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Médicos paralisaram consultas
com planos de saúde durante

, todo o dia de ontem, mas
_ atendimentos de urgência e

emergência forammantidos.
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Vereadores abrem
apenas duas CEIs

Base aliada do prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt, recuou e propôs somente a investigação
sobre compra de um terreno no bairro Caixa d' Água por R$ 370mil durante a administração de

Evaldo João Junkes. Já a oposição quer apurar sumiço do ônibus do pátio do Parque de Exposições,
ocorrido no mês passado. Inicialmente, Câmara havia previsto a abertura de sete comissões.

Página 6

DETIDOSACUSADOS DE ESTUPRO
Projeto de melhorias
vai para o Badesc
Prefeitura de Guaramirim
concluiu relatório que prevê
revitalização da área central.
Investimento previsto é

,

de RS 4 milhões. Página 5

Polícia Militar deteve quatro homens por suspeita de estuprar duas meninas de 12 anos no bairro Santo Antônio
na manhã de ontem. Um dos acusados (foto) foi liberado depois de prestar esclarecimentos na delegacia e outro por

sermenor de idade, e dois permanecem presos. As jovens confessaram que consentiram as relações sexuais.

-------------------------------
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DIVULGAÇÃO

�oryas, as deusas
estelares eslavas

índia move ação
contra fábrica

Na mitologia eslava, as três Zoryas, ou
auroras, servem ao seu pai, o deus sol Dáz
bog, e mantém guarda sobre o cão do juízo
final, Simargl, acorrentado à estrela Polarís,
e se liberto, devorará o universo.

As três irmãs representam as estrelas
da manhã, da tarde e da meia-noite. To
das as manhãs, a irmã mais velha, Zorya
Utrennyaya, abre os portões do palácio de

Dázbog, para que ele parta em sua carrua

gem. Às tardes, a irmã do meio, ZoryaVer
chernyaya, fecha os portões após sua volta.
E durante a noite, Zorya Poluchnaya segura
o sol moribundo até que ele retome a vida
ao amanhecer.

Como trio, as Zoryas são associa
das à proteção, casamentos e exorcismo.

Utrennyaya é padroeira dos cavalos e dos
soldados, casada com o deus do trovão
Perun. Verchernyaya é dita como mãe das
estrelas e é protetora dos lares e das mães,
casada com o deus luaMyesyats.Enquanto

.

a caçulaPoluchnaya é associada àmagia, ao
futuro, amorte e ao nascimento.

. Uma fábrica de pesticida da Union Car
bide Índia Limited (UCIL), em Bophal, na
Índia, sofre um vazamento de gás.de Iso
cianato de metila, expondo centenas de
milhares de pessoas ao gás tóxico, no maior
desastre industrial registrado. Cerca de duas
mil pessoas m-orreram imediatamente, e o

governo local confirmou 3.787 mortes dire
tamente relacionadas ao gás. ,

A planta já havia sido alertada de más

condições de segurança e entre 1982 e 1984,
vazamentos de gases tóxicos eram "comuns"
na fábrica. Quatro meses após o vazamento
crítico - ocorrido em dezembro de 1983 - o

governo indiano entra com uma ação legal
contra aUnion Carbide Corporation (UCC),
proprietária daUCIL, por negligência crimi
nosa. Em fevereiro de 20l l, uma segunda
ação foi movida com a Dow Química, pro
prietária da UCC, exigindo indenizações a

todas as vítimas do desastre.
Além das 3.787 vítimas fatais diretas,

estima-se que outras três mil tenham mor

rido por envenenamento nas semanas se-
. guintes, e mais oito mil tenham falecido

por doenças causadas por exposição ao gás.
Em 2006, a contagem oficial de feridos era

de 558.125, com 38.748 incapacitados tem
porariamente, e 3.900 permanentemente
incapacitados.

Estima-se que entre 100 e 200 mil pes
soas tenham problemas de saúde perma
nentes por exposição ao gás, de proble
mas de vista e insuficiência respiratória
até lesões neurológicas, deformidades no
nascimento e problemas cardíacos. O go
verno Indiano e a UCC negam que fã ,gás
cause danos permanentes.

Deusas tríplices do folclore eslavo, antropólogos associam
as z.oryas com as Norns nórdicas e as Moiras- gregas, e ao
arquétipo mítico da tríade "donzela, mãe e velha"

PELO MUNDO

Massacre de Shedden Bahr el-Baqar
Durante a guerra de atrito entre Isra

el e o Egito, um esquadrão de caças F-4
Phantom II israelenses bombardeia a al
deia de Bahr el-Baqar, no norte do Egito.
O ataque atingiu uma escola primária,
matando 46 crianças e ferindo outras 50.
O governo israelense alegava que a esco

la era uma basemilitar, argumento rejei
tado pela imprensa do estado judaico.

Vênus de Milo
Um agricultor da aldeia de She

dden, na província de Ontário, Ca

nadá, encontra quatro veículos
abandonados,' com bandeiras confe
deradas e nazistas, e oito cadáveres
na manhã de oito de abril de 2()06.
No dia seguinte, cinco suspeitos,
membros da gangue de motocicletas
"Banditos" foram detidos.

A estátua grega "Vênus de Milo", ou
Afrodite de Milos, é descoberta pelo
agricultorYorgos Kentrotas e pelo fran
cês Olivier Voutier, na ilha de Milos. A

figura de mármore, de dois metros de

altura, estava enterrada em meio às
ruínas da cidade de Milos, partida ao

meio, junto a fragmentos dos braços
da estátua.

Juiz d�saparecido
Em seis de agosto de 1930, o juiz americano Joseph
Force Crater, da cidade de Nova Iorque, foi visto pela
última vez saindo de um restaurante na 45th Street. A
falta de pistas do paradeiro de Crater imortalizaram o

juiz como tio homemmais desaparecido de Nova Iorque".

Exposição de Arte
Na edição de sete de abril de
1979, o jornal O Correio do Povo

divulgava a II Expoarte, que seria
realizada entre 28 de abril e.õ de
maio, no centro CÍvico Coronel
Emílio Carlos Iourdan, e informava
que artistas interessados em

participar poderiam contatar o

jornal para maiores informações.

WIKIMEDIA COMMONS

JUDAíSMO NA HUNGRIA
Entre 50 e 150mil judeus vivem atualmente naHungria, que abriga a segundamaior sinagoga da
Europa, naRua Dohány, em Budapeste, e amais antiga universidade judaica, também em Budapeste.
Antes da segundaguerramundial, a população júdaíca daHungria representava 5% do país, umtotal
de 850mil habitantes. Alvos de preconceito devido ao grande sucesso econômico da comunidade
judaica, em 1920, o governo Húngaro culpou os judeus pelas mazelas do país, e até 1988, foimantida
uma política oficial de exclusão e opressão aos judeus húngaros. Movimentos anti-semitas ainda
são comuns na Hungria. Em abril de 1997, o governo húngaro aprovou um ato compensatório,
devolvendo as propriedades e o dinheiro roubado dos judeus pelos nazistas-e comunistas.
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EDITORIAL

Saneamento básico
....ministro das Cidades, Mário Negro

monte, admitiu ontem que o gover
no enfrenta gargalos no setor de sa

.....neamento básico e que as obras de

água e esgoto incluídas no PAC (Programa
deAceleração do Crescimento) passam por
problemas. O comentário foi uma resposta
ao estudo da Organização Não-Governa
mental Trata Brasil, divulgado
na terça-feira.

O levantamento mostrou

que só 4% das obras de água
e esgoto previstas no PAC fo
ram concluídas até dezem
bro de 2010. A expectativa da
ONG era de 60%. Além disso,
o estudo revelou que o Brasil
precisa investir cerca de R$ 17

bilhõesporano,nospróxUnos
20 anos, para universalizar os serviços de
saneamento básico.

Negromonte tentou justificar os atra

sos. Segundo ele, alguns municípios não

apresentam projeto, em outros casos estão

inadimplentes, às vezes há impedimentos
jurídicos por causa das eleições ou proble
mas motivados por entraves ambientais.
No entanto, ele prometeu que, até o fim do
ano, 50% das obras do PAC 1 de saneamen
to estarão concluídas.

Uma das sugestões do ministro para al

cançar esse resultado é usar as emendas par
lamentaresnumprogramade governo, o que
poderiagarantirquaseR$ 8bilhões aoprojeto
visando a realizar as obras commais rapidez
em todo o país. Infelizmente, o-setor de sane
amento básico no Brasil, fundamental para a
melhor qualidade de vida dos cidadãos - ca

minha a passos lentos. O levantamento da

, , ONGmostrou que o número de
,. pessoas com acesso à rede de
Por tudo isso, 'é coleta de esgoto não mudou de

difícil acreditar que 2003 para2008: 50,6% dapopu-
uma promessa que lação. Além disso, o tratamento
se arrasta há mais de esgoto só atingia 34,6% da
de oito anos possa população em 2008, tendo cres-
avançar tanto em cido pouco desde 2003, quando

menos de nove meses. o número estava em 28,2%.

, , Por tudo isso, é difícil acre-
ditar que uma promessa que se

arrasta há mais de oito anos possa avançar
tanto em menos de nove meses. Amelhoria
da qualidade de vida dos brasileiros depen
de, necessariamente, de investimentos pesa
dosno setor, algo que não é possível alcançar
semplanejamento. O governo precisa olhar a
questão com urgência, mas é preciso ser re

alista que tais melhorias são de longo prazo
e admitir que elas não acontecerão simples
mente de um diapara o outro.

DOLErrOR

Qual é a representatividade que temos?
...� iante dos acontecimentos dos

últimos anos envolvendo a ca-

tegoria profissional, servidores

_.,.públicos municipais, e o Executi

vo, estou muito confuso, desorientado e

querendo saber: o que está acontecendo
com a nossa representatividade ou.com
os representantes?

Fui dirigente sindical no setor do ves
tuário durante 13 anos. Em
todo este período, era ha
bitual o procedimento pelo
'qual o sindicato profissional
convocava os trabalhadores
(com antecedência e em as

sembleia geral) para o levan
tamento e posterior aprova
ção do rol de reivindicações
a ser encaminhado e proto
colado junto ao sindicato pa
tronal, requerendo que fosse
analisado e agendasse uma

data para o início das negociações.
Daí surgem as dúvidas para as quais

não consigo encontrar resposta: será que
eu parei no tempo e não consigo acom

panhar a evolução, a modernização das

relações capital x trabalho? Ou será que
estamos diante de um processo de extin

ção das lutas de classes?

Quando vejo o sindicato que repre
senta minha categoria atropelar a or

dem natural das discussões, convocando
assembleia geral para aprovação de rol
dias após a definição unilateral e o anún
cio pelo patrão, fico estarrecido. E então
outros desdobramentos acabam aconte-

cendo. Numa tentativa desesperada de

corrigir a submissão e desorganização, os
representantes sindicais (dos servidores

públicos) solicitam aos vereadores que
atrasem a votação do projeto de lei que
concede o aumento, já consagrado pelo
patrão, para que tenham tempo de con

versar com o Executivo.
Não há data-base para a categoria,

mas é de conhecimento pú
blico que usualmente a ca

tegoria tem a recomposição
salarial no mês de março de
cada ano. Então não seria o

caso de o. Sinsep convocar a

assembleia com omínimo de
antecedênciapara não preci
sar justificar que o Executivo

faltou.em consideração por
não convocar ou perguntar '

ao sindicato sobre o reajus-
, , te? E�tão as coisas mudaram

tanto que agora a iniciativa tem que ser

do patrão? Diante disto, estou tentando
entender e talvez alguém possame escla
recer se sou eu que estou desatualizado,
se parei no tempo e não consegui acom
panhar a evolução; se estamos realmente
sentindo o derradeiro golpe do fim da re

presentação e da luta de classes, ou se al

guém anda "comendo bola e levando um

chapéu" (ou uma lambreta) por incom
petência ou, ainda, se estou totalmente
enganado e o Executivo é que tem sido
astuto. e melindroso?

"

Ambrósio Lino Becker, servidorpúblico
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COMUNICADO
AO ASSINANTE

Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 21061936 ou

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

CHARGE

ACEITA �\S
UMCHt:(
De SUMlç:o?

COMSABoR·oe.
ÔN\QUS PERDIDO,
PROJETO DE PIS1A
DE ATLETtSMO ou
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PONTO DE VISTA

RomeoPiazera
Júni()r, adyqgado

V,dotDàôich, .... -
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SÁBADO TERÇ$-�ÉIRl\. QUARTA�ç�IM..

Núcleos Setoriais dão oportunidade de crescimento
-- stamos iniciando mais um ano

de atividades dos núcleos seto

riais Acijs e Apevi. E começamos
__ muito bem, com a palestra (Ro
drigo Ranieri), onde os núcleos seto

riais, que são formados por coordena
dores, nucleados e moderados por um
consultor, tiveram um papel fundamen
tal no sucesso deste evento.

E não poderia ser diferente: um gran
de público, que lotou o teatro da Scar para
presenciar uma ótima palestra que, além
do conteúdo, resultou em uma significati
va ajuda financeira obtida com a venda dos

ingressos que se reverteu para as obras de
reforma e ampliação do Hospital e Mater
nidade Jaraguá.

É sem dúvida um belo exemplo do
.

quanto ás núcleos setoriais podem contri
buir para com as empresas participantes,
em especial ao empresário da micro e pe
quena empresa.

Aunião desses empresários de ummes

mo segmento traz inúmeros benefícios
pessoais como melhoria no relacionamen
to, o despertar de novas lideranças - vale
dizer que esta é uma necessidade cada vez
maior - e vantagens para seus negócios,
pois passam a fazer parte de um ambiente
que favorece pela visibilidade dos produtos
e serviços oferecidos pelas organizações
participantes e pelo leque de clientes exis

tente nesse grupo de empreendedores.
Estes resultados reafirmam a certeza

de, quanto mais o empresário de pequeno
e médio porte estiverem envolvidos com

os respectivos núcleos setoriais, maiores
serão as chances de sucesso, pois é sabi
do que iniciativas de troca de experiências
permitem corrigir rumos e potencializar os
resultados comuns, independente de se

rem integrantes de um mesmo segmento,
diminuindo bastante as possibilidades de

fracasso dessas empresas.
Outro papel importantíssimo das ativi

dades dos núcleos setoriais é o associativis
mo, pelo qual nos tomamos conhecidos,
sendo uma ótima porta de entrada para
alavancar os seus negócios.

O resultado disso são empresas mais
sólidas, pois a atividade junto aos núcleos
setoriais possibilita o acesso amuitas capa
citações, treinamento de toda a equipe de
trabalho e de seus gestores.

. Nesses treinamentos e capacitações,
por sinal, merece registro a excelente par
ceria com o Sebrae, que hoje entra com Um

aporte do total do valor de cada treinamen
to, seja na nossa entidade ou na sua empre
sa. Com isso o custo de toda a capacitação
se torna muito mais atraente na questão
financeira, do que se o empresário tiver que
arcar com esses custos sozinho .

Essa convergência de propósitos, sem
dúvida, dá cada vez mais importância ao

movimento associativista. E como resul
tado desse assocíatívísmo, Iaraguá do Sul
e região saem ganhando, pois teremos.
empresas mais sólidas, com resultados
melhores, fortalecendo assim ainda mais
nossa economia.

Hoje contamos com 1200 associados
junto a Acijs e Apevi, desse total 30% são

empresas que fazem parte de algum nú
cleo setorial, sendo que 95% das empresas
associadas são de empresários da micro e

pequena empresa.
.

Com isso teremos empresas mais
consolidadas, uma associação empresa
rial ainda mais forte e uma cidade cada
vez mais próspera.

Convidamos os empreendedores para
que venham fazer parte dessa grande

. ideia, pois juntos podemos crescer nos
negócios e nos compromissos sociais
com a nossa comunidade.

Será que eu parei
no tempo e não

consigó acompanhar
.

a evolução, a
modernização das
'relações capital x

trabalho? Ou será que
estamos diante de um
processo de extinção
das lutas de classes?
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Pelo setor têxtil·
o deputado Carlos Chiodini
usou a tribuna daAssembleia
ontem para fazer uma
defesa da indústria têxtil. O

parlamentar, que participou
no início da semana em'
Brasília, da instalação da nova
FrenteParlamentarMista

para o Desenvolvimento da
Indústria Têxtil e de Confecção
do Brasil, lembrou que se
as reivindicações da Frente
forem atendidas, a indústria
têxtil do Estado pode ter um
crescimento de mais de 60mil

empregos, o que representaria
30%. "O setor encontra-se

cada vez mais fragilizado pela
concorrência internacional
e pela desvalorização do

_ câmbio", discursou. Idealizada
pelaAssociação Brasileira da
Indústria Têxtil (Abit), a Frente
Parlamentar é coordenada

pelo senador LuizHenrique
da Silveira (PMDB). Entre os

, Piso valendo
o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela
constitucionalidade da lei

que criou o piso nacional
para professores da rede
pública, hoje o valor é de
R$ 1.187. As gratificações
não podem entrar no

cálculo.A lei foi aprovada.
e� 2008, mas foi alvo de '

ação de quatro Estados, ".
entre eles Santa Catarina,
Luiz Henriqíie e Pâulo
Bauer,então secretário de"

Educação, questionavam
os reflexos que anjediqa. "

traria.A secretária-geral do
'

Sindicato dosTrabalhadores
em Educação de Santa
Catarina (Sintej.Ana lulía
Rodrigues, considerou a
decisão dosministros 'uma
vitória para a categoria.

. Segundo ela, o piso pago
no Estado é deRs 609, sem
contar as gratificações.
O artigo que obriga que
33% da cargahorária
dos professores sejam
destinados a atividades
extra-classe não entrou na

pautapor falta de consenso"
e deve ser votado na

próxima semana

, ...

desafios está o de reverter o
déficit de 6 bilhões de dólares
do setor têxtil e de confecção,
a defesa dos 1,7milhão de

empregos e a geração de novos

postos de trabalho, o combate
às importações desleais e à

competição desigual, além da

implementação da agenda de
competitividade do país.
1}1 indústria têxtil representa
13,15% dos empregos de

transformação e soma 3,5% do
PIB total brasileiro. Devemos
evitar a desindustrialização do
setor,"alertou o deputado.

Flerle
Jair Pedri (PSB) diz que foi à
reunião do PP esta semana

f'
apenas para abraçar antigos
amigos. Mas assume que recebeu
convite de Dieter Ianssen para se

filiar à sigla. "É uma boa opção,
eles têm um bom projeto, quem
sabe no futuro. Mas agora não
tem nada disso".

ARQUIVO OCP

PRESTÍGIO
"

presidente daAcíjs,DurvalMarcattQJunior, foi indica
do por representantes 'do setor empresarial para assu

mir. a presidência da-Iunta Comercial do Estado. Seria
,

umamaneirade compensara faltade umnome doVale
no primeiro escalão do governadorRaimundo Colombo.

Madamal
O deputado estadual Carlos
Chíodinípode assumir um
posto na executiva estadual
do PMDB. Considerado
uma liderança de força e

que representa renovação, o
jaraguaense está sendo cotado

para comandar a secretaria

geral da sigla.

Sobras
o presidente da Câmara deVereadores, Jaime Negherbon (PMDB),
se reuniu ontem com a chefe de gabinete, Fedra Konell. Foi propor
que as sobras do orçamento da Câmara este ano sejam investidas na

construção de uma galeria para evitar alagamentos naTifa'Martins, 'No
ano passado, ·a presidência da Casa devolveu cerca de R$ 4milhões ao
município e fez um acordo para que R$ 250mil fossem destinados à
reforma do 'ginásioArthurMüller, o que não aconteceu até agora.

DIVULGAÇÃO

Encontro
Na noite de segunda-feira,
Moacir Bertoldi reuniu a

diretoria do PMDB no Café
. Ferraza e colocou as cartas na

manga. Ou o partido apoia
\

a sua candidatura ou ele
mudade sigla em breve. O
assunto ainda serádebatido
internamente.

SUlDic;o
A díretoría da, PME

(Fundação.Municipal de
Esportes) admitiu ontem
que a prestação de contas
referentes ao programa
Segundo Tempo estava no
órgão quando o vereador
Jean Leutprecht deixou a

.

pasta. O que em tese tira a

responsabilidade de Jean
.

pelo sumiço.

._."",,,,.... '*""'- -r-. ,.>b<";I��'
��...� �:r;_� ..

Leaticlão
Estudo divulgado
pela organização não
governamental ContasAbertas
revela que entre a ordem
e o início de umaobra no
Brasil lá se passam 38meses,
ou seja, dois anos emeio.A.
burocracia é apontada como
a principal causa da lentidão,
ela ajudaria, inclusive, a

'

favorecer a corrupção.
"Quando se cria dificuldades,
aparecem os intermediários
das facilidades", avaliou Jaime
Lerner, três vezes prefeito de
Curitiba, em entrevista ao
Diário Catarínense,

Reviravolta
o projeto de emenda à Lei

Orgânica que aumenta o número
de vereadores de 11 para 19 anda

esquecido. Mas nos corredores
.

da Câmara e nos botequins, a
informação é quemuita gente
mudou de ideia. Por pressão,
há quem tenha se arrependido
de votar a favor das 19 cadeiras

e; por orientação partidária, há
quem tenha votado em II, mas
que agora tende a dar aval para
o aumento. A ordem é deixar a

poeira baixar para depois buscar
um número alternativo.

Saúde
-

A prefeita Cecília Konell assinou
ontem o decreto que autoriza a

realização de uma conferência
para tratar da qualidade do
atendimento prestado pelo
SUS no município. O evento

vai acontecer nos dias 17 e

18 de julho, ainda sem local
definido. Qualquer pessoa pode
participar e ajudar a identificar
as dificuldades encontradas no
setor. O resultado dos debates
será apresentado emum relatório

que deve nortear as ações da área
pelos próximos anos.

IDO.DIAS PARA CONHECER
Ó 'governadorRaimundoColombo reuniu o secretariado ontem

para fazer um balanço.dos 100 primeiros 'dias e para traçar as
principais estratégias a partir de agora. A preparação das visitas
às secretarias de Desenvolvimento Regional também foi terna

,

abordado. A definição das prioridades só acontecerá depois
disso. De acordo com o governador, o maior objetivo desse início
de gestão é conhecer o andamento dos trabalhos e projetos.

< "Queremos reunir todas as informações para tornar ágeis e

'eficientes'as ações", justificou.

•
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INFRAESTRUTURA

Projeto de revitalizaçã'l. concluído
.

. ./0 ':.jfirrR�; " ..
.

Centro de Guaramirim receberá investimento de R$' 4 milhõesfínanciados junto ao Badesc
, . '�'. • ', ' :' r

o projeto de reurbanização çadas" contou Bylaardt, , ,

,

"

,

'

',' Três locais terão obras de em-
.da Rua,28 de agosto está belez�ento - em frente à Pre-

pronto e foi entregue ao
.

.

_ feitura, na praça Cantalício Erico
.

Badese esta semana. Flores, e em frente à Igreja Matriz.
Também serão colocados reduto
res de velocidade ao longo da rua,
par� reduzir acidentes. ,

.

' A administração também pre
para um projeto para realizar asfal
tamento, calçamento sinalização
e drenagempluvial em outras vias.
"Vai.abranger outros três quílô
metros' e meio dos bairros Centro,
Avaí, NovaEsperança eAmizade, e
um outro para rem-odelar a praça

,
do Centro e construirumanova ao
lado da Secretaria de Desenvolvi
mentoSocial", contao prefeito.

O convênio com o Badesc deve
cobrir as obras da Rua 28 deAgosto
e uma parte da demais melhorias

previstas no Centro: A administra
ção municipal ainda não terminou '

oorçamentopara realizar o embe
lezamento das demais áreas, mas,
segundo Bylaardt, esse projeto'será
arcado com recursos próprios.

:; "�o

'reparado pelaempresaAlle
_"ànZa Projetos e Consultoria,

as obras devem custar R$
3,6 milhões para revitaliza

ção da rua entre o. trevo de acesso
ao município .até o bairro Avaí. De
acordo com o prefeito Nilson Byla
ardt, as melhorias devem iniciar,
no mais tardar, em agosto. "Se não
houvernada a ser revisto no projeto,
o processo de licitação será aberto
de imediato", destacou.

A reurbanízação. estava em

planejamento desde fevereiro do
ano passado. O convênio de R$,
4 milhões com o Badesc inclui
melhorias em toda a área central.

, "Quatro quilômetros e meio de"
vias' serão' asfaltados e- receberão'

sinalização nova. Já no trecho que
vai da Igrejá Matriz 'até a estação
ferroviária, serão feitas novas cal-

Se não hóuver nada
. �

.

.a ser revisto no

projeto, o processo
.. de licitação será
abertode ímedlate,

NILSON B'ILAARDT,
,

PREFEITO DE GUARAMIRIM

" .

,
'

RUAS CONTEMPLADAS

PELOS DOIS PROJETOS
,

'. Ervino Hanemann

;"28 de agosto
• João Butschardt
• Antônio Zimmermann
• Alfredo Zimmermann

.. -Inneu Vilela Ve,iga
'. Jerônimo Corrêa
• João Ossowski

. • Norberto Silveira Júnior
.

• Athanáslo RosaProjeto prevêmeíhorias e� trecho de 4,5 km da rua 28 de Agost�' ,'.
.

SJ.:6.Õ% da sua restituição de Imposto de 'Renda.
<'::i�

...

+'.:'. '

•

'S(;O ÇElanco 23,7) como domicílio.bancário
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EDUARDO MONTECINO

ENÚNCIAS

Em vez de s'ete, só duas CEIs
- ,

Presidente da Câmara, Osni Fortunato, alega falta 'de estrutura para mais investigações

,>

A Câmara de Vereadores
de Guaramirim aprovou
ontem em sessão'
ordinária a instalação
de duas ,CEls (Comissões
Especiais de Inquérito).

sições no dia 18 de março. Esta

semana, a controladoria geral da
Prefeitura encerrou o inquérito
administrativo, concluindo que
o ex-secretário de Desenvolvi
mento Econômico, Ademir Tank,
é o responsável e culpado pelo
desaparecimento do ônibus.

A outra CEI foi proposta pela
"base aliada: do governo e vai in

vestigar a compra de um terreno '

no bairro Caixa D'Água por R$
370 'mil durante a administração
de Evaldo João Junkes. A decisão
de criar a CEI surgiu em função
da suspeita de superfaturamento
no negócio, já que o valor comer
cial do terreno indica orçamento
de R$ 170mil.

Os integrantes das comissões
devem ser definidos em um pra
zo de cinco dias - que encerra
na próxima segunda-feira. Na

investigação sobre � sumiço do
ônibus o presidente deverá ser

o vereador Mateus � Safarielli,
enquanto a investigação sobre
o superfaturamento da compra
do terreno deve ser presidida
por Jaime Teodoro de Ávila. Os
outros integrantes, das comis
sões serão indicados pelos líde
res das bancadas.

Na
última reunião, ha

via sido proposta a

oficialização de sete

comissões, sendo seis
da base aliada do governo. No
entanto, o presidente da Casa;
Osni Fortunato," argumentou
que somente a assessoria jurí-
,dica da Câmara, composta por
um advogado; não teria condi

ções de acompanhar os casos

propostos dentro do prazo de
90 dias, que é o tempo estipu
lado para a conclusão dos tra

balhos de uma CEI. "Com duas

comissões, em vez de sete, fica
mais fácil ,apurar os fatos", de
clarou Fortunato, que parabe
nizou os vereadores por dei
xarem apenas dois pedidos de

investigação.
A oposição propôs apurar o

sumiço do ônibus doado pela
Receita Federal' à Prefeitura há
cerca de cinco anos, O veículo '

desapareceu do estacionamento ". Elisângela Pezzulti
do Parque Municipal de Expo- elis@ocorreiodopovo.com.br

:,.:�

Definição sobre abertura das comissões aconteceu ontem à noite. Uma delas vai investigar sumiço de ônibus

DENUNCiAS SE REfEREM A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETiSMO E AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

Leutprecht culpa Prefeitura pelo sumiço dos documentos
EDUARDO MONTECINO

Vereador se reuniu ontem com funcionários da
FME pára esclarecer sumiço de documentos

-

.' ........... .."li� : .... __ �

JARAGUÁ DO SUL
O vereador Jean -Leutprecht

(PC do B) anunciou que vai re

gistrar um boletim de ocorrência
contra a Prefeitura de Jaraguá do
Sul por causa do sumiço de do
cumentos referentes ao projeto
de construção da pista de' atletis
mo e de prestação de contas do

Programa Segundo Tempo. "Se a

documentação desapareceu nes
ta gestão, quem vai registrar um
boletim de ocorrência sou eu". '

A discussão tomoumaior pro- '

porção depois de reportagem do O
Correio do Povo revelar que existe
uma investigação daPrefeituraso
bre a construção da pista de atle
tismo, que custou R$ 1,7 milhão
e apresenta diversos problemas,
e também sobre um boletim de
ocorrência registrado na Polícia
Civil sobre o suposto sumiço da

prestação de contas do PECo

Para esclarecer as denún
cias, Leutprecht se reuniu on

tem com os responsáveis pela
FME (Fundação Municipal de

, Esportes). Conforme o coorde
nador administrativo, Nelson

, Campos Filho, as documenta

ções envolvendo o projeto de

construção da pista de atletís
mo e da prestação de contas do .

Programa Segundo Tempo es

tavam no arquivo, da entidade
no começo da gestão de Marcia
Feltrin, em janeiro de 2009. No

entanto, desde dezembro pas
sado, a àdministração não sabe.
onde foi parar a papelada. Se
gundo o presidente da FME, há
cerca de 30 dias um boletim de
ocorrência foi registrado. Para
o vereador, as declarações de
Feltrin e Campos Filho compro- ,

vam que a àtual administração
é a responsável pelo sumiço dos

documentos..

Leutprechet também es

tranha a afirmação feita pelo
controlador-geral Mário Lenke
de que o projeto da pista de atle
tismo não tinha assinatura de

profissional responsável. Segun
do o vereador, Marcus Alessi era
o fiscal da obra e o profissional
responsável pela construção da

pista era outro, e isso poderia ser
comprovado no documento que
desapareceu da fundação.-O caso

está sendo investigado por meio
de um processo administrativo
aberto pela Prefeitura.
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F

PM prende suspeitos de estupro
Duas meninas de 12 anos confessaram ter consentido relação sexual com acusados

Na manhã de ontem, três
homens e um menor de
idade foram detidos sob
a acusação de manterem

relações sexuais com duas.
meninas de 12 anos num

intervalo de três dias.

aikon Rodrigo Val

demar, 21 anos, um

irmão dele, e Agenor
Gomes, e um menor

de idade foram encaminhados a

delegacia por estupro de vulne
rável e porte de arma. O irmão
de Maikon foi solto por não ter

cometido nenhum ato contra as

garotas e o adolescente porque
não pode ser preso.

Tudo indicava um caso de
cárcere privado e estupro de vul

neráveis, .

mas os depoimentos
das menores mudaram a histó
ria. De acordo com o major da
PolíciaMilitar, Gilda de Andrade,
as adolescentes confessaram que
foram ao encontro dos acusados

por livre e espontânea vontade e

consentiram com as relações se

xuais. Como as duas são menores
de 14 anos, o caso foi caracteriza
do como estupro de vulneráveis.
"Chamou a atenção uma- delas
ter revelado que era virgem",
contou o major. Todos foram
encaminhados à delegacia para
prestar esclarecimentos.

A prisão ocorreu na Rua An
, tero Correia, Bairro Santo An

tônio, onde fica a casa dos dois
. irmãos. A PolíciaMilitar chegou
aos acusados depois que os

pais das adolescentes desco
briram o paradeiro das filhas e

ligaram para a polícia. Quando
os policiais chegavam ao local,
os acusados fugiram em dire

ção ao matagal com um revól

ver, largado pelo caminho, e

também uma pistola de plásti
co. Maikon foi detido assim que
fugiu e os outros se entregaram.

No momento da operação
ainda estavam em casa os. pais
dos dois irmãos e a mulher de

Maikon, de 18 anos, que afirmou
desconhecer completamente
que o marido mantinha relações
com as menores. A mulher tam
bém confessou ter apanhado al

gumas vezes do marido.

"
Chamou a

atenção uma delas
ter revelado que

•

era virgem.
GlLDO DE AMORAÓE,

MMORDA PM

"

O pai de Maikon e do ou

tro jovem, José Alicio Valdemar,
afirmou também não saber de
nada e se mostrou até revoltado
com os filhos. Ele ainda garantiu
que desconhecia a existência do
revólver. A mãe dos dois passou
mal e foi atendida pelos bombei
ros. De acordo com vizinhos, os
irmãos trabalhavam fora e nunca

apresentaram qualquer compor
tamento estranho.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

d \ro de tudo
fique por en

nO região
oconteceque ,;:.

� dopOVO@o�orre\o

Suspeito continua foragido
Márcio Rodrigues, mandante do espancamento da própria tia,

Hermelina Pínter, 76, não se entregou à Policia Civil ontem, conforme
os advogados dele haviam prometido à Polícia Civil. De acordo com o

delegado Marco Aurélio Marcucci, o advogado esteve na· delegacia e

garantiu que Márcio vai se entregar nos próximos dias. Márcio é acu
sado de sermandante do assalto seguido de agressão à idosa ocorrido'
na quinta-feira passada. Ele teve a prisão preventiva decretada pela
Justiça há uma semana e está foragido. "Ele pode ser detido em qual
quer local que seja encontrado", disse o delegado.

Um dos acusados foi detido � liberado após prestar esclarecimentos.Outros dois foram presos

TRÊS PESSOAS FORAM PRESAS POR TRÁfiCO DE DROGAS

. Apreendidas 700 pedras de crack
Em uma operação envolven

do 18 policiais divididos em duas

equipes de nove cada, a Polícia
Militar aprendeu, na manhã de
ontem, 354 pedras de crack e

prendeu três pessoas em dois lo
cais diferentes.

No Novo Hotel, localizado
no Centro de Iaraguá do Sul,
foram encontradas quatro pe
dras de crack. Bruno dos Santos

Araripe foi detido em flagrante
por tráfico de drogas. De acor

do com o major Andrade, o lo
cal já possuía histórico de ocor
rências. liAs pessoas já estavam
reclamando", disse o militar.

Outras 350 pedras de crack fo
ram apreendidas na Pensão do

Bruno, 'localizada na Rua Gu
mercindo da Silva. Além de sete

usuários, foram presos Paulo

Sérgio Leão Fuchini e Lorena

Moraes, por tráfico de drogas.
Policiais militares disfarçados
estavam monitorando o local

após denúncias anônimas.
I� droga estava escondida

em um dos cômodos e estavam

amarradas com uma corda, pu
xada sempre que apareciam
compradores", explicou o major.
Após essas prisões e apreensões,
a Polícia Militar iniciou ontem

mesmo a Operação Abafa, que
pretende acabar com o trafico
e consumos de drogas na cida
de, principalmente no Centro.

Segundo o major, é nas praças
da região central o maior foco
de consumo de drogas. "Todo e

qualquer suspeito será abordado
e revistado", garantiu. A operação
não tem prazo para terminar.

A Polícia Militar espera con

tar com a ajuda da população
para identificar os traficantes e

consumidores que poderão.mi
grar para outras regiões da cida
de, devido à ostensiva nos locais
mais visados.
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SAÚDE

Manifestação não gera transtornos
,

.
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Médicos paralisaram atendimentos com plano de saúde em protesto aos valores pagos

Promocão HFeirão Taxa Zero Ford" (válida até 10ftJ4/2011 ou enquanto {jurarem os estoques ·100 unidades). Ford Ka 1.012011 (cal. KBG1! a partir de RS 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% aa. 50% de entrada
e Saldô em 12 parcelas de R$ 1.069,01, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos IIOf), valor total a prazo de R$ 24.823,12, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,04%
a.m. e 13,25% aa, através do Programa Ford CrediL Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012.Ol1 (caí. FAB1) a partir de RS 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% am. e 12,55% a.a.,·50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de RS 378,76,
na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da P parcela, incluindo tarifas, custos e impostos 1I0F), valor total a prazo de R$ 31.675,48, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,29% am e 16,56% a.a, através do Programa
Ford GrediL Para o modelo Ford Ka preço válido para pedidos realizados via Internet, junto a um Distribuidor Ford. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer oaro servi�o prestado
pelo Distribuidor. Sujeito à aprovacão de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribUidores Ford.
As ofertas apresentadas correspo,nd�m somente às cores sólidas desses veículo�, Valores �ra core,s m�tálícas e/ou especi,ais '!lediante consulta na _

,

" CARTÃO FORD UNICARD SOLICITE JÁ O SEUrevenda. Imagens somente para fins Ilustratlvõs. As ofertas anunCiadas neste anuncIo substnuem e Invalidam todas as publicaçoes antenores. Acumule até RSW.ooo em descont� na compra de seu Ford Zer�.
�pitais e regiõesmetropolitanas: 4004-1%0 I Demais Ioc"lídades: 0800nS19QO,

JARAGUÁ DO SUL

A quinta-feira foi
tranquila, apesar da
manifestação dos médicos
que paralisaram consultas
eletivas aos planos de
saúde. LOS atendimentõs
de urgência e emergência
foram mantidos, evitando
transtornos no setor.

e acordo com o presi
dente da Unimed, em

Jaraguá do Sul, German
...." Iímenez, a empresa não
recebeu reclamações de pacíen
tes no dia de ontem. IIFoi um dia

tranquilo, sem reclamações ou

problemas. A gente entende e

respeita o movimento dos mé
dicos. Mas é um movimento na

cional pela implantação dos va
lores da tabela. E aqui na região,
estamos muito próximos disso.
Em outras regiões a defasagem é

maior", explicou.

REsTA
'Nai ,:"

: .,. "o', ,

,1.,,'""""�
1

; ,-�,

-----------------4

CAI FA81

o presidente também afir
mou que a empresa não limita o

número de consultas ou exames

aos conveniados. "Isso só ocorre

em planos feitos com contratos

mais antigos", destacou. Na re

gião, cerca de 18 milpessoas são
clientes da rede Unímed.

No final da manhã de ontem,
o diretor do Departamento de
Convênios da Associação Mé
dica de Iaraguã do Sul e região,
Iober Teixeira Bastos, não sabia
informar quantos profissionais
haviam aderido ao movimento.
Em entrevista ao O Correio do
Povo ele comentou que nos últi
mos 10 anos, conforme pesquisa
da Associação Médica Brasileira,
o preço dos planos de saúde su

biu em 130%, enquanto que os

valores pagos aos médicos foi

reajustado em 60%. Ele também
salientou que na região, exís
te um bom diálogo entre classe
médica e as empresas de plano
de saúde, e que a realidade está

"próxima do ideal". ,

'

O manifesto é uma iniciativa
da Associação Médica Brasileira,

" ,_.-

juntamente com o Conselho Fe
deral de Medicina e Federação
Nacional dos Médicos.
.A equipe de reportagem en

trou em contato com a empresa
União Saúde, mas não encontrou
quem comentasse o assunto.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
Foi um dia tranquilo, sem
reclamações ou problemas.
A gente 'entende e respeita o
movimento dosmédicos. Mas
é ummovimento nacional pela
implantação dos valores da

tabela. E aqui na região, estamos
muito próximos disso. Em outras

regiões a defasagem é maior.
GERMAN JIMENEZ,

PRESIDENTE DA UNIMED

Protesto suspendeu
consultas eletivas, mas
rede pública de saúde
atendeu normalmente

Faça revisões em seu veículo regularmente.•• Seguros Ford
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VIVA O NOVO
.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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PREVISAo DO TEMPO
/

Presença de sol em todas
as regiões de se, com
mais nuvens do Planalto
ao Litoral, com chuva
fraca e isolada à noite
na faixa litorânea.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 25°C

DOMINGO

MíN: 15°C
MÁX: 25°C

SEGUNDA
MíN: 15°C
MÁX: 28°C

\
\

SEVOC�VAI PARA...

IOIABAMi\
Sol acompanhado de

as nuvens durantepouc
amanhã. À tarde

tempo nublado e chuva

à noite. Temperatura
mínima de 14°C de

manhã e máxima de

240C à'tarde.

.I
..•,<'W .•<",,�:,��;,

,

�y 'p
...

l" T�.Ii t u

Calor em elevação
em todo o estado

;*::���%:::':::;;:=:;-:..::.?%��:;::::::�;;,$:"{t:.;);\>.
\.

."+""'",J. zTn:l "",""""'",,Li�,-s�. �

vento médio, mares�
.�calmos e pouca chuva.

T Â
10° 20°

As temperaturas amenas dão

lugar a um calor moderado neste

fim de semana, atingindo o seu

pico hoje e amenizando entre sá
bado e domingo. A partir da se

gunda-feira, a previsão é de que
temperatura volte a subir.

Ao longo deste fim de semana,
a previsão para o litoral catarinen
se é de tempo progressivamente
mais fechado, com vento moderado
e ondas pequenas. Chuva ocasional a

partir danoite de sexta, devido a uma

zona de baixa pressão.

..\ç:�
*

:' :>:.:ç>���::.f�t��';'
MINGUANTE-•

u.'Y'"

'

lr&;:i0M��i

NOVA CRESCENTE CHEIA

PetA 'Ia vez,
A MAIS OIHIOA.

.... .. 'li. •

... ..
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ATEA C N ER

Ummodelo para todo o Estado
Unidade de Tratamento Oncológico do São José recebe pacientes de diversos municípios
JARAGUÁ DO SUL

A descoberta de um

câncer 'é sempre um

momento dincil para
portadores e familiares.
Após o diagnóstico da
doença, inicia-se uma
maratona de tratamentos
e uma luta constante por
superação e vida.

as a boa notícia é

que os pacientes de

Jaraguá do Sul e re

gião contam com o

que há de mais moderno no

tratamento contra a doença.
Inaugurada em 2008, a Unidade
de Tratamento Oncológico do

Hospital São José é referência

para o atendimento de mora

dores' dos
_

sete municípios da
.Amvali e também do Planalto
Norte.

No local, são realizadas cerca

de 850 consultas ao mês, o que
gera um volume de 2,9 mil trata
mentos mensais. "Atendemos a

área de oncologia em 12 especia
lidades. São consultas, exames,

remédios, quimioterapia, radio
terapia, ou seja, o tratamento

do início ao fim. Os pacientes
também contam com apoio
psicológico e com o conforto

oncológico, que é uma área de

espera para quem vem de fora.
Eles recebem café da manhã e

são recepcionados por voluntá-

rias", revela a gerente da unidade,
Olíci Zat. Cerca de 30 funcioná
rios envolvidos no processo.

Entre os casos mais comuns

registrados na região estão o cân
cer de pele, mama, próstata, pul
mão e de intestino. Em relação
ao câncer de mama, o mais co

mum entre as mulheres, o que
chama a atenção é a incidência
em pessoas cada vez mais jo
vens: "Mulheres com idades en
tre 43 e 55 anos estão com cân
cer de mama. O lado bom, é que
os pacientes estão descobrindo
cada vez mais cedo, ou seja, em
estágio inicial, o que é bom para
o tratamento", destaca.

REDE FEMININA
DESTACA ESTRUTURA

A Rede Feminina de Combate
ao Câncer é uma entidade enga
jada no tratamento e prevenção
da doença. Para a presidente, Ro
zanda Balestrin, Jaraguá do Sul
e região possuem uma. estrutura'

que serve de modelo para o Es
tado. "Temos um hospital e equi
pamentos de primeiro mundo. A
maior dificuldade no momento é
o agendamento de mamografias.
A demanda é grande, e temos

uma cota mensal, que ainda é

pequena", comenta. A Rede tem

capacidade de atender 600 pa
cientes ao mês e conta com 70
voluntários.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Ong realiza ação para
promover conscientização

Outro exemplo de luta con-
,

e queremos levar informações,
tra a doença é o trabalho reali - ' principalmente em relação aos

zado pela Sociedade Sem Cân - direitos do portador de câncer",
cer, uma ONG (Organização afirma a presidente, Maria do
Não-Governamental)w funda- Carmo da Silva Reis.
da por pacientes e ex-pacíentes, A Sociedade Sem Câncer em

Hoje, data em que se comemora Jaraguá do Sul conta com 32 vo
o Dia Mundial de Combate ao luntáríos, que prestam informa-

,

,
Câncer,' voluntários da entída- ções e assessoria jurídica aos pa
de estar.ão realizando ações de cientes. Quem quiser contribuir
conscientização. Eles percorre- com o trabalho, pode ajudar com
rão as principais empresas da doações em dinheiro ou com o

região, e distribuirão materiais próprio serviço voluntário. A en

informativos sobre a preven- tidade fica na Avenida Getúlio

ção e o tratamento do câncer Vargas, número 245, no Centro Presidente da Sociedade
aos trabalhadores. "Somos uma da cidade. Outras informações Sem Câncer, diz que é preciso
Ong voltada para a orientação pelo telefone4732736868.' conscientização

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Bem equipado, e com profissionais capacitados, estrutura oncológica no São José é modelo no Estado

"
Temos um hospital e

equipamentos de'primeiro
mundo. A maior dificuldade

n� momento é o agendamento
de mamografias. A demanda

-

é grande, e temos uma cota
mensal, que ainda é pequena.
ROZANDA BALESTIUN, PRESIDENTE DA REDE

FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

"�o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



B TEA AN ER

A conquista de uma
segunda chance
Ausenira, Ivanir eValdeti contam como superaram
a doença e ensinam a não se deixar abater

processo de tratamento.
Há alguns anos, ela começou a estranhar um sangramen

to que aparecia fora de hora, entre duas menstruações. Mé
dicos, foram vários. Nenhum deles, no entanto, conseguia
identificar a doença - e nem os exames mostravam qualquer
alteração. "Essa parte é a mais difícil - quando você sequer
consegue saber de cara o que tem, e nem pode começar o tra
tamento", relembra. Em uma ecografia, depois de um tempo,
foi detectada uma alteração em um dos ovários.Ausenira fez a

cirurgia para retirá-lo,mas o sangramento continuou.
Mais tarde, acabou fazendo novas cirurgias, mas foi só

depois de uma biópsia que o câncer no colo do útero foi

diagnosticado. A quimioterapia, a partir de então, foi feita,
até o final- e, quatro meses depois, o câncer estava de vol
ta. "Na segunda vez, precisei fazer radioterapia e quimiote
rapia também, os dois juntos".

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.brw
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JARAGUÁ DO SUL

, Nunca se sabe quando a vida pode virar de cabeça
para baixo. Igualmente imprevisível é a reação
que cada um vai ter quando um exame, s�a ele de
rotina ou apenas uma comprovação, aponta um
tumor maligno em qualquer parte do corpo.

A'
tristeza, no primeiro momento, é inevitá
vel. "Câncer. A palavra assusta. Quando
vem o resultado, a gente fica sem chão,
não quer acreditar". O relato é de Auseni

ra Rahn, que dedicou 13 anos de sua vida a uma

empresa da região. Os últimos três, no entanto,
foram permeados de períodos de afastamento

- o motivo era a quimioterapia, que ela teve

que fazer duas vezes, e a radioterapia, que
acompanhou a última parte do agressivo

EDUARDO MONTECINO

Sem perder a
esperança

"Não precisei tomar remédios,
nem agora. Mas o tratamento era

muito invasivo. Eu tinha diarréias,
vômitos, tive que' ser encostada
do trabalho, não havia condições.
Sem contar a sonolência, e nem o

gosto da comida eu sentia mais",
lembra Ausenira. Ela afirma que,
ainda assim, o tratamento que fez
no hospital Jaraguá era de primeiro
mundo. "Na primeira vez, eu ficava
internada uma semana sem sair. E o

processo é lento, era difícil até ir ao
banheiro. Naquela semana, eu não
comia nada - vomitava de segunda
a sexta, não importa o que colocasse
no estômago. Já perdi dez quilos em
um só mês", explica Ausenira, sem
se deixar abalar.

Em novembro, completou três
anos desde o início da doença. Uma
das partes mais difíceis, segundo
ela, foi lidar com o medo e a inse

gurança da família - sua única filha,
hoje, tem 11 anos. Mas é a família,
também, 'assim como as amigas da
Rede Feminina de Combate ao Cân
cer, que ajudam a não. desistir. "O

principal é o otimismo e a força de
vontade. Senão, a ajuda dos outros

não adianta. É preciso começar de .

dentro para fora e não se isolar, fre
quentar todos os lugares que puder,
sempre que estiver bem. Recarrega
as energias", recomenda.

Valdeti, Ivanir e Ausenira continuam fazendo acompanhamento com os médicos, mas
afirmam que não abandonaram as atividades nem o convívio social em nenhum momento

Bohl humor: aliado da recuperação
Os problemas de Ivanir Todt, 47 anos, co

meçaram com uma amidalite. Aos poucos, a

amidalite se transformou em um linfoma ma

ligno que cresceu por cima da língua, e causa

va afogamentos. Ela sentia dores de cabeça, no
ouvido, e a jáesperada fraqueza.Âprimeira qui
mioterapia foi feita no dia 7 de junho de 2008,
data que ela não esquece. Em 10 dias, todos os

cabelos haviam caído - mas ela não quis nem
mesmo cobrir a cabeça.

"Pode-semorrer de qualquer coisa. Eu tinha
uma.doença, mas não havia nada que�e impe
disse de batalhar e continuar a viver. Minha fa
mília ficoumuito sentida, mas todo mundo me
ajudou - sem contar que o pessoal do hospital
foi sensacional e considero a Rede Feminina a

minha segunda família", conta Ivanir, com um

,

rosto e uma expressãoque não deixam transpa
recer o sofrimento que ficou no passado.

Muitas vezes, a batalha acaba cedo demais
não pela doençaem si - maspelo enfraquecimen
to pelo qual o organismo passa durante o trata

mento.Ainda assim, a esperança não foi abalada
"Seumdiaa doençavoltar, enfrente com amesma

força e coragem. Ainda mais porque 80% dami
nha recuperação, devo à ajuda que recebi de ami-
gos, da família e dos profissionais".

'

Ivanir conta que; quando saia na rua ou

até mesmo ao encontrar com os amigos, ou
via com bom humor uma pergunta frequente
entre as crianças: "Mãe, é um homem ou uma

mulher?". Com naturalidade, ela afirma que
ria sozinha, e não pensava, de forma alguma,
em esconder a doença.

Especial 11

Gonfiançae
auto-estima

No caso de Valdeti da Silva De

retti, 51 anos, não foi apenas a saú
de a afetada pelo câncer de mama:
no pacote, veio também o proble
ma de autoestima. Ela conta que,
no início, logo depois de retirar uma
das mamas, não conseguia se olhar
de frente para o espelho. "Logo fiz a
cirurgia e só depois comecei o tra

tamento com remédios, que deve
durar cinco anos (até agora, dois

já se passaram). Mas foi difícil me
ver daquela forma", relembra. Ago
ra, ela passa por uma bateria de
exames para fazer a reconstituição,
com uma prótese de silicone.

Enquanto isso, usa um sutiã es

pecial, que é oferecido pela própria
Rede Feminina de Combate ao Cân
cer e não deixa transparecer qual
quer alteração na aparência deValde
ti. "Falo que as meninas da rede são
meus anjos cor-de-rosa. Fazemos fi
sioterapia, reiki, yoga, passeios. Estou
sempre aqui para incomodar e recar
regar a pilha", brinca.

A recomendação, para quem
continua na mesma luta, é "não en

tregar os pontos". "Às vezes, sentir

vergonha' atrasa ainda mais o trata

mento. Quanto mais você tiver uma
vida social e familiar ativa, mais fácil

'

é superar essa fase difícil", afirmam,
em coro, as três mulheres - que, pela
vitalidade, mais parecemmeninas.

,I

,

,

'i

'I

,
'

,

,
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,
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Merca.do R ional

Lourival Karsten
Futebol S.A..

epois de uma inten
sa batalha, a Globo
" .-

novamente saiu vi-
"-''1:oriosa e ficou com

a exclusividade. da trans
missão do campeonato
brasileiro de futebol. O pro
blema é que esta disputa
ficou muito cara e estima
se que 'a emissora carioca
terá de faturar pelo menos

R$ 840 milhões anuais com
o produto 'futebol=para que
o esforço valha a pena.

Para isto, conseguiu por

Ser nova geração
A Elian IndústriaTêxtil- em

presa de moda infantil, juvenil e
jovem de Jaraguá do Sul (SC) -,

firmou parceria com a entidade
Sociedade Educativa e Recreati
va Nova Geração para apoiar o

projeto social "Ser Nova Gera

ção - João Pessoa". O trabalho
tem como objetivo valorizar e

dar suporte a crianças e ado
lescentes em situação de risco
social, desenvolvendo suas ap
tidões físicas e mentais, além
de preservar a saúde e desen
volver a capacidade esportiva,
recreativa e competitiva. Esta é
a equipe de futebol.

68. SCMC
Dez alunos do Senai es

tão participando da 6a edi

ção do Santa Catarina Moda

Contemporânea,· programa
que promove a inovação e

cultura da moda no Estado,
. reunindo empresas e ínstí
tuições de ensino de moda.
Este ano foram seleciona-

.

dos alunos das unidades
do Senai em Blumenau,
Brusque, Jaraguá do Sul e

Joinville. Há quase um ano

eles desenvolvem trabalhos
em conjunto com profissio
nais das empresas Lancaster,
Tecnoblu, Dudalína, Soutex e
Copa & Cia, além do apoio de
docentes. As apresentações
dos projetos finais estão pre
vistas para o final de maio,
em Balneário Camboriú.

contrato o poder de deter
minar a tabela e desta for
ma ter sempre dois jogos
de times grandes do Rio e

São Paulo para transmitir

para às duas cidades. Se o

câmbio já estava viabilizan
do cada vez mais a volta de

grandes atletas, provavel
mente teremos ainda mais
investimentos e maior ex

posição namídia.
Enfim, o futebol poderá

finalmente tomar-se um ne

gócio rentávelno país.

Daniel Godri
"Conquistar e manter clien

tes" é o tema de palestra do con

sultor Daniel Godri, rio dia 28 de
abril, às 20 horas, no Centro Cul-

.
tural da Scar. Os ingressos po
dem ser adquiridos na secretaria
da eritidade. Daniel Godri é re

conhecido como um dos nomes

que mais brilham no concorrido
mercado de palestras motivacío
nais no Brasil. Seu bom humor

contagia todos, e aprendemos
á rir mesmo das situações mais
difíceis que passamos nesta vida.

Carlos Chiodini particip� de lançamento da Frente
Parlamentar em defesa da indústria têxtil

O deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB), participou na

terça-feira, no salão nobre da Câ
mara dos Deputados em Brasília,
da instalação da nova Frente Par
lamentar Mista para o Desenvol
vimento da Indústria Têxtil e de

Confecção do Brasil-2011/2014.
Um dos objetivos da Frente Par

lamentar, que é coordenada no

Senado Federal, por Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB-SC), é
atuar no sentido de fornecer res

paldo político e legal para que o

setor possa enfrentar a crescente
concorrência de outros países
nos mercados nacional e inter
nacional. I'A_ indústria têxtil é o

segundo maior empregador do
Brasil, e o primeiro na região do

Indústria
farmacêutica

Está em curso uma 'nova onda
de consolidação na área farma
cêutica internacional e o negó
cio mais recente foi a compra da
Rhodia pela belga Solvay por 3,4
bilhões de euros.

Prêmio catarinense ,de estágio
Estão abertas .

as inscri

ções para a 6a edição do
Prêmio Catarinense IEL Me
lhores Práticas de Estágio.
A iniciativa tem o objetivo
de identificar e reconhecer
as empresas que oferecem

programas de estágio dife
renciados, que respeitam a >

legislação e complementam
a formação do estudante.
O prêmio, realizado em par
ceria com o Movimento Ca-

. Custo Brasil
AAbimac - Associação Brasí

leira da Indústria de Máquinas e

Equipamentos - acaba de publi
car um estudo em que dá núme
ros ao fenômeno. O documento
avalia as dificuldades da indús
tria brasileira de transformação
em comparação com concorren-

.

tes estrange,iros.

tarinense para Excelência
(MCE), é voltado para as com

panhias de micro/pequeno,
médio e grande porte. Serão
premiados os três primeiros
lugares em cada categoria.
As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas até o dia
31 de maio pelo site http:/ /
wwwielsc.or.br/. Neste en

dereço está disponível o

regulamento e o questio
nário de autoavalíação .

Venda de veículos
Com crescimento de 5,88%

em relação a igual período do
ano anterior, as vendas de veí -

'"

culos estabeleceram uma nova

marca histórica no primeiro tri
mestre de 2011. Foram vendidos
1,263 milhão de unidades. No
período, as vendas de motos fo
ram de 438.647 unidades .

DIVULGAÇÃO

Vicente Donini (E), LuizHenrique da Silveira, Antídio Lunelli eCarlos Chiodini

Vale do Itapocu", justificouChio
dini que aderiu a Frente em defe
sa do setor.

O deputado participou do lan

çamento ao lado dos empresários
do ramo têxtil Antidio Aleixo Lu
nelli eVicente Donini. IiTenho cer-

Tentativa e erro
Mal emal o governo tinha deter

minado a taxação de 6% para em

préstimos para investimentos de até
um ano e já percebeu de foi muito
comedido. Por isto, agora está taxa

ção passa a incidir sobre as opera
ções com prazo de até dois anos. O
mercado está dando um "baile" nas
medidas pois, commedo de errar o

governo está adotando medidas de
menos impacto e tem sido vencido

pela dinâmica do mercado. Até o

momento, já entraram no paísmais
de US$ 35 bilhões, o que émais que
o totalnos 12meses de 2010.

Um limite
O limite estabelecido informal

mente pelo Banco Central de R$
1,60 para a cotação do dólar está

chegando perigosamente próximo
e, por isso.novas medidas deverão
ser anunciadas constantemente.

teza que o senador Luiz Henrique
fará um excelente trabalho, por ter
se familiarizado com a situação do
setor enquanto era governador,
que é um dos mais importantes
economicamente de Santa Catari
na', disse o deputado.
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Giuliano Donini
A ADVB/SC já tem os cinco

finalistas para o prêmio Persona
lidade de Vendas e além do em

presário jaraguaense ainda estão
no páreo Fábio Hering, Iaimes
Almeida Júnior, Luciano Hang e

Nilso José Berlanda. É um time
de peso. O vencedor será anun

ciado no próximo dia 12 quando
os votos estarão compilados.

INDICADORES

TR 0,129% 11MARÇO.2D11
CUE 1.05l92 ABRIL.2011

BOVESPA i' 0,2% 7,ABRIL.2D11

POUPANÇA 0,6058 7,ABRIL.2D11

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) l5820 l5840 � -l86%
DÓLAR TURISMO fEM R$)

.

l5200 l6600 f -0,65%
DÓLÀR·PARALELO (EM R$)·····

\

l5900
:;:.'

t7300 +0%

EURO (EM R$) 2,2704 2,2727 $ -l89%
" � .. � +- :'

. , . � '* .....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 8 de abril de 2011 Mulher 13

Universo TPM

Elijane Jung

Eu quero é mais!
ma pesquisa realizada na Inglaterra e divulgada pelo Terra, re
vela que as mulheres preferem morrer mais cedo se puderem
ter o corpo dos seus sonhos. Uma em cada três mulheres en

...... trevistadas daria um ano de sua vida para ter o corpo deseja
do. Outra pesquisa americana feita pela revista Fitness diz que, de 2.400
mulheres entrevistadas, 51% trocaria um ano de sexo para ficar com o

corpinho em dia. Enfim, eu só queria dizer que jamaismeus pneuzinhos
me incomodaram tanto a ponto de trocar um ano de vida, ou ficar um
ano sem sexo, só pra ficar linda e gostosa. Nunquinha. E perder um ano

inteirinho de sabor, calor, ardor... Essamulherada tá é doida!

Palavra de homem
Recebi por e-mail: j�s mu- eu preferiria ir quando estívesse

lheres vivem ouvindo que nunca casado. Eu vou a baladas é festas
vão encontrar seus príncipes en- e espero encontrar alguém lá. E
cantados em baladas ou noitadas posso dizer o mesmo dos meus

regadas a bebida, que elas devem amigos. É claro que a gente vai

procurar a cara metade em li- escolher aquela que não parecer
vrarías, cafés, teatro, etc. Mas eu vulgar, aquela que parecer alegre
pessoalmente procuro uma na-sem estar descontrolada. Então
morada e não tenho o hábito de é bom esquecer um pouco essa

frequentar esses lugares e, sín- história de que os homens da

ceramente, em cafés e livrarias' noite são todos cachorros ... "

É O FLÁSH
Amoda dos tecidos commini

estampas figurativas. Por aqui, a ONDE TRABALHA E O

gente ainda não tem visto quase QUE FAZ: Trabalho com

nada além dos casaquetos de flor- meus estudos, faço faculda
zinhas. Mas não demora e a gente de de moda e é a isso que me
recebe de braços abertos a moda dedico. EU SOU: sonhadora,
estrangeira de tecidos com asmais

.

procuro alcançar meus so

variadas mini estampas. E pode nhos com alegria, diversão e

usar sem medo: uma peça estam- espontaneidade. HOMENS

pada e outra lisa, ou ainda as duas SÃO: Como um parque de

peças estampadas, uma com os diversão. MUlJIERES SÃO:
desenhos bem juntinhos e a outra Um grande ponto de inter-:

,
com as estampasmais afastadas. É rogação e muitos pontos de
bom observar também os tons en-exclamação. SE MEU REIA

tre as peças, ok? Bem flash... ' CIONAMENTO FOSSE UM
RITMO; SERIA: Hoje meu

relacionamento se baseia
nas amizades, então eu diria

que é uma mistura: desde
um metal, até um sertanejo,
sem preconceito. DESÇO DO
SALTO QUANDO: Vejo injustiças e quando fazemminhas amigas sofre
rem. PARAMEGANHAR BASTA: Ser divertido, curtir a vida e ser sincero.
SE EU FOSSE CELEBRIDADE SERIA: Amesma pessoa, só que famosa.
ROUBARIAO CLOSET DE:Avril Lavigne. MEU CORAÇÃO BATEMAIS
FORTE QUANDO: Me apaixono, mas está difícil ultimamente. EU
SOU ÓTIMA EM: Fazer as pessoas sorrirem e destruir coisas, sou um
desastre ambulante. EU SOU PÉSSIMA EM: Português, definitiva
mente não nasci com o dom de escrever as palavras corretamente.

UMA NOITE PERFEITA PEDE: Amigos, música boa, cerveja. Uma
noite no Espaço do Oca já está valendo. UM CASAL APAIXONADO
PRECISA: Muito amor e é claro, sexo. COM 50 REAIS EU: Cortariameu
cabelo com o Renato. COM 1 MIlJIÃO DEREAIS EU:Viajaria omundo e

realizariameu sonho de conhecer a "cidade luz", Paris.

É A TREVA
Achar que deve combinar o

batom com a cor do esmalte da
mão e a cor do esmalte do pé.
Absolutamente desnecessário.
Tudo bem querer ficar super bá
sica pintando pé e mão de renda
e usando um batonzinho nude,
ou rosinha. E tudo bem também
não pintar o pezinho de verme
lho e a mãozinha de roxa, para ir
a um casamento. Mas não preci
sa ser tudo igual. Use tons dife
rentes. Arrisque se colorir. Só não

padronize boca, mãos e pés. Seja
criativa e nada de trevinhas, ok?

BISCOITO
DA SORTE

Você vai receber a

proteção de superiores.

"'"

DIVA COM LARA HELENA GASCHO

!,#

Nós; volúveis!
Como toda mulher, eu mudo

de ideia muito rápido quando o

assunto é roupa, calçados, aces
sórios, make... moda em geral.
Ontem eu adorava mochilas, ca
miseta baby look, jeans rasgado,
meia sanfona, cinto colorido,
coque clássico, maxi pulseiras,

batom nude e salto anabela altís
simo. Hoje eu prefiro urna bolsa
a tiracolo, uma regata compri
dinha, urn jeans cru, super azul,
sem rasgos, um cinto liso ou, no

máximo, com tachinhas, pulsei
ras discretas, batom' terra e salto
fino. Amanhã, quem sabé...

,
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CarlosHenrique
Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor
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CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO

KellyErdmann,
jornalista

Elyandria Aparecida
Silva, escritora

Vida de um VIP pedinte
unca enteridi a real de estar e querer
estar numa área VIP de um show, de
uma balada. Recordo dos noticiá
rios da recente apresentação em São

Paulo de Paul McCartney. Então o Paul que é
o Paul andou de metro desacompanhado e

passeou de bicicleta pelos
parques da cidade. Mas mui
tos VIPs que estiveram no

seu show foram com escolta.
Penso que se queira ser VIP
com toda a segurança, toda
a fartura de drinques, quitu
tes, e até banheiro privativo:
compre um CD, ou um DVD!

Mas isso custa dinheiro
e o VIP não gasta um centa-
vo, Assim que é anunciada uma festa a pri
meira coisa é correr atrás da pulseirinha na

faixa, porque o organizador é irmão do ex

vizinho do meu primo. E se for um show, fi
car na cola 'de algum jornalista ligado a esse

tipo de evento (isso pode ser visto em blogs
destes quando anunciam as apresentações).
Mas os riscos em preparar uma balada, ou
a carreira do músico que vai subir ao palco,
isso o famoso VIP não conhece e nem quer
saber. Em shows aquela área lá na frente,

onde as cabeçonas atrapa
lham, pouco agito. Desin
teresse. Até ficam de lado

para o palco conversando e
até reclamando que a músi
ca atrapalha sua conversa.

VIP no Brasil não é fã. Nada

naquele momento interessa
.

a ele, é só um pedestal onde
termina o tapete vermelho
estendido desde a porta.

E nas baladas o que eles querem mesmo é

acompanhar o movimento de cima, do alto,
de onde muitos VIPs fogem de uma realida-

. de de nem ter dinheiro suficiente para o in

gresso da portaria.

, CONTRATA�SE
, •

•
�

,
�

•

'

T

•

- .

. REPÓRTER FOTOGRÁFICO

LANÇAMENTOS

Grotescas
o assassinato de duas prostitutas, ambas ex-estudantes de uma es

cola para moças de elite em Tóquio, é o ponto de partida do romance Gro
tescas, que reconstitui a vida das duas vítimas e da narradora do ·Iivro,
irmã de uma e ex-colega de escola da outra. Filha de uma japonesa e um

; suíço, a 'narradora sem nome é atormentada ao longo de toda sua vida
por profundos sentimentos de inadequação e rancor, frutos de sua origem
mestiça e da constante comparação com sua irmã, Yuriko, dotada de uma

. beleza fora do comum.

Machete
Machete (DannyTrejo) é um ex-policial dado como morto após se envol

ver com um traficante de drogas, e que aceita uma oferta para cometer um
assassinato. O empresário Michael Booth o contrata para matar o corrupto
senador John McLaughin, que quer expulsar todos os imigrantes ilegais para
o México. Traído pelos homens de Booth, é usado como bode expiatório em
um plano para retratar todos os mexicanos cqmo terroristas. Contrariando
todas as e�pectativas, Machete sobrevive e parte em busca de vingança.

CINEMA

CLlC DO LEITOR

A Bruna está doando seus quatro gatos, pois logo estará de
mudança e não tem como ficar com eles. São dois machos e

duas fêmeas, de seis meses, saudáveis e dóceis. Contato pelo telefone
9147-1087, ou pelo e-mail vilanova_bb@hotmail.com.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os

dias)

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac)
(14h45, 19h30 - todos os dias)
• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17hl0, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Rango (Dub)
(14h15, 16h45 - todos os dias)
• Mistério da rua sete (Leg)
(19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Sem Limites (l.eg)
(14h30, 17h, 19h10, 21h30 -: todos os dias)

• Cine Garten 5 .

• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg)
(13h45 - todos os dias)
• Sexo sem Compromisso (l.eg)
(16h15, 18h45, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h - todos

os dias)
• Rio (Leg) (22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
ner descobre que Tonica espalhou que ele
vai se casar com Celeste. Virgínia fala com

John pela internet e tenta convencê-lo a ir

para Preciosa. Elaine/Élcio serve' o jantar
para Lara e Eliseu. Marcos questiona a mãe
a respeito de Natália. Isaías agarra Minerva
e é atacado pela cachorrinha Madona. íca
ro vê a rosa que Leandro deu para Naomi
e fica intrigado. Abner leva Tonica ao hotel

para desfazer o mal-entendido com Júlia.

IIVIP no Brasil não
éJã. Nada naquele

;",mÜmellto ,interessa a···,
, ,i,�; !,,$Ó um pedestal,
onde termina o tapete.
vermelho estendido
,desde a porta". JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Rio (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sexta, segunda,
terça e quinta)

• .Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- sábado, domingo, quarta)

• Cine Breithaupt 2
• Range (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(17hl0, 19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• O Discurso do Rei (Leg)
(14h20, 19h - todos os dias)

• O Ritual (Leg) (16h40, 21h20
- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(13h20 - todos os dias)

• Vovó, ..Zona 3 : Tal pai tal filho (Dub)
(15h40, 20h - todos os dias)

• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17h45, 22hl0 - todos os dias)

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

RIBEIRÃO DO TEMPO
Karina fica aliviada ao conversar com

seu futuro marido. Marta e Cardoso partem
para a cena do crime. Tito vê Filomena e

Mateus jantando e aparentemente envolvi
dos. Nicolau, Flores e Karina brindam por
mais uma etapa concluída em seus planos.
Lílian vai até a delegacia na tentativa de

conseguir informações sobre as mortes.
ulían fala para Nicolau sobre os homicídios
e o Senador finge consternação. Ele diz

que foi Joca que matou os dois e incrimina
o detetive com uma manchete. A mãe de
Jaca se irrita e expulsa Flores de sua casa,
dizendo que não acredita mais em suas

palavras.

ARAGUAIA
Último capitulo, sem divulgação de re

sumo.

MORDE E ASSOPRA
Júlia acusa Abner de mentiroso e vai

embora. ícaro procura Abner para desen
volver a máquina que localize os ossos de
dinossauros, mas é expulso da fazenda. Ab-

INSENSATO CORAÇÃO
,

Marina diz a Vitória e Bibi que colocou
um detetive atrás de Pedro. Irene esconde
o papel que Cíntia entrega a Pedro com o

seu número de telefone. Carmem dá uma

moto de presente para Léo. Cortez fica fe
liz em saber que a Polícia Federal não está
mais atrás dele. Natalie convence Sidnei a
colocá-Ia na capa de sua revista. Léo plane
ja com Tonico uma forma de enganar Car
mem. André não perde tempo e se insinua

para Daniela. Léo se apresenta a Matilde
como Wilson e rouba a chave da loja que
ela lhe mostra. Carmem decide investir seu
dinheiro para montar a loja de sucos.

(O resumo dos capftulas é de responsabilidade das emissoras).

I. _!
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HOROSCOPO
ÁRIES
É hora de investir nas parcerias
profissionais. O dia é propicio

para ampliar sua área de atuação.
A dois, abra-se ao diálogo para melhorar
o clima com sua cara-metade. Trabalhos
em equipe favorecidos.

f���t\{g�:Oé dos mais favoráveis no

� trabalho, concentre-se, pois
tudo indica que seus esforços

serão recompensados. A dois, sua gene
rosidade vai surpreender o par. Mante
nha a discrição no campo afetivo.

�GÊMEOS '

,

� Os astros enviam ótimas vi-

brações para as parcerias no

trabalho, seu sucesso pode e.star ligado
a elas. No amor, é tempo de bastante
sintonia com sua alma gêmea. Aprovei
te! Cuidado com o excesso de ambição.

CÂNCER' ,

,

Seu poder de concentração
pode render bons frutos profis-

sionais. Seu coração pode sentir
saudade de alguém querido. No roman

ce, sua discrição será valorizada. Apro
veite o dia para se destacar no trabalho.

LEÃO
Una-se a pessoas que tenham

''''''''''///0 objetivos iguais aos seus, o

momento é ideal para troca de
ideias. A dois, nada poderá abalar a leal�
dade do relacionamento. Bom dia para
tratar de documentações ..

VIRGEM
-

Seus interesses profissionais po-
dem interferir em suas necessi-

dades emocionais. Cuidado para
não sacrificar um em beneficio do outro.

Se quer atrair sucesso, é momento de tra

çar prioridades para a sua vida. '

LIBRA
'

� No setor profissional, ativida

� des que exijam conhecimento

específico podem tomar parte
de seu dia. No romance, o clima é de

entrosamento. É tempo de compartilhar
seus interesses com o par.

ESCORPIÃO
� No trabalho, tudo o que conse

'e! guir hoje será de seu mereci
mento. A dois, quanto mais tem

po passar com a pessoa amada, mais
, profundo será o relacionamento. Fuja de

.negócíos arriscados nesta segunda-feira.

���:�!Á:��to(a), podem surgir
� aborrecimentos familiares. No

trabalho, saberá atrair a clien
tela. O dia é favorável para melhorar os

vínculos com o par. Momentos de diver

são devem ser valorizados.

CAPRICÓRNIO
Rque atento(a), problemas de

comunicação podem atrapalhar
seu desenvolvimento no trabalho.

A atração física vai ser fundamental na pa

quera. É momento de traçar metas para
seu crescimento profissional.

'" " AQUÁRIO
.

Não desanime, continue mos-

, trando sua capacidade no tra-

balho. Boas-novas e.!11 concurso

ou yiagem não estão descartadas. No

amor, sua espontaneidade vai agradar.
Declare seu amor para suá alma gêmea.

PEIXES.
, O trabalho cotidiano pode ab
sorver mais tempo do que o es-

perado. Suavontade de agradar
a pessoa amada estará em evidência
nesta sexta-feira. Cuide mais do seu vi

sual, sua autoestima precisa.
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"Foi suicídio", diz
Murray sobre Jackson
Nesta quarta-feira, a defesa do médico Conrad

Murray afirmou, durante uma audiência pré-julga
mento, que Michael Jackson cometeu suicídio por
canta de questões financeiras. O advogado do' Dr.

Murray insiste que seu cliente, acusado de homicí
dio involuntário, não é responsável pela morte do
cantor. Segundo o site "Aceshowbiz", o Dr. Murray
pediu acesso às finanças do cantor para provar que
Michael era um homem desesperado em relação a

sua situação financeira.'
.

Tina Fey, de "30
Rock" , está grávida

A atriz e roteirista Tina Fey, de "30 Rock",
está grávida. Ela revelou a gestação durante
uma entrevista no programa de Oprah Winfrey
nesta quarta-feira. Segundo a revista "People",
a atriz está com cinco meses de gravidez. O pro
gramadeve ir ao ar na próxima terça-feira, dia
12. Tina e seu marido, o compositor Jeff Rich
mond, já têm uma filhinha de cinco anos, Alice.

Mickey Rourke vai
-

visitar favela no Rio
O ator Mickey Rourke, de "O Lutador", está vindo

ao Brasil. Segundo a coluna "Gente Boa", pubücada
no jornal "O Globo" em sua passagem pelo país, o ator
vai visitar a pousada do artista plástico Bob Nadkarni,
no alto da favela Tavares Bastos, no bairro do Catete,
Zona Sul do Rio de Janeiro. Rourke vem ao Brasil para
as filmagens do longa "The Blind Bastard Club".

DIVIRTA-SE

Promessa é dívida
O delegado interroga o ladrão, preso em flagrante:
_ Então você confessa que abriu a loja de.brinque

,

dos com um pé de cabra? _

'_ Isso mesmo, doutor _ responde ele _ Mas foi

pra cumprir a última vontade do.meu pai. ..
_ Vontade do seu pai? Como assim?
_ É, doutor... Antes de morrer ele disse qre só

.irla sossegado se eu prometesse pra ele que ia

.abrlr uma loja ...
E eu cumpri a promessa, né doutor?

-Kate'Middleton '

rQjeita coroa
no casamento
Kate Middleton está chocando

a farnflia real. Segundo o jornal
"Daily Mail", a futura princesa da

Inglaterra deixou Camila Parker
Bowles - madrasta' do príncipe
William - desesperada ao dizer que
vai usar flores no cabelo durante
a cerimônia ao invés das tradi
cionais tiaras em forma de coroa.

Segundo o jornal, eles querem se

aproximar do povo, sem deixar de '

ter um "casamento real".

Atriz de Law&Order: SVU
adotou uma menina, diz site

A atriz Mariska Hargítay - a detetive Olívia Benson da série de TV "Law & Or
der: Special Victims Unit" - e seu marido, Peter Hermann, adotaram uma menina
recém-nascida. Segundo informações do site "Gossip Cop", a atriz, que já tinha
um menino de quatro anos, August, disse, através de um comunicado, que sua

família está muito feliz com a menina, que se chama Amaya Josephine.

Atriz perde "peso
ganho"·para novela

Cristiana Oliveira já perdeu quatro dos 15

quilos que ganhou para Araci, sua persona
gem em "Insensato Coração". Segundo o jornal
"O Dia", a atriz está fazendo exercícios aeróbi
cos. "Quando vi Araci pela prírnera vez, levei um

choque. Tive que abrir mão davaidade, deixei de
fazer as unhas e depilar a perna. Antes de entrar
em cena, faço flexões para inchar o pescoço e o

tríceps. Já perdi quatro quilos com exercícios aeró
bicos e vou continuar no pique", contou.

SUDOKU

,

SOBREOJOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. 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 3X3.

ANIVERSARIANTES
7/4"
Adolfo Smekatz

Ana Claudia Yamashita

André Becker

ArieIR.S.Schruber

Bárbara Thomsen

Camila G. Sanches

CleideA Rodrigues
Dario Naumann

Débora Mafia

Eclair Cardoso
Edith Schuster

Eliane Scaburi

Elizabeth Hannel

Gabriel de Luca

Gerson Junior

Guerda Harbs
'

Hari Harbs

Joãov.Leat
Julia M. Gularte

larissa E. Muniz

Luis R. P. de Uma

Michelli 8ettoni

Nelson Satler

Oswaldo Vieira

Rafaela C. Sander

RolfKlebber

Rosemeri de Borba

Silvana Lobo Mathias

Sueli Ap. S.de Uma
valdemar Hanemann Jr.

ViniciosM. Ferreira

t_
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A vida é uma grande
universidade, màs

pouco ensina a quem
não sabe ser aluno.

���lf��),'

"

moagoncalves@netuno�com.br

'Moa Go,nçalves,:, ,,'

. .:. -, Feira '

",

"

..;.

"-

"N
ão-se fala em outra coisa no,mundínho da arquiteturaja-

,

"

'ràguaenae, a não ser da Feira de Milão, 'que começa dia 12
- "

.. �q
" de abril. O evento mundial que reúne o melhor do .design,
�_. móveis e iluminação. Vários arquitetos da área estarão pre-

,

sentes, principalmente no Brasil S/A, que apresenta produtos de de

signers brasileiros com certificado Made in Brazil, De Guaramirim, a
presença garantida do empresário Adino Feder, da Berlim Ambien
tes, mesmo contundido na perna.

Estrelas
Na urbe sorriso tem um burbu

_

rinho de que brevemente'a cidade
pode ganhar UUl' novo upgrade.
Mas não se trata de UIÍl novo hotel
ou condomínio de luxo, mas sim,
de um shopping cinco estrelas.

". Será?Agora é Só aguardar!

ESpaço do Oca
Nesta sexta-feira, no Espaço

Oca; ambiente mais alternati
vo de Jaraguá do Sul, rola muito
rock, com as bandas Rock Nobilis
"e Kordak. Noite memorável. Vai
perder?Ah.. .!O ingresso para elas
é só cinco reais e eles dez reais.

,TheWay." "

Uma noite para dançar e se divertir. Assim será a festa de �rom -

,

,

ba, quando os Djs DJ Caco Bart; o Dj Edu Schwartz a exuberante Ale
, Rauen subirão ao, palco da TheWay para mais uma apresentação em

-Jaraggáido Sul. .Com início às 23 horas, a festa marcará maisum su- �

"

,""te.ss·c;':d��asa sensaçãàÍlo momento, -Nãó deixe "de p'art,idpaf'desse '

�gráff�t'ttf�ntr91:,qâj�ventude,da região.A realização é� dos promo-
J�rs��lié�1Jru:10ch e Thiago Mattos. '

.

" -

.",.,

NAS RODAS

.
- .-_

• LioTironi vai comemorar, após
sua nomeação na SDR pelo I.
governadorRaimundoColombo,
dia 13 abril,a bordo de seu barco;

j�;t�'��"'\'" . ;:;; ._I..

num belo passeío'êfn alto mar.

•Marcelo Mueller, Capivara
Mostro, Guilherme Pavanello e
mais umatrupe, vão curtir de,

"

camarote, no fim de semana',
os shôws dos cantores Bruno' . '� ,

-

. � .

.

&Marrone e João Neto &
Frederico, na Festa da Cebola, ..

'

em Ituporanga,__São eles nà fita e:,
.

os playboysno DVD!
,

• Depois de anos sem esbarrá
lo nas estradas da vida, na
quarta - feira, durante-reunião

.

de business, revi o empresário
Valmor, da Esquadrias 'Bento .

_

Pois é, o tempo lhe fezmuito
'bem. Bento está com saüde,
aparência de garoto e com um

"corpítcho" todinho.eIIl: cima.

.

t

Dica de hoje
Curtirmuito country
com Teddy Texas.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Confraria do Churrasco.
Acasa está bonibando.

,Bonequinha
'

,

Osmoze, Equus Jeanstyle, WJ
couros, são algumas das marcas

que a recém-inaugurada, Bone
quinha de Luxo Boutique trouxe

para suas prateleiras e' araras.

Demais!! Vale conferir.

.-Moda
No sábado, a estílosa Ana

Vieira, colunista de moda da Re
vista Nossa, conclui o concorrido
curso de moda da Unerj. A cola

ção será na Scar e a comemora

ção no Baependi.
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Torneio de Verão -r
.

'

iferro e Noite a Fora decidem o Torneio de Verão de
?:-. .,..

Schroeder logo mais, às 20h30. De um lado, umaêquipe
......

rápida e jovem, onde a defesa é o ponto 'forte: a �ferro.
.

.

Do outro, um grupo experiente e avassalador no �taque:
o Noite a FOrai Os times chegam invictos à final é$émpataram em

'3x3 na, única partida onde se enfrentaram. Tem também o due

lo particular pela artilharia - entre Clayton (Noite.a Fora) e Luan

(Kiferro) - e a' briga pela premiação de R$ 3 mil. Grandes ingre
dientes, para um grande jogo.

Varzeano,

Rodada cheia no Campeonato Varzeano. Oito campos recebem

os dezesseis jogos da terceira rodada da primeira fase. Destaco os

embates entre Barrabaxo x Kiferro, Atlético Independente x Noite a

Fora, NékixGlobalPisos/BarraeJack'sxVilaRau. Os resultados você
vê em primeiramão no www.avanteesportes.com (depois das 19h).
EmGuaramirim, a bola volta a rolar depois de uma pausa para pre
servar os gramados. Lá a competição caminha para o final da pri
meira fase, tanto na primeira, como na segunda divisão.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRet'Sc: fl6S2�

WW'W,glJtn:;:,�,bt

(41)3lT14UT Desde 1918

Futebol Americano
As equipes de futebol ame

ricano da região se movimen
tam fora de campo neste sába

do, em busca de recursos. Os
Breakers promovem o 'Ham

burguer Day', servindo a tradi
cional iguaria americana, feito
em churrasqueira (R$ 5 a uni

dade). Já os Buffalos promo
vem um baile, no Salão Novo.

(ingresso antecipado a R$ 10).

Voleibol
Destaco a iniciativa da Asso

ciação Desportiva de Voleibol,
através do Marcos Junior, em

montar um blog para divulgar
suas atividades (advjaragua.
wordpress.com).Uma ação sim
ples, de custo zero, que ajudará
a imprensa e os torcedores a

acompanharem o desempenho'
das equipes. Ah, tem também o

twitter@advjaragua.

Handebol
o handebol de Jaraguá do Sul entra em'quadra no fim de se

mana, quando disputa a Copa Norte. O evento acontece em Ioin
ville, no ginásio Ivan Rodrigues. A competição é destinada aos

atletas até 18 anos (Joguinhos), mas os jaraguaenses participarão
com suas equipes até 16 anos (Olesc), masculina e feminina.

Jogo da Solidariedade
No domingo acontece o Jogo da Solidariedade, no

campo do João Pessoa. A ideia é simples: as pessoas fo
ram convidadas parajogar e doaram cestas básicas como

'ingresso'. Estas serão repassadas às entidades assísten
ciais. E quem for prestigiar também pode ajudar, doando
um quilo de alimento não perecíver.-

,

•

AUTOMOBILISMO

Fim de sem de
..

,

.�:\ .. ·,:t.;.t·�t�"t· .�

.solanimapilotos
,. .

Catarinense de .Ierra terá rodada dupla em C

•

JARAGUÁ DO SUL

Sem nenhuma
possibilidade de chuva"
acontece no fim de
semana aS', e 4ª
rodada do Campeonato
Gatarinense de
Automobilismo de Terra.

E
o fim de semana apro
priado para a prática do

esporte anima os partici
pantes da região: Alexan

dre Spézia, Alessandro Coelho,
Vini Cardoso, Nono Klitzke e Si
demar Bonkoski. As etapas acon-

tecem em Chapecó, no traçado
de 2.450 metros do Autódromo
Internacional.

O piloto do Vale do Itapocu
melhor colocado na competição
é Alexandre Spézia. Ele divide a

liderança da, principal catego
ria do Catarinense de Terra, a

Marcas A, com Leopoldo Mees
ambos com 20 pontos. Por isso,
o circuito de Chapecó é encara

do como decisivo por Spézia, já
que um desempate é eminente.
E o jaraguaense quer largar na
frente. "Quero estar entre os pri
meiros colocados. Sabemos que
o custo é alto, e hoje estou com

apenas 60% da cota fechada. Pre
ciso de mais apoiadores para po-

.9F.i

Esporte 17
"

Czerniewicz.

Qualquer pessoa habilitada e

com equipamento próprios, tais
como caiaques ou ducks (botes

. infláveis), podem participar do
encontro. "Esta iniciativa tem a

finalidade de difundir o turismo
de aventura local e conscientizar
as pessoas para a importância da

preservação. de nossos rios", ex
plicou o diretor de Planejamento

"

CO

der conquistar o troféu, já que o

gastomédio por etapa é de R$ 6,5
mil", avisou.

Quem também está com tudo
nas pistas de terra é Alessandro
Coelho. O piloto ocupa a vice

liderança da Stock Car Opala A

com 17 pontos, três a menos

que o líder Tito Morestoni, de
Blumenau. Vini Cardoso, da
Marcas N, está em décimo, com
apenas dois pontos, Nono Klit

zke, que compete na Fórmula
Tubular (categoria A), está na

sexta colocação, com 11 pontos,
e também na Fórmula, só que na
categoria B, Sidemar Bonkoski,
de Massaranduba, é o vice-líder,
com 32 pontos.

JIMMI TORRES/BARULHO DE MOTOR

Spézia acredita que etapa poderá desequilibrar competição, já que está empatado na liderança com Mees

EVENTO ACONTECE DOMINGO E É ABERTO AO PÚBLICO

Kentucky promove Encontro de Canoagem
O Clube de Canoagem Ken

tucky, de Iaraguá do Sul, realiza
no domingo, lO, o 6° Encontro de

Canoagem. O evento deve reunir

pelo menos 80 participantes. A
largada acontece na Ponte Alber
to Bauer, localizada nas proximi
dades da empresa Lunelli Têxtil,
em Nereu Ramos, às 9h. A chega
da está prevista para acontecer'·
às 11h na sede da entidade, no

e Desenvolvimento Turístico, Lu
cas Fliegner Gonçalves.

Os participantes serão recep
cionados com café da manhã, no
momento da concentração, mar
cada para o período às 7h30, no li,

Clube de Canoagem Kentucky. Os
organizadores conduzirão as pes- .

soas em ônibus e transportarão os
.

barcos em caminhões até a Ponte
Alberto Bauer, local da largada .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Falcão próximo dos
300 gols na seleção
Marca pode ser batida no fim de semana contraUruguai
DA REDAÇÃO
Falcão pode conquistar
mais uma marca para
a sua galeria. No fim de
semana, as atenções
estarão voltadas a ele,
no Desafio Internacional,
contra o Uruguai.

",

elhor jogador de futsal do
undo está a um gol do de
úmero 300 e, possívelmen

'_....re, a marca será batida nos

amistosos. Segundo o astro, esse

recorde é fruto de seu amadureci
mento e sua eficiência em quadra.
"Eu estou cada vez melhor. Procu
ro dizer que estou menos brilhante
e mais certeiro. Antes, os dribles
aconteciam em maior número.

Hoje, driblo menos, apareço um

pouco menos para a torcida, mas
soumais eficiente", contou FI2, em
entrevista ao Globoesporte.com.

Falcão também falou sobre as

saudades de vestir a camisa verde
a amarela. "Será minha primeira
partida pelo Brasil como jogador
do Santos. É um momento espe
cial que estou vivendo no Peixe e

tentando buscar o meu gol de nú
mero 300 com a amarelinha. Tem
tudo para ser um fim de semana

muito especial.", disse ao site.
Sobre os novos nomes da

modalidade, o camisa 12 consí
dera um processo .normal após a

conquista de um título mundial
de 2008. Ele citou Lenísio como
atleta em que Sorato pode con

fiar e se incluiu nessa lista. Já os

novos, de acordo com Falcão,
precisam pedir passagem. "Ainda
é um ano de afirmação para Mu
rilo, Cadeia e Pixote, por exem
plo. Torço para que eles façam
pelo Brasil o que estão fazendo
em seus clubes. Espero que eles
tenham sucesso, pois o Brasil de

pende muito dessa renovação";
Em Uma auto-análise breve,

o jogador afirmou estar cada vez

melhor com o passar dos anos.

"Pela idade e números, com gols
e títulos importantes que tenho,
o tempo mostra que estoumelho
rando. O atleta tem um prazo de

validade, mas me sinto animado,
por enquanto", disse, afirmando

que pretende defender a seleção,
pelo menos, até o ano que vem.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira,8 de abril de 2011

Falcão está ansioso para primeiro jogo pelo Brasil como jogador do Santos

F12 disse que
se adaptou
fácil ao'Santos

-

resultados do time santista. O Pei
xe é o líder da Liga Futsal e um dos
favoritos ao título. "Nossa equipe
foi feita para vencer, mas,Corin

thians, Carlos Barbosa e Marechal
são fortes", citou. Outra coisa que
pouco mudou em relação ao anti

go time é o número de convocados
, para a seleção..Assim como era

com a Malwee, o Peixe tem cinco

jogadores que estarão no desafio
com o Uruguai: Falcão, Valdin,
Pixote, Neto e Jé. Os amistosos
contra o Uruguai acontecem em

São Carlos (SP), no sábado, àslõh,
com transmissão do SporTV; e no
domingo, dentro do programa Es

porte Espetacular da Rede Globo.

Na entrevista ao Globoesporte.
com, Falcão comentou também
sobre sua adaptação ao Peixe,
depois de oito anos defendendo
a Malwee. "Está sendo um casa

mento perfeito. Se vamos ganhar,
ninguém sabe, mas estou conten
te. Fiquei oito anos atuando no Sul
do país. Eu renasci como atleta, e
issome fezmelhorar". '

Um dos fatores para essa adap- -

tação, também está sendo os bons

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 60/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES E TUBOS EM PVC
E FERRO MALEÁVEL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 08/04/2011, das 8:00 h às
11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 28/04/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC
Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser

obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser • Diretor Presidente

Peço o comparecimento com a máxima urgência de MAR
CIANO SILVÉRIO, na empresa Mannes Uda, ,CNPJ nO

84.431.881/0001-95, sito rodovia BR 280, Km 58, Bairro Cen
tro, Guaramirim/SC, para tratar de assunto de seu interesse ..

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente QO Conselho de Administração da Agência de Cré
dito do Vale do Itapocu - ACREVI, no uso de suas atribuições
estatutárias, com base rio art. 14 inciso III, convoca todas as

entidades associadas e ou vinculadas, para Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 25 de Abril de 2011 às 17 ho
ras em primeira convocação e às 17:30 em segunda convoca

ção, tendo como local sua sede na Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, número 776, sala 01, no centro de Jaraguá do Sul

(SC), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. ALTERAR ESTATUTO SOCIAL;

Valério Junkes - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇAO.
Pelo presente, convocamos todos os Trabalhadores das Empresas -

Transporte Rodoviário de Passageiros, (exceto os trabalhadores das empresas
Viação Canarinho Ltda e Nivaldo Stoeberl & Cia Ltda), Intermunicipais,
Interestaduais, Internacionais, Turismo, Fretamento (Locação de veiculo com

Motorista) e Similares de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder,
Corupá e São Bento do Sul, para reunirem-se em ASSEMaLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA, a-realizar-se no dia 14 de Abril do corrente ano, das 09:00
às 15:00 horas (ASSErvffiLÉIA ININTERRUPTA) em primeira convocação e

caso não haja numero legal, uma hora após em segunda convocação, com'
qualquer numero de presentes, na Sede Social do Sindicato dos Trabalhadores
Em Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul e

Região, sito a Rua Guilherme Weege, N° 50 - 6° Andar - Sala 605, no Centro
Médico e Odontológico, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1°)_
Apresentação, analise, discussão e aprovação de um "ROL DE

REIVINDICAÇOES", para negociar e firmar CONVeNÇAO ou ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO, com as Empresas e Sindicatos Patronais, no

período base de Maio/20 11 a Abril/2012; 2°) - Outorga de poderes ao Presidente
e/ou Diretores do Sindicato, para negociar com os representantes patronais, bem
como firmar Convenções; Acordos e Termos Aditivos de Trabalho, p'ara o

referido período; 3°) - Autorização, caso malogrem as negociações, ao Presidente
do Sindicato, indicar mediador ou aceitar ou rejeitar ao mediador indicado pelas
Empresas, bem como solicitar mediação do Ministério do Trabalho, se

necessário, ajuizar o competente Dissídio Coletivo da Categoria; 4°) - Aprovação
de uma contribuição de todos os trabalhadores da categoria, associados e não

associados ao Sindicato, representados por esta Entidade, que será descontado
em folha de pagamento salarial, para o custeio do Sistema Confederativo da

Representação Sindical respectiva, conforme autorizado pelo Artigo 8°, inciso
.

IV, da Constituição Federal; 5°) - Discussão e deliberação do valor a que trata o

item "04" acima, sistema de arrecadação e partilha da referida contribuição para
o custeio do Sistema Confederativo entre os Sindicatos, a Federação e a

Confederação da Representação Sindical.
Alertamos ainda, que a - Assembléia Geral tem poderes deliberativos e que as

decisões tomadas atingirão todos os integrantes das citadas empresas
representada por esta Entidade Sindical, independente do comparecimento a

mesma, associados e não associados.
A Entidade Sindical não receberá reclamações posteriores daqueles que

não compareceram à citada Assembléia Geral Extraordinária.
Jaraguá do Sul-Se, 07 de Abril-de 2011.

PAULO HENRIQUE TECHENTIN
PRESIDENTE.

- - ---
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33 toneladas de' lixo

l RE I

Recolhídasmais de

Campanha de reciclagem acontece desde abril de 2010
DIVULGAÇÃO

A campanha Recicla
COl em Jaraguá do
Sul já recolheu mais
de 33 toneladas de
lixo eletrônico.

a quarta-feira, a en

tidade enviou mais
uma remessa de pro
dutos e materiais de

informática e eletroeletrônicos

descartados pela comunidade

para serem reciclados por uma

empresa de Florianópolis, ca

dastrada na campanha. Foi a

segunda remessa realizada este

ano, com o envio de 3.110 qui
los de materiais.

A campanha foi iniciada em

abril do ano passado, por iniciativa
da Federação de Câmaras Lojistas
com apoio da Fatma (Fundação
do Meio Ambiente de Santa Cata

rina) e desenvolvida em todo o Es

tado por 170 CDLs. Em Jaraguá do
Sul, o projeto conta com aparceria
daFujama (Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente).

"Estamos orgulhosos em rece

ber a adesão da comunidade com

Esta semana foi realizada uma remessa de 3,1 quilos de materiais

esta campanha, que terá continui
dade por tempo indeterminado",
disse o presidente da CDL em Ia
raguá do Sul,Wanderlei Passold.

Nos locais de coleta podem
- ser depositados materiais como

computadores (CPUs, monito

res, mouses, teclados, impresso
ras, placas eletrônicas, proces-

sadores, e periféricos em geral),
nobreaks e estabilizadores de

energia, telefones e baterias de
celulares. Informações sobre a

campanha podem ser obtidas

pelo telefone (47) 3275-7070.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARlNA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
Tabelionato Griesbach - CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca n° 1589
Notas e Protesto Telefone: (47) 3273-2390' Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de
Normas daCGJ/SC, paraa devida ciência ao responsável, segue a relação
de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no pra
ro de 3 (três) dias úteis, a contardesta publicação, sendo facultado o direi
to à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da
sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 174614/2011 Sacado:ANDRE LUIZ BERNETI Endereço: RUA IRMAO LEAN

DRO 710 - VILA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: ASSOCIACAOXID\OTEAM DE

VALETUDO Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2011/109/01- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 95,00 - Vencimento: 18/03/2011

JOAO JANUARlO AYROSO 2193 - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-

100 Credor:TERMOVALE IND. DE POLlESTIRENO LTDA Portador: - Espécie: CH - N°Titulo:
850797 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l83,00 - Vencimento: 08/12/2010

Apontamento: 174573/2011 Sacado: CAMADA DE OZONIO IND.COMARTIGOSVESI En

dereço: JOAO AUGUSTINHO FABIANO 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: HACO

ETIQUETAS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 00104821 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 2.152,87 - Vencimento: 24/03/2011

Apontamento: 174646/2011 Sacado: FARMASCHOPPING aDA Endereço: AY.GETULlO
VARGAS 268 - CENTRO - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: DISTRIBUIDORA
F PANAREllD a Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 950546001- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$1.038,33 - Vencimento: 25/03/2011

Apontamento: 174286/2011 Sacado: CHIULE MARIA DA SILVA Endereço: RUA PAULO
EGGERT 247 - JOAO PESSOA - JARAGUADO SUL- CEP: 89257-770 Credor: BANCO FICSA

SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 998317770-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.479,69 - Vencimento: 15/04/2010

Apontamento: 174549/2011 Sacado: GISEU COMERCIO DE CALCADOS ITDA Endereço:
JOSET. RIBErnO 100 -ILHADA FIGUEIRA - Jaraguádo SuI-SC - CEP: - Credor: CASAS DA
AGUA MATERlAlS PARA CONSTRUCAO LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4996/1

.

- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,22 - Vencimento: 17/03/2011

Apontamento: 174125/2011 Sacado: CLEITON JOSE SIMON Endereço: R TERCILIO DE

MARCHI 116 - SANTA LUZIA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: BV FINANCEIRA S/A

GEl. Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131033349 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.307,70 - Vencimento: 14/06/2010

Apontamento: 174299/2011 Sacado: LEANDRO RIBEIRO Endereço: RUADOMINGOSANA
CLErO GARCIAS/N RII8 - SANTO ANTONIO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-300 Credor:
BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N" Titulo: 998463989-9 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 3.220,03 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 174613/2011 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIALVI[LENEUVE Endere

ço: RUA LEOPOLDO JANSEEN SN - CENTRO - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89252-130 Cre
dor: DECORLlVEDECORACOES E LUMINARIASLTDA Portador - Espécie:DMI - N°Titulo:

1/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.000,00 - Vencimento: 27/03/2011

Apontamento: 174294/2011 Sacado: METAL MECANlCA CORUPA LTDA -ME Endereço:
RUA 1 MAlO - SEMINARIO - CORUPÃ-SC - CEP: 89278-000 Credor: DISTRIBUIDORA DE

TINTAS ANAZATII Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 290 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 219,00 - Vencimento: 22/03/2011

Apontamento: 174455/2011 Sacado: CONSTRUBENNER COM. DE MAr. DE CONSTRU

Endereço: RUAVENANCIO DA SILVA PORTO 1013 - CHICO DE PAULA - Jaraguá do SuI-SC -

CEP: - Credor: CB SISTEMAS LTDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 004563/X
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,00 - Vencimento: 04/011201 I

Apontamento: 174520/2011 Sacado: METALURGICA LEONI ITDA Endereço: RUA PREE

JOSE BAUER 642 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89254-100 Credor: HSBC BANK BRASILS/A
BANCO MULlPLO Portador: USINAGEM REUNIDAS ITDA Espécie: DMI - N" Título: 1558-

Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 1.040,00 - Vencimento: 19/03/2011

Apontamento: 174554/2011 Sacado: DENILSON M. FAGUNDES ROlAMENTO ME Endere

ço: RUA BERTHAWEEGE 315 SAlA 05 - B,A.RRA DO RIO CERRO - Jaraguá do SuI-SC -CEP:
89260-500 Credor: JOAO FERRARI Portador: CAPSUL CAPACITORES LT Espécie: DMI - N"

Titulo: 145-3/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 580,75 - Vencimento: 29/03/2011

Apontamento: 174316/2011 Sacado: NILMAR INDUSTRIAMETALURGlCA LTDA Endereço:
RUA CARLOS OESCHSLER 1165 - ILHA DA FIGUEIR - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89258-
820 Credor: VENTOLOG TRANSPORTES LTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 11512
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 30,00 - Vencimento: 26/11/2010

Apontamento: 174567/2011 Sacado: DENILSON M. FAGUNDES ROlAMENTOS ME Ende

reço: RUA BERTHAWEEGE 315 SAlA 5 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: - Credor: SELOBRAS
INDUSTRIA E COMERCIO DESEIDSMECANI Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 17l1lA
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 303,02 - Vencimento: 18/03/2011

Apontamento: 174615/2011 Sacado: SCHWEDER EANDRADE CONFECCOES LTDA Ende

reço: R DONALDO GEHRING 585 AP 302 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-130 Credor:
REUN IDASTRANSP RODOVDE CARGAS SA Portador: - Espécie: DMI - N°Título: 859271-A
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 35,56 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 174508/2011 Sacado: DIVlPEL FORROS E DMSORlAS ITDAME Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO - SL 012193· - JARAGUA ESQUERDO - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP:
89253-100 Credor: DMSYSfEM MATERlAIS E SERVICOS l1DA Portador - Espécie: DMI - N°

Título: 37484/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 477,79 - Vencimento: 18/0112011

Apontamento: 174502/2011 S_acado:VALDECIRTITON Endereço: RUA IRINEU FRANZNER

21- Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: IPK CONVERTEDORA G M C ITDAME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 660/1-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 260,00 - Venci

mento: 10/03/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto fei publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de08/04/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 08 de abril de 2011.
Apontamento: 174509/2011 Sacado: DIVlPEL FORROS EDMSORlAS ITDA,ME Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO - SL 01 2193 - JARAGUA ESQUERDO - JARAGUA 00 SUL-SC - CEP:
89253-100 Credor: DMSYSfEM MATERIAIS E SERVICOS aDA Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 37140/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 514,15 - Vencimento: 1lI01/2011
.

Apontamento: 174654/2011 Sacado: ERNA JUSTINA PICCOLl HRUSHKA Endereço: RUA

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 19

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 33/2011 SECRETARIA

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul, através da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Tomada de

Preços acima, que está promovendo alterações no Edital no que se refere a

qualificação técnica e Anexo III - Descrição dos serviços. O conteúdo integral
das alterações estará disponível no Edital Versão II que estará disponível a
partir do dia 11/04/2011, Sendo assim, e por força do §4° do art. 21 da Lei

Federal n.? 8.666/93, tendo em vista as alterações modificarem a formulação
das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados, que
está prorrogando a data para visita técnica, entrega e abertura dos Envelo

pes, conforme segue: PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

até as 13:30 horas do dia 16 de maio de 2011, no Setor de Protocolo desta

Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 14:00 horas do dia 16 de maio de

2011 na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Obs.: As visi

tas já realizadas não serão consideradas válidas, haja vista a nova exigência
editalícia.Jaraguá do Sul (SC), 07 de abril de 2011.

CECILIA KONELL • Prefeita Municipal

EDITAL DE SELEÇÃO N° 04/2011

O SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

DE JARAGUÁ DO SUL, torna público que estarão abertas às inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado 04/2011.

1.00 CARGO: A seleção destina-se à contratação temporária de 02(dois)
Operador de ETA/ETE e 01 (um) Telefonista, por prazo determinado de

06(seis) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente até 02 (dois) anos.
2.DAS INSCRiÇÕES: As inscrições serão realizadas no período de

25/04/2011 a 06/05/201 , das 8h às 11 h e das 14h às 16h, na sede do SAMAE,
situada à rua Erwino Menegotti, 478, bairro Água Verde, Jaraguá do Sul.

O Edital completo estará fixado no Quadro de Publicações Legais do SAMAE

e na Internet no site www.samaejs.com.br.
Jaraguá do Sul, 06 de abril de 2011.

Isair Moser • Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do sut- E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Recisão de Contrato nO 036.09.006469-6
Autor: Rubens Friedemann e outro,

Réu: Flávio Donizeti de Freitas e outro

Citado(a)(s): Flavio Donizeti de Freitas, brasileiro(a), Casado, Técnico Têxtil, RG

108.343-06, CPF 010.950.778-99, Rua Professor Antonio Estanislau Ayroso, 692, Nova
Brasília - CEP 89.252-270, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local

incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito tramitam os autos

do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo,
em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA: Não sendo

contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fa

tos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). E, para que

chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o

qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de o" dias.
na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul 1 2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá
do Sul-SC • E-mail:jgsvar2@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo Chefe de Cartório: !'na Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

COM PRAZO DE 30 DIAS
Rescisão de Contrato nO 036.10.004722-5

Autor: Helen Ruth Janssen Berns
Réu: Hamilton Cardoso Júnior

Citando(a)(s) I Intimandola)(s): Hamilton Cardoso Júnior, brasileiro(a), natural de Uberlân

dia-MG, Solteiro, Comerciante (autônomo), nascido em 27/05/1972, RG 6.158.579, CPF

585.515.651-68, pai Hamilton Cardoso, mãe Ana Maria Rosa Cardoso, Rua José Emmendo

erfer, 44, apto. 101 ou 102, Nova Brasília - CEP 89.253-000, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Tutela Antecipatória: Ante o exposto, antecipando um dos efeitos da tutela, determina-se, limi

narmente, a restituição do veículo descrito na petição inicial à autora. Expeça-se mandado de

restituição, a ser cumprido no endereço de fi. 63, com as prerrogativas do art. 172, § 2°, do CPC.
Efetivada a liminar, cite-se o réu, por edital, com prazo de 30 dias, cumprindo o art. 232, II, V, e

§ 1°, do CPC, intimando a parte autora para cumprir o art. 232, III, do CPC. (... ) Por intermédio
do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido,
fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do

prazo deste edital.ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, no prazo marcado, presumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo

de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 09 de março de 2011 .'
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Vem pra cá, vem ganhar!
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Corsa Sedan 1.0
ANO 2003

�$20.900
OPCIONAIS

'

VTE AQ or + GNV

Promoções válidas até 08/04/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VElcULOS Á PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM.
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN • 47 3274" 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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