%).

O presidente da Acate, Guilherme Ber
nard, diz que o setor de TIC tem tido um

BENEFÍCIOS
Alfredo Roeder Júnior (em pé) diz que falta
de pessoal resultou em valorização salarial

FABRIZIO MOTIAIDIVULGAÇÃO

Educação digital
Mercado positivo para quem se qualifica

Coordenador do curso de Sistemas de
. Informação da Católica de Santa Catarina
de Jaraguá do Sul e especialista na área de

Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC), professor Maurício Henning, avalia
que o Brasil está com o mercado em ex

pansão para quem pretende crescer pro
fissionalmente nessa área. Ele cita que a

melhoria da economia fez com que o País
se tomasse um consumidor de produtos
tecnológicos e atraiu a atenção de empre
sasmultinacionais.

Com esses investimentos, a neces

sidade de profissionais para atender a

produção de equipamentos tecnológi
cos aumenta. ''Atualmente temos uma

demanda reprimida de 100mil vagas, até
2016.Algumas empresas estão repatrian-

do profissionais que tinham ido procurar
o mercado fora porque aumentou a pro
cura de pessoas especializadas", comen
ta. Henning orienta aos profissionais que
estão em cursos de formação básica na

área de tecnologia para que busquem qua
lificações com a certificação de domínios
das ferramentas tecnológicas que surgem
nomercado e também o conhecímento de
uma língua estrangeira. "É possível fazer
as provas de certificação. Isso é um dife
rencial para ter boa aceitação no mercado.
Tem de estar sempre atento às novidades
desse setor. A tecnologia evolui a cadami
nuto e o profissional tem de se atualizar a
cada instante", orienta o especialista.

Diante da carência de mão-de-obra
especializada, o governo do Estado, atra-

vés da Secretaria de Desenvolvi
to Econômico, lançou o curso

Geração Tec. O objetivo é formar
novos profissionais na área. Em Iara
guá do Sul a qualificação começa no dia
16 de julho para uma turma de 40 pesso
as. São quatro meses de aprendizado em

Java - linguagem de programação usada
em plataformas de sites e tablets. As aulas
são gratuitas. A primeira turma se forma
num período de quatro meses. Depois se

rão abertas novas inscrições. "Esse curso

foi pensado para atender a necessidade do
mercado de tecnologia da nossa região e

do Estado. Quem se forma terá boas chan
ces de crescer profissionalmente", avalia
o coordenador do programa Geração Tec
em Jaraguá do Sul, Daniel Fonseca.

VALORIZAÇÃO
Hénning diz que conhecimento
de língua estrangeira ajuda
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Carência de pessoal preocupa empresários
A falta de pessoas qualificadas na área de tecnologia

de informação é um dos lamentos de alguns empre
sários da área de software de Iaraguá do Sul. Uma das
observações é que quem está disponfvel no mercado, o
custo para contratar é considerado alto.

O diretor da OlosTech, especializada em progra
mas de gestão na área da saúde,Alfredo Roeder Júnior
avalia que a baixa oferta de profissionais resulta num
mercado com salários inflacionados. "Para manter o
pessoal, reajustamos em 18,9% o pagamento, ao invés
dos 6% sugeridos pela categoria. Além disso, damos
outros benefícios", revela.

Ele critica que a falta de políticas voltadas na área
de educação tecnológica em anos anteriores causou

o efeito de pouca oferta de profissionais para atender
uma crescente demanda de trabalho. "Se tivéssemos
programas educacionais de qualificação há mais de

. dez anos não estaríamos com esse problema. A nossa

alternativa é contratar gente nova e darmos o nosso

direcionamento para o trabalho", revela Júnior, que
emprega 15 funcionários.

O empresário Carlos Eduardo Sabel, da Consistem,
disse que teve que contratar 13 profissionais especiali
zados de fora para suprir a falta de pessoal gabaritado
na região. Ele também revela que por causa da falta de
mão-de-obra, os salários do setor se valorizam.

A carência de profissionais capacitados pode preju
dicar a projeção de crescimento da empresa sediada no
bairroÁguaVerde e especializada em software de gestão
empresarial. A expectativa de Sabel é de, nos próximos
quatro anos, abrir cem vagas. "Noto que nem todos os

jovens estão preocupados com a qualificação. Muitos
acham que essa área é só acessar a Internet. Além do
conhecimento técnico, o que exigimos são profissionais
que tenham conhecimento que essa função necessita.
Está complicado encontrar pessoas que possuem essa

característica. A tecnologia está com um apelo muito
grande no setorempresarial e a exigência da qualidade é
cadavezmaior", avalia.

Uma das alternativas para atender a deman
da foi abrir canais terceirizados de co-:

mercialização, que aliam também
a parte técnica "Poderia estar

transferindo essa deman-
.

da de emprego aqui na
região, mas não te

mos profissionais
com esse per
fil", diz SabeI.

EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO
• As habilidades demandadas pela empresa no momento
da contratação durante a realização do estudo são: inglês
leitura, inglês-escrita, metodologias de desenvolvimento,
modelcqern de dados e linguagem SQL

• Entre os cursos mais indicados pelas empresas: Java -

Introdução à Linguagem, Java Lógica de Programação
e Orientação a Objetos Java, JavaScript - Introdução
à Programação JavaScript, Programação .Net (DotNet)
Avançado, Java - Programação Java com Banco de
Dados, Programação Delphi Avançado, Programação

Delphi, Programação .Net (DotNet), Java -

Programação Orientada a Objetos com Java,
UtvlL e Design Patterns.

. d Associação Cotorinense de
Fonte: PesquISO � ia (Acate), ano base 2011
Empresa de Tecno og

PROJEÇÃO DE ABERTURA
DE VAGAS NO MERCADO DE
TIC EM JARAGUÁ DO SUL

POR SUORES DE ESPECIALIZAÇÃO
SOFTWARE
EMPREGADOS EM 17 EMPRESAS

",Novas vagas em dois anos
188' -.-

SERVIÇO DE TIC
EMPREGADOS EM
QUATRO EMPRESAS

VAGAS DE TIC EM EMPRESAS
QUE NÃo SÃo DE TIC

Novas vagas em doi

RAIO X DO MERCADO
DE EMPREGO NO SETOR
DE TIC ATÉ 2015

• 11.771 vagas poderão estar abertas em

todo o Estado no setor de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC).

• A maior parte das vagas está em

pequenas empresas: 2.399
para contratação até 2012 e 4.807

.

para admissão até 2015.
Em seguida estão as microempresas
(3.806 vagas em 2015), médias
(2.419 empregos daqui a quatro anos)
e grandes organizações (606 postos
de trabalho em 2015).

• A área de software também terá o maior número de
vagas em: 8.731 postos de trabalho, 74% do total.
Depois vem o setor de serviços
(2.568 vagas até 2015, 22% do total) e hardware
(446 ernpreqos até 2015, 4% do total).

• A maior parte das vagas estará em organizações
especiolizodos em software outsourcing
(1.897 postos de frobolhol.'qesíõo empresarial
(1.518), Internet e serviços (1.494), automação
comercial (1.307), governo (916), transporte,
logística e obras (667) e telecomunicações (636).

• Os perfis de profissionais mais demandados serão:
analista desenvolvedor (1.047 postos de trabalho
até 2015), analista de sistemas (1.030), programador
Java (523), analista de implantações (399) e

programador .Net (381).
• Serão abertos 2.730 postos de trabalho emempresas
que não atuam diretamente no setor de tecnologia,

.

mas que possuem vcqosporo profissionais da área.

«.
"
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Disputa de bastidore�

Lideranças se reúnem
em busca de entendimento

Decisões sobre os nomes dos cargos de

prefeito e vice estão previstas para amanhã

JARAGUÁ DO SUL

Daiana Constantino

lerado, sobre a deliberação dos
nomes para os cargos de prefei
to e vice, além das coligações.

Com base nas conjecturas
postas até ontem à noite, existi
rão três possíveis grupos na jo
gada eleitoral. O PSD deve lançar
Cecília Konell como candidata à

reeleição.A definição do vice sai
rá de urna das legendas da base.
A segunda possível composição
se forma com PP e PMDB nama-

Quase que seguidas umas

das outras, as conversas

entre os partidos políticos de

Iaraguá do Sul buscam um en

tendimento para pavimentar o
caminho eleitoral por vir. Esta
semana é decisiva e o cenário
ainda está indefinido. Desde o

fim de semana as diretorias das

siglas articulam, em ritmo ace- joritária, com o apoio do PC do B,

PRÉ-CANDIDATOS À CORRIDA MAJORITÁRIA

PT, PHS, PNT e do PDT. O outro

grupo pode ser composto pelo
PR e PSDB, junto dos parceiros
DEM e PSC. Mas, essa leitura

podemudar a partir de hoje.
Segundo o presidente do Pp,

Ademir Isidoro, as conversas

estão bastante adiantadas para
formar parceria com o PMDB,
PDT, pc_ do B, PT, PHS, PNT. As
negociações agora estão centra

das nos nomes dos candidatos a

prefeito e vice.
Já a definição do PMDB deve

ser anunciada em encontro do
diretório de amanhã. Dentro
da legenda, há o desejo de ter

o deputado Carlos Chiodini na

cabeça de chapa, mas existe a

possibilidade do partido indi
car nomes para o cargo de vice,
em uma composição com as si

glas da oposição. Os parlamen
tares JaimeNegherbon, Natália
Petry e também EmanuelaWolf
estão na vitrine.

O PDT abre mão da candi
datura a prefeito, mas o presi
dente da sigla, Ruy Lesmann,
negocia o cargo de vice para o

pré-candidato Dionei da Silva.
O PC do B, do vereador Jean Leu
tprecht, aposta na ampliação do
bloco das legendas de esquerda,
com os pedetistas.

Já a presidente do PSDB,

Isaura Silveira, confirma as con

versas c_om o PR, do ex-prefeito
Moacir Bertoldi. Até amanhã, as
siglas devem entrar em acordo.
Os progressistas esperam uma

resposta dos tucanos, que fica
ram de indicar o nome para o

cargo de vice.

Segundo o advogado do PR,
Jurandir Bertoldi, essa é a exigên
cia do partido. "Moacir será cabe
ça de chapa. Caso não haja acor
do, o PR sairá com chapa pura".

O presidente do DEM, Ade-
•

mar Possamai, declarou que o

partido não terá candidato àma -
-

joritária e que irá trabalhar para
apoiar uma composição.

Jean Le\1tp:çe�ht
(PC do D)
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Concurso

público
Já lido em sessão

ordinária, o projeto
d� lei que determina
a abertura de um
concurso público para
igualar o número de

cargos comissionados e

efetivos no Legislativo
segue agora para o
Tribunal de Contas do
Estado (TCE). Segundo o

atual líder da Câmara de

Iaraguá do Sul, Adernar
Winter (PSDB), com o

aval do TCE acontece

a votação da matéria.
Para a realização do
concurso, haverá o
prazo de seis meses.

Hoje, a irregularidade,
q�nunciada pela
prefeita Cecilia Konell,
é a disparidade de
dez funcionários
efetivos versus 37
comissionados.

Em articulação
Em Iaraguá do Sul" o
pré-candidªto do PDr
Dionei da Silva teve
encontro ontem à tarde
com o presidente do
P:PS, Humberto Grossl.
Eles trataram sobre
coligações. Procurando a

liderança da base aliada
da atual administração,
o pedetista sinaliza mais
uma vez a possibilidade
de coligação com
o PSD, da prefeita
Cecilia Konell. O ex

deputado também se

reuniu com o deputado
federal Mauro Mariani
(PMDB), em Joinville.
Hoje, a conversa GOIIl
o deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB).

Nova
secretária
Nanci Solange
Zimmermann é nova.
secretária da Saúde. Ela
ocupa o cargo que era
exercido por Francisco
Airton Garcia. Ele é
candidato a prefeito de

Araquari e por isso teve
•

de se afastar no início
deste mês. Antes de ser
nomeada, ela era diretora
deAdministração e

Finanças da pasta. Para
esse cargo ainda não
houve um substituto.

IenáriO
Baiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

Convenções defínem cenário
Em Corupá, as candidaturas para a

corrida majoritária foram homolo
gadas. No fim de semana, o vereador
João Carlos Gottardi (PT) e Everaldo
Mokwa (PP) registram seus nomes

como concorrentes aos cargos de pre
feito e vice, respectivamente. O PDT, PR
e DEM apoiam as legendas.

No dia 17, o PMDB realizou conven
ção oficializando Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) como candidato à reeleição. O
ex-secretário Loriano Rogério (PSDB)
será vice. PPS, PC do B e PSB são par
ceiros do grupo.

No domingo, em Schroeder, o PSDB

homologou o nome do ex-prefeito Os
valdo Iurk. Hoje, é dia de convenção
em Guaramirim, com a oficialização de
Laura Frõelich (PSD) como prefeito e,

o médico Paulo Veloso (PSDB) de vice.

Ainda no município, na sexta-feira, às
17h, na SociedadeAvaí, o PMDB escolhe
Nilson Bylaardt para tentar a reeleição.

No mesmo dia, às 19h, acontece a

convenção do DEM, do ex-prefeito Má
rio Sérgio Peixer. Ele ainda não definiu
se vai para a disputa. Já Massaranduba
e Jaraguá do Sul ficam para o dia 30,
assim como as siglas de Schroeder: PT,
PMDB, DEM, PC do B, PSD e PP.

O ato de renúncia da presidência da
Câmara de Vereadores Iaraguá do Sul

pelo tucano Adernar Wmter acontece
no mês de julho. Com isso, será neces

sária a realização de uma nova eleição
MARCELE GOUCHE

Em busca do reinado
para os cargos de presidente e vice do

Legislativo. Francisco Alves (PT) deve se

candidatar. O grupo da base governista,
com certeza, apresentará pretenden
tes. Entre eles, estão (nas fotos): Lo-

rival Demathê (PSD), José Ozório de
Ávila (PSD), Amaríldo Sarti (PV) ou
Isair Maser (PRB).' Em ano de eleição,
os representantes buscam essa função
que garante mais visibilidade.

/

MARCELE GOUCHE ARQUrvOOCP EDUARDO MONTECINO

Apelo por
melhores escolas
A vereadora jaraguaense Natália Petry
(PMDB) está preparando uma moção de

apelo à Secretaria do Estado da Educação
para reivindicar um dossiê das escolas
estaduais da região. A preocupação da

parlamentar é com as condições de
infraestrutura das unidades de ensino.

Segundo a peemedebista, pelo menos
cinco ginásios de Iaraguá do Sul estariam

praticamente sem condições de uso, entre
out�os problemas nas escolas.

IMÓVEIS ..

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Votação
adiada

.

o pedido de informações
sobre o Encontro Nacional
de Mestres Salas e Porta

Bandeiras, realizado em

2011 e 2012, pela Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul
pode não entrar em votação,
hoje à noite, na Câmara
de Iaraguá do Sul, já que o

vereadorAderriar Possamai
(DEM) não estará presente.

PT disputa
com chapa pura
o PT de Guaramirim faz a convenção
no sábado, mas o martelo foi batido.
Entra no páreo eleitoral de outubro com

chapa pura. A decisão foi tomada ontem
à noite. O empresário Evaristo Caviquioli

,

será o candidato a prefeito. Para o cargo
de vice estão sendo congitados os nomes

do vereador Jaime de Ávila e deWilson
Silva. O ex-prefeito Evaldo João Iunckes,
o Pupo, abriumão da corridamajoritária
e irá tentar uma vaga no Legislativo.

Diretor do hospital na Câmara
A pedido do vereador Diogo Iunckes (PR), o diretor do Hospital
Padre Maria Stein, Claudio Marmentini, participou ontem à
noite da sessão da Câmara de Guaramirim para falar sobre
os investimentos e as prestações de serviços da unidade. Os
parlamentares questionaram a falta de médico pediatra nos finais
de semana e no período de 24 horas nos outros dias. Para ampliar
a equipe, o diretor repassou que seria necessário ampliar o Pronto
Atendimento (PA). Para isso, um projeto já foi protocolado na Avisa.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Lun�der �� Lunelli �i:

1971

O falecilDeto de Antonio Mannes
Em junho de 1971, o Correio do Povo publicou a

matéria que dizia: "Repercutiu dolorosamente
no seio da sociedade local e do vizinho município de
Guaramirim, o infausto passamento do Sr. Antonio

Mannes, próspero comerciante estabelecido na sede
do vizinho município. Vítima. de lamentável aciden
te de trânsito faleceu dia 2 do corrente, por volta das

.

MartiJiez foi presidente
da Argentina de 1862 a 1868

•

au IgaS

Invençãoda
escova de dentes

18 horas e, mesmo sendo-lhe prestados os socorros

médicos, todos os esforços eram baldados. Além da
viúva, sra. Apolónia, deixa mais seis filhos, Silvestre,
vereador por Guaramirim, Felipe Blasio, industrial
estabelecido em Jaraguá do Sul, Simão, Augustinho
e Madalena. O Correio do povo, apresenta à família
enlutada os seus sentidos pêsames".

Personagem histórico

Bartolomé Mitre Martinez
Presidente da Argentina de 1862 a 1868, Bartolomé Mitre

Martinez nasceu em 26 de junho de 1821, em BuenosAires. Foi
um político, escritor e militar argentino. Como tantos outros

opositores de JuanManuel de Rosas, teve que exilar-se, atuan
do como soldado e jornalista no Uruguai, Bolívia, Peru e Chi
le. Em 1848, ocorreu uma revolução na Bolívia, e Mitre foi
desterrado. Viajou ao Peru e em seguida ao Chile, onde atuou
no jornalismo como co-redator de Juan BautistaAlberdi, que
era o diretor do EI Comercio de Valparaíso. Nesta cidade, pu
blica Manuel Blanco Encalada e Thomas Cochrane. Mais tar
de, escreve no El Progreso, diário que criado por Sarmiento,
no qual prega a indivisibilidade territorial da soberania dos
países das Américas, defende o direito de livre pensamento
para os estrangeiros (sempre que não atentassem contra a so

berania dos países que os acolhiam) e a democracia em um

sentido amplo, e empreende campanhas paramelhorar social
e economicamente o povo. Regressou à Argentina depois da
queda de Rosas, liderando oJevante da Província de Buenos
Aires contra o sistema federal de Justo José de Urquiza, e ocu
pou diversos cargos de relevância no governo provincial de
pois que a cidade de Buenos Aires foi separada da Província.

A primeira escova de dentes foi usada na China, em 1498, mas
suas cerdas eram feitas com pêlos de porco. Mais tarde, estes
foram substituídos por pêlos de cavalo. A escova de dentes
mais antiga da Europa, que data de 300 anos atrás, foi feita
de osso e descoberta durante escavações arqueológicas em um

antigo hospital municipal de Minden, naAlemanha. Os 19 buracos
destinados a inserir os pêlos de porco que funcionavarn como
cerdas são visíveis ainda hoje. Em 1938, a DuPont desenvolveu
as cerdas de náilon, usadas hoje em dia. Amaior parte
dos dentistas concorda que as escovasmacias são mais eficientes
para remover a placa bacteriana e os resíduos de alimentos. No
caso das crianças, são recomendadas as escovas de cerdas macias,
cabo anatômico, boa empunhadura e poucas reentrâncias.

-(,
�

Grupo Lunelll

Pelo Mundo

1284

O Flautista de Hamelin
o Flautista deHamelin é um conto folclórico,
reescrito pela primeira vez pelos Irmãos Grirnrn e

que narra um desastre incomum acontecido
na cidade de Hamelin, naAlemanha, em 26 de

junho de 1284. Em 1282, a cidade de Hamelin
estava sofrendo com uma infestação de ratos. Um
dia, chega à cidade um homem que reivindica ser
um "caçador de ratos" dizendo ter a solução para
o problema. Prometeram-lhe um bom_pagamento
em troca dos ratos - umamoeda pela cabeça
de cada um. O homem aceitou o acordo, pegou
uma flauta e hipnotizou os ratos, afogando-os no Rio
Weser. Apesar de obter sucesso, o povo da cidade
abjurou a promessa feita e recusou-se a pagar o

"caçador de ratos", afirmando que ele não havia

apresentado as cabeças. O homem deixou a cidade,
mas retornou várias semanas depois e, enquanto os

habitantes estavam na igreja, tocou novamente sua
flauta, atraindo desta vez as crianças de Hamelin.
Cento e trintameninos emeninas seguiram-no para
fora da cidade, onde foram enfeitiçados e trancados
em uma caverna. Na cidade, só ficaram opulentos
habitantes e repletos celeiros e bem cheias

despensas, protegidas por sólidasmuralhas
e um imenso manto de silêncio e tristeza,

1936

Voo inaugural do Fa 61
Focke-WulfFw61 foi o primeiro helicóptero
totalmente controlável. O primeiro voo ocorreu
em 26 de junho de 1936, pilotado porEwald Rohlfs,
O nomemais adequado para este helicóptero é Fa

61, já que era uma aeronave de pesquisa da Focke
Achgelis.Apenas dois helicópteros foram produzidos e,
em 1938, HannaReitsch fez uma demonstração do Fa
61 no estádio Deutschlandhalle, em Berlin,Alemanha.
Posteriormente, foram batidos diversos recordes de
altitude, velocidade e duração de voo, comum recorde
de altitude de 3.427m e umvoo em linha reta de 230
kní,A aeronave tém 7,29metros de comprimento,
setemetros de diâmetro e pesa 818 quilos.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Show católico
A Pastoral da Sobriedade traz para Jaraguá do Sul o cantor
católico Antônio Cardoso, A apresentação será na Igreja São
Judas Tadeu, no bairro Água Verde, nesta terça-feria, às 19h30.
O ingresso é um alimento não perecível (açúcar, farinha de

trigo, azeite ou café), que será trocado na hora do show, Os
shows de Antônio Cardoso falam de família e tem lotado
estádios e ginásios por onde passa.

Ciranda Literária
A Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa promove" nesta
quarta-feira, às 19h, mais uma etapa da Ciranda Literária,
evento que ocorre uma vez por mês. O convidado de junho é
Fernando Bastos, ilustrador, escritor e artista plástico, autor
de textos sobre a história das religiões. "Não há dúvida de que
a fé religiosa é fundamental para muitos. No entanto, pela fé,
também se cometemmuitos danos aos seres humanos. Penso

que as superstições, preconceitos, discriminações, perseguições,
guerras e mortes provocados pormotivos religiosos só
serão varridos da vida humana quando amaioria possuir
conhecimento sobre como as religiões foram manipuladas ao
longo do tempo, visando dar poder e privilégio para uns poucos",
explica o autor. O evento tem entrada gratuita.

!f'aça revisões-em seu_ye(culo, regu�annente.1
. ., �

Festa Junina Marista
o Colégio São Luís realiza dia 30 de junho, a
partir das 15h30, a tradicional Festa Iunína
Marista.A comunidade está convidada para
um "arraia" cheio de surpresas e brincadeiras.
Vai ter algodão-doce, pipoca, pescaria, boca
do palhaço, brinquedos infláveis, jogo de latas,
cachorro-quente, espetinho, maçã-da-amor,
pinhão e quentão. As apresentações dos alunos
da Educação Infantil até o 10 ano do Ensino

.

Fundamental acontecerão às 16h30. Às 18h30
será a vez dos estudantes do Ensino Fundamental
a partir do 2° ano e do Ierceírão, Prestigie!

Plenária mensal
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Iaraguá do
Sul realiza nesta quarta-feira, mais um encontro

mensal com os seus sócios patrimoniais. Na
reunião, que ocorre às 12h, no Clube Atlético
Baependi, o secretário de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Afonso Piazera, fará um
relato das atividades da pasta no município. No
mesmo encontro, Arsanjo Colaço apresentará à
entidade a Associação BeneficenteVida Nova.
Informações no site wwwjaraguadosul.cdl-sc,
org.br e pelo telefone 3275-7070.

I'
, li!'

Liderança
AApevi promove Seminário Especial para
Líderes - Liderança comAlta Performance
Como LIQERAR? Será dia 28, das 8h às 12h
e das 13h às 17h, no Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul. O participante vivencia o dia a

dia de um líder através de jogos de empresas
e simulações dramatizadas. Investimento: r

nucleados: R$ 150, associados: R$ 165 e demais
Interessados: R$ 248. Instrutor: Cristiano
Pedrolli de Ramos - consultor; palestrante;
empresário; professor de cursos de MBA.
Informações e inscrições 3275-7024 ou e-mail

capacitacaoê'apevi.corn.br,

Jantar junino
O Círculo Italiano/Trentino de Jaraguá do Sul

promove nesta sexta-feira seu já tradicional
Jantar Mensal, com saborosa comida típica
italiana regada a boamúsica, muita alegria e

, aquela descontração de sempre. E para animar
aindamais o encontro, o Círcul� sugere que
você venha trajado de caipira. O custo é de R$
20 adulto e R$ 12 infantil (5 a 10 anos). Para
garantir a reserva ligue 3370-8638 ou adquira
antecipadamente seu iIlBresso.

Sopas
AAssociação Húngara de Jaraguá do Sul e o

Grupo de Danças Húngaras Dunántúl promovem
Noite das Sopas Húngaras. Será dia 30, no salão
da Comunidade Santíssima Trindade (Iaraguã
84). Horário: 20h. Ingressos: R$ 20 adulto
(anteciapado) e R$ 25 no local, R$10 crianças
(6 a 10 anos). Mais informações: 3376-0430.'

J

MOHm
�.SIlJ
(4'i132742800
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Previsão dO Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Tempo estável
Amassa de ar frio e

_

seco mantém o tempo
estável com nevoeiros na
madrugada e no início
damanhã em Se. No
decorrer do dia, presença
de sol em todas as regiões.
Temperatura baixa, com
formação de geada isolada
nas áreas altas do Meio
Oeste e Planalto Sul.

fi �
r:I"

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

l ."
Nublado Chuvoso Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 8km/h
• 12h Vento não favorável Oeste 8km/h
• 15h Vento não favorável Leste 8km/h
• 18h Vento não favorável Leste 11 km/h

de ��s����:ade

Nenhum vento
favorável

zero%

Fo.nte: www.ventosbrasil.com.br

Ovelha e o Carneiro
Diz a ovelha para o carneiro num encontro:
- Tens tão pouca lã...

•

E ele responde:
- Mas você quer namorar ou fazer tric'O?

udókn f'"

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.

M�
T A
4° 16°

Rio do Sul
-

TA
90 210

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 14°e
MÁX: 21°e

QUINTA
MíN: 13°e
MÁX: 22°e

Meias/
para

esquentar
as :pernas!

SEXTA
MíN: 100e
MÁX: 23°e

-e
Sãn francisGG do SUl Florianüpolis
• Preamar • Preamar
• JI111:1,2m • 6h53: O,9m
• 21 h39: 1,2m • 19h13: O,9m

27/6
• Baixamar • Baixamar
·5h28: O,7m • 10h24: O,5m

Tábua
• 12h47: O,6m • 12h06: O,5m

CHEIA 317 das marés Hajai ImllilUla
• Preamar • Preamar

e MINGUANTE 1117
• 6h44: O,8m • 5h34: O,5m
• 19h31: O,8m • 22h53: O,5m
• Baixainar • Baixamar

_NOVA 19/7
• 2h46: O,5m • 2h02: O,3m
• 14h34: O,4m • 14h15: O,2m

Palavras Cruzadas
"

Rassate'[O'po . � R���tiv6 Q !XI�e��Q r�Ví�,tQ �€' ��aiW�ci�[;�ZQd� do rkEi�;jI" "",
ii

J "� •
- ii'

f I I
'" I , ,

I T

HORIZONTAIS
1. Animal com cerca de 30 Cm de comprimento, de

cauda longa
2. (Ingl.) Conjunto de música de câmara para vozes

e/ou instrumentos
3. O treinador da seleção brasileira de Mebol Me

nezes I Um instrumento musical de, cordas da
,

antiguidade
4. Abreviatura, (em português) de Andorra / Cheiro

,

forte e desagradável de suor
5. (Ingl.) Estradá, çáminho /A filha da filha
6. Imitar usos é costumes franceses
7. Breu

,

8. Suscetível de ajustar,se, de adequar-se
9. O proprietário de uma empresa 1 Uma das cores

da violeta
10. Excelente / Famosa revista humorística
11. Margem elevada de rio / Repreensão
12. (Pop.) Qualquer ação de má-fé, fraudulenta·
13. A soprano carioca Sidu (1902-1999), a mais

famosa cantora lírica brasileira,

VERTICAIS
1. (Til!.) Nome dado ao impressor, pautador ou do-

13
bradar, encarregado de pôr o papel na máquina,
folh� por folhá, para imprimir, pautar ou dobrar

2. Pequeno barco / Revolta em penitenciária
3. Relativo a conde I O veículo de transporte coletivo

que sai da rodoviária
4. Automóvel fabricado pela Fiat / Representante ofi

ciai de um país junto ao governo de outro
5. As letras em que se colocam os pingos para quem

pretende ser suficientemente explfcito / As ini
ciais do ator Dolabella (1937"2003)1 O começo
e o fim do .. , replay

6. Civilizar um país atrasado / Canto de guerras, de
vitóriá, de festa

7. Secura / Emissão invóluntáría pela boca do COI)
teúdo gástriCO

8. Peixe muito apreciado por piscicultores por suas
carnes excelentes I Diz-se de ciência como a ma
temática ou a geometria

9.l1escorado pelo tempo.

2 3 4 5 6 7 B 9

2

• • • •
• •

•
•
•

• • • •

•
•

•
• •
• • •• •

s

4

5

6

7

8

9

10

12
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Com que
roupa eu vou?

Sempré fui a favor de roupas e acessórios que dão ênfase na cintura
feminina. Acho tão bonito, sabe? Então é fato dizer que quando a

moda do peplum, o babadinho retrô que fica sobreposto um pouco
abaixo da cintura e um pouco acima do quadril, integrado à saias,
vestidos e blusas apareceu, tomando conta dos 'red carpets', das
revistas de moda, blogs e ruas, fiquei emocionada (de um jeitinho
bom), juro! Mas assim ... essa é uma tendência que apesar de linda,
tem que ser usada com.muito cuidado, viu? Como ela cria bastante
volume na região do quadril e da cintura, é mais recomendada para
quem é mais fininha, senão corre-se o risco de parecermaior e
achatada. Ah, e super recomendo usar com saltão, fica mais chique.

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Dica de beleza da semana

Como cuidar dos cabelos no inverno

(parte 1)
Cabelo é uma coisa engraçada não é gente? No
verão a gente sofre com o cloro da piscina, o sal
da água do mar, entre outras coisas. No inverno,
não émuito diferente, o ressecamento é o número
um da lista que atormentam nós mulheres. Visto

que, além da sobrancelha, o cabelo é o carro chefe
da nossa imagem (eu ao menos acho), e sempre
lembrando que todas passamos por um dia de 'bad

hair, conversei com a minha cabeleireira e pedi
alguns tratamentos eficazes para o nosso cabelinho
ficar saudável durante o inverno. Também perguntei
sobre como funciona o processo de crescimento. das
madeixas (sempre recebo perguntas sobre isso no
e-mail), e por último, mas não menos importante, o
porquê do ressecamento e da oleosidade. Como são

várias essas informações, vou dividir essamatéria
em duas partes - hoje e semana que vem.

Para quem adora um cabelo comprido e sempre se

perguntou sobre crescimento, a Fabi explicou que
os cabelos crescem decontinuadamente articulando
fases de crescimento e fases de repouso.-Por isso que
alguns fios crescem mais e outros crescem menos.

Nosso cabelo cresce emmédia de 10 a 20cm por ano,

alguns l2cm, outros 18, isso depende.

Ou seja, para quem quer deixar o cabelo crescer é
necessário prestar bastante atenção às necessidades
do seu corpo (falando em questão. de saúde).Veja se

está tudo certinho com você, viu garota? Isso influencia
bastante. E fiquem ligadinhas que na próxima semana
falamos de ressecamento e oleosidade.

Eis algumas influências para o não crescimento:
• Hormonais - circulantes na corrente sanguínea
modificam o crescimento na puberdade', gravidez �.;.
menopausa.
• Nutricionais - Alimentação carente em """

proteínas, vitaminas e gorduras insaturado •

• Químicas - Substâncias e medicamentos
influenciam nó crescimento e perda dos cabelos.
• Psíquicos - Transtornos emocionais ou stress intenso.'
• Envelhecimento. - Diminuição da produção
de colágeno.

(
II
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3370-3242 Caraguá Auto Elite

A escolha perfeito

Os Montanari
7\ To sábado, a partir das 10h, sobre um ca

l \'minhão, o famoso grupo Os Montanari
vai comandar na rua Ferdinando Pradi, em
frente ao concorrido Bar do Sérgio, a tradi
cional Strassenfest. Uma festa de rua que mo
vimentas várias tribos do bem de Iaraguâ do
Sul. A organização do evento está por conta
dos amigosZuza eValério lunkes.

F i um sucesso
Cerca oito mil pessoas foram conferir de

perto, no domingo, no Pavilhão de Eventos
de Iaraguã, 04° Car Show, um dos maiores
eventos automobilísticos da nossa região. O
encontro, que virou hit entre a galera, além de

proporcionar lazer; alegria e confraternização,
gera receita para cidade. Praticamente
todos os hotéis estavam lotados no fim de
semana. A organização foi do irreverente
Adrianinho Iunkes.

AlegTia, alegTia-...
Você há de concordar comigo que a vida sem

amizades, é uma coisa sem graça. Nada mais
confortador do que estar cercado de amigos,
respirar estimas e aconchegar-se em energias
boas. Por essas e outras que começamos a risear
o croqui em torno da 10a Starnrntisch. Amaior,
festa do Norte de Santa Catarina, que este alio
deve reunirmais de 15mil pessoas.

sch·ni�
..

www.ocorreiodopovo.com.br

nado Mo
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

CONFERINDO O jovem casal Flavia Bampi
e Tiago Locks no Madalena Coz�

Pensando bem
o craque Neymar está, de fato,
amadurecendo a cada jogo - domingo
contra Coritiba, chegou a cair várias

vezes, demaduro, em campo.

UpperFloor
Na sexta-feira, na Upper Floor, tem
esquenta para a Festa do Rancho,
com a participação do cantor

sertanejo Gabriel Borges.

UPPER Luana Çunha e Bruna Rech,
lindas na badalada Upper F100r

Aviso
Informações de fontes não muito seguras, dão conta de que
um grande efetivo de agentes federais chega silenciosamente
àregíão. Sinal de que nos próximos dias os "homens de preto"
estarão nas ruas deflagrando uma grande operação .

Nas rodas
• Aminha filha de
número um, Anna
Carolina Pacheco

Gonçalves, completa hoje
.

mais um ano de vida.

• Uma das atrações que
vãoagitar a tradicional
Festa doStrudel será o

Grupo Safira.

• Os mais badalados
de nossa cidade já
começaram a marcar

presença no Restaurante
ParkAurora. O lugar é
bonito, o espaçooferece
uma super estrutura em
meio às belezas naturais
do local. Vale mesmo
conferir.

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.koyroshotel.com.br

BALADA Gih Mello nos

corredores da London Pub

" A fila anda
Aquela bonita loira, depois da separação conturbada, vai
engatar namoro com o famoso advogado da urbe sorriso.
Já foram vistos felizes da vida nos lugares da moda O amor

imperou e a fila andou.
Cada sonho que você
deixa para trás, é um
pedaço do seu futuro

que deixa de existir.

Steve Jobs
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Niver do

César
Não ousem esquecê-lo:
César Raboch Lempek é o

grande aniversariante da
cidade hoje, e vai adorar
saber que foi lembrado.
Parabéns. O meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

Unidas
E aquelas irmãs superunidas
que andam sempre
juntinhas, e às vezes até
se vestem igual e compram
sapatos similares para
reforçar aindamais essa união
tão fraterna? É amoda cidade
de Floripa invadindo a nossa

querida Iaragua do Sul.

Humor
Joãozinho toma banho com a irmã. Ao assistir ele
brincar com o seu próprio 'brinquedinho', ela reclama:
- Eu também quero mexer no seu brinquedinho!
- Nada disso! - responde ele, decidido. - Você.

quebrou o seu e vai acabar quebrando o meu também. ..

PRESl!:NÇA Ta.ssianne Romanovicz e Leticia foram

p�enças bonitas, quinta-feira, na The Living

f�7) 3371 027'7
wwwcoscdosptscnosnet

Te contei
• Ontem, quem recebeu
o merecido coro de

parabéns pela estreia de
mais um aniversário foi
o amigo Luiz Fernando
Wolf, o Nene, da DoceMel.
Mil vivas!

•A 13a Feijoada doMoa
será realizada dia 22 de
setembro, no Beira Rio
Clube de Campo.

.. �

• No sábado, dia 30 de
junho, tem encontro

deAntigos, no Parque
Malwee. 1

1
•Alinor e Irma Bortolini
comemoram, na quinta
feira, 38 anos defeliz vida
conjugal.

• Quem gosta de saborear
uma boa massa, eu sugiro
conferir o site www.
casadanonna.com. br.
Muito bom!

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o Charles e a

galera da Farmácia São
Luiz, que sempre atendem
com muita simpatia.

• O buraco na rua Vera
Fischer, em frente ao
número 873, continua

I

aumentando. Logó,
logo algum'carro vai
desaparecer dentro dele.

• Com essa fui!

Ditoso
- Tipo do cara 'boa praça', ex
prefeito Irineu Pasold tem
caminhado lento emisterioso, em
relação ao seu futuro político.
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Daniel ,Medeiros ·

Graduado em Comunicação Social
Cinema e víde.o e formado no curso deTeoria,,

Linguagem e Crítica Cinematográfica
"

daniell.cine'!1a@gmail.com .'

Crítica de cinema

ACriança

Iii .s

...
-

....

COnfeSSQ que me' arrependo amarga- .e sustentar a.easa. O problema é que 13ru
mente de só ter tomádo conhecimen- .no não parece perceber as mudanças que,

to tio cinema dos irmãos Luc e Jean-Pierre ócorrem'em-sua vida após a pctternidade, "

Dardenne no .ano passado, quando assisti" e deseja Ill,Jlnter sua rotina do mesmo.jeito.,.
o ótimo "O Garoto da Bicicleta" (Le Ga�' "de 'antes, lucrando sempre que puder.•
min au Vélo). Donos de uma filmografia '::Ji'ratando de um tema comum em sua
excepcional, a dupla já saiu premiada de 'filmografia, os Dardeniie mostram aqui a
Cannes com a Palma de Ouro duas vezes. decadência do personagem enquanto sofre
A primeira foi em 1999 com o pesado "Ro- as conséquênçias de seus atos. Fazendo uso

_setta" - que conta a históiia de uma garota de uma linguagem crua, com cortes secos e
procurando emprego enquanto sustenta sem grandes arroubos estéticos - também,
a mãe 'alcoólatra - e a segunda, em 2005, .comum em seus trabalhos -, eles criam'
com esse "A Criança" (L'enfant). um sentimento de urgência ti' realismo aos
,A trama'gira em torno de Bruno (Iéré- acontecimentos. A cena da perseguição de

•
mie Renier, que já havia trabalhado com os moto, por exemplo, seria abordada de ma
diretores em "A.-:Promessa", de 1996), um neira completamente diferente por cíneas- ,

malandro de rua que ganha á: vida com o tas menos experientes - provavelmente en

lucro gerado por pequenos roubos efetua - fatízando o espetáculo -', ao. invés disso, os"
dos por seus capangas, dois adolescentes

.

diretores aqui fazem uma abordagem mais
de-classe média" Depois que sua namora- "intimist{oque aumenta a tensão. e eleva a

" dayolta do hospital onde teve seu filho, \;),le qualidade do resultado final."'

agora precisa se tornar um 'pai de família'
.

Não fazendo questão que gostemos

do protagonista, os irmãos preocupam-se
mãís em mostrar a trajetória de erros dele,
sem nunca levar em conta os motivos que
o levam a tais atos. Essa seria Uma escolha
arriscada não fosse o carisma de Iérérnie
Renier, O ator é ".capaz de fazer o público
ficar do seu, lado não impprta a si!uação
em que se meta, tornando-se o "herói" da
narrativa. E são nas suas contidas expres
sões e nos gestos nada altruístas que reside
a maior qualidade desse trabalho.

No cinema dos Dardenne oprotagonís
ta prevalece à história, Se o personagem for
bom a história funciona. E nesse caso o per
sonagem é excelente, assim como o filme.

e Ficha técníca: (L'enfant - 2005 - França
- Bélgica/França - Drama) ..Direção e toteí
ro: Jean-Pierre Dardennee- Luc Dardenne.
Elenco: Jérémíe Renier, Déborah Erançois,
IérémíeSegard, Fabrizio Rongíçne, Samuel,
De Ryck, François Olivief

.

, ...
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ovelas Cle e

I Envie a foto do seu animalzinho paraIque anIma contato@beatrízsasse.com.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Laudelino avisa a Virgilio que ele está sendo procurado pela polícia. Valdirene de
cide distribuir os brigadeiros ferros por Jáqui. Crís pede perdão à mãe. 'Melissa convence
Fernando a continuar acessando o computador de Beatriz. Virgílio acusa Melissa de ter
assassinado Zenóbio. Jacira não conta para Tobias sobre as fotos que tirou na agência.
O médico diz que Femando terá alta do hospital. Rodrigo conversa com Priscila, Kléber e
Dimas sobre a visita que fará à obra às escondidas. Elisa chega de surpresa na construtora
Prado Borges. Valéria sente ciúmes de Josué.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO -,.9R
Rosário afasta Fabian. Dinha decide olhar as imagens da câmera de segurança, Gentil

se compromete a arrumar ingressos para o jogo do Vasco e Sandro se anima. Socorro
diz que protegerá as Empreguetes de Chayene. Sônia se surpreende com a eficiência de
Brunessa. Gentil se mantém afastado de Penha e ela estranha. Dinha descobre que Ro
sário estava com Fabian na despensa. Sandro inventa para os repórteres que é ªgente de
Penha, Brunessa conta para Rodinei que perdeu o bebê. Rosário teme não conseguir se
entender com Inácio. Penha dança com Gentil e Sandra fica enciumado. Elano tenta se
declarar para Cida.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R
Nina consegue enganarMax. Carminha pede para Nina depor contra Rita. Tufão de

cide vender a sua parte na sociedade para Monalisa, Janaina coloca Max contra a parede,
Lúcio pega dínlieiro de Bernadete. Iran flagra Olenka e Silas se beijando. Darkson fica
chateado com o desprezo de Tessália. Jorginho chama Iran para dividir o apartamento
com ele. Dolores suspeita de que Roni tenha ido atrás de Suelen e Diógenes se preocupa.
Roni enfrenta Ramón e Suelen se desespera. Cadinho e Alexia pensam em detalhes do
casamento. Monalisa e Tufão oficializam o fim da sociedade, Nina convence Max de que
conseguirão parte do dinheiro da negociação do salão. Bernadete prende Lúcio. Leandro
leva Diógenes à casa de Ramón.

mmsCARAS-RECORD-22R
anuela se desespera ao saber que deverá acompanhar Martim até a fazenda. Martim diz

a Manuela que precisa acertar as contas com Décio. Big Blond concede o helicóptero para
Martim. Maria reclama com Décio de ter que viver trancada e afinna que irá embora. Otávio vai
lltrás de Maria na dínica. Ressentida, Maria se revoha contra Otávio. Otávio conta para Maria
que Tavinho está em Dal/as, O fazendeiro afinna que a organização está por trás de planos cn
rnnosos, Otávio assegura Maria de que está infiltrado na organização para encontrar Tavinho.

Uma Pit BulI e uma vira-lata, ambas muito dóceis, aguardam
adoção. As duas foram recolhidas das ruas de Jaraguá pelo
setor de Zoonoses e já receberam tratamento veterinário
completo. Os interessados devem entrar em contato com a

Clínica Scbweitzer pelo telefone 3275-3268..
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
25/6 Ivo Krueger Osmir J. Manfrini
Aleirnira Pasqual' Jair Lennert Patricia M. Pereira 26/6 Giane Kuskowski Maria Bruns
Aurea Michaelsen Jaqueline Jezuino Paula Lobo Mathias Acenio Becker Gilberto Assis L. Junior Marisa da Silva
Braian Belarmino Jean A. Garcia Rafael Krutsch Adriano Schviskouski .Jris Bier Nadia C. BorgesBruno Schroeder José Raulino André Rafael Patrício Alexandre Pedrellí Janice Schuartz Nádia C. Leoni
Camila Tecilla Kelly D. Müller Renaldo Kopp Amanda Y. Hoepers Jessica Camprestini Rafael HoegenCarolina B. Gorges Kelly Dionara M. Ferreira Renildo Konell Andressa Baruffi Jessica Vieira Rafael Patricio
Cléia Schneider Leonardo J, Schuster Simone R. Andrade Barbara Nicole Schulze João Batista Gonçalves Regiane A. Leal
Daniel Mathias Lori K, Eggert Sonia Mara borchardt Edvirges Dalsochio Johann G. Muller Rosa Rosimeri T. K. Laube
Denise Lípenski Luis C, Gebara Thiago Leoni Elávio Laube Josepha T.de Andrade Tepasse LudgeroFabiane de C. Priebe. Maria C. Barg Valmir Jacobi Elenir Motta Lais Walz Konell Térci Germann
Fernanda Sjoberg Mayla C: Uller Valmir Kellner Estefani S, Schneider Laniamar de Andrade Valdir Tecilla
Gabriel Bauer Nicollí Chuika Valter Rodolfo Krulzsch . eugenio amorim Luiza da Silveira Correia Vergilio D. de Borba
Iria Gandofi Niltoo -Andreqhetoni Wilson J. Madalena Filho Fernanda Maria Arno Marcos A, Meier Walter Morais

Lançamentos

FIying Colors
Abanda Flying Colors é .

formadaporMike Portnoy
(bateria e vocal), Dave
LaRue (baixo), NealMorse

. (teclado e vocal), Casey
McPherson (vocal) eSteve
Morse (guitarrista). Eles
criaram uma fusão víntage
commúsica contemporânea
e suas performances são de
tirar o fôlego. Em 2011, se
juntarampara gravar seu
primeiro álbum. A química
entre eles deu tão certo que,
ao final do primeiro dia,
amúsica "Kayla" já estava
quase totalmente escrita, bem
como "Blue ocean". Segundo
CaseyMcl'herson, 'ia CD
é ummisto de tentativas e
triunfo. temmúsicas cruas,
diretas, e também outras
delicadas. Tem sido um
desafio inspiradormisturar
música folk, pop, metal e
fundir tudo isso emum só
ritmo: o nosso."

Ar de Dylan-
Enrique Vila-Matas

Narrado por um escritor de
meia-idade convidado para
um congresso internacional
sobre o fracasso, 'Ar de
Dylan' conta a história do
jovemVilnius Lancastre,
publicitário fracassado
e cineasta de um único

curta-metragem, cuja
'principal característica é
sua semelhança físíca com
Bob Dylan - o que lhe vale
o apelido de Little Dylan.
Após um tombo em que
bate a cabeça no chão,
Vilniusherda a memória
do pai, o escritor recém-:
falecido, Juan Lancastre.
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"Não consegui
dormir", diz IBckmann

Depois de se desentender publica
mente com Chris Flores no passado, Ana
Hickmann ficou cara a cara, na segunda
feira, com a ex-colega no "Hoje em Dia".
O reencontro faz parte de uma estratégia
da emissora para disputar audiência com
o novo programa de Fátima Bernardes. A
bela abraçou e beijouChris e, em seguida,
confessou, sobre o retorno à atração: "Não.
consegui dormir nessa noite".
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"Pânico" faz funeral
de Sílvio Santos

Quem assistiu ao "Pânico na Band" no
domingo viu o clima de velório da atra

ção.A situação? O enterro do personagem
Sílvio Santos, imitação que Wellington
Muniz, o Ceará, fazia há 20anos. Recen
temente, o apresentador do SBT proibiu
o humorista de imitá-lo, citá-lo e chegar
perto dele. Sendo assim, há possibilidade
da Band ter que pagar os R$ 100 mil de
multa previamente estipulada.

• Cine Breithaupt 1
• Madagascar 3 - Dub - i4h, i5h50, ilh40 i9h30,
2ih20
• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 14h, i 6h30
• Prometheus - Leg. - i 9h, 2i h30
• Cine Breithaupt 3 _

• Sombras da Noite - Leg. - i4h40, ilh, .i9hiO, 2ih20

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Prometheus (3D) - Dub. - i 3h40
• Prometheus (3D) - Leg - i 6h20, i 9h, 2i h40
• GNC 2
• E Aí, Comeu? - Nacional- i4h20, i6h50, i9hi5, 2ih20
• GNC3
• Branca de Neve e o Caçador - Leg. - 2i h50
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - i 3h20,
i5h30, i7h40, i9h50

Tirinhas

. , �

A DlfaOL PARl'iCIPAc;Ao 00
I-tOfflEM NO CASAmEtJTo... .>

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Homens de Preto 3 (3D) - Leg - 22h
• Madagascar 3: os Procurados (3D) - Dub. - i 3h20,
i5h40, i7h50,20h
• GNC2
• Branca de Neve e·o Caçador - Leg. - 2i h30
• fv1adagascar 3: os Procurados - Dub. - i3h30, i5h30,
ilh30, i9h30
• GNC3
• E Aí, Comeu? - Nacional- i4h, i6hiO, i8h40, 2ih
• GNC4
• Sombras da Noite - Leg. - i4hi5, i6h40, tsh, 2ih40
• GNC 5
• Os Vingadores - Dub. - i 3h40
• Prometheus -Leq, - i6h20, i8h50, 2ih20
• GNC6
• Prometheus (3D) - Dub. - i 3h50
• Prometheus (3D) - Leg. - i6h30, i9hiO, 2ih50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
� CINÉPOLlS 1
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) Dub. - i 3h, i 5hiO,
i7h30,20h,22hi5B

• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub. - i 3hOO,
i5hiO, i7h30,20h,22hi5B

� CINÉPOLlS 1
• E aí, Comeu? - Nacional - i 4 anos - i 3hiO, i 5h25,
i7h40,20hiO, 22h25B

• E aí, Comeu? - Nacional- 'i3hiO, i5h25,'ilh40, 20hiO,
22h25B

� CINÉPOLlS 1
• Prometheus (30)- Leg. - i5h55, 2i h30
• Prometheus (30)- Dub. - i 3hi 5, i 8h40
• Prometheus (30)- Dub. - i 3hi 5, i 8h40
• Prometheus (30)- Leg. - i 5h55, 2i h30
� CINÉPOLlS 4
• Sombras da Noite - Leg. - i4hiO, i6h4.5, i9h20, 2ih50
• Sombras da Noite - Leg. - i4hiO, i6h45, i9h20, 2ih50
� CINÉPOLlS 5
• Os Vingadores - Dub. - ilh
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - i 4h, i 9h50,
22h30B

íanEum
eANtIO,

VISTA ISSO
E ESTEj�
NA iSREjA
� Ol'lb...

• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - i4h, i9h50,
22h30B

� CINÉPOLlS 6
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - i2hA,- i4h20,
i 6h40, i 8h55, 2i mo

• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - i2hA, i4h20,
i 6h40, i 8h55, 2i hiO

� CINÉPOLlS 7
• Homens de Preto 3 (30)- Leg. - i 6hOO, 2i h20
• Homens de Preto 3 (30)- Dub. - i 3h30, i 8h30
• Homens de Preto 3 (30)- Dub. - i3h30, i8h30
• Homens de Preto 3 (30)- Leg. - i 6hOO, 2i h20

* A - Somente sábado (23) e domingo (24) e B - Somente
sexta (22) e sábado (23)

SHOP·PING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Homens de Preto 3 (3D) - Leg. - 22Hi O
• Madagascar 3: os Procurados (3D) - Dub. - i 3h30,
i5h40, i7h50,20h
• GNC2
• Prometheus (3D) - Dub. - i 3h40
• Prometheus (3D) ) - Leg. - i 6:20 i 9:i O 2i :50
• GNC 3
• Madagascar 3: os Procurados- Dub. - i 3h20, i 5h20,
i7h20,i9h20,2ih20
• GNC4
'. Sombras da Noite - Leg. -i4hiO, i6h30, i9h30, 22h
• GNC5
• E Aí, Comeu? - Nacional - i 4 anos - i 4h30, i 6h45, i 9h,
2ihiO.

.• SALA VIP
• Branca de Neve e o Caçador - Dub. - i 3h50
• Prometheus - Leg. -i6hiO, i8h50, 2ih40

� 4.

lc"ll.�4" _...:-
Em "E aí, comeu?'; o recém separado, Fernan-
do (BrunoMazzeo) não se conforma com o

fracasso de seu casamento com Vitória (Tainâ
Muller), enquanto seu amigo Honôrio (Marcos
Palmeira), um jornalista machão casado com
Leila (Dira Paes), não para de desconfiar que
a esposa está traindo ele. Também amigo da
dupla, Afonsinho (Emilio Orciollo Netto) sonha
em ser um escritor de sucesso, tira onda de in
telectual e se relaciona com prostitutas. Juntos,
eles vão debater e descobrirqual é o papel deles
nessemundo povoado pormulheres, sejam elas
interesses amorosos ou não.

Apassagem de Paris Hilton pelo Brasil conquís
tau o coração da socialite, que fez sua estreia como

DJ no PopMusical Festival. Apesar de Jennifer Lopez
roubar a cena no palco, a patrícinha não se intimi

dou e voltou para casa feliz com sua apresentação. Já
em LosAngeles; Paris publicou noTwitter uma foto
com a bandeira do Brasil e demonstrou empolgação
com sua viagem. "Te amo, Brasil. Que viagem incrí
vel!Me divertimuito nanoite passada", escreveu.

Pedro Leonardo deve
ter festa no hospital
A recuperação de Pedro Leonardo, de

vido ao grave acidente que sofreu em abril,
está indo de vento em popa e tem surpre
endido positivamente. Com um estado de
saúde em evolução, será possível ao cantor,
receber sua família em urna pequena festa
de aniversário no próprio Hospital Sírio
Libanês. Os parentes de Pedro estão plane
jando a festa para o dia 29 de junho, quan
do o cantor fará 25 anos de idade.

Traumatizado, Latino
exige pré-nupcial

Latino está fazendo com Rayanne Mo
rais o mesmo que fez com Mirella Santos.
Ele obrigou anoiva a assinarum documen
to, que valerácorno contrato pré-nupcial,
para evitar problemas. Depois que teve de
dar boa parte de seu dinheiro para Kelly
Key, sua ex, o cantor ficou traumatizado.
Tanto que comMirella ele já ficoumais es
perto. Apesar de Rayanne não ser de uma
família pobre, ela aceitou a exigência.

Horósc P

CYl ÁRIES
-

I
-

Cuidado com a sua franqueza. Melhor não retrucar
agressões nem reclamar dos desafios. Quanto mais
rápido concluir suas tarefas, mais tempo terá para se
dedicar a outrns atividades. Fujade polêmicas no campo
sentimentaltlmbém. Cor: verde.

� TOURO

U Prefira refeições mais leves e balanceadas, senão, poderá
ter problemas de digestão e até dores. Não se inite com
as pequenas tarefas, por mais chatas que possam ser.

No romance, é melhor se calar, em vez de brigar por
bobagens. Cor: vermelho.

II GÊMEOS
Fique longe de brigas e, mesmo que enfrente alguma
discussão, deixe a raiva para trás. Evite bater de frente
com colegas no emprego. A dica é cumprir suas tarefas
sem depender de ninguém. No romance, faça algo para
manter acesa a chama da paixão. Cor: marrom.

(),::: CÂNCER
� Peça a colaboração de todos para não ficar com todas as

responsabilidades em suas costas. A boa qualidade das
relações familiares es1ará em suas mãos. Na área afetiva,
não espere que seu amor tome a iniciativa: dê o primeiro
passo. Cor: vinho.

...() LEÃo
UL No trabalho, não tenha receio de assumir uma posição

de liderança. Em casa, oriente o pessoal sobre suas
tarefas e dMda responsabilidades. Mas, evite se irritar se
o resultado não for o esperado. A dois, o clima é de muita
paixão. Cor: amarelo.

l'Yk VIRGEM
I l.f No trabalho, não arrume brigas por não realizarem

as tarefas do jeito que gostaria Ficar nervoso(a) não
vai resolver nada e pode resultar em problemas de
saúde. Na união, cuidado com brigas. Relacionamentos
desgastados podem se romper. Cor: preto.

fi UBRA
- O dia favorece as atividades que possa desempenhar

sem a ajuda dos colegas. Não convém se estressar
diante da falta de comprometimento dos demais.
Demonstre sua agilidade no ambiente profissional. Boa
fase para o campo afetivo. Cor: lilás.

m ESCORPIÃO
II L. Contenha a impaciência diante das oportunidades.

Esqueça o desejo de agarrar todas de uma só vez e
es1abeleça prioridades em seu trabalho. Pode deixar
de lado algumas obrigações domésticas. Na área
sentimental, o clima é de sintonia Cor: laranja

." SAGITÁRIO
)(.

-

Seu maior desafio será vencer a impaciência,
principalmente ao trocar ideias no ambiente
profissional. O periodo favorece�atividades em equipe,
desde que não imponha suas vontades. No setor afetivo,
cuidado para não discutir por bobagens. Cor: azul-claro.

VL CAPRiCÓRNIO
.

F Conseguirá mais visibilidade junto a pessoas influentês
no trabalho, Mas cuidado para não exigir demais e
discutir com as pessoas erradas. Se precisa de um novo

emprego, aproveite as energias do dia No romance,
bobagens podem gerar atritos. Cor: rosa.

� AQUÁRIO
� Vencer a impaciência será seu grande desafio, então,

não tenha pressa em concluir suas tarefas. Respeite o

tempo de seus colegas e mantenha a qualidade do seu
trabalho. Na união, uma pequena discórdia pode tomar
grandes proporções. Cor: rosa

'f PBXES
TI No ambiente de trabalho, não tenha pressa para

concluir tarefas e evite conflitos com colegas. Em
casa, sua agitação poderá atrapalhar o andamento das
atividades: acalme-se. Na paixão, sua ansiedade pode
gerarmal-entendidos. Cor: tons claros.
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Parabéns para
Édison Pinter (Deda),
integl"allte do grupo
de dança Laços de.

Tradição. de Corupá, que
aniversariou dia 19.
Os amigos enviam
muitas felicidades

Os avós Inês e José e

demais familiares e

amigos desejam muitas
felicidades para a gatiuba
Carolina Bridaroli, que
completou mais um ano

de vida no dia 25

A Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica Ciência e Artes, de Jaraguá do Sul,
realizou dia 23, cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental da Associação
Cultural e Beneficente que leva o mesmo nome da Loja, em seu terreno no

bairro João Pessoa. No local será construída a sede da entidade, com previsão
de abertura por ocasião do jubileu de prata. da Loja, que ocorrerá em 2030

Parabéns a
João Carlos
Gottardi que
aniversariou
dia 23� .

Felicidades
e sucesso

é o que
desejamos
familiares e

amigos

GabrielaK.
de Almeida
comemora

aniversário
hoje e recebe
o earinho do

pai Pedro, da
mãe Ester, da
irmã Eloisa,
sobrinho Yuri
e cunhado
.Jean. Parabéns
e muitas

a1egrias_!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



WWW.�iOdOPovo.com.br
. I

Eco
ustentável :®>

alOVITA
TecnologiasSuste�5

4732737191
www.biovita.com.br

Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

Cinco lições preciosas da
Rio+20 para empresários

Durante quatro dias, durante o Fórum de
Sustentabilidade Corporativa no Rio de

Janeiro, mais demil executivos discutiram
o papel do setor privado na busca por
um mundo mais sustentável. Organizado
pelo Global Compact - iniciativa da ONU
em parceria com o setor privado para
disseminar práticas de responsabilidade
socioambiental dentro das empresas -,

o encontro traçou algumas tendências
que já norteiam as príncipaís lideranças
empresariais globais e outras que precisam
ser reforçadas, dentre as quais:

.

'eASustentabilidade naCadeia de
Fornecimento - Gerenciar os impactos
sociais, ambientais e econômicos dos
stakeholders é um componente chave para
o desenvolvimento sustentável, e ummeio
das empresas daremmais um passo - um

senhor passo, deve-se dizer - no caminho da
produção verde. O intuito principal é evitar
que deslizes coloquem em xeque todos os
esforços sustentáveis de uma corporação
frente ao mercado, como o caso do flagrante
de trabalho escravo num dos fornecedores da
gigante do varejo demodaZara.

• Emissão de Relatórios de Sustentabilidade -

Uma das formasmais eficazes e transparentes
demostrar o quanto a empresa está
empenhada emmudar a forma de fazer
negócios e prestar contas com a sociedade
e omercado a respeito de suas práticas
sacioambientais é publicar relatórios de
sustentabilidade. Outra tendência emergente
nos negócios é a integração dos relatórios
empresariais, unindo informações financeiras
da companhia com dados socioambientais e

de governança corporativa.

• Valorização do Capital Natural- A
preservação do capital natural virou regra

®

BIOCHEM
Química

4732737191
www.biochem.com ...br

nas empresas ecologicamente responsáveis,
que já começam a contabilizar o uso
que fazem dos recursos da natureza. Um
reflexo de uma ideia que veio de vinte anos

atrás, surgida na ECO-92, que enfocou :
a importância do.ambiente natural e as

prestações de serviços, o capital natural, para
sustentar a existência humana. O assunto

ganhou corpo e angariou apoio forte no
meio empresarial nos últimos anos.

• Uso responsável da água - AONU

(Organização das Nações Unidas) estima
que cerca de' 800 milhões de pessoas
no mundo sofrem com falta de acesso à
água potável, e 2,5 bilhões carecem de
saneamento básico. Devido ao crescimento
populacional, a urbanização e as tendências
de industrialização e as mudanças
climáticas, dois terços da humanidade
viverão em regiões com carência de água em
2025. Diante de um cenário como este, não é

possível as empresas fecharem os olhos para
usos irresponsáveis deste precioso recurso
em suas operações.

• InovaçãoVerde - Tecnologias mais limpas e

eficientes podem ajudar a reduzir o impacto
ambiental das empresas e ainda gerar ganhos
financeiros. Para se ter uma ideia, com seu

plano de sustentabilidade a Unilever chega a

economizar 10milhões de dólares todos os
anos. E o planeta, claro, também se beneficia.
A sua fórmula para lavar roup-as "com apenas
um enxágue" economiza emmédia 30 litros
por lavagem e já é usada em 12,5milhões de
lares no mundo inteiro. Já a GeneralMotors
economizoumais de US$ 30milhões em seis
anos com seu programa de produtividade dos
recursos, que também reduziu o volume de
resíduos em 40%. Conhecimento e inovação
serão os principais fatores da sustentabilÍdade
social e corporativa nos próximos anos.
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o av.ião �'Solar lnlpulse"
O avião "Solar Impulse", que possui a envergadura de umAirbus
340 e o peso de uma-caminhonete (1.600 quilos), é equipado com
12 mil células fotovoltaicas que cobrem suas as_as, captando e

transferindo a energia solar a quatro baterias, permitindo desta
forma autonomia de voo de até cinco horas seguidas. Fabricada
em fibra de carbono, a aeronave é o resultado do trabalho em
equipe de 70 pessoas e 80 sócios, e teve sua viagem inaugural a
convite daAgência da Energia Solar do Marrocos, País que
planeja a construção de cinco parques solares até 2020.

DIVULGAÇÃO

Recarga de celular em
um poste solar de rua
Quem costuma circular por aeroportos, sabe bem que se
precisar recarregàr o celular ou o tablet pode contar com pontos
específicos para tal, sem pagar nada. Imagine agora fazer a
mesma coisa só que no meio da rua e ainda esperar a recarga'
total do aparelho sentado num banquinho ou bebericando café?
É isso o que propõe o estúdio de design nova-iorquino Pensa, que
desenvolveu um conceito brilhante para recarga de dispositivos
portáteis nas ruas da cidade. Trata-se do "Charge Street", um
carregador alimentado por energia solar que pode ser acoplado
amobiliários urbanos, como postes e placas de sinalização,
com saída USB onde os pedestres podem simplesmente
conectar seus dispositivos portáteis e recarregá-los.

Queila ..� ..
iiiIIJIIlIi_�LU8BI1D_ é e 58%

Cerca de metade dos 13,3 mil hectares desmatados neste
importante bioma em 2011 ocorreu em terras mineiras,
conforme dados do ''Atlas dos Remanescentes Florestais da
MataAtlântica", divulgado pela Fundação SOS MataAtlântica
em parceria com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais). O desmate total na região daMataAtlântica
-vegetação de florestas, de mangues e de restingas (cobertura
vegetal rasteira próxima ao mar) que aparecem em 17 Estados
brasileiros - equivale a mais de IS'mil campos de futebol.O
número total caiu 58% em relação ao levantamento de 2010,
quando o desmate atingiu 31,19 mil hectares.
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

Mudança de época
Tudo começou com a caí

da do Muro de Berlim e a

posterior implosão do bloco
soviético. Naquele momento,
a maioria dos países latinoa-·
mericanos davam os primeiros
passos no caminho da recupe
ração democrática, num per
curso em que o ciclo neoliberal
se acentuava como alternativa
econômica. Tal contexto criou
a oportunidade para a chega
da ao poder, poucos anos de
pois, de uma nova esquerda.
O que parece uma incongru
ência possui uma explicação
muito simples: desaparecido o

risco de que os governos sul
americanos caíssem nas redes
de Moscou na sua estratégia
planetária, fez com que os Es
tados Unidos deixasse de se

preocupar com seu tradicional
fundo de quintal, embarcando
em guerras longínquas. Desse
modo, abriu-se um vácuo de
influência na América do Sul

.' - possibilitando um espaço de
autonomia inédito - que per
mitiu um giro à esquerda que,
num outro momento, de plena
Guerra' Fria, Washington teria
desarticulado por meio de gol
pes de Estado, ação contumaz

que todos conhecemos.
No entanto, ocorreu uma

transformação fundamental,

num processo histórico pro
fundo que se manifestou num

clima de mudança de época,
que revela o desmoronamen
to de regimes supostamente
exitosos; além de uma sensa

ção de angustia e perplexidade
que levou às sociedades latino
americanas a explorarem novas

alternativas políticas. A evidên
cia é inquestionável.

Se na América do Sul vives
sem cem pessoas, oitenta esta
riam sob governos de' esquerda.
Se a América do Sul tivesse cem

quilômetros quadrados de su

perfície, oitenta e um pertence
riam a países governados pela
esquerda. Se o produto bruto
sul-americano fosse de cem dó
lares, noventa seriam maneja
dos por ministros de economia
de esquerda. Mais ainda, se na

América do Sul houvesse cem

militares, sessenta e cinco teriam
como comandante em chefe

presidentes de esquerda. Se se

produzissem cem barris de pe
tróleo, noventa estariam contro
lados por governos de esquerda.
O novo tempo político que vive
a região, que alguns qualificam
de populista, e outros como um
processo pós-neoliberal, não é
resultado de um acidente histó
rico transitório limitado a alguns
países, como é o caso da Revolu-

ção Cubana em 1959, o triunfo
de Salvador Allende em 1970 ou

a vitória Sandinista em 1979. A

situação é diferente. Em pouco
tempo, quase toda Sul-América
deixou para trás a etapa neolibe
ral e escolheu líderes e partidos
políticos que propunhamum ca

minho distinto. Tudo gira, apesar
dos' problemas titânicos, sobre a

construção de um novo modelo
de desenvolvimento econômico,
no qual a luta contra a pobre
za e a desigualdade deveria ser

o parâmetro com o qual fosse
medido o sucesso ou fracasso
dos governos da nova esquerda.
Mesmo assim, seus rasgos essen - .

ciais são assumidos como uma

corrente política que prioriza,
antes de tudo, a luta pela igual
dade social- sobretudo em rela
ção ao Estado e sua intervenção
na economia - perante uma di
reita q!le concebe as hierarquias
sociais como naturais e até posi
tivas, sempre centradas apenas
no mérito do esforço individual.
De qualquer forma, trata-se de
unia esquerda distinta, flexível,
pragmática e reformista, que
procura avançar lentamente na

construção de sociedades mais
justas. Nisso reside grande par
te do seu paradoxo encantador,
quemobilizamultidões carentes
rumo a um futuro mais humano.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N". 11/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, con
forme a lei Federal na. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de
licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de PreçosnO 11/20.12-PMS, Processo de licitação na. 58/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação
por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamen
tos), de pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro, Schroeder I, neste MuniCípio de Schroeder/SC, compreendendo
a área total' de 9.273,75m2, de acordo com o Convenio na 6298/2012-7, com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional de Jaraguá do Sul - SDR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrantedeste Contrato, como se transcrito fosse.
Empresa vencedora: CONPlA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO lTDA, inscrita no CNPJ sob o n", 82.130.170/0001-
55.
Valor da proposta vencedora: R$ 702.637,26 (setecentos dois mil e seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).
Schroeder, 22 de junho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato n", 92/2012-PMS
Modalidade Tomada de Preços n", 11/2012-PMS, Processo de licitação na. 58/2012-PMS,
Contratante: MUNiCípIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o na. 83.102.491/0001-09, coni paço municipal na Rua
Marech ai Castelo Branco, na. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO lTDA, inscrita no CNPJ sob o na. 82.130.170/0001-55,
estabelecida na Rodovia BR 280, Km 33, Bairro Hinga, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.245-
000.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos), de pavimentação asfáltica da Rua Rio de Janeiro, Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC,
compreendendo a área total de 9.273,75m2, de acordo com o Convenio n? 6298/2012-7, com a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e
demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que
faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 702.637,26 (setecentos dois mil e seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).
Data da Assinatura: 22/06/2012 - Vigência: 31/12/2012

.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Do leitor

Contas de água
Sobre reportagem no jornal

O Correio do Povo em 22 de
junho de 2012, o Samae escla
rece que desde o ano 1999 as

'faturas de água são impressas
através do coletor de dados que
realiza a leitura no local do hi
drômetro e imprime e entrega a

fatura simultaneamente. Dife
rente do que diz a reportagem,
quando o morador em questão
afirma que não recebia a conta

de água. O Samae afirma ainda
que esta situação nunca ocor

reu, pois consultando o cadas
tro deste cliente observa-se que
todas as faturas de água foram
pagas através da via original
que é entregue diretamente na

casa do cliente.

AnaCarolina B. S.
Itgur, lIssessoria de
Comunicação Samae

�� MARISOl S.A.
,,, Companhia Aberta - CVM nº 8486Monsot CNPJ nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

Convidamos os Senhores Acionistas da Marisol S.A. a reunirem-se na sede social da Companhia, na
Rua Bernardo Dornbusch, n' 1300, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), no dia 10 de julho de 2012 às
11 hOOmin, com o objetivo de deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administração para resgate de
949.126 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, das quais 15.590
ordinárias e 933.536 preferenciais, pelo mesmo preço por ação alertado no âmbito da oferta pública de
aquisição de ações em circulação de emissão da Marisol, visando ao cancelamento do seu registro de
Companhia Aberta, cujo leilão foi realizado no dia 04 de junho de 2012 ("OPA"), ou seja, R$3,05, ajustado
pela Taxa SELlC acumulada, pro rata tempo ris, desde a data de liquidação da OPA, ocorrida no dia 08 de
junho de 2012, até a data do efetivo pagamento do preço do resgate, nos termos do item 5.2. do Edital
da OPA, publicado em 04 de maio de 2012, e em conformidade com o disposto no Parágrafo Quinto
do Artigo 4º da lei no 6.404/76 ("Resgate das Ações Remanescentes"). Caso o Resgate das Ações
Remanescentes seja aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, o efetivo pagamento do preço do
Resgate das Ações .Remanescentes ocorrerá em até 15 (quinze) dias contados da data da realização de
tal Assembleia, por meio de uma agência do Banco Bradesco S.A., que manterá em depósito os valores
correspondentes do referido res-gate. Informações Adicionais: Todos os documentos e informações
necessários ao exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-se à disposição na página da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (www.brnfbovespa.com.br) e da
Companhia (www.marisolsa.com.br).nainternel. Documentos exigidos para que os acionistas sejam
admitidos à Assembleia: a) Os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de
depósito das ações da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de
custódia das ações, para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia; e b)
Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja
acionista, administrador da Companhia ou advogado e a procuração deve conter os requisitos elencados
na lei 6.404/76.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de junho de 2012
Vicente Donini - Presidente do Conselho de Administração

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO N° 02/2012

o ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
- Processo Licitatório n° 02/2012
- Modalidade: LEILÃO
- Objeto: VEíCULO CLlO SEDAN AUT 1.6, 5 PORTAS, ANO MODELO
2008.
- Data da Abertura: 19/07/2012
- Horário: 09:00 horas
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no site www.issem.com.
br, ou através do telefone 047- 3370-8650 - Setor de licitações ou e-mail
compras@issem.com.br.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

MUNiCíPIO DE CORUPÂ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÂ
EXTRATO DE CONTRATO 131/12

Processo de licitação n? 095/12
Modalidade Tomada de-Preço n° 006/12
CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o n?
83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro,
Corupá - SC.
CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

03.620.927/0001-12 e inscrição Estadual n". 253.992.443, estabelecida na Rua Ané
lia Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270-000, Município de Guaramirim,
Estado de Santà Catarina
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para terraplana
gem, drenagem pluvial e pavimentação asfáltica e obras complementares do lotea
mento habitacional do Bairro Bomplandt, no Município de Corupá, conforme memo

rial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Processo
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.083.743,57 (Hum Milhão e Oitenta e Tres Mil e Sete
centos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta e Sete Centavos), correspondente ao

objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento.
Data da Assinatura: 25/06/2012
Data da Vigência: até 90 dias após emissão da Ordem de Serviço.
Corupá, 25 de Junho de 2012.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBUCAFEDERATIVAOOBRASIL-FSTADODESANfACATARINA
•
Tabelionato do Munícípío e Comarca deGuaramirim - CHRlSTAINGEHIILEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918- Telefone:(47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 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 partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e
registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fatode 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 daServentiaou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 32723 Sacado: ANlDNlO MARCOS ENGElMANN CPF: 730.076.339-15 Endereço: RuaArmide DelaiWeber nO s/n,
Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQMAQUINAS E FERRAMENIl\S lIDA CNFJ: 10.663.510/0001-00 Número
do Título: 011552-05 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA DataVenci
mento: 13/06/2012 Valor. 290,01 liquidação apósaintimação:R$11,60, Condução: R$5,00, Diligência: R$23,20,Edital: R$15,00
Protocolo: 32842 Endereço: RuaArmide De!aiWebern' s/n, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS
E FERRAMENIAS lIDACNFJ: 10.663.510/0001-00 Número do Título: 012368-03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por in
dicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 15/06/2012 Valor. 218,88 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTFSTO
Nos termos do artigo IS 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 Cartório, para pagamento
no praw de 3 (três) dias úteis, a centar desta publicação, sendo facuitado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa dentro do praw legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTFSTO:

Apontamento: 212793/2012 Sacado: ADEMAR GANSKE Endereço: FSTRADA GUARAJUVA3369 - CORU
PA-SC - CEP 89278-000 Credor. ROBERTO JANKOWSKI ME Portador. - Espécie: DMI - N' 'TItulo: 0962
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 380,57 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$24,01
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 35,60 - Diligência: R$ 79,96

Apontamento: 212947/2012 Sacado:ALEOO GROSKlAGS Endereço: RUAADELEMARQUARDT 144 - la.

raguá do Sui-SC - CEP: 89251-000 Credor.MADm COMERDO DECOMPENSADOS E lAMINADOS l1DA
Portador. - Espécie: DMI - N''TItulo: 2141573-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 495,65 Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$24,69 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 435,80 - Juros:
R$ 1,59 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 212788/2012 Sacado: AMADEU WURENCO ALVES Endereço: RUA PAUW LUNDNER
CASA 65 - SCHROEDER-SC - CEP: Credor. TEREZINHANEUMANN Portador: - Espécie: CH - N' 'TItulo:
M-0000027 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 590,64 Datapara pagamento: 26 de junho de2012Valor
R$52,43Descrição dos vaiares: Valordo título: R$ SOO,OO - Juros:R$ 29,33 Emolumentos: R$II,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 213029/2012 Sacado: ANALUDAGUIMARAES ME Endereço: RUA JOSE THEODORO m
BEIRO 244 - Jaraguá do Sui-SC - CEP: 89258-000 Credor. OESAmM E REPRES lIDA Portador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: 2336094U - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 245,06 Data para pagamento: 26 de junhode 2012Valor R$23,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 191,48 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 212902/2012 Sacado: BALMAQ EQUIPAMENTOS lIDA Endereço: RHENmQUE PIAZERA
103 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor. URANO INDUSTmA DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS ELETR
Portador. - Espécie: DMI - N''TItulo: 16885 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 643,75 Data para paga
mento: 26 de junho de 2012Valor R$24,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 595,SO - Juros: R$ 0,99
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212519/2012 Sacado: BEVILAQUAREPRESENTACOES lIDA Endereço: R:ALFREDO CAR
WSMEIER 180 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-640 Credor. RE.FERRARI DA lIDA Portador. - Es
pécie:DMI - N'Tirulo: 03181- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.649,75 Data para pagamento: 26 de
junho de 2012ValorR$29,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.586,72 - Juros: R$ 6,34 Emolumen
tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 212889/2012 Sacado: CUBICAARQUITETURA DE CONSTRUCOES lIDA Endereço: RUA
MARECHAL FWmANO PEIXOTO 59 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-150 Credor. COOF. ECON. CRED.
MUT. PROFS.CREAFSTADODESANfACAIARINA Portador. - Espécie: CH - N'Titulo: 000049 3 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 20.680,59 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$656,43 Descri
ção dos vaiares: Valor do título: R$ 20.000,00 - Juros: R$ 633,33 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212701/2012 Sacado: D PRAMALHAS lIDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO 1061-
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89f58-000 Credor. NATIVA FlTNESS IND C CONF lIDA Portador. - Espécie:
DMI - N' 'TItulo: 759 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 478,38 Data para pagamento: 26 de junho de
2012ValorR$25,07Descrição dos valores: Valor do título: R$ 423,65 - Juros: R$1,97 Emolumentos: R$l1,60
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Apontamento: 212776/2012Sacado: D PRAMALHAS lIDA Endereço: RJOSETHEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor. JARTEX INDUSTmA TEXT lIDA EPP Portador. - Espécie:
DMI - N' TItulo: 10053 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.484,20 Data para pagamento: 26 de junho
de 2012Valor R$34,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.420,15 - Juros: R$11,29 Emolumentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 212790/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS l1DA ME Endereço: RUA DOS [MIGRANTES
500 - Jaraguá do Sui-SC - CEP: 89254-430 Credor: FONTE SECURlTIZADORA S/A Portador. GPTECH IM
PORTE COM DEEQUIP INDUSTRWS Espécie: DM}- N''TItulo: 0182 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 4.29�,70 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$I88,49 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 4.067,00 - Juros: R$ 165,39 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 212845/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS lIDA ME Endereço: RUA DOS [MIGRAN-

Data Vencirriento: 24/09/2012 Valor. 495,60 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 32294 Sacado: LEONlDES BRUNO BOGO ME CNFJ: 83.108.862/0001-07 Endereço: Rua Benjamin Constant
nO s/n', Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO lIDA CNPJ:
06.224.121/0001-01 Número doTítulo: 04001433800 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENDA GUARAMImMDataVencimento: 01/06/2012 Valor. 1.931,00 liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, !'dital: R$15,00

Protocolo: 32572 Sácado: LUOENEDAPAlXAO UMAME - REFRIGERAÇÃO CINCO S CNFJ: 09.319.410/0001-74 Endereço: RuaVílíbaldoBruehmulier nO 101, llha da Figueira, 89270-00,Guaramirim Cedente: ROYA!STARDOBRASIL l. E C. DECOMPONEN
TES PL\STICOS CNFJ: 69.224.004/0001-50 Número do Título: 000002996 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMImM DataVencimento: 09/06/2012 Valor: 68,04 liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32884 Sacado: MAROO JOSE KOCH CPF: 947.790.749-91 Endereço: Rua28 deAgosto n' s/n, Esperança, 89270-000,Guaramirim Cedente: GIRO BIKE lIDA CNFJ: 10.819.288/0001-84 Número do Título: 56546/008 Espécie: Duplicata deVenda
MercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 11/06/2012 Valor. 260,00 liquidação após a intima
ção: R$11,60, Condução: R$5,00, Diligência: R$23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32532 Sacado:MARClO KWSOWSKICPF: 021.003.649-44 Endereço: Rodovia SC 474,Km29 nO s/no,Massaranduba
Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente: COMEROO E INDUSTmA SCHADECK SA CNFJ: 85.378.503/0020-10 Número do
Título: 005370-02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMImM DataVencimento: 31/03/2012 Valor: 1.497,04 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 50,76, Diligência:R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 31840 Sacado: MARClO MORA1D DA COSTh CPF: 347.508.858-43 Endereço: Rua306 n° 118, Caixa d'Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANlF - BANCO INTERNADONALDO FUNCHAL (BRASIL), S.A. CNFJ: 33.884.941/0001-94 Número
do Título: 504729799 Espécie: Céduia de Crédito Bancátio por IndicaçãoApresentante: BANlF - BANCO INTERNADONAL DO
FUNCHAL (BRASIL), SA DataVencimento: 19/12/2011 Valor. 14.449,38 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$22:76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 32819 Sacado: MARCIO PEREIRA SAVERO CPF: 815.199.861-72 Endereço: Rua Jacob Reinert n" sn, Rio Branco,
89270-000, Guaramirim Cedente: RI< HINOKUMA COM. EQUIPAMENTOS EPP CNFJ: 03.022.836/0001-65 Número do Título:
000009-06 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/06/2012
Valor. 500,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 32617 Sacado: MARCOS RUDINEI DA SILVACPF: 935.561.449-72 Endereço: RuaPutanga nO I, Putanga, 89270-000,
Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SJCREDI SA CNFJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título: 0006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 07/06/2012 Valor. 1.998,40
liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 27,20, Diligência:R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32577 Sacado:MAmAREINILDEMARTINIBEI1DNIME CNFJ: 00.762.387/0001-13 Endereço: Est GeralBraço Cam
pinas nO S/N, Braço Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: FlSCOBRAS - EDITORA E DISTmBUIDORA DE REVISThS
CNFJ: 13.614.174/0001-96 Número do Títuio: VSCOO2612AEspécie: Duplicata deVendaMe.rcantil por Indicação Apresentante:BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMImM DataVencimento: 14/05/2012 Valor. 150,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 86,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32865 Sacado: SfARC MONTAGEM INDUSTmAL I1ÍJACNFJ: 08.815.806/0001-40 Endereço: Rua Luis Antonio Borinelli nO 67, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: GUMZ CONIl\BJUDADE E CONSucrOmA EMPRESAmAL lIDACNFJ:
07.137.236/0001-13 Número do Título: 9200132300 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 11/06/2012 Valor. 635,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência;R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32608 Sacado: USINAGEM SAFANELU lIDA ME CNFJ: 14.765.231/0001-09 Endereço: Rua Alto Guarani MI
rim nO slt«, Guarani MIrim, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO DO FSfADO DO mo GRANDE DO SUL SA CNFJ:
92.702.067/0001-96 Número do Título: I 051621 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCOBRADFSCO SA DataVencimento: 08/06/2012 Valor. 336,11 liquidação após a intímação: R$l1,60, Condução: R$ 44,10, Dili-
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Guaramirim, 26 de junho de 2012.

CHmSTAINGE HlLLEWAGNER, interventora

/

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - FSTADO DE SANfA CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- SC Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

Protocolo: 32654 Sacado: OAUDIO ROBERTO PEREIRA CPF: 043.837.309-06 Endereço: Rodovia Guilherme Iansen n' 100,
Centro Pequeno, 89108-000, Massaranduba Cedente: BVFlNANCElRA S/A C.El CNFJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
251021690 Espécie: Cédula deCrédito Bancátio por indicaçãoApresentante: SERGIO SCHillZE EADVOGADOSASSOQADOS
DataVencimento: 12/02/2012 Valor. 3.432,60 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,Edital: R$15,00

Protocolo: 32393 Sacado: CLUBEDOSCARROCEIROS 13 DEMAIO CNFJ: 10.504.070/0001-30 Endereço: Rua 13 deMaio Baixo nO
s/n°, 13 de Maio Baixo, 89108-000, Massaranduba Cedente: MUillFACTO FACTOmNG lIDACNFJ: 00.998.568/0001-54 Número
do Título: S05-B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
01/06/2012 Valor.1201,SO liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 68,54, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 32850 Sacado: CffiSTlNA FRANCIEU l.AZZARIS JANNlNG CPF: 061.798.049-74 Endereço: Rua Integração n° s/
nO, Não Informado, 89270-000, Guaramirim Cedente: MGRB TINTAS lIDA ME CNFJ: 03.492.863/0001-11 Número do Tftulo:
39970/3993 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
15/06/2012 Valor. 310,40 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,2�, Edital: R$15,00
Protocolo: 32578 Sacado: DIONEI CAIQUEALVESVEIGACPF: 087.880.469-52 Endereço: llha da Figueira n" 4, llha da Figueira,89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE UVRE ADMISSÃO DE ASSOQADOS DE GUARAMImM -

CREVISC CNFJ: 10.143.743/0001-74 Número do Título: 00321/0002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDAGUARAMImMDataVencimento: 07/06/2012 Valor. 68,00 liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 32451 Sacado: IRANDlTOMAZELU CPF: 384.114.409-82 Endereço: FSTRADA2' BRAÇOn'S/N, 2"Braço, 89108-000,Massaranduba Cedente: AGROPECUAmA GIRASSOL lIDA EPP CNFJ: 80.162.019/0001-73 Número do Título: 1/3003 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMImMDataVencimento:
05/06/2012 Valor.I.542,60liquidação após a intímação: R$11,60, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 32693 Sacado: IVANlLDE DE BARROS SILVANO CPF: 555.955.299-20 Endereço: RuaMarcionilo dos Santos n' 282,
Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMERDO E REPRESENTAÇÃO BENUITI lIDA CNFJ: 72.482.102/0001-00 Nú
mero do Título: 06338852 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAlXAECONOMICA FEDERAL DataVencimen
to: 05/06/2012 Valor: 60,92 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 32661 Sacado: JCLPINTIJRAS EJATEAMENTOS lIDA - MECNFJ: 02.473.951/0001-03 Endereço:Rua Pedro Francisco
Klein nO 605, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: RUDNlCK & CIA lIDA CNFJ: 84.704.4!0/0003-75 Número do Título:
01876801FA Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MJmM Data Vencimento: 09/06/2012 Valor. 554,14 liquidação após a intímação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 32337 Sacado: )UfA)ENSEN CPF: 455.798.069-49 Endereço: Rua Patrímonío n° 1708, Patrímonío, 89108-000,Mas
saranduba Cedente: ODADE REVENDEDORA DE GAS lIDACNFJ: 00.111.117/0001-42 Número doTítulo: 18470 Espécie: Du-

.

plicata de Venda Mercantil por indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMImM Data Vencimento:
27/05/2012 Valor. 57,00 liquidação após a intimação:R$II,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 32638 Sacado: JUVENIL JOSE DOS SANlDS CPF: 682.894.409-34 Endereço: Rua GuilhenneTomelin n" 87, Caixad'Agua, 89270-000, Guanunirim Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DlSTmBUIDORA CNFJ: 07.573.244/0001-02 Nú
mero doTítulo: 5207.1/5Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante: BANCO SANfANDER (BRASIL) SA

TES SOO - Jaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-430 Credor. FONTE SECURlTIZADORA S/A Portador. SOLUSI
SOLUCOFS EM USINAGEM lIDA Espécie: DMI - N' 'TItulo: 229 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
4.280,78 Data para pagamento: 26 de junho de 2012ValorR$177,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 4.065,00 - Juros: R$ 154,47 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 2128SO/2012 Sacado: DUTECH ROBaTICS lIDAME Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
500 -Jaraguãdo SuI-SC - CEP: 89254-430Credor. FONTE SECURlTIZADORAS/A Portador. SOLUSISOLU
COES EM USINAGEM lIDA Espécie: DMI - N° TItulo: 225 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.125,17
Data para pagamento: 26 de junho de 2012ValorR$68,96Descrição dos vaiares: Valor do título: R$1.020,00
- Juros: R$ 43,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$24,01
--------------------------------------------------_------------------------------------------------------�\.-----------------
Apontamento: 212825/2012 Sacado: GUILMARA PIRES Endereço: RUA-SAUDADE 92 FUNDOS - CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Credor. HORIWNTETURTUmSMO Portador. - Espécie:DMI - N'Título: 139/01
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 599,60 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$23,95
Descrição dos vaiares: Valordo título: R$ 510,00 - Juros: R$ 0,85Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45 -

Apontamento: 213062/2012 Sacado: ILETE BWEDORN ICRUGER Endereço: RUA GUSThVO GUMZ 548
- Jaraguá do Sui-SC - CEP: 89261-700 Credor. SANlDS E AMARANTE COMERCIAL lIDA ME Portador.
- Espécie:DMI - N'Tirulc: 000302004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 217,25Data para pagamento:
26 de junho de 20l2ValorR$23,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,80 - Juros: R$ 0,45 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 213063/2012 Sacado: KARINE pmSQLA GROSSKOPF Endereço: RUAARMANDO FREN
JEL 2108 - Jaraguá do Sui-SC - CEP: 89250-000 Credor. SANlDS E AMARANTE COMERCIAL lIDA ME
Portador: - Espécie: D_MI - N' TItulo: 000296004 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 165,06 Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Va1or R$23,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 105,00 - Juros:
R$ 0,31 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$22,45

Apontamento: 212816/2012 Sacado: LC EMBALAGENS lIDA EPP Endereço: RUAERWINO MENEGOT
TI 1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor. UNK COMEROAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA lIDA Portador. - Espécie: DMI - N'Tttulo: 60149-5/12 - Motivo: falra de pagamentoValor. R$ 9.131,82 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$32,16 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 9.069,19 - Juros: R$ 9,06 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212654/2012 Sacado: LC EMBALAGENS l1DA EPP Endereço: RUA ERWINO MENEGOTI1
1460 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor. UNKCOMERCIAL IMPORTADORA E EX
PORTADORA lIDA Portador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 58763-9/12 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 13.594,22 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Va1or 8$45,63 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 13.518,12 - Juros: R$ 22,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 213040/2012 Sacado: MARQO ADmANO ICRONBAUER Endereço: RUAWAITER MAR
QUARDT 363 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor. W P JUNIOR & DA lIDA Portador. EUZEfE
WPES DE BmTO Espécie: DMI - N' Titulo: 511 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 454,91 Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$24,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 411,39 - Juros: R$
0,95 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 212539/2012 Sacado: MImAN IVONETE PEREIRA DA SILVA Endereço: PREEJOSE BAVER
1555 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-100 Credor. INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDI
MENT Portador. - Espécie: DMI - N'Tirulo: 17200 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 224,98 Data para
pagamento: 26 dejunho de 2012Valor R$24,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162,58 - Juros:
R$ 1,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 212846/2012 Sacado: MOVEIS DWK lIDA Endereço: ROD PREFEl1D ENGELBERT OES
CHLER 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. MOVELFIX lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' TI
tulo: 0007768-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.919,88 Data para pagamento: 26 de junho de
2012Valor R$38,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.816,00 - Juros: R$ 15,13 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212847/2012.Sacado: MOVEIS DWK lIDA Endereço: ROD PREFEl1D ENGELBERT
OFSClILER 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. CATARINAO COMERCIO DE MADEIRAS lIDA
Portador. - Espécie: DMI - N'TItulo: PD95/03 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.464,04 Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$30,39 Descrição dos vaiares: Valor do titulo: R$1.368,00 - Juros:
R$ 7,29 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212858/2012 Sacado: MOVEIS DWKl1DA Endereço: RODOVIA BR 280 N 561 - CORUPA-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SCHROEDER

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇOS N°. 03/2012 - FMS
PROCESSO LlCITATORIO N°.
19/2012·FMS· TIPO: MENOR
PREÇO POR GLOBAL
OBJETO: contratação de empre
sa especializada em serviço de
processamento de dados para
a secretaria municipal de saúde
e assistência social, incluindo a

administração do banco de da
dos, assessoramento ao usuário
na utilização de telas de entrada
e saída de dados, consultoria e

treinamento para uso da ferra
menta, sem limites de quantidade
de estações de trabalho, confor
me ANEXO VIII - TERMO RE
FERÊNCIA, deste instrumento
convocatório.
Recebimento dos Envelopes e

Credenciamento até: 12 de ju
lho de 2012 às 8h45.
Abertura do Processo: 12 de ju
lho de 2012 às 9h.
Local:.Setor de Licitações da Pre
feitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem com_o
mais informações poderão ser

obtidas no site da Prefeitura Mu
nicipal (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licita
ções de segunda a sexta - fei
ra das 07h30min às 12h e das
13h30mim às 17h. Fone/fax
(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail:
licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 26 de junho de 2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

SC - CEP: 89278-000 Credor. MERCANTIL RAOU COM E REPR lIDA Portador. - Espécie: DMI - N' 'TItu
lo: 22772 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 601,47 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor
R$24,29 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 511,53 - Juros: R$I,19 Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212871/2012 Sacado: MOVJ'IS DWK lIDA Endereço: ROD PREFEl1D ENGELBERT OES
ClILER 561 - CORUPA-SC - CEP 89278-000 Credor. MANNFS lIDA Portador. - Espécie: DMI - N'Titulo:
0064812 01- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 778,07 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor
R$26,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 685,44 - Juros: R$ 3,88 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital:'H$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 212872/2012 Sacado: MOVEIS DWK lIDA Endereço: ROD PREFEl1D ENGELBERT OES
CHLER 561- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. MANNFS lIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo:
0060883 02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 778,75 Data para pagamento: 26 de junho de 2012Valor
R$27,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 685,44 - Juros: R$ 4,56 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212874/2012 Sacado: MOVEIS DWK lIDA Endereço: ROD PREFEITO ENGELBERT OES
ClILER 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. ICOMAP PARANAEN - COM MAD LIDA Portador.
- Espécie: DMI - N''TItulo:.2732-2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.327,69 Data para pagamento:26 de junho de 2012ValorR$30,48Descrição dos valores: Valor do título:R$1.231,56 - Juros: R$ 7,38Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$'23,IO Condução: R$ 23,20 - Diligência:.R$ 51,45
Apontamento: 212832/2012 Sacado: MOVEIS DWK lIDA - ME Endereço: RODOVIA BR 280 PREFEITO
ENGELBERT 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: COMPENSADOS BONARDI lIDA Portador.
Espécie: DMI - N'Título: 5119-001/2 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 3.676,38Data para pagamento:26 de junho de 2012ValorR$31,45Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 3.579,28 -Juros; R$ 8,35Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212833/2012 Sacado: MOVEIS DWK ITDA - ME Endereço: RODOVIA BR 280 PREFEITO
ENGELBERT 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. DIOXYL REVESI1MENTOS QUlMICOS lIDA
Portador. - Espécie: DMI • N' 'TItulo: 047387CNES - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 872,49 Data para
pagamento: 26 de junho de 20l2Valor R$24,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 781,92 - Juros:
R$I,82 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212834/2012 Sacado: MOVEIS DWK lIDA - ME Endereço: RODOVIA BR 280 PREFEITO
ENGELBERT 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. DIOXYL REVESI1MENTOS QUlMICOS lIDAPortador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 04844,2ANFS - Motivó: falta de pagamentoValor. R$ 884,93Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$24;48 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 594,80 - Juros:
R$1,38 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212835/2012 Sacado: MOVEIS DWK lIDA - ME Endereço: RODOVIA BR 280 PREFEl1D
ENGELBERT 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. DIOXYL REVESI1MENTOS QU[MICOS lIDA
Portador. - Espécie:DMI - N' 'TItulo: 047931BNES - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 490,18Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$24,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,50 - Juros:
R$ 0,93 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 212859/2012 Sacado: MOVEIS DWK ITDA - ME Endereço: RODOVIA BR 280 PREFEITO
ENGELBERT 561 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. DIOXYL REVESTIMENTOS QUlMICOS lIDAPortador: - Espécie: DMI - N'Tltulo: 048108BNES - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 610,40 Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$24,31 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 520,44 - Juros:
R$I,21 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45

'

Apontamento: 212536/2012 Sacado: ROLF HAFEMANN Endereço: R PREFEITO JOSE BAUER 174 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-100 Credor: lNFRASUL - INFRAFSTRUTURA E EMPREENDlMENT
Portador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 0208934001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 252,77 Data para
pagamento: 26 de junho de 2012Valor R$24,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 190,19 - Juros:
R$ 1,20 Emolumentos: R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 213022/2012 Sacado: RONALDO DEBORTOU Endereço: RUA PruMO ROND-II, 50 - VILA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor. ARRORETO COMERDO DE MADEIRAS lIDA
Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 432808/10 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 443,63 Data para
pagamento: 26 de junho de2012Valor R$24,16 Descrição dos vaiares: Valor do lítuio: R$ 400;00 - Juros: R$
1,06 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
26/06/2012. Jaraguá do Sui (sq, 26 de junho_<!e 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 32

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Futebol Alnericano

Buffalos são campeões de se
Ponto que valeu o

título foi marcado

quando restavam
quinze segundos
para o fim do jogo

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OCorupá Buffalos escre

veu uma bonita página na
história do esporte de Santa
Catarina na tarde de domingo.
De forma invicta, sagrou-se
campeão catarinense de fute
bol americano, em uma emo

cionante final contra o São José
Istepôs, realizada no Seminário

Sagrado Coração de Jesus.
_

Cerca de 2 mil pessoas com
pareceram ao local e acompa
nharam um grande jogo. Como
era de se esperar, devido o equi
líbrio das forças, as equipes
pontuaram pouco. Sorte dos
Buffalos, que foram mais efi
cientes e venceram por 16 a 14,
com um 'field goal' de France
ner (#86), a 15 segundos do fim.

Na sequência, o Seminário
foi tomado por uma grande
festa, que terminou com uma

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

mSTÓRICO Amanada corupaense comemora a conquista invicta e inédita

carreata pelas principais
ruas de Corupá e desfile da

equipe em carros do Corpo
de Bombeiros.

"Treinamos para isso. Nos
sa equipe merece, tanto pela
campanha deste ano, quanto
pela do ano passado, onde fi
camos em segundo lugar. Ser
campeão é a melhor coisa do
mundo", afirmou Francener

ao final da partida.
"Depois de um trabalho

tão forte e tão pesado como

este, tanto tempo lutando por
'este título, não tem como não
chorar", disse emocionado o

atleta e presidente da equipe
Juliano Millnitz. "Fazíamos
uma partida impecável até
tomar a virada, mas acredita
mos até o último minuto e a

I
,

coisa aconteceu", completou.
"Omérito émuito mais de

les. Sempre digo que não vim

aqui ensinar eles a jogar, mas
sim a ser, campeão", finalizou
o técnico Deivis Chiodini.

O título do Corupá Buffa
los quebrou um domínio de

equipes de Joinville (Panzers e
Gladiators) na competição es

tadual, que durava seis anos.

�<t�� Última semana de
o

preparação do Juventus
para o acess()

IRlANE PORTO/AVANTE!

Depois de curtir o último fim . condições físicas ideais para a

de semana de folga antes do iní- estreia do próximo domingo,
.cio do Campeonato Catarinense frente o Atlético Tubarão.
da Divisão Especial, o elenco do O clube continua comerciali
Iuventus se reapresentou on- zando seus planos de sócio tor

tem, para dois períodos de trei- cedor; Ao filiar-se, o aficcionado
namentos físicos. Pelamanhã os pode optar entre três modalída
trabalhos foram na academia do des: Sócio Torcedor, Sócio VIP
Acarai. De tarde, o grupo treinou ou SócioVIP Plus. O ínvestimen
no João Marcatto. to mensal é de R$ 40, R$ 150 e

No sábado os' atletas que R$ 250, respectivamente. Infor-.
residem no estádio participa: mações no telefone 3273-1337,
ram da 'stammtisch' promovida com Kelly, ou no e-mail socios@
pela torcida Raça Tricolor. Foi juventusjaragua.corn.br.
uma oportunidade de manter
contato com os torcedores an

tes do início da competiçãó e

compartilhar expectativas.
A partir de hoje os treinos

técnicos e táticos serão alterna
dos com períodos livres, tudo
para que o grupo esteja. nas

•

���,
FÍSICO Exercícios na caixa de areia reforçam
o condicionamento do grupo para o Estadual

Juventus estreia
no Campeonato
Catarinense no

próximo domingo,
às 1Gb, recebendo
o Atlético Tubarão.

PW gm!!w'.'pt1!@.",. ii &dW" 1i@'!i1 'Prd! M5*$. d6@@,W mM" iiEiIf"S4@í@%M'Ü5'&&,I@-.

Varzeano

Semifinalistas
definidos

Foram definidas no sábado
as equipes semifinalistas do 30°

Campeonato Varzeano de Iara
guá do Sul. Dos trinta e seis ti
mes que iniciaram a disputa da
competição, apenas Atlético In

dependente "X', Supermercado
Brandenburg, Operário e Ami
zade seguem na briga pelo tí
tulo. Destes, apenas o Operário
nunca conquistou a competição
promovida pela FME.

Voleibol

ADVfaturao
circuitomirim

Ocorreu no domingo, no gi
násio da AABB, a etapa de en

cerramento do 7° Circuito Mi

crorregional de voleibol mirim
Feminino. A competição, desti
nada para atletas com 14 anos,
contou com seis times. Após
cinco etapas, o campeão geral
foi a ADV/FME, de Iaraguá do
Sul. A CME de Massaranduba
ficou em segundo e o Colégio
Evangélico Iaraguá em terceiro.

Copa Kaiser

Equipes da
regiãovencem

O II Bordados conquistou a

segunda vitória na 3a Copa Kai
ser de Futebol Amador. No do
mingo, a equipe da TifaMartins
venceu o Horizonte por 3 a 1, no
Guilherme Tribess. Claudinho
(2x) e Esquerdinha marcaram.

Outro que venceu na rodada foi
o 1 ° Braço, de Massaranduba,
que bateu o São Bernardo por
2 a O no Erich Rode. Maicon e

Dioumarcaram.

Feminino

Olympya
derrotado

O Olympya sofreu nova der
rota no Campeonato Catarí
nense de Futebol Feminino. Jo
gando em Joinville na tarde de
domingo, o 'Time de Meninas'
foi superado pelo Taurus por 3 a

1, em partida realizada no está
dio José Paulino Vieira, o campo
da Sercos. Com o revés, o Taurus
diminuiu para apenas um ponto
a desvantagem que tinha para o

próprio Olympya.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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vantel
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

Verdade inconveniente

Varzeano
Falando do lado bom da
rodada, avisei que Kiferro
eAmizade seria um jogaço
e realmente foi. Um 3 a 2

daqueles, de deixar qualquer
torcedor com o coração
saindo pelaboca. Melhor
para oAmizade, do craque
Mineiro Gagamuito e não é
de hoje que comento). Pena a
desclassificação daNéki, que
saiu invictada competição
após uma dezena de jogos.

Olympya
O Olympya queimou toda
a gordura que tinha para
queimar no Campeonato
Catarinense e agora precisa
voltar a vencer caso queira
chegar amais uma final.
Menos mal que o adversário
da próxima rodada é o

Scorpions, que não aspira
mais nada no certame. O que
o time não pode é deixar a
decisão da vaga para a última
rodada, contra o Avaí.

Homens que choram
Sei que temmuita gente que não dá amínima para o futebol
americano, mas eu gosto. É um dos esportes mais inteligentes e

imprevisíveis que existe. Tem sim sua dose de violência, como
a maioria dos esportes que possuem contato físico. Mas arrepia
qualquer um ver aqueles maranjos chorando ao final de um
jogo como o de domingo, quando os Buffalos conquistaram o

Campeonato Catarinense. Emoção pura e uma prova irrefutável
de que homens também choram. Neste caso, com razão!

HENRIQUE PORTai AVANTE!

Juventus
Falta menos de uma semana para o Juventus estrear no
Catarinense. A história do clube mostra que todos os anos onde
o tricolor se organizou e a torcida pegou junto, o resultado
acabou acontecendo dentro de campo. Por isso é importante
lotar o JoãoMarcatto no domingo e começar a campanha do
acesso com o pé direito, contra um adversário direto.

Basquete
Legal ver o time que foi
montado para representar
Jaraguá do Sul na Liga
Norte. Atletas de diversas

gerações do nosso
basquete estão reunidos
sob o comando de Paxá

Stange e cumprem boa

campanha no certame.
Quem sabe aMenegotti
não compre de vez a

ideia, reforce o patrocínio
e a equipe dispute o

Campeonato Catarinense.
Temos plantel para
ir bem. Que tal?

Jaraguá
O Leão do Vale apresentou
seu elenco na última
semana-Desta vez o

presidente Da Silva
buscou atletas rodados
para auxiliar a garotada
revelada na base. Talvez

seja isso que faltou no ano

passado. Quanto ao fato de
só termos cinco equipes
na disputa, concordo que
isso dificulta ainda mais as

coisas. Commais jogadores
no mercado, os times
tendem a se fortalecer.

Como frequento os jogos e sei que existem retaliações, não
gosto de comentar sobre acontecimentos extra-campo.

Prefiro falar o que acontece de bom em cada rodada. Porém,
a briga que aconteceu sábado na Arsepum merece uma alfi
netada. Meus caros brigões, já vi uma equipe aqui da cidade
perder um bom patrocínio porque um atleta agrediu o repórter
fotográfico de O Correio do Povo alguns anos atrás. Lembrem
se sempre que vocês representam a imagem das empresas que
bancam os gastos de sua equipe. E aposto que os donos dessas
empresas não estão nada contentes com a atitude de vocês!

COMEÇOU A CONTAGEM REGRESSIVA..
BRA é Brasil. Na torcida pelo Time Elrasil em 2012.
BRA é Bradesco. Patrocinador o�cial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

..
Bradesco
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Insegurança
Acessos à

EDUARDO MONTECINO

ponte causam
,.",

preocupaçao
Obra já foi inaugurada, mas não oferece
estrutura suficiente a pedestres e ciclistas

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Atrinta dias de completar
um ano de inauguração, os

acessos para a ponte que liga os

bairros ilha da Figueira e Cen
tenário apresentam problemas
que preocupam os moradores
da região. A falta de calçada
para o pedestre, a ciclovia que

. termina de encontro com os

carros e a má conservação da
estrutura oferecem riscos aos

usuários.
O aposentado Emir Franzoi,

53 anos, sai para caminhar com
a esposa, Maria Cristina Doe

ring, todos os dias de manhã.
O trajeto começa em sua casa,
na rua lateral da José Theodoro
Ribeiro, na Figueira, passa pela
ponte, vai até aAvenida Prefeito
Waldemar Grubba, no Centená
rio, e volta pelo mesmo percur
so. "De um lado da passagem o

espaço que era para ser cons

truída a calçada está cheio de
mato, e do outro tem a ciclovia,
que termina quando encontra
com os carros da rotatória", re
latou o aposentado.

Ele contou que no final da
ciclovia, do lado do bairro Ilha
da Figueira, o ciclista tem que
escolher entre duas opções:
descer da: bicicleta e entrar no
mato ou disputar espaço com

os carros. Outra coisa que cha-

"
Liguei várias
vezes para
a Secretaria
de Obras e

não consegui
contato. Cheguei
a ir até lá e não
fui atendido.

Emir Franzoi,
aposentado

ma atenção é a iluminação.
O aposentado relatou que os

postes de luz foram trocados
há seis meses, e que estão dire
cionados para uma calçada que
não existe.

Franzoi contou que já foi
atrás da solução do proble
ma diversas vezes. "Liguei vá
rias vezes para a Secretaria de
Obras e não consegui contato.
Cheguei a ir até lá e não fui
atendido", disse. Ele ressal
tou que uma das soluções que
a prefeitura encontrou foi a

construção de uma rampa para
que os ciclistas consigam des
viar por uma área de vegetação
baiXa, sem precisar dividir a

pista com os carros.

A auxiliar de produção Da
niele Messias Ribeiro, 27 anos,
também se sente insegura. Ela
explicou que quando o marido
não a busca no trabalho, preci
sa voltar para casa a pé e atra
vessar a ponte. Ela ressaltou
que na entrada da ponte tem
um buraco de cerca de 30 centí
metros de profundidade. Outra
situação que deixa a pedestre
em alerta é a falta de alambrado
em uma parte do trajeto.

O secretário de Planejamen
to e Urbanismo, Aristides Pans
tein, explicou que há quase um
ano uma cerimônia inaugurou
a estrutura da ponte e das ruas

que foram abertas, e não das
calçadas. Ele afirmou que a pre
feitura está elaborando um pro
jeto de reurbanização daquela
região, onde será construída a

área de lazer, com parquinho,
e a implantação das calçadas.
Panstein destaca que a respon
sabilidade das calçadas é dos

proprietários dos imóveis no

local, e a parte que cabe à pre
feitura será realizada, mas ain
da não tem prazo definido. Em

relação à ciclovia, ele informa
que na elaboração do projeto
também está sendo pensada
uma solução para os ciclistas.

JÁ ESTÁ ASSIM? Inaugurado há wn ano, acesso apresenta sinais de desgaste

Reciclagem
de Raio X

Campanha é
prorrogada
A Campanha de Respon
sabilidade Ambiental:
Recicle seus Filmes de
Exames Radiológicos, do
Hospital e Maternidade
Jaraguá, foi prorrogada.
Desde o início do pro
jeto, no dia 11 de junho,

. a promoção recolheu
1.113 unidades de filmes
de Raio X. Segundo a

enfermeira responsável
pelo projeto, Enoir Feller .

Bartzf, este primeiro
resultado foi muito posi
tivo e o hospital continua
contando com a colabo

ração de todos na entrega
dos filmes que não têm
mais. utilidade. O mate
rial pode ser entregue no
Hospital e Maternidade
Jaraguá, Postos Mime,
Shopping Center Brei
thaupt e Sesc.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

CONVITE N° 87/2012
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
Menor Preço GLOBAL

_

Objeto: Este edital tem por objeto a aquisição de livros para o projeto Ca
sulo, em conformidade com a descrição e quantidades do item 01-0bjeto
do Edital.

Regimento: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 05/07/2012.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Sessão pública no dia 05/07/2012 às
09:30 horas. No mesmo endereço abaixo, na Coordenadoria de Finanças
e Planejamento.

.

VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 24.999,44(vinte e quatro mil,
novecentos e noventa e nove e quarenta e.quatro centavos)
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser

obtidos no seguinte endereço: Av. Getúlio Vargas, nO 405, Bairro Centro,
municipio de Jaraguá do Sul-SC ou pelos e-mail paulomoreira.cultura@
jaraguadosuLcom.br '

Jaraguá do Sul, SC, 25 de junho de 2012

Jorge Luiz da Silva Souza
Presidente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Na forma da Resolução n' 3041/2002, com a redação dada pela Resolução n' 3141/2003)

Giorgio Rodrigo Donini, portador da cédula de identidade n' 1.584.803 . SSP/SC e inscrito no

CPFIMF nº 936.198.989-87, declara sua intenção de exercer cargo de Diretor na Santinvest SA Crédito
Financiamento e Investimentos, CNPJ n' 00.122.327/0001-36 e Santinvest SA Distribuidora de Titulas
e Valores Mobiliários, CNPJ n' 00.122.328/0001-80 com sede na cidade de Florianópolis, estado de
Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 19 - 8' andar, CEPo 88.015.010 e que preenche as condições
estabelecidas no Art. 2 da Resolução n' 3.041 de 28 de Novembro de 2002.

ESCLARECE que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze
dias contados da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes ·podem, na
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Banco Central do Brasil
DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro •

Rua Sete de Setembro, 586 . Centro
Caixa Postal 919 - CEP 90.010.190 - P0l!0 Alegre - RS

Jaraguá do Sul, 25 de Junho de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
CARTA CONVITE N° 86/2012'

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: menor preço por item

\

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de mobiliários e equipamento de climatização do ar, destinados a Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, conforme especificações descritas no Item I - Objeto do Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9 horas do dia 04 de Julho de 2012, na Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul, Av. Getúlio Vargas, n? 405,Centro-Jaraguá da Sul- Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
A abertura dos envelopes se dará às 9:30 horas do mesmo dia, na sala da presidência da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.
Valor estimado para aquisição:R$ 5.548,20 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta Oito Reais e Vinte Centavos)
INFORMAÇÕES: Informações adicionais e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima, pelo Fax (47) 2106-8700,
pelo telefone (47) 2106-8700 ou pelo e-mail .paulomoreira.cultura@jaraguadosuLcom.br
A integra do Edital poderá ser obtido no endereço acima e também via Internet no endereço wWw.jaraguadosuLsc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 25 de Junho de 2012.

.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
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Dante Minei

Homematirou em vizinho
Discussão começou
porque um dos
moradores teria
feito provocações a
mulheres do bairro

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Qautor de um disparo, que
atingiu o braço de um ho

mem na noite do último sába
do, no bairro Ribeirão Cavalo, se
apresentou às 17 horas de ontem
à Delegacia de Polícia de Iara
guá do Sul e confessou o crime.
Morador do condominio Dante

Minel, o acusado alegou legítima
defesa, mas pode ser indiciado
por tentativa de homicídio.

Foi dentro do próprio con

domínio que o homem apertou
o gatilho e acertou um vizinho,

Incêndio

Casasforam
destruídas

Duas casas de madeira, locali
zadas no bairro Vieira, em Ia
raguá do Sul, foram totalmente
destruídas por um incêndio,
por volta das 5h de domingo.
As moradias localizadas no
Morro do Lessmann estavam

desocupadas por determi
nação da Defesa Civil, desde
o ano passado. Não havia
moradores e a energia elétrica
estava desligada, descartan-
do o risco de curto circuito. A
causa do incêndio ainda não
foi descoberta.

de 25 anos. Os dois teriam dis
cutido por causa: de provoca
ções feitas pelo rapaz a algumas
moradoras da localidade.

O jovem teria feito ameaças
ao acusado que voltou ao seu

apartamento no andar térreo

para pegar o revólver, e fez o

primeiro disparo para intimidar
o vizinho. Como a ação não sur
tiu o efeito esperado, o segundo
tiro foi dado em direção à víti
ma, atingindo o braço dela. O

homem, de 59 anos, fugiu para
Joinville na casa da irmã, onde
escondeu a arma. A vítima foi
atendida no Hospital São José e

está fora de perigo.
O delegadoWeydson da Silva

ouviu o depoimento do acusado
e vai investigar o caso para de
terminar a solução do inquérito.
"Provavelmente o acusado será
indiciado por tentativa de ho
micídio, mas ainda é cedo para
descartar a legítima defesa".

Kit Gás

26carros

apreendidos
Um levantamento da Polícia
'Militar apontou que 26 veículos
movidos a gás natural veicular
(GNV) foram apreendidos por
irregularidades na instalação ou
namanutenção do "Kit Gás", de
janeiro amaio de 2012, em Iara
guá do Sul. O número de 'apre
ensões é omesmo de janeiro a

maio do ano passado, enquanto
o ano de 2011 tetaliza 74 veícu
los irregulares. Os problemas
mais comuns são a instalação
clandestina, amanutenção in
correta e a falta de vistorias.

Golpe
Bandidos fingem problemas
Um condutor, de 33 anos, teve

a moto Suzuki Banditi roubada
na SC-413, próximo à comuni
dade Bruderthál, em Guarami
rim, às 19h de sábado. Ele contou
que parou no acostamento para
ajudar outros dois homens, su

postamente com problemas na

Honda Hornet. Um deles estava
armado de revólver e anunciou
o assalto. Eles fugiram em dire

ção à Joinville levando as duas
motocicletas, até ontem à tarde

não foram localizados.

Segundo a Polícia Militar,
este é um golpe bastante antigo,
quando bandidos fingem proble
mas mecânicos ou acidentes de
trânsito. Quando a vítima reduz
a velocidade para tentar ajudare
acaba sendo assaltada. A orienta

ção é que os motoristas acionem
a polícia ou o resgate ao invés de

parar na beira da estrada, segun
do o tenente Márcio Alberto Fili

pe, da PM de Guaramirirn.

EDUARDO MONTECINO

Segunda
A •

oeoreeneaa

Inaugurado em outubro
dê 2011, o condomínio Dan
te Minel registrou segunda
ocorrência de disparo. Em ja
neiro deste ano, um homem'
foi atingido no braço pelo
próprio vigia do prédio.

O funcionário descon
fiou da atitude do visitante
,e suspeitou que ele estivesse
armado. Na abordagem, o vi
gilante se assustou cOÍIl um
movimento brusco e dispa
rou o revolver calibre 38. De

pois dos tiros, a vítima fugiu
pela rua, onde foi socorrido

por dois bombeiros que mo

ram no condomínio, e de

pois levado ao Hospital São
José. O autor do disparo vai

responder por lesão corporal
dolosa, mas aguarda o julga
mento em liberdade.

CONDoMÍNIo Crime aconteceu dentro da

propriedade dos vizinhos, no Ribeirão Cavalo

A Assôqiação Bel'léficente Nó�o Amanfj� é uma
entidade sem fins ·Iucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1B98, com 'sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geraf�urora,bairro�foCerro II, 110 municfpiQde Jaraguá.do Sul,
SC.
Omaior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álco9t/�. outras q�ogas, bem Gomo ori.ê.htar os
familiares em particular e a sociedade em geral.

APOIO: I) CORRfl0 00 POVO
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Uma
das maiores redes de lojas de departa

mentos do Sul do País, a Havan comemora

em 2012, 26 anos de existência, tendo como

base o pioneirismo, ousadia e comprometimento
com as comunidades onde está inserida. Esse tripé
sustenta o sucesso da Havan, que chega aos 26 anos

como uma empresa moderna e à frente do seu tempo.

domingos e feriados, em várias cidades onde se insta
lou. E por isso se tornou referência no varejo catarinen
se. Hoje a rede oferecemais de 100mil itens, nacionais e

importados que vão desde artigos de decoração, cama,
mesa e banho até vestuário para toda a família:

A história da Havan foi construída com a dedica
ção e comprometimento de sua equipe de colabora
dores. Pessoas que fazem da Havan a extensão de sua

casa. Que vão além de suas obrigações, procurando
fazer o melhor para encantar o cliente.

É esse conjunto de atributos - pessoas, ousadia e

coragem - que permite à Havan planejar um futuro
de crescimento ainda maior, em todo o Brasil.

Outra palavra que norteia a atuação da Havan é
inovação, e desde o início, em 1986, a empresa tem
dedicado esforços para sempre oferecer o que há de
mais novo e moderno no mercado, para atender con
sumidores cada vez mais exigentes. A empresa acom
panha a velocidade com que evoluem as tecnologias
dos produtos e os comportamentos das pessoas.

AHavan foi pioneira emmuitas coisas, mas destaca
-se principalmente na luta pela abertura das lojas aos

A Havan também é reconhecida pela forte atuação
em programas sociais em parceria com entidades e

poder público, incentiva o esporte e apoia a cultura,
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além de realizar seus próprios eventos, com os quais
presenteia seus clientes. É por isso que é uma empre
sa facada em atender bem a comunidade.

Expansão para outros Estados

Já consolidada em Santa Catarina, a Havan iniciou
a expansão de lojas 'para outros estados, como o Pa
raná em 1996 com a primeira filial em Curitiba. Des
de então a marca Havan tem se tornado conhecida
em outras regiões, como Sudeste e Centro-Oeste. Até
o final de 2012, haverá 50 lojas nos estados de San
ta Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. Outra meta é alcançar cerca de 10 mil
funcionários também este ano.

Para se ter uma ideia da grandiosidade da rede de

lojas Havan, o número dê clientes que visitam, as lojas
Havan a cada ano, chega a 60 milhões.
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