
Históriaviva
Museu Emílio da Silva será

hoje palco do lançamento de
dois livros: "Memória... Um
museu e a história" e "Emílio
da Silva e seu século". Além
de pesquisa documental,

autores contaram com relatos
de quem conviveu com

Emílio da Silva e viu a história
da cidade se desenvolver,

como Amadeus Mahfud (E).

Página9

_c _ adota focomais social
Centro Universitário passa a se chamar "Católica de Santa Catarina"

a partir deste mês. Mudança já vinha sendo articulada desde ofínal de 2009,
quando-a instituição jaraguaense firmou parceria com a PUC/PR.

Segundo a reitoria, mudança na marca foi motivada pela vontade de ampliar a atuação para a região,
já que a "Católica de Santa Catarina" tem campus em Curitiba e também terá sede em Joinville .
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Liodizque
briga ficou
no passado

Confirmado no
comando da SDR, tucano
pede que prefeitos se
unam: pelos projetos
de interesse da região.

Cargo era cobiçado pelos
democratas e também
pelos peemedebistas.

'

Página4

blush.
A rev.tsta da mulher inteligente!

Falta de merendeiras
modifica o cardápio
Problema teria acontecido na

quinta e sexta-feira passada,
na Escola Estadual Giardini
Lenzi. SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)
promete tomar providências.
Página 10

Homem de 53 anos

é assassinado a tiros
Dioclécio Vick foi morto dentro
da própria casa, no bairro Ilha
da Figueira. Polícia suspeita
que crime possa ter sido
cometido por um conhecido
da vítima. Página 23

Secretário visita a
região e ouve pleitos
Valdir Cobalchini conversou
ontem com prefeitos e
lideranças do Vale do Itapocu.
Entre as reivindicações está
mais agilidade no processo

.

de duplicação da BR-280
entre Jaraguá do Sul e São
Francisco do Sul. Página 7
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2 História

""I

Repressão no

,Araguaia"
Com a região servindo de abrigo para

guerrilheiros de esquerda desde 1966, o re

gimemilitar brasileiro mobiliza tropas para
a repressão dos movimentos comunistas e

socialistas na fronteira entre o Pará, Goiás
e o Maranhão, às margens do rioAraguaia.

A região do Araguaia começou a abri-

gar militantes comunistas antes do gol-
pe de 1964, mas apenas em 1966 é que
guerrilheiros e lideranças políticas urba-
nas passaram a deslocar-se para a região,
envolvendo-se com a comunidade local e

preparando-se para a revolução.
O movimento, que visava fomentar um

levante da população rural, e posterior
mente urbana, para instalar um governo
comunista no Brasil, era composto por cer-
ca de 80 pessoas, incluindo o ex-presidente
do PT, José Cenoíno, preso na primeira fase
das operaçõesmilitares, ainda em 1972.

Muitos dos guerrilheiros do Araguaia
foram presos ou executados pelo exérci

to, e mais de 50 deles ainda estão desa

parecidos.
Em 1974, iniciou-se a ultima das ope

rações de repressão no Araguaia, com o

envolvimento da força aérea e das for

ças especiais, sob o comando do general
Hugo Abreu. Cerca de mil soldados parti
ciparam da ação, para capturarmenos de

• 80 militantes.
Ao final da terceira investida militar

no Araguaia, em março de 1974, cerca

de 20 dos militantes de esquerda sobre
viveram. Com a forte censura do governo �

ditatorial, a repressão só veio ao conhe- ('cimento da população na década de 80, �durante o período de redemocratização, I
e muitas in,formações sobre o

Araguaia)continuam desconhecidas.
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o drama ,de Joseph Merrick,
o "homem elefante"

Nascido em uma família de classe bai
xa de Leicester, Inglaterra, Joseph Merrick
(1862-1890) sofreu com deformidades e ano

malias durante toda sua vida. Portador de
uma doença não identificada, Merrick sofria
com vários crescimentos anormais dos mús

culos, tecido nervoso e ossos.

Em 1883, Merrick recebeu uma oferta de

emprego de um comediante e showman cha
mado Sam Torr - Sob a alcunha de "homem

elefante", Merrick certamente daria grande lu
cro para os shows itinerantes de Torr.

Incapaz de falar devido a doença, Mer
rick foi encaminhado ao médico Frederick

-

Treves quando o show de Torr foi fechado

pela polícia inglesa. Treves percebeu que, ao
contrário das impressões iniciais, Merrick
não era mentalmente debilitado, e os dois
tornaram-se amigos.

Merrick passou seus últimos anos internado
emumhospital, fazendo esculturas emodelos.
Suas obras lhe renderamum encontro pessoal
com a princesaAlexandra daDinamarca. Mor
reu sufocado ao tentar dormir deitado.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Tratado como incapaz durante toda-a vida, Merrickmorreu vítima
de sua doença desconhecida. Seu esqueleto é estudado até hoje,
em busca de respostas e tratamentos para inúmeras doenças

PELO MUNDO

1 3

Julgamento de Galileu
o astrônomo e filósofo Galileu Galilei

é levado a julgamento pela santa Inquisí
ção, pelo crime de heresia. Embora seja
comum a afirmação de que o crime de
Galileu fosse afirmar que a Terra orbitava
o Sol, as acusações eram sobre os tratados
filosóficos e teológicos de Galileu - A po
lêmica sobre seumodelo estelar era sobre
a imperfeição da órbita, que para a igreja
teria que ser perfeitamente redonda.

1

Homem no espaço'
o cosmonauta russo Yuri Gagarin

torna-se o primeiro homem no espa
ço sideral quando a espaçonave Vos
tok completa um vôo orbital em 12

de abril de 1961. Gagarin nunca mais
retornou ao espaço, sendo o "reserva"
do mal sucedido vôo Soyuz 1, que ter
minou com a morte de Vladimir Ko

marov, e faleceu em um exercício de
rotina em março de 1968.

1

Vacina contra pólio
A vacina contra poliomielite, de

senvolvida 'pelo médico virologista
americano Jonas E. Salk em 1952, é

lançada oficialmente em 12 de abril de

1955, após três anos de testes, para ga
rantir a segurança e eficácia da vacina.
Antes da vacina de Salk e a sucessora

de Albert Sabin, cerca de 400mil casos
de pólio eram registrados por ano no

mundo, contra 1652 casos em 2007.

Sousafone
Espécie de tuba portátil usada por
bandas marchantes, o sousafone é

construído de maneira a envolver
o corpo do músico, mantendo a

tuba em posição de uso mesmo

'Iemmovimento. O nome veni do
'

maestro John Phillip Sousa, que' •...
projetou o instru=���

A Empresa M2 Mat de Const e Serv de

Const Civ Ltda ME, inscrita no CNPJ '

07.436.440/0001-35, com sede na ci

dade de Jaraguá do Sul/SC, comunica
o extravio, perda dos documentos: Blo
cos de Notas Fiscais de Serviço - Série
ISS de numeração 000026 á 000125;
Livros' Fiscais, Livros Contábeis, Livros
Caixa e Livros de Serviço-ISS dos anos
de 2005 e 2006.

Fundada por um grupo de jovens de Schroeder em 1967, para entrar em um torneio de futebol no bairro Santa Luzia,
em Iaraguá do Sol, a Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes se ateve ao futebol durante seus 'primeiros 13

anos. Em 1970, a sociedade comprou um terreno para a prática de tiro ao alvo, e o trocou por um galpão e um terreno

da antigaEscola Isolada Bracinhó em 1981, que serviu aos fins da entidade até 1986, quando o atual salão entidade

foi construído, inaugurado em 1990. Embora tenha sido fundada para fins futebolísticos, a sociedadeBandeirantes
deixou de incentivar. o esporte em 1986, focando no tiro ao alvo e em bocha, esporte em que temdestaque mundial:
Em 2000, a sociedade contava com 76 sócios,namaioria das famílias fundadoras.

.

6 .. .."'4·.".· ..
; -; . ;-.;- -:,"" .. _

;-
.. $ .. -.-.

- -

"

+

.. • • " �. L
"I t t .. , . . � )

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Opinião· 3o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 12 de abril de 2011

PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA. SEXTA-FEIRA SÁBADO
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Diretor: NelsonLuizPereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1936

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19

• Iaraguá do Sul> SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

QUARTA-F�IRA
"

CristianoMahfudWatzlco,
estudante de.Direito

RaphaelRochaLope�
advogado e professor

DurvalMarcatto,
presidentedaAcijs

Romeo Piazera
Júnior, advogado

Fazendo apologia do terror COMUNICADOAO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2106 1936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

manas antes do 11 de setembro, o proibiram de deter

KhalidAl-Midhar, um dos sequestradores do avião

AA77, lançado contra o pentágono. Existem cente

nas de relatos de militantes islâmicos investigados
durante sua estadia nos Estados Unidos, muitos de
les participantes dos atentados. A própria CIA tinha
o telefone e endereço de Marwan al-Shehhi, o terro
rista que pilotava o avião do vôo 175 da UnitedAirli

nes, que foi arremetido contra oWorld Trade Center.

Apenas 48 horas depois do atentado, o governo nor
teamericano responsabilizava o saudita Osama Bin
Laden como autor intelectual do ato terrorista, com

, uma rapidez impressionante. Tudo montado ao me

lhor estilo da "sétima arte".
A brutalidade do atentado do 11

de setembro tornou propícia a decla

ração de guerra pelo então presiden
te George W. Bush, sem saber muito
bem contra quem. Depois, num ato

de fundamentalismo cristão, decla
rou que a guerra era do "bem contra

o mal". No entanto, tal acontecimen
to esconde uma verdade muito mais

aterradora, já que isto permitiu ao

governo Bush que legitimasse, atra
vés de um documento classificado
como "Iop Secret", a invasão do Afe

ganistão e do Iraque, com a justifica
tiva para a guerra global contra o ter

ror. Oficializando o islamismo como

ais uma vez, a revistaVeja na sua insaciá
vel procura por factóides sensacionalis
tas, publica um artigo com conotações de
exagero que beira o ridículo. Tanto é que

seus leitores cativos ficam num estado de transe neu

rótico, imaginando o Brasil inundado por terroristas
islâmicos. Não vamos entrar no mérito se há algum
ou outro maluco disfarçado de AI Qaeda circulando
pelas ruas de São Paulo. Mais uma rede comandada

por extremistas que estendem seus tentáculos no

Brasil? Parece a mesmahistória das Farc na época das
eleições. Agora muda o endereço. Só faltava publi
car nas próximas edições que a presidente Dilma
namora Osama Bin Laden, ou que
está sendo preparado um atentado
ao Cristo Redentor com mísseis pa
lestinos. Na entrelinhas há uma acu

sação velada ao comportamento da
,

nossa diplomacia, da Polícia Federal
e do Tribunal de Justiça do Brasil. Sin
ceramente' suspeito que os maiores
assinantes da revista em questão de
vam ser o Pentágono, a CIA e o FBI. É
possível, já que os mesmos têm cente

nas de agentes circulando pelo Brasil e
além. Seguramente à toa, errando na

previsão de seus relatórios. Os leitores
acham que estou de gozação?

Nada disso.Vamos fazer um pouco
de história para entender porque es

sas agências não sãomuito confiáveis.
A análise psicológica as enquadraria na síndrome do
"surto hollywoodiano" muito usado em outras latitu

des, mas incapazes de detectar ou denunciar os "ini
migos íntimos" dentro do próprio país. Desde 1996,
o FBI sabia queAI Qaeda poderia usar aviões em ata

ques suicidas contra o quartel geral da CIA ou outros

grandes edifícios do governo. Nunca levou isso a sé
rio. Bom, o Serviço de Inteligência Americano tinha
certeza que no Iraque havia armas de destruição de
massa. Os pobres coitados foram arrasados por cau
sa disso. E as armas nunca foram encontradas. Para
não ser tão ácido naminha crítica, vou dizer que um
agente do FBI, cujo nome aindapermanece em sigilo,
relatou ao Comitê do Congresso Americano que seus

superiores, no dia 29 de agosto de 2001, 'algumas se-

IMAGEM DO DIA

"
Só falta que o

governo dos
Estados Unidos,
com seus olhos
no Pré-sal, nos
coloque na

vala comum do ACia.
de Dança GpoEx/Scar realizou ontem

.

um ensaio aberto do espetáculo de dança
contemporânea "Vazio das partes" no palco

do Grande Teatro da Scar, em Jaraguá do Sul, em
preparação para nova temporada"nacional

"eixo do mal" e
das incertezas

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

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

"
o novo inimigo, abriu-se a porta para

a conquista dos povos árabes, introduzindo neles,
baixo o manto da democracia ocidental, a expan
são capitalista. No momento em que Brasil reserva

para simesmo a definição de seus interesses nacio

nais, livres da tutela de quem seja, tratando de en
contrar seu espaço político e econômico, buscando
sua autonomia em confronto com as estruturas de

poder mundial, estranhamente aparecem artigos
que tentam criminalizar seu projeto de estado,
enquadrando seu papel geográfico a mero recep
táculo de.organizações terroristas, que usam' seu
território para disseminar o extremismo islâmico.
Só falta que o governo dos Estados Unidos, com
seus olhos no Pré-sal; nos coloque na vala comum
do "eixo do mal" e das incertezas futuras.

BAUMINVEST PLANTAÇÕES LTDA, CNPJ 09676572/0001-
60 torna públiCO que está requerendo à Fundação do Meio
Ambiente (FATMA) a Autorização de Supressão. de vegetação
(espécies exóticas) em áreas de preservação permanente -

APP -em área rural); localizada ESTRADA BANANAL DO SUL,
GUARAMIRIM, se.

FLAVIO SERGIO MENDES
ENGENHEIRO FLORESTAL

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis � se
Fone: + 55 48 3216-1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: wwwJatma.sc.gov.br

_......"",_,

FATMA

SERViÇO

REGIÃO'
BRDE apresenta
linhas de crédito

CONCURSO

Sociesc divulga
classificados

M�lITAR

Alistamento até
dia 29 de abril

R

Exposição de
fotos na Unerj

O Banco Regional de Desenvolvímen- Até o dia 24 de abril a comunidade
to do Extremo Sul (BRDE) estará em Iara- acadêmica e quem, circular pelo campus
guá do Sul na quarta-feira, dia 13 de abril, podem conhecer o resultado de mais um

para prestar esclarecimentos sobre linhas curso de fotografia realizado pelo fotógra
de financiamento destinadas ao fomento fo Flávio Ueta em parceria com aUnerj A
de novos negócios ou para atividades já mostra "Um olhar sobre o Vale do Itapocu"
existentes. Agendamento prévio deve ser apresenta cerca de 50 trabalhos no hall-do
feito pelo telefone (47) 3275-7021 ou pelo Bloco "D". A visitação pode ser feita no ho-

,����H�.r.é!���.ij��ç�w:�.r _. .. . . l��Q de funcionamento da instituição.

A Junta de Serviço Militar de Jaraguá do
Sul lembra aos jovens do sexomasculino que
encerra dia 29 de abril o prazo para o alista
mento militar. Devem se alistar os cidadãos

que completam 18 anos em 2011, nascidos
em 1993. O primeiro passo é retirar na Junta
Militar (TerminalRodoviário :._VilaBaependi)
a guia de emissão de documento. Informa

ções pelo telefone (47) 3371-5714.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul divulgou a

lista preliminar de classificados no Concurso
Público da Secretaria da Saúde de Jaraguá do
Sul. O desempenho dos candidatos, o gaba
rito das provas � o resultado dos pedidos de
revisão podem ser acessados através do site

www.sociesc.org.br/concursos.Alista de
classificados também está disponível no site
daprefeitura, www.jaraguadosul.sc.gov.br.
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E FIM, NO EADO

Lio diz quebriga é passado
Secretário afirma que prioridade é pensar nos projetos de interesse da região
JARAGUÁ DO SUL

Passado quase quatro
meses de muitas
especulações, o governador
Raimundo Colombo (DEM)
deu seu veredicto final a
favor dos tucanos.

ia Tironi (PSDB) permanece
como o titular da SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento

....-Hegional de Jaraguá do Sul),
colocando um ponto final na dispu
ta pelo cargo que foi bastante cobi

çado pelos democratas e também

pelos peemedebistas. Até então, o
tucano representou interinamente
o órgão estadual, seguindo seu tra

balho iniciado há quase três anos

durante o mandato de Luiz Henri

que da Silveira.
A nomeação oficial de Tironi se

tomou pública no último sábado

(9), por meio da rede social Twitter

.. de.Raimundo Colombo. O secre

tário retribui a vitória aos tucanos

da região e do Estado, e, principal
mente, ao senador Paulo Bauer. Isso

porque, eles defenderam a conti
nuidade de seu trabalho na SDR re

batendo as pressões dos democra
tas Carione Pavanello, presidente
do partido em Jaraguá, da prefeita
CecíliaKonell, e do secretário deAd
ministração, Ivo Konell.

Mas, para o secretário, as brigas
em volta da disputa pelo comando
da SDR ficaram no passado. Pois,
neste momento, diz ele, os cinco

municípios devem focar nos proje
tos a serem enviados ao Estado. "O

governador decretou que nos pri-

EDUARDO MONTECINO

meiros 120 dias não haveria gastos
para colocar a casa em ordem e que
depois do dia 30 de abril os projetos
deveriam ser encaminhados. Agora
está na hora pensar na região".

Dentre as prioridades estão os

projetos para reformar a escolaLau
ro Zímmermann, de Guaramirim, e
a escolaMarechalCândido Rondon,
de Massaranduba. No setor da Saú

de, Tironi disse que o Hospital São
José e Hospital Jaraguá irão pleitear
R$ 5milhões cadaum para obras de
ampliação. O orçamento da secreta
ria este ano é de R$16 milhões. No
ano passado, R$ 14,4milhões foram
repassados para a SDR.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Tironi atribui a permanência no
comando da SDR aos aliados políticos e
principalmente ao senador Paulo Bauer

Governadorno Twitter
"'"

Mais uma vez o gover-
nador Raimundo Colom
bo oficialízou a np!ll�ação
por meio da rede

..

social
Twitter, no último sába
do (9). Além de Tironi,
os nomes dos outros três
últimos secretários regio
nais também foram di

vulgados. Ayres Marchetti
.
(DEM) foi nomeado para

DEM SE REUNIU COM O CHEFE DA CASA CIVIL, ANTONIO CERON

assumir a SDR de Ibirama,
Wilson Trevisan (DEM)
gata a regíü:gaJ, de São Mi

guel do Oeste �(tarlos Co-
'

latto (PMDB) foi nomeado
para SDR de Xanxerê. Na
divisão final das regionais,
o PMDB ficou com 19 se

cretarias, o PSDB com

oito, aDEM com oito e o

PPS com uma. "i"

Prefeitura deve divulgar nota oficial hoje
A confirmação oficial de Lia

Tironi (PSDB) como secretário
de Desenvolvimento Regional
não agradou. os democratas de

Jaraguá do Sul. E não poderia ser

diferente. Desde o começo do

ano, a administração municipal
e o DEM se manifestaram pu
blicamente contra a nomeação
do tucano. De partidária, a briga
passou a ser pessoal.

Dada a sentença fina1 a favor
dos tucanos, a prefeita Cecília
Konell, o secretário de Adminis

tração Ivo Konell, e o presidente
do DEM, Carione Pavanello, fi-

zeram plantão ontem no Centro

Administrativo de Florianópolis,
onde se reuniram com o secretá
rio da Casa Civil, Antônio Ceron.

Democratas se reuniram
ontem com secretário

Antônio Ceron.

No entanto, o que resultou
da conversa não foi revelado.

Segundo o secretário de Admi

nistração' Ivo Konell, o posicio
namento do governo municipal
e do DEM quanto à decisão do

governador Raimundo Colombo

será anunciado hoje em nota ofi
cial para toda a imprensa.

Antes da nomeação de Tironi,
Konell culpou o PSDB pela de
mora da indicação do titular da
SDR. Os democratas aceitavam
a indicação de um tucano, des
de que não fosse Lia Tironi. Mas
o senador Paulo Bauer recebeu
carta branca do governador para
indicar o secretário.

Ivo Konell diz que Prefeitura
e DEM vão se manifestar

hoje por meio de nota oficial

ARgUIVO OCP

Gerentes serão
indicados conforme
a cota dos partidos

Quanto ao cargo de di
retor geral e às dez gerên-

" cias da SDR, o secretário da
SDR, Lío Tironi, afirma que
as nomeações dependem
de negociações entre os

partidos da tríplice aliança
PSDB, DEM e PMDB. Ele

explica que os cargos se

rão distribuídos de acordo
com a cota de cada sigla.
O PMDB fica com a maior
fatia do bolo. O PSDB tem

30% do total de cargos. Em

seguida vem o Democratas
e por fim o PPS .

A indefinição dos titu
lares das gerências, nesses

. quatro meses, impossibili
tou a realização dos encon
tros do Conselho Regional
de Desenvolvimento, que
é formado por represen
tantes de entidades, pre
feitos e vereadores da

região. Agora, um crono

grama de reuniões deve
ser montado e as priori
dades dos municípios tra
çadas para este ano.

Nesse período, apenas
a Gerência de Educação
deu sequência aos traba
lhos com Deni Rateke inte
rinamente no cargo, além
do secretário.

..

A ESTRUTURA
DA SECRETARIA
Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder e
Massaranduba

Cargos na espera
de definições:
• Diretor Geral

. • Gerente de Administração,
Finanças e Contabilidade

Gerente de Educação,
Ciência e Tecnologia -

Deni Rateke (interina)
• Gerente de Turismo,
Cultura e Esporte

• Gerente de Saúde
• Gerente de Assistência

Social, Trabalho e

Habitação
• Gerente de

Desenvolvimento

Econômico Sustentável e

_Agricultura
• Gerente de Planejamento
• Gerente de Infraestrutura
• Consultor Jurídico
• Gerente de Comunicação
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Alguém vai ler que apagai· o incêndio
Até o fato de o governador
Raimundo Colombo ter deixado

para nomear Lia Tironi (PSDB)
em um sábado é revelador no
sentido de comprovar como a
decisão foi delicada, embora já
tivesse sido tomada em dezembro
do ano passado, como O Correio
do Povo publicou na época.
Foram inúmeras declarações
doDEMde laraguá contra a
indicação feita pelo senador
Paulo Bauer. Entre as ameaças
estava a de que a família Konell
poderia deixar o DEM, que os

tucanos seriam demitidos da

Prefeitura um dia após o anúncio
e atémesmo se falou em renúncia

da prefeita Cecília Konell. Na
primeira e na última hipótese
quase ninguém acreditou. E o

barulho foi em vão, PauloBauer
e o PSDB da região venceram

a queda de braço, apesar do
desgaste. ODEMfoi der:rotado

.

publicamente e vai precisar
juntar os cacos.Mais ainda,
precisa aprender que em política
às vezes émelhorfalarmenos.
Ter mais amigos do que inimigos
também éfundamental. Como
disse LeonelBrizola, em 1989,
citando o senadorPinheiro

Machado, a política é a arte de

engolir sapos. Lia Tironi deu uma
aula nesse quesito, se manteve

discreto, não respondeu sequer
a uma acusação. O italiano de

sangue quente se mantevefrio.
Tivesse entrado no ringue, poderia
colocar em risco a sua nomeação.
Passada toda a confusão, a
prefeita Cecília Konel! vai
precisar reconhecer que perdeu
a batalha, parabenizar seu
adversário e ainda vestir a
mesma camisa que ele. Porque
todos os projetos de interesse
do município e da região
passam pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional. Não
seria uma decisão inteligente
mantera disputa depois da luta
ter acabado.

DIVULGAÇÃO

-

PELADIl DA IRrEGJtAÇAO
do olima de brincadeira, teve vereador que saiu
com pé inchado, assessor teve músculo disten
dido e outro o dedo do pé quebrado. A curiosi
dade ficou por conta de Dico Moser (PR), que
preferiu posar para foto ao lado de seus antigos
colegas, apesar de estarno comando do Samae.

ereadores e funcionários da Câmara

participaram de um jogo com servido
res da Prefeitura-no último sábado, na
Arsepum. O placar final ficou em dois

a dois. Pelo lado do Legislativo, Francisco Alves
e Jean Leutprecht foram os destaques, Apesar
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Em alta
LioTironi almejaparticipar das eleições de
2012. E com a indicação para SDR, vai vendo
seu nome ganhar força dentro do PSDB. Pode
encabeçar chapa ou ser vice em uma coligação.

Pegoumal .

.

A situação do prefeito Nilson Bylaardt fica mais complicada com a

revelação feita pela repórter Daiana Constantino na edição de fim
de semana do O Correio do Povo. Bylaardt vai ter que explicar por
que contratou duas pessoas investigadas por suspeita de fraudes
em licitações em BarraVelha. OnofreAraújo Silva, controlador
da Prefeitura de Guaramirim, e Luciana Erbs da Costa Kochann, '

�ontratada para prestar assessoria ao setor de licitação, acumulam
ações na Justiça. Os vereadores da oposição, liderados pelo petista
Jaime de Ávila, prometem fazer novas revelações esta sema .

r

Reconciliação
Após a turbulência envolvendo
a SDR, o presidente do DEM,
Carione Pavanello, não vê
motivos para esticar a crise.
"Lutamos atémorrer pelo
partido, fizemos a pressão que
entendíamos necessária, mas
sabemos que quemmanda é o

governador. E respeitamos isso".
Com a declaração! Cacá põe
fim às especulações de que a

nomeação de Lio Tironi iria abalar
o relacionamento do Democratas
do município com o governador.

Na China
Comitiva catarinense, liderada
pelo presidente da Fiesc
Alcantaro Correa, acompanha
a viagem da presidente Dilma
Rousseff à China. O objetivo
é aumentar as exportações
brasileiras para o país asiático.
Para o Estado, ametamaior
é elevar os embarques de
carne. A expectativa é que o

presidente da China oficialize

hoje a abertura do mercado

para as exportações da carne
suína do Brasil, o que seria
uma ótima notícia para os

criadores catarinenses.

"

-
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Demissão?
Os tucanos não foram
comunicados sobre a

permanência ou não deles
naPrefeitura.Ontem,os
secretários Ce1io Bayere
Silvio Celeste trabalharam
normalmente, apesardo clima
de incertezaAPrefei:tnTa de'\re,

divulgar notaoficial hoje:., ..\
tendêndaédedesli�mto
geral dos comissionados
filiados 00 PSDB" se não
imediat� depois daPáscoa

Liberação de
recursos
Os prefeitos do Conselho
Político da Fecam (Federação
Catarinense de Municípios)
aprovaram umamoção que
solicita a liberação de recursos
aos municípios, já empenhados
pelo governo federal nos anos
de 2007, 2008 e 2009, mas que
ainda não estão nas contas
das Prefeituras do Estado. A

reivindicação foi encaminhada
pelo secretário executivo,
Cláudio Vignatti (PT), que
participou do encontro, para
presidente Dilma Rousseff. Além
disso, a associação também
criou um grupo técnico para
avaliar novas normas de retorno
do ICMS para as Prefeituras, tão
castigadas pela falta de verbas.

Energia
AAvevi (Associação de Câmaras

, eVereadores doVale do Itapocu)
I, promove uma audíêncía

'

.públiGanessa quarta.;
.

debater sobre a deficiencr,
,I:i

na prestação de serviço da
Celesc, e as sucessivas falhas
no abastecimento de energia.
O encontro acontece às 19h

, naCâmaradevereadores.de

lP-l-".l�,".li"",,�O�
de to
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CHARGE

�'

DOLEn-OR

Éticamodema em cinco licões
�

5a lição: aprender para fazer bem
alvez esta lição devesse
ter vindo em primeirolu
gar. Ética tem a ver com o

agir humano. E a primei
ra obrigação de quem vai agir é
aprender, buscar competência
para fazer bem o que se propõe
a fazer.

Com esta lição, o estudante

aprende que estudar é antes de
tudo, uma obrigação moral. E
isto vale para as atribuições mais
simples e para as mais comple
xas. É uma obrigação moral o

colono informar-se e habilitar
se para o manejo adequado da
terra e dos defensivos agrícolas.
É também obrigação do médico
dedicar-se com seriedade à sua

formação e"atualização.
Disse que esta lição talvez de

vesse ser a primeira porque não
basta fugir damentira, ter vergo
nha na cara, indignar-se contra

a injustiça, ter coragem, se não

aprendemos a fazer bem o que
nos propomos. Isto tem a ver

com o empresário que entrega a

administração da empresa para
um filho despreparado. Com o

governante que, após eleito, no
meia ministros, secretários e as

sessores segundo seus interesses
e conveniências e não sob .os cri
térios da idoneidade e da com

petência. A lição vale também

pelo outro lado, claro: não é ético

quem aceita, pensando .em po
der e dinheiro, uma tarefa para a

qual não tem competência. Tam-

..
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bém é grave falha ética um pro
fessor entrar em sala de aula sem
estar devidamente preparado.

Há um ditado bem antigo
que retrata perfeitamente esta

lição: liA imbecilidade é a princi
pal irmã da malvadeza". Na área
do direito fiá um princípio que já
vem dos romanos: liA ignorância
da Lei não exime de ·culpa". Por
tanto, aprender bem para fazer
bem é uma obrigação moral.
Quem não sabe e não quer admi
tir que não sabe, mente. E ... lem
bram' fugir da mentira é a pri
meira lição. O profissional que se

descuida de procurar, constante
mente, sua própria competência
deveria ter vergonha na cara (2a
lição). É preciso uma campanha
de indignação (3a lição) contra a

incompetêncía instalada por aí.
Cinco lições de ética moder -

na! Lições simples, não? Concor
do que não são fáceis. Mas quem
disse que o simples tem que ser

fácil? Não sei se concordam,
mas, pessoalmente, acredito,
com a mais firme convicção, que
o mundo melhor que buscamos

depende de aprendermos e pra
ticarmos bem estas cinco lições.
Onde, quando, como, com quem
vamos aprendê-las? Por favor,
enviem sugestões.

Para conhecer mais sobre o

Instituto Cassuli, acesse o site:
www.institutocassuli.com.br.

JoãoArnoldo Gascho,
membro do Instituto Cassuli

EDITORIAL

Pontes
a edição do O Correio do Povo do últi
mo fim de semana, o ex-prefeito Moacir
Bertoldi e o atual secretário de Planeja
mento, Aristides Panstein, expuseram

suas versões sobre cinco pontes que sofreram
atrasos nos últimos três anos. Em dois casos _ a

.

obra ligando o Rau e o Amizade e a estrutura en

tre o Rio Cerro e o Rio da Luz pela SC-416 _ os

trabalhos foram abandonados no estágio inicial
e não há previsão para serem

retomados.
Problemas técnicos, inter

rupção dos serviços por cau
sa do excesso de chuvas e até
mesmo falta de vontade polí
tica da gestão que assumiu em
dar continuidade aos projetos
foram as justificativas mais
recorrentes durante a entre

vista, mostrando .que ainda
existe muita coisa a ser escla-
recida à população, que é quem paga as obras
executadas.

Cortada em suamaior área por rios emorros,

Iaraguá do Sul precisa de pontes para se desen
volver. Porém, nos últimos dez anos, nenhuma

grande obra do gênero foi construída e a tendên
cia é que a situação assim permaneça por tempo
indeterminado se não houver o planejamento

necessário. Mas vale lembrar que apenas cons

truir pontes não resolve o problema.
É preciso também aumentar o número de

ciclovias, implantar corredores exclusivos para
ônibus, planejar a. autossuficiência nos bairros
_ com serviços que evitem o deslocamento dos
moradores até o centro --e, principalmente, ga
rantir um transporte público de qualidade. Sem
linhas suficientes, preço adequado e um servi

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

ço que realmente atenda às
necessidades dos passageiros,
a tendência é encontrarmos

cada vez mais veículos toman
do conta das ruas.

O trânsito é conjunto de
uma série de fatores, inclusive
culturais. A falta de educação é,
certamente, causa da maioria
dos acidentes, mas não pode
mos colocar a culpa no moto

rista que, sem ter alternativa
mais viável, prefere se deslocar em veículo pró
prio para cumprir seus compromissos.

Que as explicações dadas pelo ex-prefeito e o

secretário de Planejamento sirvam como um ba

lanço para a administração municipal avaliar os
erros e acertos dos últimos anos e evitar que im

passes como os que temos acompanhado com

as pontes se repitam.

DO LEITOR

Desfazendo confusões
Nós,

da diretoria do Sinsep, estamos nomí
nimo surpresos com o desconhecimento
demonstrado pelo assessor parlamentar
da Câmara de Vereadores de Iaraguá do

Sul, Ambrósio Lino Becker, ao afirmar que está
confuso e desorientado em relação ao processo
de negociação salarial dos servidores públicos da

microrregião. A opinião equivocada enviada aos

órgãos de imprensa da região. Causou-nos estra

nheza os argumentos, haja vista que ele, como ex

sindicalista, deveria saber a diferença entre serviço
público e iniciativa privada. Imaginamos que ele
saiba que o servidor público não tem data-base

amparada pela lei e, se hoje existe namicrorregião,
é resultado da luta do Sindicato.

Em Corupá, a data-base do servidor é Iode

maio; Guaramirim, em Iode março; Massaran

duba, em Iode julho. Em Schroeder e Iaraguá do
Sul, a data-base foi fixada ernlv de abril.

Não queremos causar. mais confusão à pobre
mente de Ambrósio Becker, certamente atordoada

por tanto trabalho, mas sim esclarecer que a pre-" .

feita de Jaraguá do Sul, Cecília Konell, desrespeitou
os servidores e o Sinsep ao anunciar o reajuste no.

dia em que bem entendeu - não por acaso, um dia
antes da Assembleia. Mas, bem antes disso, já nos

encontrávamos em campanha salarial. O servidor
foi informado com a antecedência que julgamos
ser suficiente. Mesmo que o assessor da Câmara de

Vereadores de Iaraguá do Sul esteja desorientado, os
demais servidores do Legislativo jaraguaense, e toda
a categoria, estão muito bem informados. O Sinsep
deflagrou a campanha salarial em Iode fevereiro. A
Assembleia com os servidores de Jaraguá do Sul foi
convocada para o dia 25 de fevereiro, com distribui

ção de informativos em todos os locais de trabalho,
notadamente na Câmara de Vereadores. A pauta de

reivindicações aprovadapela categoria foi entregue à
prefeita no dia 28 de fevereiro.

A confusão na cabeça de Ambrósio Lino Becker
talvez ocorra por ele ter faltado à audiência que o

Sinsep manteve na Câmara deVereadores, dia Iode
março. Realmente, solicitamos aos vereadores que o
projeto de lei sobre o reajuste salarial aos servidores
não fosse à votação, até que a Prefeita se dignasse a

negociar com o Sindicato. E a estratégia surtiu efei
to. Q reajuste salarial ficou mantido em '7,5%, além
dos R$ 14 no valor diário do auxílio-refeição, mas o
sindicato assegurou outros avanços, como a reforma
do Plano de Cargos e Salários e do Estatuto do Ser

vidor, antes do final do ano, a revisão do Estatuto do

Magistério Municipal e melhores condições de tra
balho e saúde do servidor. O Sinsep continua firme
no propósito de organizar e mobilizar os servidores
municipais pormelhoria de vida.

LuizCarlosOrtizPrimo, presidentedoSindicato dos
'ServidoresPúblicosMunicipais deJaraguá doSuleRegião

, I ., , , .• I
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UnerjjPUC agora com outro nome
Centro Universitário - Católica de Santa Catarina também atuará em outros municípios
A partir deste mês, Santa
Catarina ganha novo

Centro Universitário, que
terá sede em Jaraguá do
Sul e Joinville, com foco na

formação humanista.

o dia 6 de abril, a marca
Unerj deixou de exis
tir e deu lugar ao novo

Centro Universitário,
denominado Católica de Santa
Catarina. A nova instituição terá
sua sede em Jaraguá do Sul, mas
em junho começam as obras do

campus de Joinville, que terá
cursos de graduação. A Ferj (Fun
dação Educacional Regional Ia
raguaense) continua como man
tenedora e conta com a parceria
da PUC/PR (Pontifícia Universi
dade Católica do Paraná).

De acordo com o vice-reitor,
Robert Burnett, o que motivou a

mudança na marca da instituição
foi a vontade de ampliar a atuação
para a região, aumentando tam

bém a qualidade. O presidente da

Ferj, Irmão Frederico Unterberger,
completa dizendo que amudança
também envolve a necessidade de

sobrevivência, pois o mercado de

Iaraguá do Sul é limitado e Ioin
ville possui um grande potencial.
"Quem não progride, não fica", diz
Unterbeger.

)
O secretário de Estado de In-

fraestrutura' Valdir Cobalchini,
visitou ontem a região e conver

sou com lideranças locais sobre

duplicação da BR-280 e a ajuda
financeira à Corupá.

Do prefeito de Guaramírím,
Nilson Bylaardt, o secretário ouviu
o pedido de duplicação do trecho
urbano da BR-280 em Guaramirim,
que não está previsto no projeto de

duplicação. De acordo com Bylaar
dt, essa reivindicação é feita pelos
prefeitos e empresários da região.
"Congestionamentos acontecem

em todos os horários", reclamou o

prefeito. A reação do secretário foi

positiva, pois afirmou que é uma
obra importante, que beneficiaria
toda a região. "O pedido se justi
fica, pois os congestionamentos
causam grande transtorno à cida-

EDUARDO MONTECINO

A mudança já vinha sendo

-_,".. /
:""

articulada desde o final de 2009, _/quando a Unerj firmou parce
ria com a PUC/PR, que tam

bém influenciou na decisão. A

aprovação para a construção do

campus de Joinville foi dada em
novembro de 2010. Segundo o

vice-reitor, a denominação ca

tólica foi utilizada para que a

instituição pudesse ingressar
na rede católica de ensino.

A reitora Pedra Santana Al
ves enfatiza a vocação huma
nista do Centro Universitário.
De acordo com ela, o diferencial
é formação do cidadão, pois to
dos os alunos serão' obrigados
a participar de projetos sociais.
"Professores

-

e alunos estão
aceitando muito bem a mudan

ça. Vai ajudar na qualidade do

ensino", garante a reitora.
Para Pedra, um dos maiores

benefícios com a mudança vem
da expectativa que os professo
res poderão trabalhar também
em centros como Joinville e

Curitiba. Segundo ela, pelo me

nos até 31 de janeiro de 2012 o

prédio da instituição não pas
sará por mudanças na estrutu

ra. Por enquanto, também não
está prevista a implantação de
novos cursos.

• Alexandre Perger
redacao@ocorreiodoplivo.com.br Prédio da antiga Unerj recebe nova pintura, que ajudará na identificação da marca da instituição

AGILIDADE NA DUPLICAÇÃO DA BR-280 FOI UMA DAS REIVINDICAÇÕES

Prefeitos solicitam verba para a região
de. Não háoutra solução se não
aumentar a capacidade da rodo
via" afirmou o secretário.

Em relação à duplicação do
trecho da BR-280 que vai de
São Francisco do'Sul a Jaraguá
do Sul, Cobalchirii afirmou que
está cobrando uma posição do
Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transpor
tes), para que o. órgão republique
o edital e a obra possa iniciar.
"Amanhã mesmo vou à Brasília
conversar com o presidente do
Dnit e com o Ministro dos Trans-

portes, para cobrar uma posição
em relação a essas e outras obras
do estado", garantiu o secretário.

Para ajudar na reconstrução
de alguns pontos de Corupá, o

prefeito Luiz Carlos Tamanini so
licitou verba de R$ 2 milhões ao

secretário. Se vier, o dinheiro será
utilizado na. construção de duas

.

pontes, na pavimentação de duas
mas e no término da obra de liga
ção. entre Iaraguá do Sul e Com-o,
pá, via bairro Itapocu. Cobalchini
também participou da plenária
da Acijs/Apevi na noite de ontem,
onde fez um relato sobre as ações
do governo do Estado na região.

Cobalchini (E), junto com o

deputado estadual Paulo
Chiodini e o prefeito de

Guaramirim, Nilson Bylaardt
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Universo TPM

Elijane Jung

im, meu pitchuquinho! Qué papazinho na boquinha, qué?
Hum, gotô? Vem cá com tua fofozinha vem ...

"

Tá, vocês já de
vem ter visto algum casal se tratando assim, feito dois bebês

...� bobões. E não é que saiu um estudo sobre esse comportamen
to entre casais?

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos e publicada no livro Per
sonal Relationships diz que 75% dos casais agem assim nos momen

tos de intimidade. E parece que os que agem assim têm uma vida
'

.
sexual mais intensa e satisfatória, justamente por que "brincar" de
bobinho aumenta a intimidade ... Agora, faz gugu dada, faz!

"/

r r-

Brincandinho

Mais do mesmo
Olhei o marrom fabuloso na

mão de uma amiga e quis saber que
esmalte era aquele. Resposta rece

bida: Boca de Sino, da Impala. Eu já
tinha ouvido falar, mas não cheguei

a pesquisar, até por que, das coisas
que mais falo aqui, uma delas é es

malte. Curiosa, procurei no tio "Gu
gou" e encontrei as cores da coleção
70'S. São cores bem lindas com no-

CTRl C + CTRl V

T
Ler alguns comentários nas

notícias de grandes sites. Mais re
centemente, sobre a tragédia em

realengo, é insana a quantidade
de comentários dos internautas,
fazendo apologia ao preconceito
racial, deixando opiniões nojen
tas, que' chegam a me horrori
zar. Tudo bem, a gente sabe que
o preconceito racial existe. Não

podemos enfiar o bom senso da
'

igualdade goela abaixo nas pes
soas. Mas o que não dá pra acei
tar são os pensamentos exter

nando esse racismo. Isso é "treva!

mes inspiradores: Camelo, Hippie,
Figa, Boho Chie, paz e Amor, Love
Story e Batata Rosa. Com tanta no-

.

vidade em esmalte, eu quero pintar
umaunha de cada cor...

.....&.�E5W4lRI�!

É O FLASH
Colocar SarnI de vodka e SarnI.

de xarope de maçã numa coque
teleira. Agitar bem e despejar,
coando, numa taça geladinha.
Depois, completar com refrige
rante tipo soda. Flash: um Apple
Martini. Basicamente, Martini
é simplesmente aquela bebida

que você compra em litro e bebe,
sem nenhuma preparação, tal
vez, uma cerejinha. Dry Martini
é essa mesma bebida, com ingre
dientes extras, ou então, outras
bebidas preparadas e com gos
tinho parecido. Gostosuras flash!

TRICOTANDO

I �. trailer ,dÓ filme "''Se
'Beber, Não Case 2"/foi I

vetado nas salas de cinema
americanas.Só por'isso, já,
dá para i1;nagil1ar o que venr
pç>r aí. De boa? Eu gostei

'

muito do primeiro filme.
Zach Galifianakis e aquela
balançadinha no cabelo ... é'
prarirmuito!

.

• Parece queanda rolando
um boato de que o Brad anda
deixando Angelina de lado.

I·
BISCOITO
DA SORTE

I� O ciúme leva

I você à solidão.

Palavra de
homem

"

...0 que mais mete

medo em um macho?

Quando a costela ama

da' diz: "Benhê, vou jo
gar uni tarô!" ou quan
do a mesma linda e

desalmada grita aos qua
tro cantos do universo:

"Amorrrr, vou voltar pra
análise!?" E quando são
as duas propostas ao

mesmo tempo? Sim, exis
te uma terceira. opção da
mais alta periculosidade:
quando a mulher muda
do dia para a noite o ca

belo, a pele, os peitos, o

guarda-roupa. Mas, cá
entre nós, não espalha, é
tão linda essa, revolução
permanentel...

"

(Xico Sá,
'

colunista do Yahoo)

'. iI
...Lembra das flores que

você regou, a primeira vez que
. vocême beijou dizendo pra '

,

eu deixara chuva chover? Se

aquela rosa que desabrochou
não sabe viver longe do

'

seu amor, então venhame
. molhar... Fazer a chuva chover"

.

(Paula Fernandes)

��l\1í���'
�l_ .'
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

" �,U:j
Escritores, além de pesquisa documental, contaram com relatos de quem conviveu

com Emílio da Silva e viu o museu se desenvolver, como Amadeus Mahfud (E)

DOISLI
,

HISTORIA
Lançamentos serão hoje à noite no Museu Emílio da Silva, enriquecendo a história da região
JARAGUÁ DO SUL

Um menino de beira
de linha. Um professor
pioneiro em novos

métodos de educação. Um
pesquisador, um político
integralista, um cartógrafo
e um músico. Acima de
tudo, porém, um curioso.

ualquer uma das expres
sões acima pode definir

pelo menos uma parte de
......., Emílio da Silva, uma das

figuras mais importantes para ,o
desenvolvimento do Vale do Ita

pocu. Apenas o conjunto de to

das elas, no entanto, é que pode

se considerado um breve vis
lumbre de quem realmente era

e o que significava o homem que
atendia por esse nome.

É com a consciência da

grandiosidade dessa figura his
tórica que o escritor José Alber
to Barbosa lança, hoje, o que
ele chama de "semente de uma

pesquisa que precisa ser conti
nuada: o livro "Emílio da Silva
e seu século", uma compilação
de dados com 870 páginas que
teve início nas conversas do au

tor com o próprio biografado,
nos tempos em que Barbosa
ainda trabalhava como promo
tor de justiça em uma sala que,
coincidentemente, tornaria-se
o setor administrativo do Mu
seu Histórico Emílio da Silva.

.

Na época, José Alberto Bar
bosa escrevia artigos sobre a

toponímia (estudo dos nomes

próprios) da região nó jornal
O Correio do Povo. A partir da
publicação desses estudos, que
chegavam a ocupar diversas pá
ginas da publicação, o próprio
Emílio da Silva passou a visitá
lo com frequência. "Foi por vol
ta de 1973, 1974, logo depois
que voltei definitivamente para
Iaraguá do Sul. Ele me procu
rou porque gostava de colabo
rar, tinha diversos documentos
e sabia muitas coisas, de tanto

conversar com as pessoas", re
lembra o autor.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Na época, a intenção ainda não era

escrever uma biografia sobre Emílio - a

ideia é recente, e começou a ser colocada
em prática somente em 2006. "Tenho vá
rios outros livros em andamento, que me
são cobrados, e não escreveria a história
de Emílio agora. Acabou acontecendo

por insistência do Ademir (Pfiffer, histo
riador e pesquisador) e do Carlos Hum
berto Corrêa, presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Santa Catarina,
do qual faço parte", relata Barbosa.

Para a pesquisa estar completa, fo
ram cerca de 185livr.os consultados dire-

tamente e 41 entrevistados; As principais
fontes, no entanto, foram - além de Ade
mir pfiffer - a também escritora Alcioní
Macedo Canuto e Amadeus Mahfud,
considerado parte da história viva de Ia
raguá do Sul. A intenção, desde o início,
foi escrever todo o livro sozinho, apesar
da grande ajuda e da complexidade da
tarefa. "O livro tem a minha cara. É por
isso que eu não quis uma parceria. Além
do mais, meus pensamentos se afinam
muito com os de Emílio, e queria contar
a história a partir de minha própria pers
pectiva", justifica o autor.

Memória...
Um museu

e a história
Autores e organizadores: Al

cioní Macedo Canuto, Amadeus
Mahfud, Eliza Ressel Díefenthã
ler, Ivana Aparecida Costa Ca

valcanti' Sidnei Marcelo Lopes.
Design Editora, 200 páginas, de
zembro de 2010.

EmOio da Silva
e seu século

Autor: José Alberto Barbosa.

Design Editora, 870 páginas, fe
vereiro de 2011

Amadeus, alémde colaborarcomo livro de

Barbosa, foi também o idealizador da publi
cação que será lançada juntamente com Q
primeiro livro na noite de hoje, "Memória...
Um museu e a história". A publicação, dedi
cada especialmente às crianças, não poderia
terum objetivomais nobre: despertar o inte
resse pela conservação da história regional
e trabalhar pela própria conservação que,
segundo Mahfud, não é tão intensa quanto
deveria '� memória é preservada apenas em
certos termos. Falta assistênciaem algunspon
tos essenciais, como o próprio prédio do Mu
seu, por exemplo, que está com algumas gotei-

rasoAlém disso, omaiorvalor é dado por quem
temmais de 50 anos- épreciso despertá-lo nos
mais jovens", afirma o pesquisador.

Além de detalhes sobre Emílio da Silva
e o museu municipal que leva seu nome

- criado em 1971 com o nome de "Museu
Histórico de Jaraguá" e transferido em

2001 para o prédio atual, onde ficava a an

tiga Prefeitura - o livro tambéin resgata a

história dos imigrantes, traz reflexões sobre
o patrimônio cultural da cidade e também
um breve histórico sobre os outros museus
da cidade, como o MuseuWolfgangWeege,
Weg e o FEB - Museu da Paz.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pais e estudantes
criticammerenda
SDR diz que vai exigir explicações da empresa responsável
JARAGUÁ DO SUL

Remanejamento de pessoal
e substituição de cardápio
causaram queixas de
pais e alunos sobre as

merendas servidas na

Escola Giardini Lenzi.

orfalhas no serviço prestado
....pela Convida Alimentação

SIA, os alunos tiveram aten

dimento precário e comida
fora do dia na quinta e na sexta-feira

passadas. Na tarde de quarta-feira,
a falta de uma das três merendeiras
deixou os alunos comendo bola
chas e sanduíches frios.

De acordo com o diretor da es

cola, LeopoldoDiehl, amerenda fal
tou por apenas um dia. "A situação
voltou completamente ao normal
na sexta-feira, só na quinta houve
faltá', afirmou. Ontem, a diretoria
não permitiu a entrada da equipe
de reportagem na escola.

A dona de casa Regina Alves
Vieira, mãe de uma aluna, conta
uma versão diferente. "Faz três
semanas já que minha filha diz

que não estão servindo a meren

da. Até sexta feira não tinha me

renda, só' bolacha e sanduíches

simples"; contou. De acordo com
a dona de casa, os pais já falaram
com o diretor, mas nada pode ser
resolvido pelo fato de o serviço

EDUARDO MONTECINO

Cardápio na Giardini Lenzi sofreu mudanças e desagradou os alunos

ser terceirizado.
Conforme a gerente de Educa

ção da SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional), Deni Ra

teke, o problema principal é a falta
de pessoal. "A empresa já teve pro
blemas de remanejamento e falta
de merendeiras antes e substituiu
o cardápio desta vez, o que não é

permitido pelos termos do edital
de serviço", admitiu.

A gerente disse que tinha co

nhecimento apenas sobre a fal-

ta de merendeiras na quinta e

sexta-feira, e não em outros dias
e garantiu que já está tomando as

providências necessárias para que
o problemanão volte a acontecer.

"Vamos marcar uma reunião com'
a Convida para resolver o proble
má', disse. Ontem, os responsáveis
pela Convida não foram localiza
dos para falar sobre o assunto.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

DENÚNCIAS NA DUARTE MAGALHÃES SÃO INVESTIGADAS

SDR abre sindicância
A SDR (Secretaria de Desen

volvimento Regional) informou
que deve abrir uma sindicância
nos próximos dias para investi

gar denúncias de irregularida
des na Escola Estadual Duarte

Magalhães, na Barra do Rio Cer
ro. A afirmação é da gerente de

Educação, Deni Rateke. "Nós só

esperávamos a confirmação do
secretário (de Desenvolvimento
Regional, Lia Tironi) para-apro
var a abertura da sindicância",
justificou.

A situação foi divulgada pelo
O Correio' do Povo no dia 29 de

março. Os professores alegam ser

.
'

. alvos de assédio 'moral por parte.

------���---------�--�--��-----------�-----

da diretoria e afirmam terem

sido forçados a aprovar alunos
com aprendizado insuficiente

para manter posições da escola.
A coordenadora regional do Sin
te (Sindicato dos Trabalhadores
em Educação), Mislene Pickius,
afirmou ontem ao O Correio do
Povo que levará o caso para oMi
nistério Público.

Ontem, a diretora da escola,
Rosangela Hansen Kreutzfeldt,
não foi localizada para falar so
bre o assunto; Porém, na repor
tagem publicada há 15 dias, ne
gou as acusações e afirmou que
as denuncias seriam motivadas

por interesses políticos .

,

_____J_J... ���f�� -. _

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°: 63/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO EM
CARÁTER CpNTINUADO DE REPOSiÇÃO DE LAJOTAS, PAVER E PARA
LELEPíPEDOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 12/04/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 27/04/2011 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: wwwsernaejs.com.br; Esclarecimentos adi
cionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00.

Isair Moser - Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

AACREVI-Agência de Crédito do Vale do Itapocu, pelo presente edital, con
voca todos os seus associados para Assembléia Geral Ordinária, que realizar
se-à no dia 29 de Abril de 2011 às 17 horas em primeira convocação ou às 17
horas e 30 min em segunda convocação, com qualquer numero de associados
presentes na forma estatutária, tendo como local a Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, número 776, sala 01, centro, na cidade de Jaraguá do Sul, SC
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. EXAMINAR E VOTAR O RELATÓRIO ANUAL DA ACREVI, O BALANÇO
ANUAL. AS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADAS DO
PARECER DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA EXTERNA, ENCER
RADAS EM 31/12/2010;
2. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2010;

Valério Junkes - Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDEMI1VADOBRASIL-ESTADODESANTACATARlNA

Tabelionato do Município eComarca deJaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonsecan° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 174674/2011 Sacado: C3 TRANSPORTES crDAME Endereço: R: ERWINO MENEGOITI 171 - CHICODE
PAUIA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: BANCOVOTORANTIM SA Portador: UNI(COMERCIAL IMPO
Espécie: DMI - N°Titulo: 35685-2/6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 792,00 - Vencimento: 22/03/2011

Apontamento: 174644/2011 Sacado: DIOGO E.RITA COMERCIO DE MODAS Endereço: R PREFWALDEMAR GRUBBA
5249 SL8 - CENrENARIO - Iaraguá do'Sul-Sf - CEP: 89256-502 Credor: BANCO MERCANIlLDO BRASIL S/A Portador:
PURA MANIA CONFECCOES IlDA Espécie: DMI - N° Titulo: 007975/05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 869,40 -

Vencimento: 24/03/2011

Apontamento: 174595/2011 Sacado: ENGElAST IlDA EPP Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 83 - IlHA DA FIGUEIRA
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor:UNI(COML IMP E EXP IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 38156-1Il
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.653,32 - Vencimento: 23/03/2011

Apontamento: 174516/2011 Sacado: EPISTEME EVENTOS ETURlSMO IlD Endereço: RUAPADREAlDISIOBOEING 742
- VIlA lAlAU - JARAGUADO SUL - CEP: - Credor: BANCO SAFRAS/A Portador: NOVAERA IlDAME Espécie: DSI - W
Titulo: 474777405 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$15.5oo,00 - Vencimento: 20/02/2011

Apontamento: 174728/2011 Sacado: ESPACON CONFECCOESIlDAME Endereço: RUAJOSETHEODORORIBEIRO 3860
- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor:TEXTILFARBE IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1021134C - Motivo:
falta depagamentoValor: R$1.203,03 - Vencimento: 19/0112011

Apontamento: 174729/2011 Sacado: ESPACON CONFECCOES IlDAME Endereço: RUAJOSETHEODORORIBEIR03860
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: TEXTIL FARBE IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1021134D - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.203,03 - Vencimento: 08/02/2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------�------------------------------_---------

Apontamento: 174714/2011 Sacado: EVARISTO KlATKOWSKI JUNIOR Endereço: RUA CARLOS MAYER 165 - JARAGUA
DO SUL - CEP: - Credor: PARIWITO COMMATCONSTRUCAO crDAME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 840/3

•
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.570,65 - Vencimento: 25/03/2011

Apontamento: 174749/2011 Sacado: FABIANO OSMAIRKLEIN Endereço: RUAJOAO KLEIN 133 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
- Credor: SILVANA CARVAIRO ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 002921 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
273,40 - Vencimento: 31/03/2011 r

Apontamento: 174787/2011 Sacado: FARMASCHOPPING LIDA Endereço: A\!.GETUUO VARGAS 268 - CENTRO - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANAREllO cr Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
955366001-Motivo: falta de pag�entoValor: R$1.093,49 - Vencimento: 28/03/2011

Apontamento: 174788/2011 Sacado: FARMASCHOPPING LIDA Endereço: A\!.GETULIOVARGAS 268 - CENTRO - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: DISTRIBUIDORA F PANAREIlD If Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
952186001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 940,06 - Vencimento: 28/03/2011

Apontamento: 174492/2011 Sacado: GRAN RAMA INCORPORADORA IlDAME Endereço: AV PREFElTOWALDEMAR
GRUBBA, 1389 SL 02 - JARAGUADOSUL - CEP: 89256-500 Credor: BAKOF I E C DE FIBERGLAS IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 027610-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,59 - Vencimento: 27/03/2011

Apontamento: 174742/2011 Sacado:GUINDAZANI GUINDASTES EEQUIP.HD IlDA Endereço:RANTONIOTOBIAS 71-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: SPIlliOD INDUSTRIAECOMPONENTES RODOVIAR Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1000000190 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 945,00 - Vencimento: 17/03/2011

Apontamento: 174619/2011 Sacado: IPKCARIMBOS E IMPRESSOS IlDAME Endereço: RUAOUVIO DGOS BRUGNAGO
642 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: REUNIDAS TRANSP RODOVDE CARGAS SA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 859210-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 43,81 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 174546/2011 Sacado: JOAO ALBINO SCHREIBER Endereço: PREFEITOWAlDEMAR GRUBBA 4955 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA crDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8028
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 820,13 - Vencimento: 31/03/2011

Apontamento: 174350/2011 Sacado: M2 INCORPORADÓRA DE BENS IlDA Endereço: LUIZ SATLER 106 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89260-170 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: PlNHElRINHO TRANSPORTES E
WGISTICA ITDA Espécie: DMI - WTitulo: 8060 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 522,00 - Vencimento: 25/03/2011

Apontamento: 174698/2111 1 Sacado: MARCONDES DEALENCARPOIZINME Endereço: RUAAFONSOBARTEL 233 - JA
RAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: FERRAMENTAS GERAISCOMERCIOEIMPORIACAO SA Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 214931-21- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.339,10 - Vencimento: 02/04/2011

Apontamento: 174719/2011 Sacado: PERSIANAS ENGLER IlDA Endereço: RUANEYFRANCO 27 - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89256-050 Credor: DESTRAIND DEPlASTICOS IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1931-1-Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 67,70 - Vencimento: 16/02/2011

Apontamento: 174628/2011 Sacado:VAlDEMARDAlSOQlliO Endereço: RUARODOLFOHEFTER 054 - VIEIRAS - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor:AFlACAODE FERRAMENTAS GG IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1256 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$I65,OO - Vencimento: 25/03/2011

Certifico; que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povd', na data de 12/04/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de abril de 2011.

\

ManoelGustavoGriesbach
. Tabelião Substituto .

Total de títulos publicados: 18
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Proposta pelo desarmamento
Presidente do Senado apresenta hoje projeto para realização de novo referendo

CAMPANHA PODE
TER MUDANÇAS

Diante da tragédia
na Escola Municipal
Tasso da Silveira, o
presidente do Senado,
José Sarney (PMDB-AP),
vai apresentar nesta
terça-feira aos líderes
partidários proposta
para a realização de um

novo referendo sobre o

desarmamento.

A
ideia é debater com os

líderes a votação de um

projeto de lei que esta

beleça nova consulta à

população sobre a proibição de
vendas de arma de fogo no país.
Na última sexta-feira, a OAB (Or
dem dos Advogados do Brasil)
defendeu a retomada da discus
são sobre o desarmamento e su

geriu a convocação de um novo

referendo.

Sarney afirmou que a inten

ção é votar de imediato a ma-

téria. "Desde o princípio, tenho
dito a vocês que acho possível e
acho que temos que tomar uma

iniciativa nesse sentido. Vou tra-
tar disso na próxima reunião
com os líderes dos partidos para
ver se nós imediatamente temos

condições de votar uma lei mo
dificando o que foi decidido no

referendo, e fazendo um novo re

ferendo", afirmou o parlamentar.
Em 23 de outubro de 2005, foi

realizado um referendo sobre o

tema. A maioria dos votantes (59
milhões de pessoas, o equivalen
te a 64% dos votos válidos) optou
por não proibir o comércio de ar
mas e munições.

O 'presidente do Senado tam
bém apoiou a proposta do mi

nistro da Justiça, José Eduardo

Cardozo, de debater com orga
nizações não governamentais a

antecipação da Campanha Na

cional pelo Desarmamento, pre
vista para junho. Segundo ele,
toda iniciativa para promover e

criar a consciência contra o de
sarmamento é bem-vinda.

PREVISÃO DO TEMPO

NO�TE COM
rJHU'VA
Sol em todas as regiões
de SG, com aumento de
nebulosidade nas regiões
do Planalto Sul à Grande
Florianópolis e chuva à
noite nas demais regiões.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 29°C

QUARTA

ÔMíN: 17°C
'MÁX: 30°C

QUINTA
-:��.'-.MíN: 19°C ( )

MÁX: 32°C '.., ....
lD,_..,..fI",,,, ...,,,,i

SEXTA

OMíN: 22°C
MÁX: 31°C

WI� I @ @ wr'� Ilflj ��.� /8"111 IHI
®�dl$ ru U,@J�Jn"II/jIII,��,.,,11'

Chuva adiada para
esta semana

As fortes chuvas que estavam

previstas para este fim de sema

na que passou ainda devem cair,
mas ficam agora na expectativa
de distribuírem-se ao longo da

semana, ou concentrarem-se no

próximo fim de semana.

â0ôG_
Pal'cialmente Nublado Instave! Chuvoso Tróvoada

f�ubtado
fllso!m'ado

, ��'"'"\0",.,
oorEm m fl"'! i»u» jP� '%

I� ,,:"r�� 1PJJfU,::', @ I�j ,�,,,W mUPl lijl_,,,,,,,,�,,
�"\

Após mau tempo, <. �tO� •
ai· � 9° 18°

taç:�;�.:o1�:�7al:��: <:':��(,:,A,�l,�.M.ma leva de chuvas fortes do ano, --�''''''',,,,.JiI1'''' "�._�,_
..

a tendência é que o tempo em

Santa Catarina se estabilize, com
chuvas mais fortes no litoral, e

grande variação de temperatura.

A Ong Viva Rio vai sugerir ao
governo federal que pague pelas
munições, e não apenas pelas
armas, a serem recolhidas na

campanha do desarmamento
deste ano, que inicialmente esta

va marcada para junho, mas será
antecipada. Uma das ideias é in
cluir chips nas armas ainda nas

fábricas.
Houve uma queda no núme

ro de armas entregues pela po
pulação. Na campanha de 2008

e 2009, que teve a participação
apenas da Polícia Federal, o go
verno retirou do mercado apenas
30 mil armas. Entre 2004 e 2005,
quando ONGs, igrejas e as polí
cias participaram da campanha,
459 mil armas foram recolhidas.
ParaAntônio Rangel, um dos co- .

ordenadores do Viva Rio, o fra
casso se explica porque muita

gente ainda tem receio de entre

gar armas diretamente à polícia.

FASESDA LUA

••1
-

"-'. �_ ��,::. :.�_,_"
'.

Sarney quer nova consulta sobre proibição de armas de fogo no país

/

I
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Pol[cia·na rua
" '

nteressante a campanha de algumas
lojas de Balneário Camboriú que co
locàram manequins na vitrine ves

tindo camisetas "Polícia na Rua Já".
Esta é uma iniciativa que também cabe
em Jaraguá do Sul, pois precisamos con
ter a violência enquanto ainda é tempo.
O efetivo local é um dos menores por ha
bitantes no Estado.

lez a lez e Udesc
A grife de Guaramirim está apoiando o

trabalho de duas estudantes da Udesc que
estão desenvolvendo estampas que serão

apresentadas no Santa CatarinaModa Con

temporânea - SCMC -, que acontece no dia
21 de maio em Balneário Camboriú. São di
versas as empresas da região que estão tra

balhando em parceria com instituições de .

ensino, incentivando novos criadores.

Ponto eletrônico
Em audiência pública da Comis

são de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio da Câmara dos

Deputados, Carlos Amorim Ir, repre
sentante da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT - confirmou

que a entidade não dispõe de qualquer
norma que possa reger o funcionamento
dos aparelhos eletrônicos de' registro do

ponto. Esperamos que a racionalidade

possa iluminar algumas mentes e sua

obrigatoriedade nos polêmicos moldes

seja definitivamente revogada.

Prêmio Weg de
inovação tecnológica
A chave do sucesso de toda grande em

presa está na capacidade de inovar e investir
em tecnologia. Pensando nisso aWeg acaba
de lançar o lo PrêmioWeg de Inovação Tec

nológica, com o objetivo de incentivar o

desenvolvimento de soluções inovadoras

para as áreas em que atua: Motores Elétri

cos; Automação de processos Industriais;
Geração, Transmissão e Distribuição de

energia e Tintas Industriais. O concurso,

direcionado a alunos de cursos superior
e técnico, vai distribuir mais de R$ 50 mil
em prêmios para os melhores trabalhos
nas categorias Inovação em Produtos; No
vas Aplicações e Processos de Produção.
As inscrições podem ser feitas através do

. - - site:·www.weg.net/inovacao até o dia 16/5.
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Mercado Regional

Lourival Kàrsten

Safra agrícola
Os últimos números do IBGE apontam para uma

safra recorde de 155,6 milhões de toneladas. Apesar
das diversas perdas de safra por causa de desastres
naturais a safra deverá ser 4% superior aos 149,7 mi
lhões de toneladas da safra anterior, Pelo que se pode
observar, o "motor" das exportações brasileiras conti
nua operando a todo vapor.

Tecnotêxtil Brasil 2011
Acontece em São Paulo, de hoje até o dia 15, esta feira

que reúne os principais fornecedores de equipamentos
para a indústria têxtil. Uma oportunidade para conhecer
novos lançamentos.

Primavera está no ar
No último fim de semana, corp. temperatura

na casa dos 15° positivos, neste píer no lado Mi

chigan onde há poucas semanas existia apenas
neve e gelo agora são 0S pescadores que aprovei
tam o dia de sol.

M,ais IOF
.

Entre as tentativas governamentais de conter a in-

flação, aconteceu a elevação do IOF nas operações de

crédito de pessoas físicas de 1,5% para 3% ao ano. O

mercado está estranhandomuito estamedida, pois está
focando no consumo de bens duráveis quando o. valor

peso na inflação está vindo dos alimentos e serviços.
Entre os serviços, estão saindo os reajustes da energia
elétrica nos diversos testados que vão pressionar ainda
mais a inflação. Claro que existe um alvo que e o alto
endividamento da população, mas isto dificilmente será

conseguido com este modesto aumento no IOE Tem

muito mais cara de aumento disfarçado de impostos .

Foz do Itajaí-Açú
A dragagem do rio Itajaí-Açú que deverá ampliar

o calado de 11,3 para 14,5 metros, beneficiará direta
mente o porto público, aAPM Terminais, a Braskane,
Trocadeiro, Poly e Teporti além do terminal de Na

vegantes. A Portonavi é hoje quem mais movimenta
conteiners no Estado. O pátio de conteiners de Itajaí
passará de 10 mil metros quadrados para 50 mil me
tros quadrados, o que poderá alterar o ranking e nesta

disputa também entrará Itapoá. Quem ganha são as

empresas e certamente empresas de outros estados
considerarão amudança para cá.

Viagem à China
Uma missão empresarial do

Brasil à China quer aumentar a ex

portação de produtos com maior

valor agregado ao país asiático. Sob
a liderança da CNI (Confederação
Nacional da Indústria), um grupo
de 237 empresáriosvaiacompanhar
a presidente Dilma nas reuniões de

negócio. O presidente da Fiesc (Fe
deração das Indústrias), Alcantaro
Corrêa, e o diretorda entidade, Henry
Quaresma, integram a comitivabrasi
leira e têm como principal expecta
tiva abusca de acordo paraelevar os

embarques catarinenses de carne.

LOTERIA

07 - 19 - 46 - 69 - 73

01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 09 - 11 - 12 - 16
17 - 18 - 20 - 21 - 24

1 ° 11.590 1.000.000,00
2° 28.841 24.000,00
3° 06.725 14.500,00
4° 78.183 14.000,00
5° 26.786 12.240,00

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 0,6295

11.ABRIL.2D11

11.ABRIL.2D11

E'STADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO'
Comarca de Jaraguá do Sul/2°Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87 Vila Nova - CEP 89.259-300, J
aragua do Sul-SC -

E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Francielli Stadtlober Borges Agacci
Chefe de Cartório: Bernadete da Rocha Arenhart

EDITAL DA CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 45 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n° 036.08.006932-6

Exequente: Idecom Identidade Corporativa Comunicação Visual Ltda.
Executado: Cládio Wagner de Araújo - FI

Citando (a) (s): Cláudio Wagner de Araújo - FI, Rua Rio de Janeiro, 308, Centro, Londrina-PR.
Valor do Débito: R$44.674,59. Data do Cálculo: 16/06/2008. Por intermédio do presente,

a(s) pessoa (a) 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, em 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar

(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais.
Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado.O executado

poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar

do término do prazo da citação.E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e ter

ceiros, foi expedido o presente edital, o qual será fixado no local de costume e publicado 1

vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 13 de janeiro de 2011.
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VI OVA

Obra embargada após
protesto demoradores
Segundo secretário deAdministração, proprietário terá de realizar adequações

�

JARAGUÁ DO SUL

Na última sexta-feira,
a Prefeitura decidiu
suspender uma obra
após manifestações da
comunidade.

a mobilização da Asso

ciação de Moradores do
bairroVila Nova conseguiu

..... paralisar o andamento de
uma construção particular em fase
de terraplenagem nos fundos da

IgrejaNossa SenhoraRainha daPaz.
A decisão de embargar a obra foi da
prefeitaCecília Konell.

O secretário da Administra

ção' Ivo Konell, informou que a

Fujama (Fundação Iaraguaense
do Meio Ambiente) autorizou
a realização da obra no final do
ano passado.

Porém, os moradores recla
maram que os trabalhos no local
estavam colocando as moradias
da redondeza em risco, pois exis
te a possibilidade de haver des
lizamento de terra naquela área,
que fica em um morro.

"Legalmente e tecnicamente

a obra poderia ser realizada, mas
faltou bom senso à Fujama ao

autorizar os trabalhos", ponde
rou o secretário, referindo-se aos

casos de deslizamentos registra
dos no município em 2008.

De acordo 'com Konell uma
reunião entre as partes envolvi
das - Associação de Moradores..
proprietário do imóvel e Prefeitu
ra - foi realizada esta semana com

resultados positivos. "Uma nova

avaliação será feita no local e o

proprietário do terreno terá que
fazer algumas correções. A obra só
terá continuidade se não oferecer
nenhuma espécie de risco para
aquela comunidade", afirmou.

-

SOLUÇA0 PARA
OS ALAGAMENTOS

O secretário informou ainda

que, no prazo de duas semanas,
terá início a instalação de uma

galeria na rua 25 de Julho. Ela
deverá medir 2,50m x 1,80m, em
um investimento' de R$ 700 mil.
"Será o fim dos alagamentos na
quele bairro", garantiu.Konell..

"
Legalmente e

tecnicamente a obra
,

poderia ser realizada,
mas faltou bom senso

à Fujama .ao autorizar
os trabalhos.

IVO KONELL, SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

"
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA

Céu de brigadeiro
céu de brigadeiro desses dias 6, 7 e 8 de
abril, o sol quente e brilhante de início
de outono estão belíssimos. Apesar de

..... ter havido muitas tempestades com

enchentes e tragédias tantas em vários esta

dos nos últimos tempos - no início da sema

na mesmo houve chuva, vento e granizo em

cidades do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa
Catarina, Minas - o tempo dá uma trégua e o

mundo fica bonito outra vez. A passarinhada
vem cantar à minha porta,
entra na minha cozinha e

vem me dizer que a natureza

ainda acredita em nós, seres
humanos, que talvez ainda

possamos nos redimir. Sabe
remos entender o recado?

- E a imagem do céu azul
invade os meus olhos e mi
nha alma capta esse quadro
de beleza ímpar para que,
mesmo que mais para fren-
te haja nuvens e vento, eu possa ter a paz e a

serenidade gravados em meu, coração. Para
poder enfrentar a diversidade que eu mes

mo provoquei.
Temos tido alguns dias lindos, mas não

posso me enganar e achar que daqui para
a frente tudo será claro e azul, que os erros
que cometemos até aqui não compromete
rão nosso futuro. Preciso aproveitar os bons
dias para refletir minhas ações e procurar
mudar meu comportamento, no sentido de

não agredir mais o meio ambiente, de não

poluir a natureza.
Porque o tempo está furioso com o des

caso de nós, filhos da Terra, que renegamos
a Mãe Natureza e estamos destruindo o pla
neta. As amostras da indignação de uma for

ça maior que rege os destinos de tudo já são
. bem visíveis. Saberemos codificar a mensa

gem a tempo de reverter o processo?
Queria poder apenas cantar a beleza dos

dias, sem me lembrar que
em outros lugares o dia foi
bem diferente, com p�ssoas
desabrigadas, casas destru
ídas, pessoas mortas. Mas

por mais que eu não tenha
sido atingido por vento,
chuvas torrenciais que pro
vocam enchentes e desliza
mentos, raios e trovoadas, a
dor daqueles que passaram
e estão passando por tudo

isso dói em mim 'também.
Quisera poder dar àquelas pessoas atingi

das pelo mau tempo um pedacinho do meu

céu azul, para amenizar a dor de suas perdas,
para dar-lhes esperança no amanhã. Então di
vido o céu de brigadeiro e a responsabilidade
de cuidar melhor do lugar onde vivemos, para
que a natureza volte a se tranquilizar e não

precise mais se indignar conosco.

Essas duasmeninas foram largadas na rua e foram encontradas pelo
Aguinaldo e pela Viviane, que não tem como ficar com elas. São pequenas,

calmas e dóceis. Contato pelos telefones 3376-6022 ou 8427-5881

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
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 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 - jodos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Range (Dub) (15h - todos os dias)
• Bruna Surfistinha (Nac)
(17hl0, 19h20, 21h30 - todos os dias) • Cine Garten 3

• Rango (Dub)
(14h15, 16h45 - todos os dias)
• Mistério da rua sete (Leg)
(i9h20, 21h50 - todos os dias)

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

• O Ritual (Leg) (16h40, 21h20
- todos os dias) • Cine Garten 4

• Sem Limites (Leg)
(14h30, 17h, 19h10, 21h30 - todos os dias)JOINVILLE

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

• Cine Garten 5
• Sucker Punch - Mundo Surreal (Leg)
(13h45 - todos os dias)
• Sexo sem Compromisso (Leg)
(16h15, 18h45, 21hl0 - 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)

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com
• Cine Garten 6 (3D)
• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h - todos
os dias)

• Rio (Leg) (22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
-. Fúria sobre rodas (Leg - 3d) (14h20, 16>h50,

19h20, 21h40 - todos os dias)

BLUMENAU

LANÇAMENTOS • Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Nicolau afirma que as mortes em Ribeirão têm

o objetivo de prejudicá-lo. Joca fica deitado no telha

do da casa, imóvel; esperando que a polícia vá em

bora. Lincon pede que André deixe a casa de Ajurica
ba, pelo menos até o bebê nascer. Marisa confessa

para Vera seu arrependimento de ter se casado com

Querênclo. Flores fala com Sereno que já tem infor

mações sobre a renúncia do vice-presidente do Bra
sil. Arminda liga para a Marisa e pede que ela ajude
a esconder Joca. Filomena fica sabendo através dé
Iara e Newton que Mateus foi demitido e, furiosa, vai
tirar satisfações com Tito.

MORDE E ASSOPRA
Abner descobre que Tonica mentiu para ganhar

o laptop e briga com Celeste. Cristiano localiza mais
uma vértebra do titanossauro. Keiko diz para Hoshi

que não gostou de Akira. Guilherme convida Márcia

para visitar sua mãe e Everton segue o casal. íca
ro revela ao assistente que Naomi descobriu o que
é o sentimento com a ajuda de Leandro. Dulce se

emociona com a gentileza do filho. Everton vê Gui
lherme beijando Márcia. Akira diz que Leandro está

apaixonado por Naomi e ícaro insiste em aproximar
o jardineiro de seu androide. Celeste encontra Abner
e declara seu amor por ele.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo fica aliviado ao saber da morte de Car

mem. Sueli dá o seu depoimento para o investiga
dor. Gisela e Teodoro terminam seu relacionamento .

Henrique leva os papéis da auditoria feita por Gon

zalez para Cortez. Natalie 'afirma que vai se casar

com Cortez. Clarice comenta com André o jeito com

que Carol saio da boate e ele corre para encontrá-Ia.
Marina sofre por Pedro. Léo segue a sugestão de Mi

chele e vai até um hotel em Santa Tereza. Pedro se

esforça na fisioterapia. Natalie pensa em uma forma

de acabar com o casamento de Cortez. Marisa ofe

rece um emprego de maleiro para Léo..

CORDEL ENCANTADO

Açucena/Aurora teme que Timóteo volte do Rio

de Janeiro e Jesuíno tenta acalmá-Ia. Timóteo foge
de um agiota e afirma que vai voltar para a fazenda

. de seu pai. Timóteo viaja com Dora. Jesuíno vai à
casa de Açucena sozinho. Timóteo fica desapontado
ao saber que Açucena vai se casar. Euzébio concede
a mão de sua filha para Jesuíno. Timóteo invade a

festa de noivado de Açucena. Miguézim pede para
Batoré avisar ao prefeito sobre à vinda do rei. Patá

cio, Ternurinha e o delegado se surpreendem com a

ligação de Zenóbio informando sobre a viagem do

rei de Seráfia para Brogodó.

Com o grande sucesso de "S. W. A. T. - Comando Especial" (ba
seado no seriado que abordava o cotidiano dos soldados de elite da

polícia norte-americana) entre os fãs de ação, chega agora esta conti

nuação que, mesmo com outros atores, é carregada de efeitos espe
ciais e cenas muito bem coreografadas. Destà vez, o roteiro segue um

experiente membro da S. W. A. T. de Los Angeles que e enviado a De
troit para comandar uma equipe de novatos em missões arriscadas ..

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
Há sinais de impedimento na re

alização de seus projetos profis-
sionais. O dia também pede tran

quilidade, evite brigas e aborrecimentos.
A dois, mudanças não estão descartadas.

Fique mais atento(a) ao trânsito.

TOURO
Evite tomar decisões arrisca

das neste dia, há sinais de

instabilidade, principalmente no

período da manhã. O clima não é dos

melhores, inclusive a dois. Leia bem an

tes de assinar qualquer documento.

GÊMEOS
No campo profissional, os as

tros indicam uma possibilidade
de aumento salarial ou promoção.

Sua vida amorosa pode passar por um

período desfavorável. Evite misturar ne

gócios com amizades.

CÂNCER
Hoje, sua força de vontade

para conquistar seus objetivos
estará a mil, mas cuidado com o

excesso de autoconfiança. Há sinal de
conflito na área afetiva. Dica: Evite bri

gas com pessoas de autoridade.

LEÂO
É bom refletir antes de falar
tudo o que lhe vem à cabeça.

Perda de informações não estão

descartadas., Fique atento(a) ou pode
deixar seu par de lado. Não deixe o bai
xo-astral fazer parte do seu dia.

VIRGEM
Não convém apostar em nego-

fi' cios fáceis demais com pesso
as inconsequentes neste início

de semana. No romance, cuidado com

envolvimentos secretos. Dê mais aten

ção aos documentos neste dia.

LIBRA
No trabalho, pode ter. proble
mas de ordem burocrática.
Convém ficar atento(a) aos con

correntes neste dia. O amor passa por
uma fase mais crítica. Cuidado, muita

ambição pode ser prejudicial.

ESCORPIÃO

� Hoje, seu otimismo estará exalta

'eJ do. Convém dedicar mais tempo
a atividades que proporcionem

alegria. No romance, o astral está pe
sado. Dê mais atenção as palavras, pode
magoar alguém sem perceber.

[Ho]e, podem surgir projetos
que prometam lucros fáceis,
mas não convém correr riscos

desnecessários. No campo afetivo, evite
averituras. Cuidado com sua impulsivi
dade, pode ter perdas emocionais.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, atividades em

grupo contarão com a proteção
dos astros. Não mude o rumo de

sua vida pessoal e afetiva por interferên

cias dos outros. Evite ficar guardando
mágoas e ressentimentos.

No setor profissional, não con

vém fazer várias atividades ao

mesmo tempo. Seu astral anda
um pouco reprimido no setor afetivo,
'cuidado com suas ações! Não faça pro
messas que não pode cumprir.

PEIXES

Hoje, perdas financeiras não
estão descartadas, fique mais

atento(a). No trabalho, a criativi
dade estará em alta. No amor, o ciúme

pode atrapalhar a relação. Cuidado com

excessos em todos os setores.

. ,
.. \. � I I t.. ", I ,� \, .( I
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Bono Vox tira sapatos
em visita a Dilma

Em visita à presidente Dilma Rousseff na sexta

passada, em Brasília, Bono Vox fez uma brincadeira
lembrando ida à casa de Lula, em 2006. Segundo
çoluna do jornal "Folha de São Paulo", o vocalista da

. banda U2 tirou os sapatos e colocou os pés sobre
a mesa. Ele contou que na época, ao visitar o ex

presidente na Granja do Torto, acabou esquecendo
o celular na residência oficial.

Luciano' Huck
não descarta tentar

a presidência

DIVIRTA-SE

Gritando no quintal
Brincandó no quintal, Joãozinho de repente dá

um grito.
- Mããããããeeeee!
A mãe dele não responde. E ele continua:
- Mããããe! Manhêêêêêê!
A mãe dele, bastante irritada, responde:
- Para de gritar, moleque! Se quiser falar comigo

vai ter que vir aqui na cozinha!
- Mas mãe ...
- Não tem mais nem menos! Nada de gritaria.
uer falar comigo, vem aqui!
- Mas mãe. Se eu entrar...

-

-, Não ouviu o que eu falei?- gritou ela, bastante
estressada.

Então ele obedece. Entra em casa, passa pela
sala, pelo corredor e chega até a cozinha.

- E então? O que foi? - pergunta a mãe.
- É que eu pisei na lama ...

De Luca vai processar
hotel por invasão

Segundo a coluna de An
celmo Gois, do jornal "O Glo

bo", O ator Bruno de Luca,
ex-apresentador do progra
ma "Vai pra onde", do canal

pago Multishow, vai proces
sar o hotel Magestic, em

Florianópolis, após ter seu

quarto invadido por seguran
ças do local. Os profissionais
teriam entrado à força no

quarto onde o ator estava

hospedado para diminuir. o
volume de seu som.

Zeca Camargo vai
escrever peça de teatro
o apresentador do "Fantástico", Zeca Camargo,

deve estrear como autor teatral. Segundo a coluna
"Gente Boa" do jornal "O Globo", o jornalista vai
escrever peça sobre a vida do ator e cantor Ivon

Curi. De acordo com o portal "Ego", da rede Globo,
o espetáculo será produzido por Eduardo Barata e

tem estreia prevista para janeiro do ano que vem.

liza Minelli volta aos
palcos após cirurgia
Após uma recente cirurgia no joelho e uma pneu

monia no ano passado, Liza Minelli voltou aos palcos
cantando "New York, New York", neste domingo, nos
Estados Unidos. A cantora se apresentou no "TV Land

Awards", prêmio que homenageia artistas da TV, do
cinema e da música. "Se eu me sentar, nunca mais
me levanto", disse Liza, segundo o "Daily Mail". A can

tora fará turnêpela Europa, passando pela Inglaterra,
a Bélgica e a França nos próximos meses.

SUDOKU

I
--,_,---

-·-,·-,·-----r'---·-,·-
,

__o

SOBREQJOGO
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.

, , t

ANIVERSARIANTES
11/4
Alex Sandro R. Pascual
Alfredo Hanemann Neto

Aline M. Venceslau

Amélia tanger
Ana B. Leal

Antonio Merini

Atinir A. Egger
Carla C. R. Rahn

Carlos R. Thuss

Claudia Hansen

Douglas Pasquali
Edla Fagundes
Euclides Cristofolini

Fatima M. Ceconeti

Fernando F. Grim

Frederico Mayer
Inacio Meier

Julien N. da Silva

Luan C. Campreghear
Lucas B. Dama

Lucas M. Leal

Luci Rahn

Maicon M. Sapele
Marlene Schmidt

Milene Martins

Narina Krenke

Reinild?lS. Riediger
Renato L. Furlani

Ricardo A. Jacob
,

Roberto D. Court
Sandro Bartel

Schirley M. Barg
Soraia de B. �rueger

,'.)"
,

Suelen Schmítz r

Suzana M. Martenechen

ThiagoMengarda
Venilda Rode

Vivian K.A Koch

12/4
Adriane Hudema

Alesander Neumann

Aline M. Venceslau

Angelina Sevegnaní
.

Arlete C. Jahn Laube

BujungWitarfa

Cleverson R. Voelz

Deivis L. Silva

Denny C. Schwartz

Doraci Braun

Eduardo da Silva Junior

Eduardo de Assumpção
Elizangela Mueller

'Elizete R. o. Andreatta

Errai Maiochi

Gabriela L. Schiochet

Geremias C. Petri

lngo Romig
Jonerci G. dos Santos
Juliana Franzner

Kely A. Kath
Lauro Klann

Leda M. Lescowicz

Lian Tomaz

Lindalva Reinke

Lion G. tomas

Lourdes Modro
. Luis E. Rodrigues
Luis E. Petry
Lurdes Modro

Maiene Oliveira Berch .

Marlene Herrmann

Marta M. S. Pfiffer

Núbia Ruan

. ,
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Buxixo

ln
Para quem gosta de es

tar por dentro da moda,
.

uma notícia fresquinha:
as bolsas em voga têm al

ças laterais. Tanto as gran
des, para o dia, quanto as

pequenas, para a noite. A
novidade foi lançada, si
multaneamente' pela Lou
is Vuitton e pela Maison

Balenciaga. Que tal?

Happy hour
da Ama

Amanhã; mais conhecida
como quarta-feira, acontece no

Baependi, a partir das 17 horas,
o tradicional Happy Hour da
AMA. Desfile de moda, mulhe
res elegantes, boa gastronomia
e solidariedade serão o cardápio
principal deste evento. Mauricio
Hermann, do site www.moagon
calves.com,br, vai clicar tudo e

no início de maio as fotos serão

estampadàs na Revista No-ssa.
Haja flash!

.� PORT,RI7
'�,�UL!J
I F�
:Ginástica é moda
AlI. Mal. Oeodoro dà l"onBelltl
leill- eehlro •.J"raguê do Sul

TE

izem por ai que uma moça da "sociedade" jaraguaense, me
tida a rica, que levou do namorado um chute no traseiro, não
consegue absorver o fim do relacionamento. Vive cheia de

_.., mágoa, fala mal e tem pesadelos com antigo amor e não ad .:

mite o desprezo dele. Que horror! Por favor, uma dose bem gelada do
Nitrix Ice. Acalma e levanta o astral!

Ladeado de belas mulheres. Foi assim que o boa gente Janos Franzner da Silva
comemorou a formatura em Engenharia Mecânica, na UFSC. Para quem não
sabe, Janos é filho do casal amigo Márcia Franzner e Emilio Silva

.

NAS RODAS
• De idade nova, ontem, o
ortodondista José A. dos
Santos Neto. recebeu o grande
coro dos parabéns, "puxado"
pela esposa Charlene. Mil
vivas, Neto. O meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

• No próximo sábado, Kelly
Vasconcellos e o garoto sangue
bom Italo Barth Neto trocam
alianças namão direita. _

Acontecimento será regado a

jantar intimo e familiar.

• Na quinta-feira, no Hotel
Vale das Pedras, acontece
urna concorrida Noite de
Frutos do Mar.

• Confira no site www.

moagoncalves.com.br as
fotos do Espaço do Oca,
Madalena e TheWay.
Festas que aconteceram
no fim de semana.

I!
• Hoje à noite, no Complexo
Esportivo Jaraguá, o boa
genteMiro Maba promove
jantar para a galeras dos"
terçaferinos.".

massarandubense Mauro '

Bramorski foi o aniversariante
mais festejado do domingo.
Cheers!

• É difícil eu errarminhas
previsões: o industrial Antidio
Aleixo Lunelli certamente será

. candidato a prefeito. Copiou?

• O meu amigo Norberto
Kunhen, o Beta Fiscal, me
presenteou com uma seleção
de filmes. Vou ter o que fazer
nas minhas horas de lazer.
Valeu, Beto!

• Aproximadamente
duas mil pessoas deverão
prestigiar, dia 30 de abril, a 3a
Macarronada Beneficente do
Moa, que acontece no Salão
Amizade. Esse ano, a renda
será revertida em prol da
cw. Osingressos estão sendo
vend�Qos a �$ lO,OO. M,ais
informações 'no 3370�2900.

• Diego Rausismovimentou, _

no domingo, a elegante sala
de festa da casa da família,
para almoço comemorativo de
seu aniversário.

• A religião pode reformar,
mas som�nte Q e�ang,elho,
pode transformar: '�

• O vereador e advogado • Com essa, fuíl.

Diário de uma
viagem

Pelo meu fio vermelho, fiquei saben
do que no-fim de semanaumbomvivant

jaraguaense, cheio demarra, sofreu apu
ros num evento interestadual. O galã das
trevas teria passado a noite toda tentan
do localizar uma fã, que havia combina -

.

do de encontrá-lo na festa.O dom Juan
levou a maior saia justa! Literalmente,
ficou chupando o dedo.

"
As oportunidades
são como o nascer

do sol: se você
esperar demais,
vai perdê-Ias.

IJILj/"jJI� A!Jí?tTtlfúJI �VIJU�DI
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UTEBOl AMA OR

Vitória é eliminado da CopaNorte
.

-

JJ Bordados sofre goleada, mas antes do jogo começar estava classificado pelo índice técnico
JARAGUÁ DO SUL

o JJ Bordadós/Conservas
Verde Vida entrou na 8ª

.

Copa Norte apenas como
convidado. Mas agora é
o único time de Jaraguá
do Sul que segue na

competição.

equipe entrou em cam

po em Joinville, no

sábado, com a classifi

cação assegurada pelo
índice técnico, mas queria estra

gar com a festa do Tupy e elimi
nar os adversários. Os planos não
deram certo e o Vermelhinho da
TifaMartins perdeu por 6xl.

O presidente do clube, Ie
ferson de Oliveira, reclamou

da arbitragem e, mesmo com

a goleada, exaltou a força de
vontade do elenco. "Entramos
como convidados e estamos na

semifinal, muito mais do que
a gente esperava", confessou.

Agora, o JJ enfrenta o América,
que eliminou a atual campeã
Arsiper. O JJ não terá o meia
Fernando que foi expulso no

primeiro tempo do jogo contra

Tupy. "Acabamos nos desgas
tando muito com um a menos.

A arbitragem está complicada,
sempre saímos prejudicados
dos jogos", criticou Iéferson.

Já o Vitória, que precisava
vencer por qualquer placar ou

empatar em 5x5 ou mais, acabou
sucumbindo ao Iuventus e per
deu por 3xO no domingo. Com o

resultado, o Auriverde deu adeus
à competição regional.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Noite a Fora derrotou a Kiferro por llxl e ficou com título

Noite a Fora conquista
o 18° Torneio de Verão

SCHROEDER
o Noite a Fora é o campeão do

180 Torneio de Verão de Schroe
der. No clássico jaraguaense, a

equipe massacrou a Kiferro na

sexta - feira por l lxl e ficou com

o título inédito da competição.
Assim, o Noite a Fora, que já foi
campeão em Iaraguá do Sul e

Corupá, fez uma campanha im

pecável também em Schroeder.
Foram oito jogos

_
disputados,

seis vitórias e dois empates.mar
cando 48 gols (seis por jogo) - o

melhor ataque do certame - e so

frendo 21 (2,6 por jogo).
O técnico Marcos Moura co

memorou a conquista, mesmo

não podendo dirigir sua equipe
na final, por estar suspenso. "Se
tinha uma equipe para ser cam

peã, éramos nós, pelo futsal que
desempenhamos entre os qua
tro, principalmente depois de
eliminarmos a favorita Força Jo
vem na semifinal", analisou.

Na disputa pelo terceiro lugar,
a Força Jovem venceu o Loes/
Taschibra por 2xl. O artilheiro
da- competição foi Clayton Ca
panema, do Noite a Fora, com 14

gols. A defesa menos vazada foi a
do Loes/Taschibra, dos goleiros
Rabi e Tuca, que sofreu apenas
13 gols em oito jogos (média de

1,6 por partida).

A outra semifinal será o clás
sico joinvilense Tupy e Iuven
tus. Os horários das partidas e I

os mandos de campos, até o fe
chamento da edição, não foram
anunciados pela LJF (Liga Joinvi
lense de Futebol), entidade que
organiza a Copa Norte.

"Entramos como
convidados e estamos

.

na semifinal, muito mais
do que a gente esperava".

JÉFERSON ÔE OLlVEUU\,
PRÉSJO�NTE DO JJ .80RDADOS

Além do Vitória, Botafogo
e Flamengo, também já deram
adeus ao certame. O regulamen
to é o mesmo da Copa do Brasil,
ou seja, mata-mata em todas as

fases, com gol qualificado e jogos
de ida e volta. Vermelhin�o da Tifa Martins enfrenta o América na semifinal

Jaraguá Breakers vence
Rhinos na prorrogação

Equipe de tênis
de mesa fatura
sete medalhasO Iaraguá Breakers estreou no

Campeonato Catarinense de Fu
tebolAmericano - SC Bowl - com

vitória por 16xl0 sobre o Timbó
Rhinos fora de casa. A partida
marcou a estreia do quarter
back Motta, que teve uma boa

atuação com bons passes, mas

acabou saindo do jogo após so

frer uma falta. A partida foimuito
- equilibrada tanto que ficou em

patada em 10xl0 até o fim e foi

para o overtime (período extra de
quinze minutos).

O Rhinos partiu para o ata-

que, sem sucesso, assim, na ter

ceira descida do Breakers, Hoe
pers encontrou o wide reciever

Pinga livre dentro da endzone,
que anotou o touchdown e en

cerrou a partida. A equipe de
dicou a vitória ao atleta Zanga,
cujo pai faleceu vítima de câncer.

.

A próxima partida do Breakers
será no sábado, 16, às 15h30 no

João Marcatto, A equipe enfrenta
o São José Istepôs. Os ingressos
custam apenas R$ 5. Já o Corupá
Búfalos encara os Predadores, em
Tubarão, no domingo, 17.

A equipe de tênis de mesa da
FME (Fundação Municipal de Es

portes) participou no fim de sema
na do Campeonato Catarinense,
na cidade de Porto União, e voltou
com sete medalhas, duas de ouro,
duas de prata e três de bronze.

Taynara Mathedi e Tamiris Gerô

nimo, na dupla infantil feminino,
e Kamila Rabello e DéboraZuelow,
na dupla juvenil feminino, con

quistaram medalhas de ouro. No
individual ràtingmelhor para Die
go Fabiano Dias, no C masculino,
e Luis Felipe da Silva, no B mas

culino, que ficaram com prata. Já
Débora Zuelow e Kamila Rabello,
foram bronze na categoria B fe
minino. Tainara Mathedi também

conquistou um terceiro lugar na C
feminino. O próximo compromis
so da modalidade será a disputa
da 2a etapa da Liga Leste no dia 10

de Maio na cidade de Timbó.

DIVULGAÇÃO

Na estreia
do se Bowl,

Breakers
bateu o

Timbó
Rhinos por

16xl0

PapeImia, embCLI.atp.niJ e eurilDritJ
paraouuadoe oonjJr .

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370�14921 (47) 3376-4253
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NemMees, nemSpézía
Alexandra Spézia tem problemas na largada e perde a primeira colocação
DA REDAÇÃO

Alexandro Spézia e

Leopoldo Mees iniciaram
as etapas de Chapecó no

fim de semana empatados
na liderança da Marcas
A do Catarinense de
Automobilismo de Terra.

o fim das duas etapas dis
putadas no Autódromo
Internacional de Chapecó
nem Mees, nem Spézia

ocupavam a líderança que agora é
deWalter Schmitz. Com os resulta
dos das provas, o jaraguaense caiu
para a terceira colocação com 33

pontos, cinco amenos que o líder.
-

No sábado parecia que ia correr
tudo bem, tanto que Spézia largou
na frente de Mees. Porém, ele teve

problemas em tracionar o carro na

largada e, assim, acabou perdendo
a segunda colocação para Leopol
do. "Fiquei a corrida inteira pratica
mente colado nos dois primeiros,

mas o resultado da corrida acabou
sendo este", lamentou.

Na quarta etapa, que aconte

ceu no domingo, Spézia largou
em terceiro e, desta vez, não teve

problemas na largada. Mas a sina
de sábado se repetiu: o piloto fi
cou acompanhando os primei
ros colocados até a décima vol
ta. "Depois disso tive problemas
com o carro e acabei caindo para
a sexta colocação", relatou.

Alessandro Coelho, que compe
te na Stock Car Omega subiu no
pódio nas duas etapas: terceiro
no sábado e segundo no domin
go. Com os resultados, Coelho
ocupa a vice-liderança da ca

tegoria' com 37 pontos, cinco a

menos que Tito Morestoni. Vini

Cardoso, da Marcas N, ficou em

quinto e quarto lugar na terceira e

quarta etapa, _ respectivamente. A
quinta etapa da competição será no
Autódromo MaxMohr, emAscurra,
nos dias 14 e 15 demaio.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

JIMMI TORRES/BARULHODEMOTOR

Alessandro Coelho é o vice-líder, após chegar em terceiro e segundo

IMPERADOR SÓ PODERÁ ESTREAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO
f'

Adriano faz seu primeiro treino no Timão
DIVULGAÇÃO

Um dia depois de seu primei
ro contato caloroso com a torci
da corintiana, ocorrida antes da

partida contra o São Caetano,
o atacante Adriano realizou na

. manhã de ontem, no CT Joaquim
Grava, o seu primeiro treino
como jogador do clube.

Famoso também pelas constan
tes faltas e atrasos, Adriano chegou
antes do horário'marcado e a ati
vidade que realizou na academia'

pôde ser acompanhada pelos fotó
grafos que compareceram ao local.
Já o trabalho de recuperação da ci

rurgia no ombro foi realizado com a

supervisão dos fisioterapeutas Bru
no Mazziotti e Caio Mello. Eles da
rão prosseguimento ao tratamento

que começou após a operação rea

lizada no dia 25 de janeiro, quando
Adriano ainda era jogador daRoma

Adriano não pode ser mais
inscrito no Campeonáto Paulista
e com isso só poderá atuar pelo
Corinthians no Brasileiro, no dia
22 de maio, contra o Grêmio. O
técnico Tite admitiu no último do

mingo que só conta com o jogador
para o segundo semestre, apesar
daboacltarrcedaele voftar'antes. Imperador fez trabalho na academia e sessão de fisioterapia

Sorteio das
Eliminatórias
será no Rio

A Fifa informou ontem que
o sorteio para as Eliminatórias

para a Copa do Mundo de 2014

acontecerá no Rio de Janeiro.
O evento do próximo 30 de ju
lho será realizado na Marina
da Glória, local que receberá as

competições de vela da Olimpí
ada de 2016.

O sorteio englobará seleções
do mundo todo, que serão di
vididas entre as Eliminatórias
Sul-Americanas, Europeias,
Asiáticas, Africanas, da Oceania
e da Concacaf. Vale lembrar que
o Brasil não participará do elas
sificatório por ser o país-sede
do MundiaL

Apesar dosorteio acontecer

apenas em julho, alguns países
asiáticos já estarão brigando
por um lugar na Copa do Mun
do em junho. Eles participarão
de duas rodadas prelimina
res que darão vagas no sorteio

principal das Eliminatõrias. O
Mundial será disputado entre

13 de junho e 13 de julho de

2014, no Brasil.

JOGOS PELO BRASIL
• CAMPEONATO CATARINENSE
·S"RODADA-RETURNO
RESULTADOS

Metropolitano-SC ixO Brusque
Joinville 5xO Imbituba

Rgueirense 3x2 Criciúma
Marcilio Dias-SC 1x2 Avaí
cOncórdia Ox3 Chapecoense
CLASSIFICAÇÃO: Chapecoense 19, Rgueirense
17, Avaí 13, Joinville 13, Brusque 11, Criciúma 10,
Concórdia S, Metropolitano-SC S, Imbituba 6 e
Marcilio Dias-SC 4.

• CAMPEOANTO CARIOCA

7"RODADA-RETURNO

RESULTADOS

Nova Iguaçu ixl Bangu
Volta Redonda OxO Olaria

Madureira 2xl Boavista-RJ

Vasco 2xl Cabofriense
Macaé ixl América-RJ

Duque de Caxias 2xl Resende
Americano-RJ ix5 Fluminense

Botafogo 0x2 Flamengo
CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Vasco 16, Flamengo

.

15, Americano-RJ 11, Boavista-RJ 10, Volta
Redonda 8, Resende 7, Nova Iguaçu 7 e

América-RJ 4. GRUPO B: Fluminense 14, Olaria 14,
Botafogo 11, Duque de Caxias 11, Madureira 10,
Macaé 7, Bangu 7 e Cabofriense 4.

• CAMPEONATO GAÚCHO
S" RODADA - RETURNO

RESULTADOS
Santa Cruz-RS ixl Grêmio

Veranópolis ix3 Juventude

Pelotas 1x2 Cruzeiro-RS

Internacional 6x2 Universidade

Caxias Ox3 São Luiz

Novo Hamburgo ixl Lajeadense
São José-RS 1x2 Ypiranga-RS
CLASSIFICAÇÃO: GRUPO 1: Caxias 16,
Internacional15, São José-RS 14, Ypiranga-RS 14,
Novo Hamburgo 13, Lajeadense 12, Universidade
9 e São Luiz 7. GRUPO 2: Grêmio 17, Juventude

14, Cruzeiro-RS 11, Veranópolis 10, Pelotas S,
Santa Cruz-RS 6, Inter-SM 6 e Porto Alegre 4.

• CAMPEOANTO PARANAENSE

S"RODADA-RETURNO

RESULTADOS

Operário ixl Paraná Clube

Arapongas 4xO Paranavaí
Roma-PR 2xl Cascavel

IratyOxl Rio Branco-PR

CianorteOxl Atlético-PR
Coritiba ixO Corinthians-PR

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 24, Atlético-PR 19,
Operário 14, Arapongas 13, Rio Branco-PR 12,
Cianorte 11, Paraná Clube 11, Roma-PR 10,
Paranavaí 10, Corintllians-PR S, lraty 3 e CascaveI1.

• CAMPEONATO PAUUSTA

18"RODADA
RESULTADOS

Mogi Mirim ixl Botafogo-SP
São Bernardo 2xl Santo André
Mirassol 3xO Ituano

Palmeiras 2xO Grêmio Prudente

Paulista Oxl Portuguesa
Corinthians ix2 São Caetano

Noroeste ix4 SãQ Paulo

Americana OxO Santos
Linense 2xl Bragantino
Oeste 2xl Ponte Preta

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 41, São Paulo 40,
Corinthians 35, Santos 35, Oeste 30, Mirassol
30, Ponte Preta 29, São Caetano 26, Paulista 25,
Portuguesa 25, Americana 23, Mogi Mirim 22,
Bragantino 19, Botafogo-SP 19, Linense 18, São
Bemardo lS, Noroeste 17, Ituano 15, Santo André
15 e Grêmio Prudente 14.

• CAMPEONATO SÊNIOR
4" RODADA

RESULTADOS

Guarany 3xl NékijDutra Água
Roma Ox 5 Vitória

AmigosGalácticos 2x6 Galácticos/Rxsul
Vila LenzijJJ Bordados Ox3 Grêmio Garibaldi

.COPANORTE

QUARTAS DE FINAL

JOGO DE VOLTA

RESULTADOS

Tupy 6xl JJ Bordados
Juventus 3xO Vitória

• VARZEANO DE JARAGUÁ
2" RODADA

RESULTADOS

Galácticos OxO Vila Lalau

Galvanização BatistijGuarany OxO Roma

Barrabaxo Vidros e Divisórias Ox3 Kiferro

Jack's/MMS Pinturas ixl Vila Rau

BeIl'Arte 3x2 Juriti

Clube Atlético União 2x5 Mabru Calhas

Atlético Independente ixl Noite a Fora

Amobasa 3xO Auto Peças Pirâmide
Supermercado Brandenburg/Dutra Água 4x3
Corinthians

Amizade/Móveis Boeing 3x3 Operário
Néki 2x0 Global Pisos/Barra/Mercado Fontana

Borracharia Senem ix5 Flamengo B

Global Pisos/Amigos Duas Rodas 3x3 Ponte Preta/
Confort Fine

Unidos/Olicar OxO Tigre Materiais de Construção
Verdureira Nair/União Ox4 Roma/Chico de Paulo

Santo Antonio OxO Solarquim
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Homeméexecutadoa tiros
Crime aconteceu no bairro Ilha da Figueira e ainda não há suspeitos

A Polícia Civil investiga um
caso de homicídio registrado
na última sexta-feira, na
rua Sanülha Rangel, bairro
Ilha da Figueira, em
Jaraguá do Sul.

--'ioclécio Vick, 53 anos, foi
encontrado morto com

dois tiros de revólver den
.....,tro do quarto onde mo

rava, nos fundos da residência de

sua mãe. O corpo foi localizado

por um amigo da vítima, que co

municou o caso ao delegado de

plantão, Daniel Dias, de Guarami
rim, ainda na noite de sexta-feira.

As investigações agora estão

sob responsabilidade do dele

gado David Queiroz de Souza e,

por enquanto, não há suspeitos.
A polícia trabalha com a proba
bilidade do crime ter sido come

tido porum conhecido da vítima,
já que não houve arrombamento
nem sinais de violência.

"Como os dois tiros foram na

região do rosto, pode ter sido um
crime motivado por vingança",
declarou o delegado. Queiroz
também não descarta apossibili
dade de latrocínio, apesar da car
teira da vítima, onde havia uma

quantia em dinheiro, não ter sido
levada. "O homicídio também

pode estar relacionado ao envol

vimento com drogas, já que foi
encontrado um cachimbo para
consumo de maconha no quarto
da vítima", informou o delegado.

A mãe de Dioclécio estava via

jando e vizinhos disseram não ter

EDUARDO MONTECINO

ouvido e nem visto nada de anor

mal. De acordo com informação
da polícia, o homem era funcio

nário de uma grande empresa de

Jaraguá do Sul. Ele iniciava seu tur
no às 4h da manhã, mas faltou ao

trabalho na quinta e na sexta-feira,
"Acreditamos que o crime tenha
sido cometido na quinta-feira à

noite, mas só o resultado da perí
cia dirá há quanto tempo o corpo
estava no local", adiantouQueiroz.

Nos próximos dias, o delega
do vai ouvir os depoimentos da

mãe de Dioclécio, do amigo que
encontrou o corpo, de vizinhos e

parentes da vítima.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

De acordo com o delegado David Queiroz de Souza, crime

pode ter sido praticado por um conhecido da vítima

Tentativa de homicídio
Na noite de domingo, dois

homens foram esfaqueados em
frente à boate Líder Clube, na
ruaWaldemarGrubba, em Iara

guá do Sul. Conforme informa

ção daPolíciaMilitar, eles foram
atingidos durante uma briga,
por volta das 21h30. Eles foram
atendidos pelos Bombeiros Vo
luntários

.

e encaminhados ao

hospital São José.
Fábio Alves Belo, 22 anos,

recebeu atendimento mé

dico e foi liberado cerca de
seis horas depois. Mas, Jair
Kerly Melo, 24 anos, que foi
atingido no pescoço, na ca

beça e nas costas, com várias
facadas, passou por cirurgia
e permanece internado. A

polícia ainda não localizou
nenhum suspeito. De acordo
com testemunhas, um ho
mem teria fugido em um táxi .

UMA DAS VíTIMAS É UM MENINO DE 12 ANOS, QUE ERA BOMBEIRO-MIRIM

Duas mortes do trânsito em dois dias
Wagner Roberto de Moraes, 32

anos, morreu após colidir o Gol

que dirigia contra um barranco e

capotar. O acidente aconteceu por
volta das 17h30 de domingo, na
rua Cláudio Tomazelli, no bairro

Vila Amizade, em Guaramirim.

Wagner estava sozinho e a polícia
acredita que ele tenha perdido o

controle da direção. O local onde o

veículo se chocou contra o barran

co é uma curva em declive.

O motorista chegou a ser so

corrido pelos Bombeiros Volun

tários de.Guaramirim e encami

�ado ao hospital São José, em

. Jaraguá do Sul, mas não resistiu

aos ferimentos.

Já no sábado, porvolta das 17h
de sábado, Aldonei Vieira Júnior,
de apenas 12 anos,morreu atrope
lado no km 19 da rodovia SC-474,
em Massaranduba. Ele foi atin

gido por um Ford Fiesta quando
atravessava a rodovia de bicicleta.
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De acordo com a Polícia Rodoviá
riaEstadual, o garoto tinha acaba
do de sair de casa, na localidade

de Massarandubinha, e não per
cebeu a aproximação do veículo.

Aldonei fazia parte do pro

grama de Bombeiros-Mirins de
Massaranduba e sofreu várias
fraturas. Ele chegou a receber
atendimento médico no Pronto

Atendimento do município, mas
não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia,
a motorista (nome não divulgado),
que não sofreu lesões físicas, per
maneceu o tempo todo no local.

MOTORISTA EMBRIAGADO

De acordo com informações
da Polícia Rodoviária Federal, o

motorista do Siena que se envol
veu em um acidente na última

sexta-feira, no km 78,6, da rodo-
'via BR-280, em Corupá, estava

visivelmente embriagado. Ele foi
preso e encaminhado à delegacia
de Iaraguá do Sul.

Gisela Bittencourt, 29 anos,

que estava na garupa damoto que
se chocou com o automóvel, teve
parte da perna arrancada e per
manece internada no São José.

� ".. . . .
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Segurança 19

Namorada
de suspeito
pode ser presa

Márcio Rodrigues dos

Santos, 28 anos, principal
suspeito de ter planejadoo
assalto contra sua tia, uma
idosa de 76 anos, continua

foragido. Ontem, a namora
da dele, de 30 anos, que es

taria grávida de três meses

do suspeito, se apresentou
à Polícia Civil, mas negou
se a responder as perguntas
feitas durante o depoimen
to, por orientação dos advo
gados. Segundo o delegado
Marco Aurélio Marcucci, o

carro da mulher, um Fox,
foi visto nas proximidades
da casa da idosa no dia do

assalto, ocorrido no último
dia 31 de março. "Vou pedir
a prisão temporária dela",
informou o delegado, na

tarde de ontem.
A vítima, Hermelina

Pinter, teve sua residência
na rua João Picolli, Centro
de Jaraguá, invadida por
um homem que a agrediu
violentamente, levando

R$ 4 mil. A idosa só não foi
assassinada porque fingiu
estarmorta. De acordo com

familiares, o marginal dizia
querer R$ 80 mil que esta

riam na casa. Ainda não há

pistas sobre o paradeiro do

agressor. Os advogados dele
haviam se comprometido
em apresentá-lo à polícia
ainda na semana passada, o
que não aconteceu.

Trio preso por
tentativa de
arrombamento

Três jovens suspeitos de
tentar arrombar' um cofre
do caixa eletrônico doBanco
do Brasil em Massaranduba
forampresos no início da tar
de de domingo. Dois jovens
de 18 anos, e um de 19 anos

foram abordados por policiais
militares no Centro da cidade,
quando saíam da agência Os

suspeitos estavam em umGol
branco e com eles apolíciaen
controu dois maçaricos que
supostamente teriam sido
utilizados para tentar arrom
bar o cofre. Os três permane
cem no presídio de Jaraguá
do Sul e devem responder
por tentativa de furto.
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• TRÁVAS E ALARME DE StRIE
• PARACHOOUE NA COR DO VEIcUlO
• TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS

PORTAS A 15 KM/H
• BOTÃO DE ABERTURA DO
PORTA-MAlAS NO PAINEL
• ALARME DE MANUTENÇÃO
PROGRAMADA
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Promoção !!Ofertas Imbatíveis" (válida até 13/04/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades), Ford Ka 1.012011 (cat. K8Cl) a partir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 1,87% a.m. e 24,90% aa ZERO de entrada
e Saldo em 60 parcelas de R$ 699,00, na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tar�as, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 41.940,00, Custo Efetivo Total (CEI) a partir de 2,04% a.m.
a 27,49% aa através do Programa Ford Credit. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 (cat FAB1) a partir de RS 26.. 990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% am, e 12,55% aa 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,16, na
modalidade coe com 30 dias de carência para pagamentQ. da 1 a parcela, incluiQPo tarifas, custos e impostos 1I0F), valor total a prazo de R$ i.l,675,48, Custo Efetivo Total ('GEl) a partir de 1,29% a.m. e 16,56% a.a., através do Programa Ford
Credito Para o modelo Ford Ka preço válido para pedidos_realizados via Internet, junTh 'a um Oistrifltlitlorford. Não abrange seguro, acessórios�cumentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço. prestado pelo .....
Distribuidor. Sujetto à .aprovação de créd.ITo. C.ontratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradescô 'Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As
ofertas apresentadas co�resp�dem somente âS"tores s�lidas desses v�íc�los. Val�res paI? co�es metáli�s elou �spegiais me�iante consuãa na revenda.

.

CARTÃO FORD UNICARD. SOLIciTE JJ\-Q -SEU.
':'.V,I' I.A O NOVOImagens somente para fins ilu�tfmltJos. As ofertas anunciadas neste anuncIo substituem e Invalidam toda;, as publlcaçoes antenores. . }.$PIDul�até R.$ lO.!;)O?.em de�contos na compra de setiFoW Zero. � , J

Façarevisães em seu veículo regularmente.• ;, Segurosl"GRJ' MO:REITt::::�7t�;�;:� FordEmp�:(11)4174.3929
. _"- ..
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ISOPE
CONFIRMA:

PetA qa vez,
A MAIS OWIOA•
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