
Piloto tem chance de tirar a
má impressão da estreia e

.

fazer um novo começo na
Mini Challenge Brasil.

-_.............---_
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ciclovias na cidade
Projeto que pretendia ampliar área para ciclistas de 18,2 para 36;5 quilômetros ainda em 2010

deve demorar a virar realidade em Iaraguá do Sul. Em pouco mais de um ano, espaço destinado
. .

.

.

ao trânsito de bicicletas ganhou apenas 8,1 km amais. De acordo com o diretor de Trânsito, José
Schmitt, obras atrasaram por causa das chuvas que atingem a região desde o ano passado.

Páginá 7
EDUARDO MONTECINO

I

MAIS ACESSO À"SAÚDE
. .

Pronto Atendimento 24 horas de Corupá será inaugurado no sábado. Unidade. que recebeu investimentos de RS 2
milhões e conta com 950 metros quadrados e 151eitost foi apresentada ontem pelo prefeitoLuiz CarlosTamanini.

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

Sortepara
Kreís

blush
A revista da mulher Inteligente!

Reivindicacões·são
�

levadas ao Deinfra
Entre.as solicitações feitas
pela Câmara de Guaramirim
ao órqáoontem, durante
reunião em Florianópolis,
estão a melhoria na cabeceira

-

da Ponte do Zimdars, na
SC-413, e a reativação da
lombada eletrônica na mesma

rodovia, no acesso ao bairro
-

Rio Branco. Página 4

.

ladrões agridem
. idosa de -76 anos-
Assalto aconteceu na rua

João Picolli, Centro de
Jaraguá. Mulher foi parar
no hospital depois de ser

amordaçada e levar socos e
cortes à faca. Página 19
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2 História'

Começaaguerra
.

civU da' Bósnia,
Seguindo o esfacelamento da Iugoslá

via em 1991, com a secessão da Croácia e

da Eslovênia, militantes sérvios e croatas

na Bósnia e Herzegovina iniciam uma sé
rie de insurreições armadas, movidas por
questões étnicas e religiosas.

Ém fevereiro de 1992, a comunidade
sérvia do município de .Prijedor se de
clara um estado sérvio independente, a

república de Srpska, sob a presidência de
Milomir Stákic, .quc define a região como
parte da Iugoslávia.

Nos meses seguirites, militantes sér
vios realizam uma série de ataques contra
a população não sérvía, detendo bósnios
'e croatas, queimando suas casas e execu
tando vários, dos prisioneiros, especial
mente muçulmanos. Os massacres pro
movidos pela república de .Srpska foram
abertamente financiados pela Sérvia.

Em abril de 1992, a' Croácia invade a

Bósnia, ignorando osmassacres promovi
dos pelos sérvios, focandomais em tomar

território bósnio. Assim como os sérvios,
os 'croatas logo iniciam um programa de
extermíriio contra a'população bósnia.

Em 1994, forças da Otan iniciam. uma
série de ataques, aéreos para incapacitar
as forças sérvias, e forçando a retirada da
Croácia. Sob forte pressão internacional,
ampliada após os massacres de Markale,
Tuszla e Sbrenika, o presidente sérvio Slo
bodan Milosevic se rende em dezembro
de 1995. Em 1998, na presidência da Iu

goslávia, Milosevic promoveu o massacre

da população albanesa do Kosovo, efetu
ada por militantes sérvios c0!ll apoio da

polícia e do exército iugoslavo.

I�

f'

DIVULGAÇÃO
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Simo Hüyhü, a "morte
branca" da Finlândia

. Herói da" Guerra do Inverno (1939 -
"

1940), entre a Finlândia e a União Sovíétíca,
o franco-atirador'Simo Hâyha acumulou
durante o conflito o maior número demor
tes confi�madas por um único'atirador -

70S, 505 delas com um rifle de precisão.
Vestido completamente de branco, e

usando um rifle Mosin Nagant modificado .

da guarda branca finlandesa, Hãyhã iniciou
uma campanha de terror de 100 dias con
tra o exército vermelho, sob o frio de 20 a 40 .

graus negativos do inverno finlandês. .

Na tentativa de deter lia morte branca',
9S soviéticos usaram equipes de contra

franco-atiradores e ataques de artilharia.
Emseis demarço de 1940, Hãyhã foi atingi
do no rosto por uma bala explosiva, e resga
tado por soldados aliados, que descreveram
o seu estado como "faltando metade da ca

beça"; Hãyha despertou no dia i3 demarço,
o mesmo dia em que foi assassinado o tra

tado de paz. Passou o resto da vida. caçan
do alces e criando cães, falecendo em Iode
abril de 2002, aos 96 anos.

Por seu serviço durante a guerra do Inverno, Hãyhã foi promovido de cabo
para segundo tenente. Apesar de ter perdido parte da mandíbula durante a

guerra, teve umarecuperação total,' levando a vida como caçador e treinador.

PELO MUNDO

'2 1,

Casamento gay
,A Holanda legaliza o" casamento

entre pessoas do mesmo sexo, sendo o

primeiro país a oficializar o casamento
de homossexuais. Dentro da legislação
holandesa, a união é válida apenas en
tre cidadãos holandeses ou residentes
no país, e o cônjuge só pode obter a

paternidade ou maternidade dos fi-
lhos do par via adoção.

.

1fJ57
.

Farsa do espaguete
A rede britânica BBC transmite no

programa
IiPanorama" um clipe de

três minutos sobre 110 cultivo da árvore
de espaguete" no sul da Suíça. A repor
tagem, uma piada de primeiro de abril

aproveitando o desconhecimento da

população britânica sobre amassa ita
liana, foi levada a sério 'por centenas
de ingleses.

'1976

Fundação da App�e
o engenheiro Steve Wozniak, o

empresário RonaldWayne e o técnico
de computadores Steve Iobs fundam
a Apple Computers em Iode Abril de
1976, para vender o kit de montagem
decomputadores pessoais Apple I, de
senvolvido porWozniak. Hoje, a Apple
Inc. é uma das maiores fabricantes' de -

eletrônicos pessoais do mundo.
,

TRADiÇÕES DE PASCOA
Com forte tradição religiosa, a Páscoa-na Hungria é marcada por celebrações
fervorosas' e numerosas pequenas tradições seguidas por emigrantes e nacionais

húngaros até hoje. Na Hungria, o feriado de páscoa é celebrado seguindo a liturgia
./f

da Igreja Católica Ortodoxa, com procissões e cerimônias religiosas nameia-noite do
sábado de Páscoa. Da terça-feira que antecede a quarta-feirade cinzas, até Q sábado

.' de Páscoa, o consumo de carne é proibido, e no sábado, fiéis levam cestas com bolos
.. e ovos pára serem abetÍçoadospelos padres. Entre as tradições menos religiosas, "

.'
estão a pintura de ovos, comum em partes de Santa Catarina, e a caminhada dos

.

Busos, no distrito de Mohacs, com mascaras e fantasias monstruosas.

1979

Prevenção.
.do Câncer
Na edição de 31 de março de

.

1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava a realização de uma

. campanha de prevenção do
Câncer Ginecológico, no Lions
clube, entre os dias 3 e 8 de abril. A

campanha era em parceria com a

Secretaria Estadual da Saúde.

VENDE-SE
-

CAMINHA0 HYUNDAI HR

2008/2008
(2.5 TURBO DIESEL)
COM' BAÚ ARGI POR

, R$ 50.000,00 SEM T�OCA.
ESTUDA-SE PROPOSTAS.

.
.

.

CONTATO CÉSAR
47 9187-7222.
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PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRf\' QUINTA-FEIRATERÇA-FEIRA
RaphaelRochaLopet
pr,esidente da OAB,

Cr;_stianoMahfudWatzko,
estudante de Direito

, VictorDanich,
sociólogo

Consumo inteligente de energia elétrica
É crescente o número de pessoasque tem se esfor- Talveznão pareça simples e possível num primei-

çado em tomar atitudes sustentáveis no seu dia-a-dia romomento, mas ao buscar-se o consumo inteligente
com boas práticas como a coleta seletiva dolíxo, no da energia elétrica, evita-se que, por exemplo, novas
reuso de materiais, reciclagem, entre outras inicíati- usinas termoelétricas a carvão mineral (combustível
vaso Mas será que não estamos esquecendo algo tão, fóssil, não renovável) entrem em operação, diminuin
importante quanto são essas boas práticas cotídia- do por consequência suas altíssimas emissões de ga
nas? Oque a grande maioria das pessoas não percebe' ses de efeito estufa e contribuindo para a redução do
é que muitas vezes pequenas ações podem reduzir aquecimento global.
emmuito as despesas domésticas, além de serem ati- De outro lado, seja em casa ou no trabalho, há
tudes ambíentalmente sustentáveis. ações e dicas de sensibílização (de cunho educativo)

,

É neste âmbito que se insere o consumo inteligen-' que também auxiliam na redução do consumo de
te de energia, ou eficiência energética. ' energia, como:

A humanidade tem, buscado supe
rar a era da geração de energia baseada

,

em combustíveis fósseis através de al-

- Se não há ninguém no ambien -

,

te, as lâmpadas precisam mesmo es-

, tar ligadas? Pode-se fazer uso da luz
Talvez não pareçaternativàs renováveis de energia, mas simples e possível num natural, abrindo janelas, cortinas e

.isto não acontece da noite para o dia. persianas, deixando o sol, entrar e ilu -

,

O B '1' b 1 1 d t primeiro momento,' minar o ambiente 'ao invés de acen-,

,

rasi e e um e o exemp o es e
. mas ao buscar-se o

modelo, com base em sua grande ca-
"

der lâmpadas?
pacidade hídrica e na experiência de

.consumo inteligente,
-, O ar condicionado está correta-

Suas várias décadas emmodelos de ge-
da energia elétrica, mente.dimensionado ao ambiente? As
evita-se que; por'ração hidroelétrica. portas e janelas estão fechadas duran-

,

A' matriz, energética brasileira é 'exemplo, novas usinas t '/ O filt
-

1 t
termoelétricas a carvão

e seu uso. s ros sao regu armen e

predominantemente renovável, ao limpo�?
contrário de outras ao redor do mun-

entrem em operação.
- E mesmo preciso usar uma tor-

do, e muito ainda pode ser feito neste ,, neira elétrica nos dias quentes?
'

segmento em franca expansão, entretanto a maneira - Não -seria possível pendurar as roupas no varal
a qual cada cidadãofaz �so da energia elétrica poderá em vez de usar a secadora?

_

ser determinante para os rumos do crescimento eco- - Não é um descuido esquecer o carregador do ce-

nômico, social e ambiental de' todo nosso país. lular ligado na tomada, gastando assim energia elétri-
Ações conscientes comoa troca de lâmpadas in- ca de forma desnecessária?

.

candescentes por eletrônicas (até 10 vezes ,mais vida - Tente desabilitar o "screensaver" de seu compu
útil e economizam até um terço de energia elétrica), tador de mesa. omonitor ligado é responsávelpor até
a instalação de aquecedores solares (painéis foto- 80% do consumo do computador.
térmicos), a aquisição de eletrodomésticos com me- - Se couber no orçamento, coloque nos seus pla
lhor classificação de eficiência Procel ou Energy Star nos trocar seu monitor comum por um de LCD ou

(importados), ou mesmo a troca de motores elétricos LED. Eles são mais econômicos, ocupam menos es

,antigos,em equipamentos de operação continua por paço namesa e estão ficando cada vez mais baratos.:
novos com alto rendimento, ajudam a reduzir dras- - Se houver possibilidade' de escolha na compra,
ticamente ($) a conta mensal de energia', bem como prefira um notebook. Ele consome menos energia
preservam o meio ambiente, além de gerar mais em-' que .urn computador tradicional. ."
pregos e renda a diversos segmentos de mercado re- De qualquer forma, é imprescindível que todos

gíonal e nacional. saibam da importânciado uso consciente e inteligen-
Em inúmeros casos, os investimentos nestas me- te da energia elétrica, a fim de evitarmos ,despesas fi

lhorias têm, seu retorno financeiro no,'curto prazq,. nanceiras desnecessárias, além de impactos indiretos
basta fazer as contas. aomeío ambiente... Isto é praticar a sustentabilidade.

"
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Cerca
de RS 650 mil em gêneros alimentícios

da ag�icultura familiar foram adquiridos para
a allmentação escolar das creches e escolas"

municipais deJaraguã do Sul por meio da Chàmada
Pública n° 1/2011. De acordo com o presidente desta
Comissão de Chamada Públiéa, Daniel Peach, uma � ,

associação e duas cooperativas participaram do processo.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com,br. '

É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados),

. -". �
-

-
.
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" ',C:OI\J"RATA�SE -. "

-. '�_�
, ,

, o '

,

"

REPÓRTER
-' -

FOTOGRÁFICO
Interessados enviar currículo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br
Indispensável ter CNH.

��j fur;Ão
Dez cursos com
vagas no Senai

Profissionais. que desejam aprimorar
seus conhecimentos ou àprendereIl). um
novo ofício podem aproveitar um dos dez
cursos de qualificação oferecidos pelo Se
nai 'em Jaraguá do Sul. Os cursos são de
curta duração e focados em demandas es

pecíficas. Interessados devem comparecer
à unidade.do Senai comcópia do RG, CPF e

comprovante de residência. Os cursos ofe-
,

recidos e outras informações no site WWW.

sc.senai.br ou telefone (47) 3372-9500.
,

.

-
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Noite das Sopas
e cremes hoje

, AAssociação Recreativa e Cultural Rio
da Luz "Salão Barg" promove hoje a 28a

Noite das Sopas e Cremes. Serão servidas

, .sopas de: frango, gado, lentilha e schwart

zsauer, além de cremes de: milho, palmi
to, batata salsa e ervilha. Início marcado

" para às 19h30. O valor do jantar é de R$
13. Reservas de mesas, somente antecipa
damente na ACSTVI (Associação dos Clu
bes e Sociedades, de Tiro do Vale do Ita-

,

pocuj.noParque Municipal de Eventos.

MÚSIC,A
,Brasil 'e Argentina
�o" palco do Sesc

Encontros demúsicos brasileiros e ar

gentinos acontecem neste fim de semana
no teatro Sesc de Iaraguá do Sul.Maiara
Moraes e Leandro Cacioni se ,apresentam.
hoje às 20h. E no sábado Marcos Archetti

,

e Sérgio Coelho sobem ao palco às 20h. Os

ingressos custam R$ 1 para comunidade
e R$ 0,50 para comerciários. O Sesc está
instalado na rua Jorge Czerniewicz, ,633,
bairro Czerniewicz. Informações pelo te

lefone 3275-7800. '

u�n:B�J/PU Pll

Inscrições para
pós-graduação

A' pós-graduação da Unerj/PUC-PR
está com vagas abertas. As inscrições
podem ser feitas para os' cursos que vão

iniciar esse semestre: Projeto e Análise de

Máquinas Girantes; Catequese no Mundo
Contemporâneo, Aspectos Jurídicos do
Mercado Imoblliário, Gestão de Negócios,
Gestão-Publica, Gestão Tributária, Logís-

-

tica Empresarial, Marketing e Marketing
e Comunicação nas Redes Sociais. Infor

mações pelo site www.unerj.br.
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Câmara cobra respostas
.dopresidente do Deinfra
Meller diz que o governo estáplanejando programa para os próximos quatro anos
GUARAMIRIM .

o,presidente do
Departamento Estadual
de Infraestrutura, Paulo
Meller, recebeu ontem
uma lista de reivindicaçõ'es

_
da. Câmara de Vereadores
de Guaramirim.

'

,-

I,

-� epresentando o Legislativo,
..-c

o vereador Diogo Junckes
'(PR) tratou os problemas
as rodovias estaduais da '

região diretamente com responsá
vel pelo órgão estadual. "Há algum
tempo os 'parlamentares encami
nharam ofícios aoDeinfra, mas até
então não obtiveram respostas, por
isso decidi ir para Florianópolis sa
ber o que está acontecendo".

De acordo com o presidente do

Deinfra, o orçamento de 2011 é de'
R$'190milhões. Dessemontante, R$
,30milhões serão destinados para as

,

obras de revitalização da malha vi
ária pavimentada. Ele afirma que.

. governo do Estado está planejan-
'

do o programa para os quatro anos
de administração de Raimundo
Colombo. E Uin dos focos será re-

,

cuperar as rodovias pavimentadas,
,
o que contemplará a revitalização
e-a reposição das'sinalizações (pla
cas e pintura de faixas).

,

O consultor executivo e 'enge
nheiro do Deinfra, Dagoberto Arns,
destacou que 75% das estradas esta- ,

duais estão asfaltadas. No entanto,
ele diz que, o maior problema con-_
siste em manter em boas condi

ções de tráfegos as rodovias. "São
seis mil e 200 quilômetros de ma
lha rodoviária. Desse trecho, qua�

tromil e 700 quilômetros estão pa-
.

vimentados", enfatiza. IiSC tem 127

pontos críticos que foram detecta-
,

dos pelo setor de planejamento do
Deinfra. Esses locais serão estuda-

-

, dos, pois são os maiores causado-
res de acidentes de trânsito".

Sobre as lombadas eletrôni
cas, Meller explica que um pro
cesso de licitação ,deve ser aber-

�to para ativar os 52 aparelhos já
existentes, e instalar outros 100 '

novos. Entretanto, a previsão é

que todos os equipamentos este- !

jam funcionando somente no se

gundo semestre do ano que vem�
,

,

• Baiana Constantino,
daianac@ocorreiodopovo.com.br

, t. t

Reunião entre o vereador Diogo Junckes ,(E) e o diretor do Deinfra,
Paulo Meller, debateu sobre melhorias necessárias às rodovias

, '

,
'

"
Há algum tempo
os parlamentares

encaminharam ofícios ao
Deinfra, mas até então

não obtiveram respostas,
por isso decidi ir para

, Florianópolis saber o que,
está acontecendo.

VEREADOR DIOGO
, JUNCKES

"
PONTE

Iunckes 'reforçou, o pedido
pela recuperação da ponte Ivo

Silveira, conhecida como ponte
do Zimdars - que desde as úl
timas 'chuvas está com sua es

trutura comprometida..Meller
prometeu ao vereador uma res

posta sobre o que será feito nos

próximos dias.

PROPOSTA FOI APROVADA PELA CÂMARA E SERÁ ENCAMINHADA AO EXECUTIVO
"

Moradias populares com aquecimento solar·
seriam necessanos. Depois

-

de
um tempo, o gasto é recupera
do, além da vantagem de 'utilizar

energia limpa", enfatiza Possa- '

maí. Uma iniciativa semelhan
te funciona em São Paulo, Belo
Horizonte (MG), Biriguí (SP),
'Càmpina Grande (PB) e Porto

Alegre (RS). "Também existe à
possibilidade de incentivara im
plantação do sistema oferecendo
descontos no IPTU aos outros

,

moradores", explica o v;ereador.

Reaproveitar a energia solar
- fonte de calor e luz - é uma boa
alternativa tanto para conservar o
meio .ambiente como para a eco-

,

nomia familiar. A proposta rece

beu adesão unânime da Câmara
deVereadores de Iaraguãdo Sul na
última sessão. Os parlamentares

, sugeriram a implantação de um

sistema de aquecimento da água
pormeio da captação dos raios do
sol em prédios públicos e em ha

bitações populares.' ,

De acordo com o proposítor da
medida,AdernarPossamai, se aca
tada aideia pelo Executivo, o siste
ma de aquecimento solar poderá
ser adequado nas próximas cons

truções públicas. Creches, pos
tos de saúdes e até condoinínios
construídos pelo programaMinha
Casa, Minha Vida, do governo fe

deral, têm como aderir ao modelo

para economizar energia e contri
buir com o meio ambiente.

.

, "Se para construir uma cre
che é investido R$ 1 milhão, com
o sistema solar mais "R$ 20 mil

'�Tarnbérn existe a

possibilidade de
,

lneentlvar a implantação ,

do sistema oferecendo "

"

descontos no IPTU aos
'

,

outros moradores".
",DE�AR POSSÂMAJ,'EREADC!JR

'

o vereador Eugênio Garcia

(PSbB) também é autor' da indi

cação. Ele trabalhou na proposta
enquanto ocupava a cadeira de
AdernarWinter - que havia 'saído
de licençamédica.

'. ., ",

I •

I
, I

Possamai dizque sistema poupa'energia e cuida domeioambiente
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Participação popular·
. .

para delinir prioridades
Na próxima segunda-feira, a partir
das 19h, aPrefeitura de]araguá
realiza audiência pública na
Arena para tratar das estratégias
orçamentárias para 2012, ou seja,
a Lei deDiretrizes Orçamentárias
e a Lei de OrçamentoAnual.A
medida é uma determinação da
Lei deResponsabilidadeFiscal,
que prevê a participação popular
na aplicação das ações do plano
de governo.A presença dos líderes

.

comunitários é importante para
que as necessidades das diferentes
regiões domunicípio sejam

.

tornadas públicas e também
ganhem caráter oficial. Elas só

'

.

podem ser retiradas do PPA (Plano
Plurianual) quefoi elaborado
em 2009 e têm validade de

quatro anos.A Câmara realizou
14 reuniões para apresentaras

. propostas da comunidadeao
_ Executuo, entendendo que a
única audiência realizada pela
Prefeitura não seria suficientepara
que o projeto tivesse o avalpopular
necessário. Ena audiência realizada
na segunda-feira, a comunidade

vai ver o quefoi realizado dentro
daspropostas incluídas no PPA
e também poderá retirardele
as indicações para aproxima
ano. Nos encontros realizados

pelos vereadores, a comunidade
-mostrou queamaiorprioridade
está namelhoria do atendimento
no serviço de saúde, foram
550 indicações nessesentido.
Investimento em infraestrutura
ocupou o segundo lugar, com 484

pedidos que englobam desdea

modernização dosistema viário
atéaadequação do zoneamento
urbano.

Impossível negarque são duas
áreas extremamente deficitárias
nomunicipio e que precisam de

grandes recursos para apresentar
asmelhorias desejadas. Na
saúde, pacientesmorrem na

fila esperando poratendimento
especializado e cirurgia. No
trânsito, a situação piora a cada
dia com mais de 500 veículos
sendo emplacados mensalmente,
apontando para o caos total em
um futuronão muito distante.

Apertando O bolso'
Durante apresentação para.
imprensá do novo PA (Pronto.
Atendimento) ontem, o prefeito
de Corupá, LuizCarlosIamaniní '

(PMDB), voltou a demonstrar

preocupação com a falta de
recursos para recuperar a cidade.
Comomedida de economia foi

suspensa a festa de aniversário
. do município: que tinha
orçamento previsto em R$ 100

mil, e também foi reduzido o

calendário das competições
esportivas.Ao final, o prefeito
justificou: "vou usar aquilo que
meu paime ensinou, se não tem
dinheiro, não se faz festa" ..

.
.

Energia-
Os vereadores doVale do Itapocu
definiram algumas pautas conjuntas
na reunião que aconteceu em São

João do Itaperiu no último fim de
semana. Do vereador Jaime de
Ávila, de Guaramirim, foi aprovada
a realização de umaaudiência
'pública para discutir as deficiências
na prestação dos serviços e no
abastecimento de energia elétrica.
O encontro estámarcado para o dia
13 de abril naCâmara deVereadores
deGuaramírím. As lideranças de
toda região estão convidadas a
participar e foi solicitada tainbém
a presença-do diretor da Celesc,
Antonio Gavazzoni.

·Política 5

2106.1924 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
.

prefeita CecíUa nell e o. secretário de Administra __

ção Ivo KoneU fazem romaria hoje em Florianópolis
em busca de recursos. COIQ o orçamento do ano com
Ietamente comprometido, a Prefeitura vai solicitar

-

ao Badesc empréstimo de R$ 15 milhões para dar andamento
"

,
aos projetos que estavam pr�yistos antes das enxurradas.
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.

Contabilidade
Consultoria J:mpresarial

CRC/SC, 0062li!ll\l

Licen9a
O vereador Justino da LltZ
(PT) entra de licença na
pr6xima segunda-feira e só

'

retorna àCâmara 30 dias

depois.A estratégia leva em
consideração o rodízio de
suplentes defendido pelo
partido. Nesse período quem
assume a cadeira de Justino,
que fica sem remuneração, é
o petístaVlhnar Delagnolo,

.Regime d� urgência
Foi retirado o regime de urgência dó projeto de lei que está na

'

Câmara com a finalidade de criarmais vagaspara contratação
,

de profissionais para trabalhar no programa Estratégia de Saúde
. daFamília. Segundo o líder de governo, Ademar Possamaí, o
, regime de. urgência foi retirado a pedido das comissões técnicas
porque trancaria a pauta caso não fossevotado na terça-feira.
Os vereadores também querem pedirmais explicações sobre o

, .' .

,

projeto para o Executívo.
' Impasse desfeito

Enfim, aDefesaCivil do Estado
disponibilizou recursospara os
municípios da região atingidos pelas
enxurradas, ParaJaraguá do Sul,
foram liberadosR$I,8milhões em

.

horasmáquinas.Medidapaliativa,
visto que aPrefeitura já tem

.

contratado cerca de R$ 10milhões
domesmo tipo de serviço.

, Faltcim seis
o governador 'Raimundo
'Colombo anunciou ontem

pelo Twitter os nomes de
.

Christiano Lopes, do DEM,
para a secretaria regional de
Laguna, e de Gelson Padilha, .

do PSDB, para de Braço do
Norte. Com isso, restam agora
seis indicações, entre, elas
aproblemática situação de

Jaraguá do Sul.
.

.

Profissionaftsfllo

ComPtllÔllCléI
Credibilidade

WWW.gum2.com.�r

(47)3371"'147

Qualidade
txpeliêndd

lIes! CI\s.""«Jilaa�

gumz@gu.nlz.cofll.br
UMA ",PElII OUE DÁ CElTO. Desqe 1978

Ferrovias
Os vereadores petlstas, João
CarlosGottardi, de Corupa,
Justino da Luz, Francisco

"

Alves, de Jaraguá, eMoacir
Zamboní, de Schroeder,
participaram, ontem do .

lançamento da Frente
Parlamentar das Ferrovias,
naAssembleia Legislativa.
O deputado DirceuDresch
(PT) e o deputadoAntônio
Aguiar (PMDB) foram '

aclamados coordenador
.

e vice-coordenador,
'

respectívamente, No
discurso, o coordenador
chamou a atenção para obras
consideradas essenciais como

.

o ramal interestadual norte
sul, Ugarulo Rio Grande do
'Sul, Santa Catarina, Paraná
e Mato Grosso do Sul, e a
Ferrovia Litorânea, lígação
entre os portos de São
Francisco do Sul, Navegantes,

. Itajaí e Imbítuba, À tarde,
os vereadores da região
partíclparam de debate sobre '

o Novo Código Florestal
Brasileiro.

Cancelado
O encontro que poderia

.

. colocar do mesmo lado

antigos desafetos do DEM
e do PT não deve mais
acontecer. Com a pressão
popular contra o aumento do
número de vereadores e a um

ano das eleições municipais,
, ninguém quer sero 'pai da
criança', na busca por um
consenso em torno de um
mimero alternativo.
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CHARGE

VIDA DE CICLISTA_•.••--__�.Ií.J.Jiz:L

DO LEITOR

Cidadaniajá
.._ im companheiro, é noto

..�
rio para todos que os Sá
bados Cidadãos não são

....mais os mesmos, Gostaria
!

de saber onde nossos governan-
tes estão errando, e não falo isso
com ironia" pois a '

,

última coisa de que
a população preci
sa é de ironia, pois
também faço parte
da população, na

minha casa tam

bém vem o carnê
do IPTU para pa -

.

gar, então como·

população per
gunto: onde está o

nosso IPTU? Sim,
porque não vemos
nada de investi-

no seu plano de governo, mas
infelizmente só no plano ... Hoje
é normal ligarmos' o rádio e ou-

'virmos falar de roubos, assaltos e

muito mais. o que podemos fa
zer? O que o' governo pode estar

,

fazendo para pelo-

" menos minimizar a

situação?
Sim já estive

mos no governo e

sabemos que não
é fácil administrar
uma cidade! Mas
devo lembrar que
em apenas em seis

meses fizemos o

que em dois' anos e

meio. a situação não
o fez ...

ESllero que as

coisas sejam re

solvidas, que o hospital volte a'
" funcionar, que tenhamos pon
tos de ônibus para cobrir nossas

cabeças, calçadas para transitar,
médicos nos' postos de saúde e

'

muito mais ...
E em relação ao ônibus que

simplesmente sumiu, que as au

toridades tomem todas as pro
vidências para que os culpados
sejam punidos, independente ?e
estarem no governo ou não ...

Espero que as coisas
sejam resolvidas,
que o hospital volte
a funcionar, que

'

tenhamos pontos de
ônibus para cobrir
nossas cabeças,
calçadas para

transitar, médicos
nos postos de saúde

emuito mais.

"
\ menta,na cidade, a
.: não ser alguns buracos enormes

que a cada enxurrada se alastra
cada vez mais. Se andarmos por
Guaramirim veremos pessoas'
nos pontos de ônibus, que não
-tem ponto de ônibus, sim é ver
dade, muitos são demarcados

por árvores, as-calçadas sem co

mentários, fazer uma caminhada
de lazer já é impossível imagina
quem as usa para ir trabalhar to
dos os dias?

Enfim até agora só ouvimos

promessas por parte do governo,
tudo o que a oposição cobra está

Maria Inês dos Santos,
, presidente do Partido dos
Trabalhadores deGuaramirim

EDITORIAL,

Ciclovias
Peça

fundamental para garantir um trân
sito mais seguro, as ciclovias ainda não

conquistaram seu merecido espaço em

Iaraguá do Sul. Há um ano, reportagem
publicada pelo O Correio do
Povo trazia a informação que
a Prefeitura pretendia dobrar
o número de ciclovias e ciclo
faixas existentes na cidade até
final de 2010. No entanto, os

18 quilômetros a mais prome
tidos se resumiram à adição
de apenas oito até agora. En

quanto isso, os ciclistas ainda
terão que enfrentar verdadeiros obstáculos para'
cumprir seu trajeto.

Mas o problema não se restringe à falta de
ciclovias e ciclofaixas. É preciso também esta

belecer um conj�nto de medidas, que vai desde

a interligação dos trechos cobertos por ciclo
faixas até a implantação de estacionamentos,
para bicicletas na área central. Não se pode
esquecer também da necessidade de, reforçar

frequentemente à pintura das

ciclofaixas, pois é não é raro

ver trechos tão àpagados que
sequer são enxergados pelos

,

próprios ciclistas.
Com o aumento cada vez

maior da população
.

e a ex
"

pansão das cidades, a bicicleta
-=.::....::....� --'-., deve tornar-se veículo prioritá-

rio para a mobilidade urbana,
mas para isso é preciso planejamento e educa

ção no trânsito. 'Com certeza, andar de bicicleta
é ecologicamente correto e fazhem à saúde, mas
a falta de segurança nas ruas é um fator que des
motiva até os ciclistas mais corajosos.

DO LEITOR

A Micro e 'Pequena
Empresa tem "'rosto,
nome e endereco"

: ' �

Cada vez que
umaMPEé

constituída,
�' com ela se

abrem novas·

perspectivas.
,

E quando uma
delas fecha por
falta de um
tratamento

diferenciado e

favorecido, essas
perspectivas "

são igualmente
fechadas.

Lembro
que recebi o livro "Povo tem.

Rosto, Nome e Endereço", do então se

nador Raimundo Colombo, em março
de 2010. Nó mesmo dia entreguei o Ma-

.

nifesto da Micro e Pequena Empresa de Santa
Catarina, redigido em outubro

o

de 2009.' Embora livro e ma

nifesto sejam distintos, carre

gam anseios de quem tem rosto,
nome e endereço. '

O autor afirma que a aborda

gem atual que se faz ao eleitor é
,

de enviar cartas que, "parecem
bi1hetes personalizados, quando
não passam de mensagens joga
das ao vento, tipo colar, colou".
E continua, "Aprendi que asmul-

.

tidões são' constituídas por pes
soas e não devem ser tratadas
coletivamente, mas como indi
víduos, cada um com seus' dra-

,

mas, problemas e necessidades.
Rostos, pessoas, homens e mu-

o

lheres, velhos, jovens e crianças
devem merecer atenção e cui
dados individuais. São unidades
antes de serem milhares e milhões".

• o

Essas frases me fizeram conectar a uma ação
que havíamos feito no Congresso Catarinense
da MPE, em Joinville. Pela primeira vez escre

vemos o manifesto, escrito, pelos empresários,

que, fazem parte das AMPES e 'que manifestam
,

os "dramas, problemas e necessidades': das suas
empresas e das 360 mil quetemos no estado.

Para dar "rosto, nome e endereço" às MPEs,
é necessário saber que antes de ser pagadora de

, .

impostos, elas têm função social.
São elas responsáveis por 68%
dos empregos formais. Elas ge
ram grande parte da economia
interna dos municípios e mais

promovem o primeiro emprego,
contribuindo para a qualificação
do capital humano.

Cada vez que urna MPE é

constituída, com'ela se abrem
novas perspectivas, E quando
uma delas fecha por falta de
um tratamento diferenciado e

favorecido, essas perspectivas
são igualmente fechadas. O
40° Congresso Catarínense da
MPE, que será realizado neste

fim de semana em Blumenau,
debaterá justamente o trata
menta diferenciado e Iavoreci-'
do às MPEs. 'Nosso objetivo é

dar "rosto, nome e endereço" a cada uma' de
las. Mais que isso, é contribuir com nossa ação
para promover políticas públicas que garan
tam este tratamento.

MarciaManoel da Silveira - Presidente da Fampesc
'

"

"
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Só parte do projeto saiu do papel
,4

Prefeitura pretendia implantar 18,2 km em 20,10, �às apenas oito km foram instalados

JARAGUÁ DO SUL

Vinte e cinco anos.

Esse é o tempo de
experiência da costureira
luelamara Bodenberg, 42
anos, com as.éiclovias e

ciclofaixas da cidade.

ilPOiS
utilizar a bicic�eta tan

as vezes, tantopara Ir ao tra
alho quanto ao mercado

ou à casa de uma amiga, ela
já conhece cada canto,de Jaraguá do
Sul e também da BR-280 próxima à

cidade, um de seus principais tra

jetos. Durante esse período, sofreu
apenas um acidente � e conseguiu
sair sem um arranhão.

"Estava passando' pelo posto
Marcolla, ali na BR, quando um

motoqueiro saiu em alta veloci
,

dade e nem me viu. A sorte é que
consegui pular da bicicleta pouco

,

antes de ele'me atingir, e acabou

que só a bicicleta foi atropelada",
conta a costureira, bem humo
rada. Para ela, a rodovia é o pior
lugar para se transitar, tanto pela
falta de sinalização e um espaço
específico para os ciclístas quanto
pelas condições ruins da pistão

"Eles deveriam olhar mais para'
Os locais mais afastados. No Centro,

,

, geralmentevemos aacoisasmais ar
rumadas, com ciclovias e tudo. Mas

quandovamos indo para os bairros,
percebemos que falta-muita' coisa. '

Existem muitos buracos, além de

tudo", afirma Incíamara,

Um motoqueiro saiu
em alta velocidade-e
nem me viu. A sorteé
que consegui pular da
bicicleta pouco antes
de ele me atingir.
lUCIAMARA BODENBERG

"
A ciclista afirma que, quando

,

não há uma ciclofaixa, é obrigada a

andar no meio da rua; mesmo dis

.putando o espaço com motoristas
nemUmpouco compreensivos. "Na

_ calçada não dá para andar, então
tem que ser assimmesmo. Mas aqui
em Jaraguá, pelo menos, os moto

ristas não respeitam nadano trânsi- '

'

to. O problema é que não há outra

, opção", ressalta.

• Bruna Borgheti ,

bruna@ocorreiodopovo.com.br

Bicicleta acompanha Luciamara em todos os lugares. Com 25 anos de experiência, a ciclista pede mais atenção para os bairros e BR-280

• Sjnalização \pinturas,
manutenção): R$ 602mil

,UMA AVENTURA SOBRE ,DUAS RODAS
,

Reportn,,"'!IlI do o Correio do Povo percorreu algumas dos principais ruas da cidade
de bicicleta e eonsiaou quais as diJkuldndes enírentalas pelos ciclistas

Estudo aponta os trechos prioritários
Prefeitura guer dobrar extensão de ciclovias e ciclofaixas até o fim do ano

Na edição de 27 e 28 de fevereiro
de 2010, O Correio do Povo relatou .

o problema da falta de ciclovias
..

Segundo Schmitt, chuvas
atrapalham investimento
em ciclofaixas

Chuvas desaceleram
melhorias notrênslto

Luciamara não é. a unrca a
' chuvas que se tornaram constan-

'

sentir falta de um investimento' tes desde o final do ano passado:
mais expressivo em sinalização "Sabemos que tem vários pontos
e delimitação de espaços. Em' faltando, queremos fazer uma

"2009, segundo dados do setor de sequência. Hoje, os ciclistàs vão
Trânsito, Iaraguã possuíaIê.zôü ' até certo ponto e depois se per
metros de espaço reservados ex-. dem, porque não há uma conti
clusivamente aos ciclistas - entre nuidáde, Na Vila Lenzi, estamos
13.933 metros de ciclofaixas é esperando' o sentido único, para
4.296 metros de ciclovias, parale- só depois implantar uma ciclo- .

las ao trilho de trem. via", explica. Segundoele, foi pre-
Em fevereiro de 2010, o pro- ciso parar as mudanças para dar

jeto do setor, �c0l!l0 foi afirmado ,prioridade ao quefoi danificado
em uma entrevista para a repor- com as enchentes.

tagem do O Correio do Povo, era "Temos que sinalizar na frente
'

dobrar esse número, chegando a de escolas, por exemplo, por causa
quase 36,5 mil metros entre ci- das crianças. Pedimos que a popu
clofaixas e ciclovias. Atualmente, lação entenda. Assim que as chu
um ano e um mês depois da ma- vas diminuírem, teremos como

-

téria, os dados do setor contabi - fazer as coisas mais rápido", pro
lizam um total de 26.360 metros mete Schmitt. Os ,gastos, segun -

,

entre as ciclovias e faixas. Os 8,13 do o diretor, não são tão expres
mil metros a mais se referem às sivos, e são incluídos nos custos
ciclofaixas implantadas nas ruas de "materiais diversos" (confira o

José Teodoro Ribeiro, no trecho
. quadro ao lado). Todo o 'investi

entre o posto Pérola- e os limites mento em trânsito é proveniente
da cidade, e na rua Erwino Me- do Convênio de Trânsito. A lista'
negotti, nó Rau. de prioridades (abaixo), também

José Schmitt, diretor do setor é a mesma dos últimos anos, já
de Trânsito da'Prefeitura, afirma que-estes são considerados os lo
que o motivo do atraso são as cais de maiormovimento.
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Universo TPM
, '

Elijan� Junq
.

I, BISCO,'ITO I
I DA SORTE. �I Cuidado com pessoa

. 'I�11 de má'vontade. ;

TRICOTANDO

, ,

, /,

universotpm@ocorreiodopovo.c,om.br ',' "". .

,

DIVA COM PAOLA PRISCILA MARQUARDT
ONDE TRABALHA E O QUE FAZ: Meu maior trabalho é comigo.

EU SpU: Teimosa com quem teima comigo e protetora das pesso
as que. amo, umamenina �mulher. HOMENS SÃO:Jndescritíveis.
MULHERES SÃO: Batalhadoras, vencedoras: SE MEU RELACIO
NAMENTO FOSSE UM RITMO SERIA: Uma mistura de eletrônica,
pagode,' uma horamuito agitada e outras, mais calma. DESÇO "

DO SALTO QUANDO: Vejo ignorância, falta de respeito. PARAME
GANHAR BASTA: Ser humilde e simpático. SE EU FOSSE CELEBRI
DADE SERIA: Amulher que minha mãe me ensinou a ser: orgulhosa,
mas aomesmo tempo humilde, sincera e batalhadora. ROUBARIAO
CLOSET DE: Luciana Gimenez. MEU CORAÇÃO BATEMAIS FORT�
QUANDO:Vejomeu namorado, que temmedado apenas alegrias. EU

'

SOU ÓTIMA EM: Escutar as pessoas; e ajudá-las quando possível. EU ,

SOU PÉSSIMA EM: Ciências exatas. UMANOITE PERFEITA PEDE: .'

Lua, estrelas, praia, violão, uma fogueíra.amígos emeu namorado. UM
CASALAPAixONADO 'pRECISA: 'Companheirismo e.fidelidade. COM
50 REAIS EU: Faria um almoçopara minhas amigas. COM 1 MILHÃO
DE REAIS EU: Compraria ummotor home ou trailer e iria conhecer
'as praias do Brasil comminha família, namorado e amigas.

É_A TREVA'
Fazer em casa algumas receitínhassuper Criar um perfil fake do sexo oposto e simular um na-

famosas e conhecidas. Certa vez, passei aqui moro. Digamos que você esteja solteira, sem pegar sequer
, a receita do Danoninho caseiro, lembram? um resfriado, mas quer que as pessoas pensem que você tá

"

. Pegoa na', mentl·ra!.' .

Pois'existe um site super bacaninha que traz com tudo. Você cria um fake e 'fica mandando mensagens
outras receitas.: Tem,Danette, Smirnoff Ice, apaixonadas para si mesma. Sabe o que é pior? Há um site

�... revisões para hoje: Alguém vai sair correndo do seu posto de Amarula, Do-ritos, Alfajor e mais um montão sendo desenvolvido especialmente para criar namoradas'
de coisinhas legais. Talvez essas "imitações" fictícias. O Cloud Gírlfriend (apenaspara homens, por en-_."trabalho quando um colega informar que há uma correspon- '

na-o tenham comparação com os orígínais... quanto) "faz" uma namorada para o cara e os administra-
dência de um presídio lá deMossoró, no Rio Grande do Norte, Mas para quem gosta de inventar coisas di- dores do próprio site se encarregam de mandar as mensa-
e� n6�e de u� tal de F�rnandinho Beira-Mar. Alguma lei-, ferentes, fica a dica. Ah sim! Tem até receita 'gens de amor... Namorado fantasma: Treva no "úrtímo"!

tora ficara faceira da Vida ao OUVIr que o bofe por quem arrasta um. 'de sabão e amaciante! Confere esse flash em ,

trem, deixou um recadinho no Orkut, se declarando e dizendo que -receitasgenericas.blogspot.com
, abandonou a namorada de uma década. E, pode apostar, alguém vai' '-

acreditar se disserem que 'Roberto Carlos' está logo ali na esquina,
prontinho para fazer um show aos passantes. Alô-ou! rem coisas que
não acontecem nunca, never! Só em Iode abril. Vai cair?

Palavra-de homem
Recebi por e-mail e.só pra variar.mais um

sujeito que diz que não entende as mulheres:
"

...Se eu digo que ela caprichou na produção
ela já acha que não ficou legal das outras ve-
.zes. Se dou de presenteum perfume, ela me
pergunta se hão gosto do perfume dela. Se
a 'convido para jantar, ela questiona,minha
satisfação pela comida dela. Se quero sair, é
por que não gosto de ficar sozinho com ela.
,Se quero ficar só com ela, é por que tenho

'vergonha de mostrá-la publicamente ( ... ) ,E
quando a gente se enche e dá uma de louco,
terminando a relação, vem perguntar o que-
fez de errado!"

,

Ajudinha bem vinda
-

, 'Gente, só ,para lembrar aos que desejam e

podem ajudar: A famílíada-Iéssíca Aparecida
_ Flores, de 13 anos, vai realizar uni bingo e rifa
no dia 9 de abril, com o objetivo de arrecadar
dinheiro para a mudança para Porto Alegre,
onde a menina fará o tratamento, e cirurgia
para uma doença degenerativa (ver matéria'
do dia 9 ·de março). Todos podem ajudar, do
ando brindes para o bingo, ou quitutes para
o café da ação e ainda, participando do even-
to. Os telefones para ajudar são: 9964-8287 e

,

9215-3277. Vamos lá?
.
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"
Esta unidade é

voltada para urgência e

. emergência. Também serão
realizados exames, como
o de Raio X. Então isso
irá desafogar os pronto
socorros de Jaraguá.

LUIZ CARLOS TAMANINI,
PREFEITO DE CORUPÃ

"Estrutura conta com 15leitos e recebeu investimentos de R$ 2 milhões

,

S E

Corupá inaugura Pronto
Atendimento nonono
CORUPÁ

A partir do dia 4, Corupá
dá um passo à frente no

acesso à saúde pública.
_,

Eue
nesta data iniciam as

tividades no Pronto Aten

dimento 24 horas, uma obra
astante aguardadapelapo

pulação.A inauguração da estrutura
para a comunidade acontece neste

sábado, dia 2, a partir das 10h.
A unidade recebeu investimen

tos de R$ 2 milhões, sendo R$ 600

mil repassados. pelo governo do

Estado, R$ 700 mil pelo governo fe- ·

deral, R$ 150 mil pela iniciativa pri
vada, e o restante custeado pelapró
pria Prefeitura. "Esta obra começou
na gestão anterior. Ficou paradapor
um tempo. Retomamos no ano pas
sado, adaptamos todo o prédio às

exigências da Vigilância Sanitária e

Ministério da Saúde, e agora, vamos
começar a atender a comunidade",
lembrou o prefeito Luiz Carlos Ta

manini, que apresentou ontemo es

paço para autoridades e imprensa.
Segundo ele, a estrutura deve di

minuir as filas nos pronto-socorros
da região. "Bsta unidade é voltada

para urgência e emergência. Tam
bém serão realizados exames, como
o de raío-x Então isso irá desafogar
os pronto-socorros de Iaraguá do
Sul. Os atendimentos em saúde pre
ventiva continuam sendo realizados
em nossos quatro postos de saúde,
com equipes do programa Estraté-

gia Saúde da Família", destacou.
Ainda conforme dados da Pre

feitura, somente em 2010 Corupá
��.registrou quatro mil encaminha -

I�,!�.mentos para a realização de raio-x, "'

A maior parte destes atendimen- I
tos, que eram feitos em Iaragua do .11:Sul, passam agora a ser realizados Ina nova unidade de saúde.

I

�,

I
O PA conta com 950 metros

quadrados e 15 leitos. O espaço
tem capacidade para receber em
média, 800 pacientes ao mês. tlÉ
como se fosse ummini-hospital",
enfatizou Tamanini. A estrutura

será administrada pela Fundação
Beneficente de Saúde de Corupá.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Entre os serviços que serão oferecidos estão os exames de raío-x

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Pronto atendimento tem 15 leitos, entre adulto e infantil

Previsão é de que cerca de 800 pessoas sejam atendidas todos os meses

PROGRAMA CAMINHOS DO VALE REALIZA CÂMINliADA NA LOCAUDADE DE RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE

Inscricões encerram nesta sexta-feira
3·

Acontece neste domingo, dia
3, uma caminhada na localida
de de Ribeirão Grande do Norte,
através do Programa Caminhos
do Vale, da secretaria de Desen
volvimento Econômico e Turis
mo. De acordo com o gerente
de Turismo, Raul Henrique dos

Santos, a saída está marcada

para as Bh, partindo da Praça
Ângelo Piazera, no Centro, sen
do que um ônibus transportará
os participantes até o local da
caminhada.

O percurso envolve a subida
da Estrada Bela Vista até a Casa
de Apoio Padre Aloísio Boeing.
Toda a atividade deve ser reali
zada em cerca de quatro horas,
com a chegada ao ponto de par
tida, no Centro, prevista por vol
ta do meio-dia.

Santos informa que outras.
·seis atividades como esta estão

programadas até outubro des
te ano, sendo uma por mês: Rio

Manso, em 15 de maio; Pedra

Branca, em 5 de junho; Rio da
Luz Vitória, em 3 de julho; Rota
Húngara (Jaragüazinho), em 7 de

agosto; Três Fronteiras, em 4 de

setembro; e Ribeirão Grande da
LuziGaribaldi, em 2 de outubro.
"Estas caminhadas são excelen
tes oportunidades para as pesso
as conhecerem o interior de Iara
guá, onde é possível contemplar
a natureza e atrativos turísticos,
culturais e históricos do municí
pio, além de fazer uma atividade
física", destaca.

As inscrições para o evento

encerram hoje e podem ser feitas
através do telefone (47) 3275-2734
ou do e-mail contato@vivendotu
rismo.com.br. As vagas são limita
das a 40 participantes e cada ins

crição custa um quilo de alimento
não perecível, que será destinado

para entidades beneficentes. Os

organizadores fornecem guias,
transporte, camiseta e água. Caminhada tem o objetivo de promover o turismo rural

I
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'Professores acionam sindicato
Gerência de Educação diz que irá apurar denúncias na Escola Estadual Duarte Magalhães
JARAGUÁ DO SUL

Professores da Escola
Estadual Professor José
Duarte Magalhães, no
bairro Barra do Rio
Cerro, acionaram o

Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em

Educação) esta semana

para relatar supostas
irregul�ridades na

instituição .

.....lntre os problemas relatados,
os educadores afirmaram

que teriam sido obrigados
.....bela direção a aprovar alu
nos com notas insuficientes para
manter índices de aprovação, e

que o corpo docente tem sido alvo
de assédio moral pela diretoria.
lias ACTs (Admitidos em Caráter

Temporário) foram 'aconselha
dos' a cuidar com quem lidam",
afirmou um dos profissionais, que
preferiu não se identificar.

Os educadores também ex

puseram ao Sinte que sentem di
ficuldades de comunicação com

a diretora, Rosangela Hansen
Kreutzfeldt. Conforme as denún

cias, ela não teria comparecido a

duas reuniões convocadas pelos
professores para tratar de escla
recimentos sobre as normas dis

ciplinares e teria criticado a ini
ciativa dos profissionais.

A diretora negou todas as acu-

sações e disse que as denúncias
são movidas por interesses polí
ticos. Segundo Rosangela, uma
profissional estaria colocando
os demais professores contra ela.
IITem uma professora que quer o
cargo de assessora educacional
da escola, e tão logo começaram
as indicações, começaram essas

manifestações. Eu sempre esti
ve aberta para o diálogo, mas os

professores não dão abertura, e

estão dificultando o trabalho da
. escola", defendeu-se.

Queremos que
os professores
e a diretoria
cheguem a um

entendimento.
OENI RAUKE, 'GERENTE
REGIONAL Df. EDUCAÇAo

"

A coordenadora do Sinte,
Mislene Pickius, disse que será
marcada uma segunda reunião
na escola com a participação da
SDR (Secretaria de Desenvolvi-

-

menta Regional) pará esclarecer
os fatos: A gerente regional de
educação, Deni Rateke, afirmou
que pretende apurar as denún
cias do corpo docente e também
a versão da diretora. "Queremos
que os professores e a diretoria

cheguem a um entendimento",
afirmou Deni Rateke.

Pais são orientados a renovar
cadastro dos filhos nos CEls

GUARAMIRIM
A Secretaria de Educação de

Guaramirim pede que os pais de

crianças matriculadas nos Cen
tros de Educação Infantil reno
vem os cadastros dos filhos nas

unidades em que estão inscritos.
De acordo com a supervisora de

Educação Infantil, Eliane Mar

ques Nitz, a iniciativa tem o ob

jetivo de facilitar a comunicação
entre a Prefeitura e as famílias

que buscam matricular seus fi
lhos nas creches.

Segundo ela, ao longo do ano

podem surgir vagas devido a de
sistências ou trocas de unidade,
mas algumas famílias acabam

perdendo a oportunidade por
não serem localizadas em tempo
hábil, uma vez que as informa

ções contidas nos cadastros, por
vezes, estão desatualizadas.

Hoje, cerca de 540 crianças
aguardam por uma vaga nos

Centros de Educação Infantil de
Guaramirim. Para reduzir as filas
de espera por vagas nos CEIs, a

secretaria de Educação planeja
a construção de uma creche no

bairro Beira Rio. De acordo com

Eliane, além de atender as famí
lias da região, a creche deve libe
rar vagas no Centro. Atualmente,
607 crianças estão matriculadas
nos CEIs do município.

Sinte pretende marcar nova reunião no colégio nos próximos dias para tentar esclarecer a questão

ENTREGA DO INfORMATIVO ATENDE A UM DECRETO fED'ERAl DE 2005

Relatório sobre qualidade da água
\

Desde ontem, o Samae (Servi-
ço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto), de Iaraguá do Sul, co
meçou a entregar nas residências
o Relatório Anual de Qualidade da
Água, referente ao ano de 2010.

Todos
-

os consumidores re

ceberão um informativo com

dados básicos em relação aos

mananciais, as etapas do trata-
. mento da água e os principais
parâmetros de qualidade da

água potável: cloro, pH, turbidez,

cor e coliformes. A entrega do re
latório acontece todos os anos

para atender ao Decreto Federal
nO 5.440/2005.

Para cada ligação de água
_será enviado um informativo, so
mando aproximadamente 35 mil

cópias. Nos condomínios, o sín
dico deverá afixar o relatório em

lugar visível para todos os con

dôminos. Segundo o diretor pre
sidente do Samae, Isair Moser,
a autarquia jaraguaense investe

para garantir a quantidade, mas
sem esquecer da qualidade da

água. "Esta é uma oportunidade
para o consumidor conhecer e

valorizar a água potável que che
ga em sua casa", afirma o diretor.

As informações sobre a quali
dade da água distribuída também
estão disponíveis no site www.sa

maejs.com.br, no link Padrões de
Potabilidade. Na página, basta o

morador digitar a unidade de tra
tamento que ele deseja e o ano.

DIVULGAÇÃO

Objetivo é

possibilitar ao
consumidor
conhecer as
etapas de
tratamento e os

parâmetros de
qualidade da
água potável
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Respeito e amizade entre os colegas
são atitudes pregadas díaríamente na escola
AnnaToweNagel. Psicóloga também explica

os efeitos nocivos do bullying.
Pâ
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EDUARDO MONTECINO

Cuide bemdosseus dentes'e abra aboca semmedo de passarvergonha.
Pãgínaz
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Amizade
acbna de tudo

orno é bom ter amigos
ara confidenciar segredos

e brincar para valer.. Mas

para preservar as amizades
e fazer novos amigos é preciso
fazer o bem, sempre. É isso que
você vai aprender na reportagem
sobre bullying.Viver em harmonia
e feliz depende de todos nós. Na
matéria sobre bullying, você vai
saber o porquê é tão importante
o respeito para com os�gos' e
quais os efeitos que a agressão
física .e verbal pode caus�� Além

disso-os estudantes da escola
Anna Towe Nagel dão um grande
exemplo de combate a esse mal e
a psicóloga Sandra Girardi explica
tudinho sobre o assunto.

E melhor que estar de bem com

os amigos é poder se divertirmuito
com eles. E para poder dar aquele
sorrísão na hora dabrincadeira'
sem se preocupar, é importante
estar com os dentes saudáveís. Os
alunos da escolaAluísio Carvalho
de Oliveira, de Corupá, dão as

dicas quando o assunto é higiene
bucal. Você sabia que se não fizer
uma boa limpeza nos dentes pode
ter cárie, problemas na gengiva e

mau hálito? Eca!
Ainda nessa edição você vai

conhecer mais o blog do
-

O Correio do Povo Kids. Um

espaço reservado para as crianças
de Jaraguá do Sul e região onde
você pode se divertir com games,
conferir as matérias do jornal
e enviar sugestões para serem

publicadas no blog'

Aproveitem.

I

I
"

Ligue para (47) 2lO6-1919
oy:mande e-mail para
·.ldds@ocorreiodopovo.com.br

Expediente:
Publicação mensal do jornalO Correio do Povo.
Distribuído gratuitamente em toda a rede de
ensino fundamental de Iaraguã do Sul e região.
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Redação eEdição:Genielli Rodrigues � PatriciaMoraes
ProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

. ,

CUIDE BEM DOS
SEUS DENTES
ara ter dentes fortes

Pe bonitos e poder dar
aquele sorrisão sem
termedo de passar

vergonha, é preciso tomar alguns
cuidados, que também podem
ser divertidos: Cuidar dos dentes
não é coisa só de adulto, na
infância e até os bebês precisam
fazer a higiene bucal para não
ter problemas no futuro!
A higiene bucal é amelhor
forma de prevenir cárie,
doenças na gengiva, mau
hálito e outros problemas
relacionados à boca. Ela ajuda a

deixar os dentes saudáveis, sem
cáries e também amastigar
corretamente.

< .

Q
tiJi!J

I
A escova de dente é
a sua arma contra as

cáries. O correto é escovar
os dentes sempre após as

refeições, durante no mínimo dois

minutos, em um local iluminado .

e em frente ao espelho. Ah! A
escova deve ser trocada a cada
três meses ou quando as cerdas

já estiverem abertas.

UI'�'E"""
-

-', .

"'" o,,·

., ,

O·�'IO
DENTAL

É eleque remove a placa
I ,. :

4, r, bacteriana e os restos de
. alime�tos âhde a escova não

.

lil·.";.(:
.

alcançâ.Se vOé'ê:1emmenos de ..

nove anos, peça a ajuda do papai
e damamãe para utilizar o fio.

to ... • 10 .1" " ... .. _� ... •

� � �, • �'j � •••

E quem já aprendeu isso foram
os alunos da escola Aluísio
Carvalho de Oliveira, de Corupá.
Todos os estudantes, do jardim
ao 5° ano, praticam a escovação
depois do recreio para tirar
todas as sujeiras e evitar que
apareçam as cáries.

Lá eles ganharam uma escova

de dente, fazem aplicações de
flúor, que é muito bom para

.

a saúde da boca, e tiveram
aulas com a dentista Fernanda
Blaffert, que ensinou todos
a fazer a escovação correta,
passar o fio dental e explicou
que uma boa alimentação, com
frutas e verduras, também faz
bem para os dentes.

.

.....
,

E
Quanto mais doce, mais fácil

da cárie aparecer. Assim, se não
aguentar ficar sem aquela bala
.ou sobremesa, prefira comer
alimentos doces nas refeições
principais, porque você sabe

que vai escovar os dentes

depois. Mas uma alimentação
saudável com frutas e verduras

é muito melhor para
manter os dentes fortes.

. VIIITE O
·DENTISTA

Não é preciso ter-medo de
ir ao dentista, porque é ele

quem Vai dizer se está tudo
bem com os seus dentes. Eles
olham como está a saúde da

�

s

sua boca e ajudam a evitar o
desenvolvimento de problemas
que podem causarmuita dor

como as cáries.

Limpara língua ajuda a remover os germes que' .

causam placa, gengivite e mau hálito.

.
..

�\.C':;"l" ..�./11\'C" .�

"APRENDI QUE DEVEMOS
LIMPAR A LíNGUA E O CÉU

DA BOCA TAMBÉM", ARIADNE
BORGES, DE � ANOS.

"PARA NÃO TER BICHINHOS
NOS DENTES, TEM QUE

ESCOVAR, PASSAR FLÚOR
E FIO DENTAI1', STHEFANI

ROCHA, DE 5 ANOS.

,(1

"TEM QUE ESCOVAR DESDE
CEDO. QUANDO É BEBÊ

TEM QUE LIMPAR O LEITE

QUE FICA NO DENTE. E A
CHUPETA DEIXA O DENTE

TORTO", JEAN DE LIMA, .

DE 5 ANOS.
, . r. • �..

" • ... _ .. • • L " .. •
• ,. j ... ..
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aLOO o CORUIO KIDS!

(IIlogs.oeorreiodopovo.eom.llr/oepllids)

o "Navegue Certo" dessa edição é especial. Que tal ler o seu

O Correio do Povo Kids na internet a hora que quiser? No blog
do OCP Kids você pode fazer isso e muitas outras coisas.
Como ler divertidas piadas, jogar games, saber tudo sobre

lançamento de filmes e notícias que interessam toda garotada.

Quem escreve o OCP Kids é
Beatriz Sasse. Ele atua há 15

anos com programação visual,
dando vida a informativos, livros,
páginas e arte final em geral. Al�
disso, é formada em

Letras pela Univille
(Universidade da

Região de Joinville) e

também é blogueira,
colunista do jornal
O Co.rreio do. Povo,
fotógrafa e apaixonada
pelos seus três lindos

gatos. Adora ler, ver
seriados, desenhos antigos, jogar um pouco de X-Box e os games
do Facebook. Ufa! Quanta coisa ela faz.

E ATENÇÃO PROFESSORES E ALUNOS!
Quem quiser divulgar projetos, trabalhos, desenhos e artes feitos
em sala de aula é só enviar um e-mail para kids@ocorreiodopovo.
com.br que a Beatriz coloca no site e todo mundo vai ficar
sabendo o que você e seus coleguinhas fizeram na escola!

DICA DlE
LlEITURA

AS AVENTUBAS DO
eAPlrJo' �UBCA
Jorge e Haroldo são os

protagonistas do livro
indicado por Lucas Gabriel'
Pavesi, de 10 anos, do 6° ano -

da escola Anna Towe Nagel.
Lucas conta que os dois são
Vizinhos e estudam na quarta-
série. Além de pregar peças nos -

,

outros, o que eles mais gostam de fazer é
criar suas próprias histórias em quadrinhos.
Eles criaram o maior super-herói da história
de todas as escolas - o incrível Capitão
Cueca, só que o diretor da escola não gostou

. nadinha dessas brincadeiras e desses gibis e,

cuidadosamente, preparou um plano para acabar
de vez com a farra dos meninos.

, ,

LUCAS GABl\IEL
PAVESI, DE
10AMOS

11M LI1GAR
NOMI1NDO

ARGENTINA
AArgentina, ao lado do Brasil, é um dos países mais desenvolvidos

daAmérica do Sul. Tem 38,4 milhões de habitantes e o idioma
falado pelos hermanos é o espanhol. Quando você for para a

Argentina, não se esqueça de levar um casaco, porque lá faz
muito frio. Por estar situada mais ao sul daAmérica que o Brasil,

consequentemente, aArgentina é um país mais frio que o nosso e a

possibilidade de nevar, dependendo da época do ano, é grande.

ECONOMIA
NaArgentina amoeda utilizada é o .

peso argentino e sua capital é Buenos
Aires. Lá existem recursos naturais

abundantes, grandes produtores -de
carne e cereais, minérios e uma indústria
diversificada. As principais indústrias
são alimentícia, petroquímica, veículos
motorizados, têxtil e metalúrgicas.

.�
� 4

�

... _.)'f;'.. �

",.:;.
�.

TURISMO
A capital Buenos Aires é muito
conhecida por manter as tradições do
país, como o tango, uma modalidade
de dança muito popular. Tem também
Bariloche, famosa pelas suas estações
de ski. Além da Patagônia, com suas

montanhas, geleiras; lagos e lagoas que
formam uma paisagem inesquecível.

GEOGBAFIA
É o segundo-maior território da
América do Sul, ficando atrás

apenas do Brasil. Nela está
situada a cordilheira dos Andes,
onde fica o ponto mais alto das

Américas, o pico Aconcágua.

ESPORTES
Assim como no Brasil, o futebol é
o principal esporte daArgentina.
Os maiores rivais da seleção
argentina de futebol são o

Uruguai, a Inglaterra, o Paraguai,
o Chile e, claro, o Brasil. O maior
nome do futebol argentino é

Maradona, herói da seleção na
Copa do Mundo de 1986 no

México, quando liderou a equipe
ao bicampeonato mundial de
futebol. Messi, atual melhor do
mundo, também é argentino.
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Bullying, não tem graça nenhuma
. '"' .

Criança deve viver em grupo, ter amigos e fazer o bem
ão fazer ao outro o que eu não gostaria
que fizéssem comigo. Essa é uma das
maiores dicas que se pode ter para
evitar o bullying. Essa expressão da

língua inglesa, que vem da palavra bully, e quer
dizer valentão, está relacionada com a forma

que tratamos os nossos amigos.A psicóloga
Sandra Girardi explica que o bullying causa dor e
sofrimento físico e psicológico, pois as agressões
deixam as vítimas chateadas.

.

FORMAS
sàndra explica também

sobre as formasmais
comuns de bullying. A
maioria são comentários

depreciativos sobre a
forma física, comparações,
apelidos maldosos, racismo,
ofensas sobre dificuldade
de aprendizagem e, o pior,
agressões físicas ao amigo.
Têm também os que fazem

piadas sobre a família, moradia,
orientação sexual, religião,
etnia, etc. Então, fique atento e

evite esse tipo de atitude.

BFBlTOS
Quem sofre bullying

possivelmente vai se isolar e
isso pode trazer uma queda
no rendimento escolar. Além
disso, o aluno pode ficar doente
ou sofrer algum trauma que
influencie a sua personalidade.
Em casos extremos, o bullying
chega a afetar o estado
emocional onde o agredido
tenta soluções trágicas. Mas
vale lembrar que esses casos

são raros e geralmente as

vítimas de bullying sofrem
em silêncio.

"É importante que cada um de nós pense
o quanto é chato e incômodo ser chamado de

apelidos, ouvir comentários desagradáveis sobre
o corpo, palavrões, ser ofendido, maltratado por
amigos e colegas", falaSandra. Mas o quy fazer
quando isso acontece?A criança que sofre tal
comportamento deve falar imediatamente para
a professora da sala e para a direção da escola,
bem como contar para os pais em casa, para que
a situação seja resolvida o mais rápido possível.

o bullying sempre açonteceu, mas
ultimamente está se falandomais a respeito.
"Todos nós temos uma certa quantia de
agressividade, mas temos que direcioná-la
para fazer o bem ao outro e a nós mesmos",
recomenda a psicóloga.
A criança nasce para viver em grupo, ter

amigos e fazer o bem! Que tal no lugar de agredir
o seu amigo, ajudá-lo em alguma coisa? Essa
seria amelhor atitude.

DIVULGAÇÃO

VíTIMA DE
BULLYJNGÉ
HUMILHADA
PELOS COLEGAS E

COSTUMA FICAR
ISOLADA NA

ESCOLA

�-.JB'·IY .��'.,•.•.._�� . ..,-&f&I.'&I�V

. É o bullying só que na
internet. Geralmente o

agressor procura huinilhar e
ridicularizar os alunos, pessoas
desconhecidas e também

professores nomundo virtual.
O cyberbullying preocupa
porque na internet os insultos
semultiplicam rapidamente
e ainda contribuem para
contaminar outras pessoas que
conhecem a vítima.
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Alunos da Anna Towe

Nagel combatem
O bullyingfalando
sobre o assunto

o QU. VOCÊ ACHA
DO BUUDNG't

escola é um local onde
se convive em sociedade,
por isso, é um ambiente
e amizade!"deaprender

coisas novas, brincar e não um' \

lugar de sofrimento, agressividade e

ofensas. Segundo a psicóloga Sandra,
a escola deve incentivar atividades,
tarefas, jogos que estimulem o

trabalho e divertimento em grupo.

É assim que aAnna Towe Nagel
combate o bullying. O ano inteiro
a direção e os professores explicam
para os alunos sobre o assunto. IiOS
alunos interagem o tempo todo e

"acontece a aproximação entre eles,
o que evita a agressividade", conta
a coordenadora da instituição, Ana
Paula Stinghen. Além das
atividades, como músicas, vídeos,
teatro, o segredo da escola para
combater o bullying é sempre
valorizar o positivo. liA escola é o meio
social da criança e a agressão deve
ser combatida no dia a dia', explica a

diretora Eliane da Silva.

Além das tarefas que socializam
as crianças, a escola também deve
conversar com os alunos e escutar

- atentamente reclamações ou
sugestões, estimular os estudantes
a informar os casos, reconhecer e
valorizar as atitudes dos estudantes
no combate ao problema e criar

regras de disciplina para a classe que
esteja no regimento escolar.

"NÃO É CORRETO. PORQUE A GENTE
MAGOAAS PESSOAS E POR ISSO

NÃO SE DEVE COLOCAR APELIDOS",
LAURA MOSER, DE 10 ANOS

"O BULLYlNG NA VERDADE É
UM GRUPO QUE SE "JUNTA PARA
XINGAR, AGREDIR E FALAR MAL",
YURI MASSANEIRO, DE 9 ANOS

�,
$�.

"EU ACHO QUE É UMA FALTA DE
RESPEITO COM e OUTRO. É SEMPRE

O MAIOR CONTRA O MENOR","
MURlLO DEMATHE, DE 10 ANOS

.

'�UMAS CRIANÇAS FALAM
PALAVRÃo PARA OUTRAS E ÀS

VEZES ATÉ AGRIDEM. ISSO É BEM
FEIO", ALINE ENGELHARD, DE 8 ANOS

FOTOS EDUARDO MONTECINO

"TEM QUE FALAR PARA OS PAIS.
A AGRESSÃO É UMA COISA RUIM",
GABRIEL lARGAS, DE 10 ANOS

"COMO NÃO GOSTARIA QUE
FIZESSEM COMIGO, NÃO VOU

FAZER COM OS OUTROS", AMANDA
MACIEL COSTA, DE II ANOS

''ACHO QUE É BEM RUIM. TEM ALUNO
MAIOR QUE VEM PARA BATER EM
NÓS. É UMA FALTA DE RESPEITO",

EDUARDO CRlSTOFOLINI, DE 9 ANOS

c--�

;
)
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CAPITÃO AMÉRICA:
SUPER SOLDADO

Filmes de super-heróis têm garantia
certa de adaptação para videogames.
Foi assim com os "X- men", "Homem
Aranha" e "Homem de Ferro", e
agora o próximo a entrar nesta lista
é o personagem da editora Marvel,
Capitão América, em conjunto com o

lançamento do longa-metragem.
"Super Soldier" é um jogo de ação em

terceira pessoa, ambientado durante a

Segunda GuerraMundial, com o herói
enfrentando o seu grande rival, o Caveira
Vermelha, dentro das muralhas de um

'

castelo que é agora base da organização
criminosa Hydra.

TlRlNHAS

o título possui uma mecânica bem
diversificada, com exploração em

plataformas e ação intensa com vários

tipos de ataques e combos devastadores.
É claro que o icônico escudo do herói
está presente na aventura, tendo um
papel fundamental durante as batalhas,
podendo derrubar vários inimigos ao

mesmo tempo, desviar projéteis de volta
aos inimigos além de também ser usado

para resolver quebra-cabeças.

DIOGOXD

ENCONTRE
" AS CINCO

DIFERENÇAS
ENTRE AS
IMAGENS.S �d'pi, z,.j -o»A
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'A educação ambiental é referência em Corupá,
desenvolvida desde 1997, por meio do Programa
"Relação do Homem com a Natureza", com o slo-:

gan "Mostre suas garras pela natureza". As aulas
ocorrem todas às quintas-feiras, na RPPN (Reserva
Particular do Patrimônio Natural), "Rota das Cacho-

,

eiras", no penedo de março a agosto.
O objetivo do programa é promover aulas de ,

educação ambiental para alunos da educaçãobási- ._

ca, buscando sua compreensão acerca da importân-

."f.

cia e dependência da sua relação com a natureza.

Neste ano, o programa envolve aproximadamente
900 alunos de educação infantil (maternal III e jardim
II), ensino fundamental (3° e 6° ano e 6a série da rede

estadual), alunos do Cejac (Centro de Educação de

Jovens e Adultos) e 2° ano..do ensino médio.
,

PREFEITURA MUNICIPAL
, OECORUPÂ

;�� SECRETARIA DE eDUCAçÃO
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o capitão Jack Sparrow (Iohnny Depp) reencontra uma mulher de seu

passado (Penélope Cruz) e não sabe se está diante de um novo romance

ou sendo usado para encontrar a famosa Fonte da Juventude. Mas,
quando ele sobe a bordo do navio do lendário Barba Negra (Ian Mcêhane],
Sparrow descobre que se envolveu em uma grande e inesperada aventura.

I

)

5

)

;
<

(
/

>
J

./

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Descubra o nome da profissão abaixo:

1VIN318WV O1l13HN39N3:dS311

Una os pontos seguindo a numeração.,

.� !

;'í� I
' ! Iri 'f,

r

Mate as charadas sobre as profissões e complete
a cruzadinha com as respostas. Boa diversão.

o 1. QUEM ESTUDA DIREITO É O ...
2. QUEM VENDE o PRODUTO AO CLIENTE?
3. QUEM NOS ENSINA A LER E ESCREVER?
4. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA SAÚDE DOS ANIMAIS É ...
5. SEBASTIÃO SALGADO É UM... 2

5

4

O�VII9QI0� os 'OIIlYNI1I313A t (OZIIIOH)
°VIIOSS3�Olld oE 'OIIlYll:1I18nd o� 'OOV90AOV o� (1113A):dS311

PREENCHA CADA
P.ARTE DA FLOR COM

SEU RESPECTIVO NOME
E DEPOIS PINTE BEM

COLORIDA!

Siga as instruções e faça um lindo
livro de receitas para sua. mãe!

/'

MATERIAL
• Lápis de cor
• Papel
• Tesoura
• Cola branca
• Caderno

INSTRUÇÕES
1) Pegue um caderno, tire
a medida da capa e recorte
um pedaço de papel do
mesmo tamanho.

I) Faça um desenho bem
bonito nessa folha de

papel e escreva sobre ele:
"LIVRO DE RECEITAS".

J) Passe cola na capa do
caderno e em seguida cole
o seu desenho.

PRONTO� AGORA VOCÊ JÁ PODE DAR DE
PRESENTE PARA SUA MA1!IJ..ÃE UM LIVRO

DE ú!Jic,En'AS FE�'rO POR VOCÊt

\BOA SORTE!.
NOME:

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

SÉRIE: ESCOLA:
-----

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

E-MML:
� ___

TELEFONE:
___

• EVERTON BENlNCA, E.M.E.F. 4· ANO, GUILIIERME HANEMANN
• MARLOMWILIAM, 2· ANO, E.M.E.F. MARCOS EMluo v.

• GISELA NEGHERBON DE SOUZA, s· ANO, E.M.E.F. MACHADO DE ASSIS
• MANUELA EIILKE VIEIRA, .0 ANO, LM.E.F. MARIA NlLDA SALAI

ACESSE JUmIl,kCOPIE O CÓDIGO DO
POST "PROM.9ÇÃO" E CONCORRA TAMBÉM A UM BRINDE ESPECIAL!
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Cerca de três mil pessoas
estiveram na Praça
da liberdade, em Belo
Horizonte, para presenciar
o velório do ex-vice
presidente José Alencar
ontem, de acordo com

informações da assessoria
da Polícia Militar (PM).

O
corpo do ex-vice-presi
dente da República José
Alencar foi velado no Palá
cio da Liberdade, que fica

naRegião Centro-Sul da capital.
A presidente Dilma Rousseff e o

ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva chegaram por volta das
11h50 para se despedir do amigo.

O público foi autorizado a en

trar para se despedir do ex - vice

presidente por volta das 12h. O

primeiro da fila chegou à Praça da
Liberdade às 6h30 desta quinta
feira. O caixão com o corpo do ex
vice-presidente chegou à sede sim-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 1 de abril de 2011

bólica do governo mineiro em um

carro histórico do Corpo de Bom

beiros, o mesmo usado no cortejo
do corpo do ex-presidente Tancre
do Neves, em 1985, que também
foi velado no Palácio da Liberdade.
''A família só tem a agradecer ao
Brasil", disse Cecília Peres da Sil
va Freire, irmã de José Alencar, no
fim da cerimônia de cremação do

corpo do ex-vice-presidente, nes
ta quinta-feira, em Contagem, na
Região Metropolitana de Belo Ho
rizonte. A cremação foi realizada
no Parque Renascer Cemitério e

Crematório, fechada para a família
e os amigos. Cecília disse que "ele

sempre foi, pra mim, uma pessoa
extraordinária. Sofri dia e noite
com ele nesses anos de doença.
Ele morreu lúcido, ele sabia que
estava morrendo. Ele sabia que
estava dando um passo para outra

vida", resumiu.

Ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva se despede
do ex-vice-presidente da

República José Alencar

PREVISAo DO TEMPO

I""il"" '1II"lil"fI

Trêsmil acompanhamvelório
Presidente Dilma e ex-presidente Lula chegaram às llh50 para se despedir de Alencar

'lo I']'�i WJ fi'" ,I�
li" 1�., �, I �,,,W I�/,

�/�U [)IU�IÇtt
Mais nuvens e chuva
isolada especialmente
pela manhã e à noite no

litoral e Vale do It(\jaí.
Nas demais regiões há
condição de chuva à noite. ,

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

DOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 24°C

SEGUNDA

MíN: 17°C
MÁX: 27°C

,m®" IR::: Wq�m nA t: �tl m t('� � "!��1� L� U.U;,,J"'m ,.,�U\

Chuva continua no

Norte do Estado
Enquanto no litoral sul e oes

te de Santa Catarina a previsão é
abertura gradual do tempo, chu
vas fracas e poucas nuvens, no

norte do estado, a tendência é
de muitas nuvens, pancadas de
chuva e trovoadas até domingo.

DIVULGAÇÃO

Iii �7Jffic �:::�:"'r� m IIt'�N t:IJ�J!Jht: m �, � mhJJffi . mrdlll c:

Tempo melhora a
partir de domingo
o tempo começa a estabilizar

no estado, e o volume das chuvas
sofre uma redução considerável
a partir de sexta-feira. Passagem
de uma frente fria deve garantir'
uma sexta chuvosa, mas tempo
passa a abrir no domingo.

'.1,.'" J ",,'".
Tr�,fJjada' '

fllS.l.lf'�j'ad[) f'al'(l;a!mf:mÜl I'!llh!ado l!1s.UI.\II1! Ch!lIIllSflt
N1.IlJ!atJLl

Nacional 11

Cinzas irão para .

ltamori, em Min�
De acordo com o Antônio

Alencar, irmão do ex - vice

presidente, as cinzas sertiam

entregues para a família ainda
ontem. Depois, serão levadas

para uma capela no distrito de
Itamori, distrito de Muriaé, na
Zona da Mata de Minas Gerais,
onde José Alencar foi batizado.

Alencar, de 79 anos, morreu

às 14h41 desta terça, em razão de
câncer e falência múltipla de ór

.

gãos, segundo informou o Hos

pital Sírio-Libânes, onde estava

internado.
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,
.

• CONSTRUTURA JARAGUÂ/46 anos;
1:'1 ,1'1

"

·'sEIFER'I1 JÓIAS.E ,RELÓGIOS, 35 anos;
• RRFRIGERAÇi\q FRIG@MAQ,.35anos;
'. ARTE MAIOR, 24 anos;
• BARRAVELHAWILLE HOTEL, 20 anos; ,

.. JARDINAGEM AMOR PERFEITO, 20 anos;
" ' r

Mudança na paisagem
Quem observa o poente do centro da

cidade, não pode deixar de notar as torres

gêmeas que se erguem junto ao Morro do
Carvão. Trata-se do Villeneuve Residence
- erguido pela Proma - que estabelece um

novo conceito de moradia ao utilizar uma
área de cerca de 11 mil metros quadrados,
dos quais 6milmetros quadrados ocupados
por-um bosque privativo. É um novo marco

na construção civil de Jaraguá do Sul.

Já comemorando
- l

Já se iniciou a série de eventos em

comemoração aos 50 anos da maior

empresa da região. A Eletromotores

Iaraguá Ltda foi fundada em 16 de ju-
nho de 1961 e 90 dias depois realizava
a produção do motor número 1, já com
amarcaWeg.

t
)
I
)

I

1
1

Dic'a de viagem - IOF
A taxação de 6,38% de IOF sobre as com

pras no exterior com cartão de crédito pode
ser driblada. Poderá ser comprado papel
moeda no Brasil assim como sacar dinheiro
em caixas eletrônicos no exterior com o car

tão do bando mas, a opção mais econômica
é o cartão na modalidade débito em conta.

Não tem tarifa e o IOF é de 0,38%.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 1 de abril de 2011

ercado R ional

Lourival Karsten

',I

,

• GALVANIZAÇÃO B,ATISTI, 18 'anos;
"

• AMBIENCEMÓVEIS 18 anos' ,

" "

•�EClLA ELETROINDUSTRfA"L, 16 anos;
• FIDELIS BEBIDAS, 14 anos;
• AUTO MEGÂNICANICOLUZZI,'12 anos.

A todos os parabéns da coluna.

Solução em PCH
As PCHs são na verdade usinas hidrelétricas emme

nor escala, mas nem por isto deixam de ser complexas
em sua concepção. AWeg acaba de entregar um pacote
completo de equipamentos e cuidar de toda a instala

ção e testes dos mesmos na PCH Braço em Lídice - RJ.
Um fornecimento deste tipo é uma ótima solução para
a implantação de projetos do gênero, pois evita a ne

cessidade de especialistas para acompanhar cada etapa
de instalação de equipamentos.

DIVULGAÇÃO

Natureza sem trabalho
Para quem quer dar um toque diferente ao seu am

biente de trabalho mas não deseja ter serviço, vai uma
sugestão. A "plantinha" da foto possui uma célula que
converte a luz solar em energia e por isto fica constan

temente movimentando as suas "pétalas". Sensação na
primavera do hemisfério norte.

.

Conteúdos do Senai/SC
.
Os conteúdos didáticos desenvolvidos pelo Se

nai de Santa Catarina para os tablets serão expostos
na Tab Dream Experience, que a Samsung realiza em'

São Paulo nos dias 31 de março a 14 de abril. O evento,

que será realizado no Shopping Eldorado, tem o obje
tivo de promover o Galaxy Tab, o tablet da Samsung.
O desenvolvimento dos conteúdos está em andamento
na unidade do Senai em Tubarão. Os equipamentos, que
estão em destaque no mundo da tecnologia, serão utili
zados como ferramentas pedagógicas para compartilhar
conhecimento, promover a interação e aumentar o leque
de recursos didáticos disponíveis nas aulas.

I

Piada de

português
Em reação à sugestão de co

lunista do "Financial Times" que
propôs a "anexação" de Portugal
pelo Brasil para solucionar a cri
se econômica da antiga potência
colonial, os portugueses reagi
ram sugerindo que a Inglaterra
fosse encampada pela Índia, sua
antiga colônia. Certamente estes

países já viram dias muito, mas
muito melhores. .

Potência
.

industrial
Pesquisas do IHS Global In

sight dão conta de que a China

conseguiu superar os Estados
Unidos como a grande potên
cia manufatureira do mundo.
A grande diferença, ainda, é
a produtividade, pois a China

precisa 100 milhões de traba
lhadores para produzir o mes

mo que 11,5 milhões de norte

amencanos.

Dólar em

liquidação
Na última quarta- feira o dó

lar escorregou mais um pouco
para baixo fechando em R$ 1,629
com Ptax de 1,636. Não é sem

motivo, portanto, que o governo
está adotando as medidas mais
estranhas possíveis na tentativa
de conter a valorização do real.
Até o momento, sem muito su

cesso. O motivo é que o mercado
está forçando esta baixa, pois no
final do mês acontece a liquida
ção de contratos firmados pela
media ( Ptax ) .

.

Esqueletos
Continua a disputa judicial

entre aVale e o governo, que pre
tende cobrar uma dívida de cerca
de R$ 25 bilhões decorrentes de
lucros de empresas coligadas e

controladas do grupo no exterior.
Esta tributação foi instituída por
medida provisória em 2001 e a

Vale discute a constitucionalida
de da mesma.

Fábrica de bilionários
Embora os 413' bilionários norte-americanos continuem sendo

maioria, os oriundos do BRIC já somam 301- um a mais que os euro

peus - com impressionante crescimento de 108 nomes em relação
ao ano passado. O Brasil contribui com 30 bilionários contra 18 no

ano anterior. Brasil, Rússia, Índia e China estão atravessando uma
fase de grande crescimento e isto está propiciando o surgimento
de grandes fortunas acumuladas por empresários que aproveitam
as grandes oportunidades que vão surgindo. Da mesma forma, bi
lionários de países desenvolvidos também obtém grande parte de
sua fortuna nos países do BRIC.

34 .. ,37 .. 55 .. 60 .. 70
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epumassumida

por-nova diretoria

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 1 de abril-de 2011 .Geral 13

.'

.Equipe quermelhorar as finanças da recreativa
A primeira tarefa da
nova diretoria e conselho
da Arsepum (Associação.
Recreativa dos. Servidores
Públicos Municipais), eleita
na uuarta-felra e que será

empossada hoje, às 19h,
é resolver as questões'
financeiras do local.

AafirmaçãO
acima é do'

secretário de Admi

nistração Ivo Konell.

Segundo ele, essa será
a principal batalha durante o

mandato da chapa eleita, que
tem como presidente o servidor

Agostinho Klinkoski. De acordo

com Konell, a última administra
ção da associação ficou marcada
por erros e "esquemas" que leva
ram o local ao abandono. "Os fun
cionários daPrefeitura não estavam
mais aproveitando o espaço e não

havia ·atividades para eles. Agora,
queremos voltar com a credibilida
de dessa recreativa", explica.

A chapa vencedora é com-

. posta por 33 servidores públicos
e era apoiada pela Prefeitura. A

conquista contou com 981 votos

dos associados, contra 495 da
única concorrente. Para o presi
dente eleito, assumir a Arsepum
é uni desafio. "É -realmente uma

novidade,.algo de muita respon
sabilidade; mas vamos encarar e
fazer de tudo para mostrar um

. bom trabalho", afirma.

A chapa de Agostinho tem

oito tarefas prioritárias: 'resgatar
a credibilidade da associação,
transparência com os associa

dos, melhorar o acesso à recrea

tiva, construir novos quiosques,'
instalar iluminação no campo,
implantar a carteirinha do asso-

.

dado, promover torneios e tam
bém promoções sociais.

O secretário Ivo Konell tam
bém destacou a importância da

chapa - ter um bom relaciona
mento com .a Prefeitura. "Esta
mos muito' satisfeitos e vemos
isso como positivo para a atual

administração. É mais uma vitó
ria", destacou.

• Débora Kellner
dehorak@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Nova chapa tem oito prioridades, entre elas melhorar o acesso à recreativa e construir novos quiosques

AMVALI FAZ AÇÃO NAS SETE CIDADES'DA ASSOCIAÇÃO

Campanha pela.doaçãO' de sangue
A Arnvali (Associação dós

Municípios do Vale do Itapocu)
lançou uma campanha em prol
da doação de sangue. A iniciativa
tem como slogan "Tenha atitude
nas veias, doe sangue" e será fei
ta nos sete municípios que inte-

gram aArnvali.
.

O' objetivo é explicar que a

doação de sangue é um proces
so simples, fácil, rápido e seguro.

Basta comparecer a um banco de

sangue ou em um hemocentro e

preencher os requisitos básicos

para 'doar: ter mais de 50 quilos,
estar entre os 18 e 65 anos de ída-'
de e! ainda, não usar antibiótico
e outros tipos de remédio que
impedem a doação. Também não

. podem ajudar .as .pessoas que ti
veram hepatite após os 10 anos,

estão grávidas ou amamentando,

não ter nenhum tipo de doença
transmissível pelo sangue e não

estar com nenhum tipo de infec

ção, como gripe.
A campanha acontecerá" em

cada município através da distri

buição de' cartazes e folders nos'

postos de saúde, entidades, muti
rões, missas, cultos e, comércio. A

campanha também quer quebrar
mitos sobre a doação de sangue.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ'DO SUL - SC
.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jar.aguá do Sul.comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
• LICITAÇÃO N°: 55/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLíNICA ESPECIALIZADA EM CARÁTER.CONTINUA
DO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E ELABORAÇÃO DO PCMSO
• RETIRADA DO.EDITAL: A partir do dia 01/04/2011, das 8:00 h às 11:30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA-DA ABERTURA: 19/04/2011 14:00 horas

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

Erwíno Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106':9100.

Isair Moser • Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC "

.

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de.Jaraquá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo .

especificada:
' .

• LICITAÇÃO NO: 56/?011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA COM MARTELETE
• RETIRADA DO EDITAL: Apartir do dia 01/04/2011, das 8:00 h às 11.:30 e das

13:00 às 16:ÜO h
• DATA DA ABERTURA: 20/04/20.11.10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no. escritório do SAMAE, na Rua'

Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá dó Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Muriicípio eComarca de laraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589

Telefon!: (47) 3273-2390,. Horário de Puncionamento.Oêiêâh às 18:00h
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDlTALDE INTIMAÇÃo DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, cl c o artigo 995 do código de Normas daCGI/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua

recúsa, dentro do prazo-legal, FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 173802/2011 Sacado: ANDRE LUIZALVES Endereço: RUAADAO NOROSÇHNY 312 - VIlA LENZI - TARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89252-510 Credor: FISCHER COMERCIODI;TINTASEMATERIAISA Portador: - Espécie:DMI-W
TiMO: 11865/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 474,85 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 173949/2011 Sacado: CENTER SOMAUDIO EVIDEO ITDAME Endereço: R JOAO PlANlNCHECK 1619 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: L L INDUSTRIA E COMERCIO DE APARElilOS ELETRONICO Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 008682 :3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.171,19 - Vencimento: 22103/2011

Apontamento: 173632/2011 Sacado: CESTA BASlCAFAMlLlAR Endereço: RUA LEOPOLDO KARSTEN 40 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: - Credor: HSBC BANI<BRASILS/ABANCOMUITIPlD Portador: CESTA BASlCA SAO BENTO DO SUL ITDA

'

MliEspécie:DMI - N°Titulo: 88 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.900,00 - Vencimento: 15/03/2011

Apontamento: 173736/2011 Sacado: CRISTIANO MOREIRA BARROSO Endereço: OSVALDO GLATZ 40 AP 304 BL 12 - Ia
raguá do sul-se - CEP: - Credor: GIBA COMERCIO DEAUTO PECAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 369,00 - Vencimento: 21/03/2011

Apontamento: 173944/2011 Sacado: DENILSON M. FAGUNDES ROlAMENTO ME Endereço: RUABERTHAWEEGE 315
SAlA 05 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500 Credor: JOAO FERRARI Portador: CAPSUL CA
PACITORES IT Espécie: DMI - N'Titulo: 145:2/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 580,75 - V,encimento: 22/03/2011

•

Apontamento: 173613/2011 Sacado: EDSON 10SE lDURENCO Endereço: 10SETHEODORORIBEIRO 1014APT 01 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRAIlDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TiMO:

.1987002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 24,15 - Vencimento: 20/02/2011
------'-------------------------------------------_.:_-------------------------------------------------------------_----------------------------

Apontamento: 173919/2011 Sacado: EDUARDO MATEUS Endereço: RUA 13 DE MAIO 150 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: -

Credor: ASSOCIACAO XlTAO TEAM DEVALE ruoo Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2011/68/01- - Motivo: falta de
.

pagamentoValor: R$130,00 - Vencimento: 10/02/2011

Apontamento: 173998/2011 Sacado: FARMASHOPPING ITDA Endereço: AV.GETULIOVARGAS SAIA 1321 PISO 268 - IA
.

RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor:VIUAMED DISfRlBUIDORA DE PRODUTOS FARMA Portador: - Espécie:
DMI - N"TItulo�001452l:9/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,52 -Vencimento: 17/02/2011
______________________________________________________-------------

:... __ 0

----------------------------�-----7-------------------------

Apontamento: 173803/2011 Sacado: IVO EWALD&CIAITDA Endereço:AVGEIULIOVARGAS 55 - IARAGUÁDOSUL-SC
CEP: 89251-000 Credor: INDDEMALHAS FINASHIGHSTIL IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 026173-A - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 499,28 - Vencimento: 17/03/2011

Apontamento: 173744/2011 Sacado: JEFFERSON CAMARGO DE OUVEIRÁ Endereço: 10AO PALNlNSCHECK 333.- Ja-'
raguá do SuI-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 28149
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 -Vencímento: 15/02/2011

Apontamento: 173510/2011 Sacado.Ilvll' TRANSPORTES E SERVICOS ITDA Endereço: CLEMENTE SCHMITZ 100 - IA"
MGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258.180 Credor: MECANICAlANGE LIDA Portador: - Espécie: DMI - N"TiMO: 20798/1

,

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 731,40 - Vencimento: 24/02/2011
.

-----------_:._--------------------------------------------------------------_.:._---------------------------------------------------------------

Apontamento: 173610/2011 Sacado: LEANDRO BAHlENSEFERNANDES Endereço: RUAPEDROGESSER206 CASA - Iara
guá do SuI-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TIMO:
0793001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$131,00 - Vencimento: 20/02/2011

. t
Apontamento: 173601 /2011 �'\cado: NIITON BECK Endereço:VERONICA DEMARCHI ROSA 382 - IARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89250-000 Credor:AUTOMECANICAur E PINTPROCHNOW ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TiMO: 1935001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 333,50 -Vencímento: 15/03/2011

.

Apontamento: 173524/2011 Sacado: RICARDO EMMENDOORFER SHEUER Endereço: RUAARTHUR GUMZ 172 N° 141

APTO 402APTO 402 - VIlANOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-340·Credor: IVANIR SEVERO Portador: - Espécie:
CH - N"TIMO: 850309-5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.000,00 - Vencimento: 02/12/2010 _

____________________________ • -. .lo
, 10 _

Apontamento: 173745/2011 Sacado: RICARDO FELIPE STEILEIN Endereço.Rllá ADAO NOROSCHNY 257 - Iaraguá do
SuI-SC - CEP: 89252-510 Credor: CENTROFORM COND LES I1DAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 27862 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 235,70 - Vencimento: 15/02/2011

APontamento: 173489/2011 Sacado:VALDEMIROSCHUlZ Endereço:RUAClARAHANEMANN829 - IARAGUÁDOSUL
SC - CEP: 89260-560 Credor: MUNDIALQUADROS E DESENHOS ITDA Portador: - Espécie: DMI_ - N"TiMO: 356V"Moti

vo: falta de pagamentoValor: R$ 213,00 - Vencimento: 14/03/2011
--------------------------------------------------------------------------------------_:.._------------------------------------------------.----

. Apontamento: 173777/2011 Sacado:WANDERLEYRUMFME Endereço: RUA DOMINGOS DEMARCHI319 - VIlANOVA
- Iaraguá do SuI-SC ' CEP: - Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: EPI PROMOCOES E EVENTOS

Espécie: DMI -.N°TItulo: 01-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.800,00 - Vencimento: 17/03/2011
----�---------.;-------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------_-

.Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 0l/04/201I.
Jaraguádo Sul (SC), 01 de abril de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
, Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 17

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA, QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

LuizCarlosAmorimi
Escritoreeditor

.

O' ciúme criativo

Alguém
passa várias vezes em frente

ao prédio, repara nos carros estacio
nados em volta, olha de forma inter- .

tente uma janela e um relógio. É cer

to que ele procura alguma coisa, algo que se

passa naquela hora, atrás daquela janela. Dias
. depois, noto- que esse mesmo alguém passa
a frequentar, praticamente todas as noites,
o botequim da esquina, localizado defronte

. àquela luz acesa num andar intermediário,
em alguma peça dos fundos
- os quartos- são sempre nos

fundos. Ficava até que a luz
se apagava. Então, de um

momento para outro partia,
fugia. Incapaz de pagar para
ver. O ciúme é assim, um es

cravo de simesmo, um exer

cício de imaginação inconti
da' que, em certos casos, dá
luz a um escritor. Em outros deixa só seque
las, como nesse homem que, para o resto da
vida evitou passar aquela rua. Desapareceu de
uma hora para outra.

Percebo ao meulado umamulher que dis

farça bem aangústia de comparar-se a outra

que sabe ser mais bonita. Passa a festa toda
com um jeito relaxado, mas com o olhar afli-

to. fazendo a ponte entre ela e seu namorado.
Tenta adivinhar e imaginar coisas que entram
na cabeça do sujeito, que na verdade está pre
ocupado com o Flamengo desfalcado para o

próximo jogo.' Ele ignora a sedução ameaça
dora que as mulheres bonitas exercem sobre
as outras. O ciúme trabalha no. detalhe, monta
cenários e situações, controla as horas, os dias
da semana e promove o abandono depois de
uma ligação não atendida ou de uma meu

sagem não respondida bre-.
vemente. O cheiro deixado

pelo outro machuca. Parece

que as letras das músicas

que tocam na rádio se encai
xam como luvas para aquela
situação de inferno privado.
O ciúme é' autor de roman

ces capazes de inventar uma
vida inteira, personagens ti

,rados do nada que semovimentam como ma-

rionetes, a quem o enciumado inventa as falas,
e, sobretudo as respostas, até onde se confes-

, sa a traição. O ciúme faz milagres, ressuscita
amores mortos, ou os enterra de vez. Ele dis

pensa a vida real, desconhece as provas, cria
suas próprias evidências. Foi e é um perigosís
simo protagonista do amor.

AMaple fugiu de casa na rua Governador Jorge Lacerda. Quem a

vir favor entrar em contato pelos telefones 9191-9189 com Ana Carolina,
8823-7069 com Rita de Cássia ou 9177-4793 com Paulo

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

110 c;iútn, é a . 5 í um

escravode si mésmo,
um exerc.ícib (:Ie

imaginação incontida
,

que, em certos casos,
.dá luz a um �sctitor/.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o Discurso do Rei (Leg) (14h,16h20,
18h40, 21h - todos os dias)

• As mães de Chico Xavier (Nac) (14hl0,
16h4Q, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac) (13h30, 17h40, 22hl0 - todos

os dias)
<Bruna Surfistinha (Nac) (15h30; 19h40 -

todos os dias)

• Cine BrelthauptZ
• Rango (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac) (17hl0, 19h20,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Mistério da rua sete (Leg) (14h45, 17h,
19h10, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• O Ritual (Leg) (14h20, 19h - todos os dias)
• Invasão do Mundo - Batalha de Los Angeles
(Leg) (16h40, 21h20 - todos os dias) • Cine Garten 4

• Rango (dub) (14h30, 16h50 - todos os dias)
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg) (19h,
21h3 - todos os dias)

_.

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• As mães de Chico Xavier (Nac) (14h, 16h30,
19h; 21h25 - todos os dias) • Cine Garten 5

• Invasão do Mundo,- Batalha de Lo? Angeles
(Leg) (13h50 - todos os dias)
• Sexo sem Compromisso (Leg) (16h20,
18h50, 21h20 - todos os dias)

., Cine Mueller 2
• invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles
(Dub) (13h20 - todos os dias)
• Vovó ...Zona 3 : Tal pai tal filho (Dub) (15h40,
20hl0 - todos os dias)
• Esposa de Mentirinha (Leg) (17h50, 22hl0
- todos os dias)

• Gine Garten 6 (3D)
• Gnorneu e Julieta, (Dub) (13h40 - todos os

dias)
• Fúria sobre rodas (Leg) (15h20, 17h30,
19h50, 22h - todos os dias)

LANÇAMENTOS
• Cine Mueller 3 (3d)
• Fúria sobre rodas (Leg - 3d) (14h20,
16h50, 19h20, 21h40 - todos os dias) BLUMENAU

• Cine Neumarkt

" g'N'
10 da. ti ,ns!' dá .

dos '(ja corrupção que as�Ola o �aís e- inspirados
por Dostoíevsk' iniciam um movimento terrorista na
Cidade Maravilhosa. Três Raslolnikovs cariocas,
'embalados por Cazuza, Duke Ellington, Miles Da

vis, Louis Armstrong, Barão Vermelho, 'REmato Rus

so, Çhiéo Science, Píxles, Stooges e muitos outros,
desc09rern que três pessoas são número mais q�e
suficiente para fazer uma revolução.

• Fechado para reformas• Cine Garten 1

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Joca se- revolta com a notícia sobre Nicolau e

fica ansioso para sair e tentar resolver a situação.
. Flores promete que vai ajudá-Ia a inocentar o de

tetive e anuncia que logo se casarão. Armindafala

com Lincon e o convence a conversar com Jairo

para fazer com que todos saibam quem é Nicolau.

° agente vai até a redação do jornal para conversar

com Nicolau. ° senador direciona a' culpa para An

dré, que 'está ligado ao Comando Invisível. Joca fica

com ciúmes ao ver Arminda conversar com Claudel.

Ajuricaba chega ao local levando a intimação da Po-
_

lícia Federal.

MORDE E ASSOPRA
Celeste faz uma comida especial para atrair

Abner. Pimentel deixãXavier de plantão na delega
cia e ele abandona o posto para levar Maria Jo�o
em casa. Pimentel cruza com Melissa na rua e se

insinua para ela. Élcio chega ao SPA 'e pede abrigo'
, a Augusta. Leandro afirma que viu uma mulher na

casa de ícaro e Roney estranha. Zariguim aconselha
ícaro a carregar Naomi com informações de mulher

e sugere que ela tenha um quarto. Josué s� depara
com Virgínia e a convida para passear. Celeste pede
à 'mãe mais ideias para conquistar Abner. Júlia en

'contra com Abner e os dois se beijam.

Incontrolável
INSENSATO CORAÇÃO
Kléber chega embriagado ao jornal, ofende ÁI

varó e é demitido. Neném fica sabendo por wanda

da decisão de Raul em se mudar para o Chile. Nor

ma entrega mais cartões telefõnicos a Araci e não

se intimida com suas ameaças. Irene sai com Tony
e Pedro. fica preocupado. André pede para Beto o

ajudar a comprar. um carrinho para seu filho. Eunice

agradece Gilda por tê-Ia convidado para o coquetel
de lançamento. Bibi encontra Clarice no evento do

Grupo Drumond. Cortez diz que vai ao coquetel por
causa de sua esposa. Natalie chega ao coquetel e
Bibi a apresenta a Clarice.

AGUAIA
Gabriel diz que Vitor bOde ir para estalagem,'

mas sem fazer grandes esforços. Fred e Janaína
voltam par-a o Araguaia. Nancy conta para FreEI e

Janaína tudo o que aconteceu na ausência dos dois.

Genão marca com Solano de pedir a mão de As
pásia em casamento. Fred fica arrasado depois de
descobrir com Manuela e Amélia tudo que Max fez.

Aspásia agradece Estela e Mariquita por cuidarem

dela. Rudy chega à fazenda e tenta ajudar Manuela
com um touro', mas acaba caindo na lama. ·Solano
vai à fazenda para devolver as contas telefônicas de

- I Max e vê Rudy vestido com as roupas de Manuela.

Em seu quinto. trabalho juntes, o diretor Tony
Scott e o ator Denzel Washington parecem dispostos
a provar que a parceria já se tornou praticamente

.

uma grife dentro do cinema de ação, com produções
. repletas de adrenalina e eféitos especiais. Caso de

"Incontrolável", cujo roteiro acompanha o drama de
um engenheiro que precisa encontrar um modo de

impedir que um trem desgovernado e carregado de, "

substâncias tóxicas arrase uma cidade inteira.
,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁR'ES
Há sinais de retração e retrai
mento nó setor profissional. No

amor, você pode ter dificuldades
� para expressar seus sentimentos para
sua alma gêmea. Trabalhos que exijam
concentração estão favorecidos.

Hoje, você saberá captar me

lhor a necessidade alheia. No

campo afetivo, você estará mais

dedicado(a) 'e românticotaj com sua ca

ra-metade. Fique mais atento(a) ao lidar

,

com questões práticas neste dia.
'

"

'I ii, . , GÊMEOS "

Wli/OI. 'wI��/ 'I� Esta é uma ótima fase para
investir em suas ambições pro

fissionais. Contatos estão favorecidos
nesta área, podendo levar vantagem
em algumas situações nesta sexta-feira.
Tente se expor mais!

CÂNCER
O dia pede que fique mais

atento(a) com sua intuição. A

dois, se o contato for harmonioso,
há mais chances de 'firmar relaciona- , "

mente -afetivo. Não menospreze seus

pressentimentos nesta sexta-feira.

LEÂO
.A Lua vai .posslbilitar uma mu

dança interior neste dia. As-

suntos filosóficos podem chamar

sua atenção:' Estará mais à vontade

para realizar seus desejos mais íntimos
no romance. Evite se automedicar!

VIRGEM

As parcerias estão em alta

"'b,,/
� neste dia! Inclusive no campo
sentimentall.No amor, a proximi

dade-com o par pode trazer lições para
a sua vida. Convém fazer concessões no'
convívio de vez em quando.

No trabalho, fique atento(a) para
"

"" ",,'
", não ultrapassar os limites de seu
corpo ou pode ter problemas de

saúde. O romance pode exigir alguns sa

crifícios momentâneos. Mantenha a cal

ma no relacionamento afetivo.

ESCORPIÃO" -

� No trabalho, a sua criatividade

� será proporcional.à sua integra-
,

ção com os colegas e o ambien

te. No amor, há fortes indícios de mo

mentos intensos com sua cara-metade.

Aproveite o dia para se divertir.

SAGITÁRIO
" Hoje, tudo indica que estará

"'..-�

mais nostálgicota), então tra-

balhos que possam ser ,feitos
em c.asa serão os mais favorecido? Não

,

faltará aconchego ao lado do par. Aten

ção! Estará mais passivola) neste dia.

CAPRICÓRNIO, '

Hoje, 'será bem-sucedidota) no

contato com o público em geral. No
amor, deixe aflorar sua sensibilidade, siga o

que pede seu coração. Tudo que envolva

comunicação fluirá bem nesta sexta-feira.

• Hoje, você conseguirá compar
tilhar seus interesses e per
tences, aprendendo um novo

senso de valor. A dois, evite ficar na de

pendência do par. Um trabalho voluntá
rio pode ser enrlquecedor,

A Lua passa pelo seu signo nes

te dia, ou seja, poderá ter o re

conhecimento profissional. que,
merece. A dois, ser autêntico(a),

sensível e confiar no par pode melhorar
o romance. Atividades ligadas à cultura

favorecidas.
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Rihanna nega namoro
com'Colin Farrell

'

"

Solteira desde o fim do relacionamento com o joga-
.

dor de beisebol Matt Kemp no fim do ano passado, a
cantora Rihanna negou em entrevista à revista "Rolling
stone" que esteja namorando com o ator Colin Farrell.
"Ele deve achar que eu que estou espalhando esses

boatos malucos. Eu nem tenho o telefone dele. Mas
bem que eu queria, ele é um gato", brincou.

Segundo ojõrnat ',',O Di�(io de São Paulo",
Carolin� Celicó, grávida de 'oito meses do jo
gador Kaká, me'io-çampista do, Real Madrid,
fará o tradlcional ..chá de bebê nesta sexta-. (
feira, ,,1°, na' casa do casal em São Paulo. N

,

� .
.

... I

mulher -do craque, que espera .üma menl-' ,

na, receberá as amigas cbh1' a ajuda da mãe,
Rosãngela Lyra. O casaljá tem um filho, Luoa,
,". '''''''I''li

de dois anos � nove meses.
'

"É claro que sou um

filé", declaraWesley
Depois de sair do "BBB 11", Wesley confirmou

a fama de "pegador"; "É verdade, nunca tive pro
blemas com as mulheres", disse, completando que.

agorasó tem olhos para a Maria: "Já estarnos juntos
e queremos continuar o que começou na casa".Mas
o que .sera que Wesley achou do apelida de filé? "É
claro que SOl.) um filé. Com certeza", brincou. Ao ver
o assédio das fãs na porta do hotel, Marta já abriu
os olhos: "Esse filé vai dar trabalho".

DIVIRTA-SE

Navio grande
Um italiano, um espanhol e um brasileiro conta

vam vantagem um.do outro. O italiano começou:
- Na minha 'bella Itália tem um navio tão grande

que, para o comandante ver se está tudo' em 6r�
dem, precisa de uma motocicleta! '

O espanhol não deixou barato:
- En la Espana hay um navio tan grande que

para el comandante inspecionarlo és necessário
um avion!

E o brasileiro: t

"7' Isso aínão é nada! No Brasil tem um navio tão

grande, mas.tão grande que; para o cozinheiro ver se
o feijão está cozido, desce na panela de submarino!

o ator David Boreanaz, do,
seriado "Bonés", fez um acordo
para encerrar um caso de as

sédio, sexual contra ele, segun
do o site TMl. Kristina Hagan,
figurante da série, acusou ele
de mandar mensagens de texto

inadequadas para ela, entre ou

tras coisas.' De acordo com ela, o
ator afirmava que pcderia "fazer
as coisas acontecerem" caso ela

cedesse às cantadas dele. '

Cleo Pires acha
'cobranca "cafona"

.

..:»

Em evento de lançamento da programação de 2011 da TV Globo, a atriz Cleo
Pires jogou água na fervura de quem imaginava vê-Ia se casando. Segundo co

luna.do "Diário de São Paulo" a atriz confessou "achar cafona a cobrança para
se casar e ter filhos". "Gata, não estou nem 'aí. Sou movida pelos meus desejos",
teria dito ela, escondida em um canto da festa.

Hotéis de 'Nova Iorque
rejeitafll Sheen

O' polêmico 'ator Charlie Sheen, poderia estar

tendo problemas para encontrar um hotel-em Nova

Iorque que aceite hospedá-lo, pUblicou nesta terça
feira o jornal "New York Post" em-sua.edlção digital.
O jornal acrescentou que o hotel Plaza, no qual o',
intérprete se embebedou e causou gravesprejuízos
em outubro passado, rejeitou lhe dar um quarto, da
mesma forma que outros estabelecimentos de luxo
da cidade, como o' wardott-Astorte e o Trump Soho.

SUDOKU

, SOBREO JOGO
�

É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

, a 9 sem repetir números
em cada linha .e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

Ator fecha
acordo

por assédio
sexual

ANIVERSARIANTES

:1/4 '

Adriano A. Vieira

AlexSipert
Almiro'S.choeder

;

.'

.

t
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moagoncalves@netuno.com.br

,Moa Gonçalves,
Milão

O
empresário Aclino Feder, proprietário da' Berlim Ambientes,
depois de conquistar uni espaço num dos endereços mais ele
gantes, de São Paulo, dia 11 de abril embarca para a Itália. No

programa, participar de 12 a 17 de abril, do Salão do Móvel de
,

Milão, a mais importante feira de design de móveis do mundo.
,

Dá...;lhe, neles!
As policias Civil eMilitar de Ia

raguá do Sul e Guaramirim estão
'de parabéns. Bandido por aqui
não tem tido muito sorte. Amaio
tia está parando atrás das grades. '

Onde comer bem
No restaurante do Hotel

Kayrós. ,O melhor almoço execu

tivo da região. Além, claro, do óti - .

, mo atendimento do gentleman ,

Júlio Cesar, gerente do pedaço.

Exemplo
Certamente não poderia deixar de ser. O povo brasileiro não

,.

fala em outra coisa a não ser na morte de ex-presidente José Alen
car. O homem público que com o seu. carisma e dignidade dei
xou Um exemplo de vida e de lutas, na sua guerra contra o câncer.

Pessoa como eleserve de exemplo para muita gente.

Green Beats " A tristeza é
,

um muro entre

�lí���=��· "

, O advogado Paulo Mattos e o

industrial Vkente Donini, na
posse das novas dlretorías da

Acijs e Apevi, quinta, na Arweg,Amanhã, mais conhecido
como sábado, todos os cami-

,
nhos tem um sentido. A direção
é a grande festa Green Beats, na
Arena Iaraguá. Evento que deve
reunir mais de quatro mil pesso
as para-curtir dezenas de shows.

• Na próxima terça-feira;
o comunicadorValéria

Gorgesmovimenta o '

'tradicional jantardo
futebol, comumadeliciosa
',lIgalipha caipira"

.. Pra agendar! Dia 9 de julho
acontece a tradicional Festa
da Porchetta, umà das festas
italianas'mais movimentadas
dá' região' ;

, ,

'. Por falar em festa

movimentada, a .

'

Stammtisch este ano será
realizada dia 24 de julho.

NAS RODAS'
• Cássia Cunha Oliveira foi
flechada violentamente pelo
cupido. Circula por toda a área'
com cara e jeito de umamulher
apaixonada. Aguarde... '

• O empresárioMárcio Ewald
é o grande aniversariantede
'hoje. Mil vivas!

, • Hoje, fiá London Pub, tem •Dia 7 de abril, na loja Fine
o lançamento ao Vivo do D"D "Piore, acontece o preview da
da 'banda Burn. 5a Festa do Champanhe.

, • Urna das aniversariantes de
hoje é a amiga Zenira Lux, que
vai comemorar a data em família
e cercada dos melhores amigos.
Parabéns!

•Confira no site www..
- .moagcncalves.com.br as fotos

• O macarrão para a 3a
, Macarronada Beneficente
do Moa, que acontece dia 30
de abril, no Amizade, já foi
escolhido. Será da marca Ninfa,
uma das maiores empresas do
ramo de alimentos do Brasil.

Jaqueline Maba na
Zum Schlauch, quarta OutletMemorando

,

Faltando quase um mês para
a Páscoa, os presentes de cho
colate já começaram a' ganhar,
espaço no orçamento dos bra
sileiros. As vedetes da hora que
arrancam suspiros dos chocó

latras são o Ovo Champanhe,
feito com 53% de cacau e creme

do espumante, e o Ovo Doura:'

do, forrado 'com folha de ouro

comestível de 23 quilates. Que
tal? Vai encarar?

'

Graças aobomDeus, oBig
Brother Brasil 11 terminou.

"\ '

De outro lado, se você gosta e

pretende participar da próxi
ma edição do reality show da
Rede Globo, é bom começar
a se preparar. As inscrições
para o BBB 12 começam dia
15 de abril. As seletivas serão

regionais;nesta primeira eta

pa. Fique de olho!

'Espaço
do Oca

Hoje à noite, no Espaço do'
Oca, temmuito Rock n' Roll. Para
embalar a noitada, presença das
excelentes bandas Sexy Pearl e '

Clube da Monareta, Vai. perder?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO 'POVO • Sexta-feira, 1 de abril de 2011 Esporte 17

Naár'ea

Henrique
.: Porto

. Torneio de Verão

O
ginásio Alfredo Pasold vai ser pequeno na noite de hoje,
quando acontecem as semifinais do Torneio de Verão de
Schroeder. ,No primeiro jogo, às 19h30, a invicta Kiferro

'

encara o Loes/Taschibra, atual campeão. No jogo de fun

do, às 21h, a-Força Jovem (base jaraguaense para a Divisão Es-

pecial) encara o também invicto Noite a Fora, que corre atrás da
tríplice coroa (ê o atual campeão em Iaraguá do Sul e Corupá). Os
ingressos custam R$ 5 e podem ser adquiridos no ginásio. Haverá
sorteio de brindes.

Futebol Americano.
Atenção fãs dabola oval. Neste fim de semana inicia o Campeo

nato Catarinense de FutebolAmericano (SeBowl). São duas equipes
da região na disputa: Jaraguá Breakers e Corupá Buffalos. Amanada
corupàense recebe o Brusque Admírals no domingo, às 14h, no Se-

"

minário. Já o jogo entre os quebradores jaraguaenses contra Timbó
'

, Rhinos foi cancelado e será realizado no dia 10. Na outra semana as

equipes realizam eventos, para levantarem recursos. Em tempo, os
Breakers acertaram omando de seus jogosno João Marcatto.

Copa'Norte
:IJ Bordados/Conservas Vida

Verde e Vitória seguem na luta

pelo título da Copa Norte. O
Vermelhinho da Tifa Martins
recebe a Tupy/Ioinville no sá

bado, na Arsepum. Às 15h30.

Já o auriverde do Rio da Luz '

enfrenta' o Iuventus/Ioinville
no domingo, no estádio Hugo
Koehn, às' 15h30. Estes são os

jogos de ida da segunda fase..

Basquete'
�

o basquete de base de Ia-
,

raguá do Sul viaja neste fim de
semana para Curitiba, onde re
aliza jogas preparatórios para
o Campeonato Catarinense. As

equipes Infantil e Infanto Iuve-.
nil masculinas, Unimed/FME,

;; I

jogam contra Círculo Militar,
Seleção Paranaense e Clube.
Curitibano. Certamente, será
uma boa preparação.

,

,I ,Eutsal I
•

,.�., .'
, '-I" '

. j ;.� .. >

laraguã do Sul sedia hoje e amanhã as' rodadas de abertUra,
dos Campeonatos Estaduais de futsal sub-13 e sub-17, no mas

Ç,lllin(): Os jogos acontecemno ginásio daArsepum. 1; tem clássi

'cq marcado para amanhã �e sábado, às 10h30, quando as equi- :,

pes de Jaraguá do Sul e Schroeder se enfrentam pelo sub-I?: ,

'Massaranduba .

Massaranduba reinaugura
neste sábado o revitalizado gi
násioAlfredo Jacobowski. Foram
investidos R$ 300 mil na mo

dernização do local, que reabre
com a partida entre ADJ/FME e

Krona/Joinvillesub-20, às 21h.No
domingo, inicia no local a Copa

,

Dipil de Futsal Menor, que envol
ve 51 equipes, todas da cidade.

,

'Varzeano
Seis jogos dão sequência ao

Varzeano jaraguaense neste sá
bado. Destaques para os con

frontos daChaveA, que promete
ser amais equilibrada desta fase:
Iurítí 'x Barrabaxo (l3h30, 'no
João Lúcio da Costa) e Kiferro x

Forprem (13h30, no Paraná). Re
sultados no bloguewww.avante
esportes.com, após às 19h.

SpoM: Club Jaraguá
,

Namanhã de hoje os dirigentes do SportClub Jaraguá recebem ' �

a imprensa, no Barra Park Hotel, para esclarecer detalhes sobre o
projeto da equipe. O principal deles é a participação do 'São Paulo
Futebol Clube, que será explicada por Luccas Neto, funcionário
do clube paulista e diretor da equipe jaraguaense .:

E

Nova chance para
mudar ínícíoruím
Kreis Ir., desclassificado na estreia, volta.às pistas
JARAGUÁ DO SUL

O piloto Kreis Jr. tem
I motivos de sobra para ter

um fim de semana com mais
sorte do que da estrela,

meça antes da largada. "Em uma

categoria monomarca tão equi
librada, 50% da corrida você já
conquista durante o classíficató

rio, então é preciso estar em um

bom lugar do grid e torcer para
não envolver-se em problemas,
de resto é fazermos a nossa par
te," completou.

AMini ChallengeBrasil tem ro

dada dupla e são esperadas mais

de 30 mil pessoas no maior even
to do automobilismo nacional. A

categoria tem oito etapas e cada
circuito recebe duas por fim de.se
mana. Os treinos livres acontecem "

hoje e a corrida tem a transmissão

do canal Band Sports.

,

'res que levam Kreis Jr. e Leandro '

Fortunato esperarem que a sorte

sorria para eles na, etapa do au -

"

tódromo de Interlagos, nesse fim
de semana, em São Paulo.

"Estou ansioso para voltar
à pista, mesmo com os proble
mas que tive em Curitiba, pude

Ojaraguaense
não foi 'bem aprender muito, já conheci os li- ,

,

na etapa de abertura' da mites do carro e o que podemos
, Mini .Challenge Brasil, c�� mexer para "melhorar .o desem-

" tegona da Stock Car Brasil penho. Durante a prova de Curi
e foi desclassificado por desco- tiba sempre andei junto com os

nhecer a, regra, sobre o ali;nha- ponteiros e acredito que em In
mento da largada. Porém, a pró- terlagos irei largar mais na fren
xima etapa promete ser melhor..

'

, te," préviu Kreis.

Aprendizado, evolução, acerto e 'Mesmó assim, o jaraguaense
adaptação ao carro são os fato- 'está ciente de que a éorrida co- r

DIVULGAçÃO/INGO HOFMANN

_I.

Piloto Kreis Jr. aposta no aprendizado para evoluir na Mini Challenqe Brasil, categoria da Stock (ar

ATIRADOR JARAGUAENSEESTÁ NO RIO PARA DISPUTARVAGA

Lopes em seletiva para Mundiais
DA REDAÇÃO

•
O atirador jaraguaense Samuel

Lopes já estánoRio de Janeiro, onde
participa no fim de semana da se

letiva para formação da, Seleção
Brasileira de Tiro Olímpico que re

presentará o país nos Mundiais dos
,

EstadosUnidos e daAlemanha.
As seletivas, que acontecem

em quatro dias" iniciaram on

tem e seguem até domingo, 3, no

Centro Nacional de Tiro Esportí- acontece de 14 a 22 de maio e o

vo, mesmas instalaçõesque serão da Alemanha de 16 a 23 de junho .

usadas na Olimpíada Rio 2016. Os Lopes, que é o principal atleta do

quesitos para ingressar na seleção Clube deAtiradores Jaraguá/FME,
serão: média do Ranking Qualída- vem se preparando desde fevereí-.
de da CBTE e mais duas provas de . '

ro para as seletivas, participando
cadamodalidade, carabina de ar e de treinamentos no Rio de Janeiro,
carabina deitado. Os resultados da e no fim de semana passado con
seletiva poderão'ser conferidos no , quistou ouro ria primeira etapa do '

site dawww.cbte.org.br. Campeonato Catarinense, na ca-

OMundial dos Estados Unidos rabina deitado.

I

f

�'
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Umavida nova ao Imperador
,

Durante apresentação noCorínthians, Adriano pro�ete mudar para voltar à seleção
SÃO PAULO

· Com a presença de Ronaldo,
principal entusiasta da
negociação, Adriano foi

· apresentado ontem pelo
Corinthians no CI do
Parque Ecológico do Tietê.

....rn evento apenas para jor- .

nalístas, sem a presença de
. torcedores, o Imperador

.....-receb�u as boas-vindas do
Fenômeno. "Desejo toda a sorte do
mundo para ele, que conquiste logo
a fiel, assim tudo serámais fácil", de-

·

clarou o
. ex-jogador. Adriano reve

lou que, antes de fechar com o time

alvinegro, conversou com o amigo.
- "Ele disse que aqui é uma família, e
eu quis vir para o Corinthians". -.

�O atacante assinou contrato até
Q fim da temporada 2012, e só pode
rá estrear com a camisa corintiana _

no Campeonato Brasileiro, em)2
demaio, diante do Grêmio. Em en

trevista coletiva, ele não escondeu

'que seu desejo é recuperar o bom
futebol e retomar à seleção brasilei
ra. "Tenho certeza que aqui eu vou

.

conseguir alcançar este objetivo",
.

declarou. O Imperador não marcou
_ sequer um gol em sua curta pas
sagem de cerca de oito meses pela
Roma, da Itália, seu último clube.:

Adriano confessou que teve

problemas _- com seu ex-agente,

Gilmar Rinaldi, que rompeu com'
.

ele .e: criticou Ronaldo e o Corin
thians, O- procurador afirmou na

semana passada que o Imperador
precisa de tratamento. "Tenho ca

rinho por ele, e é normal que este

ja magoado. Mas agora eu, sigo a

minha vida", disse o jogador.

"
Isso já. faz parte do

.

passado, neste momento
minha única doença
é sermuito apegado

.

. à minha família.
.

ADRIANO, ATACANTE DO
. (ORINTHlANS

"
Ele negou que' esteja doente. _

"Isso já faz parte do. passado; nes
te momento minha única doença
é ser muito apegado à minha fa
mília". Na sessão de fotos com a

camisa do Corinthians, Adriano
.

apareceu ao lado damãe e da avó ...
E revelou que pretende-trazer boa
parte dos familiares do Rio de Ia-

. neíro para São Paulo.
.

Aos 29 anos, o Imperador não
quermais voltar ao futebol europeu
egarante.que ficará-no Brasil até o

fim da carreira. E rebateu os críti
cos. "Não entendo, acho que este
nome Imperador incomodamuita
gente. Sempre fiz gols por onde.
passei, só na Roma que tive vários
problemas de lesão e fui mal".

FOTOS DIVULGAÇÃO/NIKE FUTEBOL

Adriano assinou com o Corinthlans até 2012 e deve estrear contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro

. ÓRGÃO SE DIZ INCOMODADO COM AS ALEGAÇÕES DE RACISMO

Federação da Escócia.exige pedido de ·desculpas,
A Federação Escocesa de Fu -

.,

tebol cobrou nesta quinta-feira
um pedido de desculpas dQ ata

cante Neymar, que teria sido alvo
de uma atitude racista durante
o amistoso da seleção brasileira

· com a. Escócia, no domingo, em
Londres.

Autor dos dois gols da vitória"
brasileira, Neymar reclamou da
atitude de um torcedor que ati
rou uma banana em campo após
seu segundo gol. Ao fim da par
tida, o jogador brasileiro classifi
cou o ato de. racista. "Esse clima .

do racismo é totalmente triste. A

gente sai do, nosso país, vem jo-
. gar aqui e aco,ntece isso. Prefiro

.

nem tocar no assunto, para não
Virar uma bola de neve", criticou
o atacante na segunda-feira.

Inicialmente, .a· atitude foi

atribuída à torcida escocesa pre
sente no Emirates Stadium, local
do amistoso. A conotação racista,
no entanto, foi desmentida pela
diretoria do Arsenal, proprietário

. do esfãdio, na terça. Os dirigen
tes do clube informaram .que o

responsável pelo ato foi um tu

rista alemão, que não teria tido a

ilftenção de ofender o brasileiro.

Por essa razão, e por não ter

havido qualquer queixa na po
lícia, a entidade escocesa exige

um pedido formal de desculpas
_ dó atleta ou da CBF (Confed�ra
ção Brasileira de Putebol). "Es
tamos consternados com essas

.alegações (de racismo) que vira
ram notícia em todo o mundo", .

afirmou Stewart Regan,.: chefe- .

.executívo da federação.'
"Os torcedores escoceses es

tão muito-tristes e incomodados
com as infundadas alegações

.

.

que ameaçammanchar a reputa
ção da torcida. Como o assunto

foi resolvido, e- nenhum escocês
, foi envolvido, nós achamos que .

. deveríamos defender a nossa

tórcida", justificou .

Após o segundo
gol de Neymar uma
casca de banana foi I

jogada no campo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Idosa é agredida
por dois ladrões
durante assalto

.
.

Mulher de- 76 anos precisou ficar
internada no hospital São José
JARAGUÁ DO SUL

Ontem de manhã, por volta
de 8�30min, uma idosa,
de 76 anos foi agredida
por dois homens que'
invadiram sua residência.

Aaposentada
mora com' o

filho de 49 anos, ria rua

João Picolli, no Centro de
.

Jaraguá do Sul, mas esta

va sozinha porque o filho tinha ido'

para o trabalho.Aproveitando-se da'
situação, dois homens teriam pu
lado.o muro da residência para en
trar na casa.Avítima contou que foi

rendida, amordaçada e em seguida
passou a ser agredida com muita
violência. Os bandidos chegaram a

amarrar um fio elétrico em volta do
.

péSCOÇO da idosa e também usaram

uma faca paramachucá-la.
De acordo, com informações

da Polícia Militar, ela sofreu cortes,
hematomas e afundamento de crâ-

.

nio. Havia marcas de sangue, nas

paredes e em roupas de .cama. Os

policiais acreditam que .os ladrões
conheciam a vítima e que estavam'

sob influência de drogas ou álcooL
A casa foi toda revirada e antes

. de irem embora, os marginais leva
ram R$ 4 rrill em dinheiro, deixando
amulher trancada emum quarto.A
vítima afirmou aos policiais que os

. ladrões diziam saber que havia di-· .

nheiro guardado no interiordacasa.
A idosa foi socorridaporumavi

zinha quepassavaem frente da casa
e escutou os pedidos de socorro. Os
BombeirosVoluntários encaminha
ram amulher, quesofre de diabetes,
ao hospital São José, onde ficou in
ternada. Ela não corre risco demor
te, mas seu estado de saúde inspira
cuidados..
'Um boletim de ocorrência foi

registrado na delegacia: Policiais_
militares foram até o local, realiza-

, ram rondas em toda região, mas os

suspeitos não foram localizados.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br .

�..... MARISOL S.A. .

". CNPJ nº 84.429.752/000l-62 -NIRE 42300009351
Ma (IS o l Empresa de Capital Aberto.

.

AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Comunicarnos aos Sentiores ACionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada no

dia 23.02:-2011, deliberou e a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 30.03.2011

aprovou o pagamento de Ôividendos, sem correção monetária, relativos ao exercício social de 31.12.2010,
a seguir descrito: 1. VALOR - O valor total dos Dividendos a serem distribuídos é de R$ 8.407.803,40 (oito
milhões, quatrocentos e sete mil, oítocentos e três reais e· quarenta centavos), equivalente ao valor bruto
de R$' 0,0749 por ação em circulação, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade
em' 25.02.2011. 2. DATA DO PAGAMENTO - Os pagamentos serão realizados a partir de 18.04.2011.' 3 -;

FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO - 3.1. Os acionistas correntistas do Bradesco ou de outros Bancos,
que tenham comunicado esta condição; terão seus Dividendos creditados automaticamente no primeiro
dia do pagamento. 3.2.'Os Dividendos relativos às ações custodiadas na CBLC � Companhia Brasileira de

Liquidação e Custódia, serão pagos à mesma, que os repassará aos acionistas titulares por 'intermédio
das Corretoras Depositantes. 3.3. Os demàis acionistas que estiverem com o endereço devidamente

.

cadastrado, receberão via correio o "Aviso para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais", devendo
apresentarem-se na :_Agência Bradesco de sua preferência, munidos, além do formulário, da seguinte
documentação: - Pessoa Física: Cópia autenticada dó Documento de Identidadé e CPF. - 'Pessoa Jurídica:

Cópia autenticada do CNPJ/MF, contrato social consolidado e atualizado ou estatuto social. O estatuto,
Social deve estar atualizado com a ata da assembleia que elegeu a diretoria em exercício. Os sócios
gerentes ou diretores com poderes para representar a sociedade devem apresentar cópiaautenticada da

Carteira de Identidade e CPF. Quando da representação por procuração, será necessária a apresentação'
'do respectivo instrumento de mandato público e as cópias autenticadas da Carteira de Identidade e CPF

do(s) procurador(es). Informações complementares poderão ser obtidas junto 'às agências' do Banco
Bradesco.

Jaraguá do Sul, SC, 01 de abril de 2011
A 'ADMINISTRAÇÃO

.

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUl,.

�
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 33/2011

,

.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCiÃ SOCIAL, CRIANÇA,E ADOLESCENTE.,

TI�O MENOR PREÇO GLOBAL
.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
A Prefeitura Municipal de �araguá do. Sul, através da Prefeita Municipal, torna público para
conhecimento dos interessados na licitação por Concorrência Pública acima, que a mesma

se encontra SUSPENSA, devido alterações a serem. feitas no Edital. Ressaltamos que o

edital versão II contendo as alterações, a nova data, hora e local para entrega e abertura
dos 'envelopes, será formalizado posteriorniente e republicado nos mesmos jornais de

origem. Conforme determinação legal, este comunicado será publicado no Diário Oficial,
do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), jornal de grande circulação (A NOTíCIA) e jornal
de circulação local (CORREIO DO POVO). Sem mais para o momento, Jaraguá do Sul

(SC), 31 de março. de 2011.
.

CECILIA KONELL
Prefeita Municipal

EDUAR'DO MONTECINO

•

Casa abandonada se tornou um problema ao se transformar em ponto de uso e venda de drogas
�

.

LOCAL ESTÁ USTADO PARA TOMBÁMENTO (OMO PAT.RIMÔNiO HISTÓRICO

Casa abandonadaterá parte demolida
Uma construção antiga e diz que a situação prejudica' seus

abandonada na rua Padre Fran - negócios. "Tem muitas clientes

cken, ao lado do terminal urba - que relacionam tudo isso que
no, no Centro de Jaraguá dó Sul, 'acontece em volta com o meu

terá umaparte demolida. A casa,' salão", reclama.
construída em 1921, está 'aban
donada e se' tornou um proble
ma para quem reside ou trabalha
'nas imediações porque acabou
se transformando em um ponto
de' uso e tráfico de drogas. Para
piorar, ao lado da casa funciona
'um-bar, já conhecido como pon-

. to de prostituição. Há tempos,
. os moradores da região'pediam
à administração do município
uma solução para o caso.

A cabeleireira Maria Cristina

Campestrini, proprietária de um
salão de beleza ao fado da casa,

-

tombamento como Patrimônio
Histórico. Em função disso, a

construção terá apenas uma par
te demolida -. que diz respeito a

uma ampliação realizada pelo'
proprietário em' 1950. A estru-

. tura original da edificação hão
. pode ser modificada. "O dono.
pode fazer adequações internas
no imóvel, .mas a parte externa

deve ser preservada", completa o

arquiteto..
.

Em 2007, a Prefeitura emitiu
alvará autorizando .a demolição
'de parte da casa, mas o trabalho
não foi feito e o alvará expirou.
Agora, uma nova autorização foi
concedida. "O início das obras .

vai depender dos trâmites buro-.
crátícos", informou Baratto.

o arquiteto Carlos Baratto,
fiscal do Cornphaan (Conselho
Municipal do Patrimônio His

tórico, Cultural, Arqueológico;
Artístico e Natural), explica que.
o imóvel faz parte de uma lista
de edificações 'em estudo para

B�J�& �VnfUrN� ,

Poste é'deslocado durante obra da Prefeitura
Na manhã de ontem, três residências locali

zadas na rua 28 de Agosto, nas proximidades do
Mercado Martini, no Centro de Guaramirim, fica
ram sem energia elétrica. O problema foi causado
pelo deslocamento de um poste. O encarregado de
Obras da Prefeitura, Marcos Stringari, explicou que

funcionários estavam trabalhando para desentupir
uma tubulação e, com a retirada de terra, o poste
que fica ao lado acabou cedendo. Aqueda de ener-.

gía ocorreu por volta' das 7h30. Funcionários da .

Celesc estiveram no local e a luz', foi restabelecída
próximo do meio-dia.

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

Rua Paulo Cardoso - 166 - Centro - Fone Fax: (OXX 47) 379-1511
e-mail: cvm@netuno.com.br CEP: 89.108-000
CNPJ: 83.539.668/0001-39 Site: cvmass�rafl�uba.sc.gov.br

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
'N° 001 DE 01 DE ABRIL DE 2011

JOSE OSNIR RONCHI, Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições legais, torna pública a

realização de Concurso, Publico destinado a prover vagas do Quadro Permanente de Pessoal, de acordo com a Resolução nO 018/2010 e a Leí Complementar
. nO 036/2010, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital. As inscrições exclusivamente presenciais, acham-se abertas no período de 0.1/04/2011 I

a,06/05/2011, no horário de expediente da Câmara Municipal de Massaranduba, para o seguinte .cargo:

Cargo!! .
Carga Horária Vagas Habilitação necessária Remuneração R$ " Tipo de Prova

Assistente Administrativo 40
.

01 Ensino Médio Completo 1.75tr,00
.

Escrita Objetiva
, A prova está prevista para o dia 22/05/2011, maiores informações e o inteiro teor deste edital, encontra-se publicado no mural e site oficial da Câmara de

Vereadores www.cvmassaranduba.sc.gov.br e em caráter meramente informativo no site www.iobv.com.br.
.'

Massaranduba/SC, 01 de Abril de 2011

JOSE OSNIR RONCHI - Presidente
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Você. é muito importante nessa-reconstrução
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Spacefox 1 :6
AN02010

R$39.800,OPCIONAis

;Crossfox 1.6
ANO 2010

R$43.!QQ,
Completo

-Sieno EU 1:4 '

ANO 2009,

R$30.900
OPCIoNAIS

'

KA.
2009

R$25.900,
OPCIONAIS
AC VT,E LOT

Completo + som Voyage 1.0
ANO 2009

:R$29.400,
OPCIONAIS

, AQDT
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.

+ DE 100 OPÇOES 'À PRONTAENIItEGA
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CíRto de -segura,nça pode saivar vidas.'��
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Promoções válidas até 01/04/2011. Preços anunciados sem troca, Preços e condições sujeitas a álterações sem aviso prévio., Financiamento sujeito ,

a aprovação de Cadastro, Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA vEIcULaS A PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40,OOOKM, Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeitaI!IÚCUODU

CCIP4�
_wi:::utos
lItIQiS "'"""

,

47 3274 6000
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