
Cultura indígena
em foco

Índios guaranis domunicípio de
Araquari trocaram experiências ontem '

com os estudantes da EscolaMunicipal
Atayde Machado. Eles apresentaram
cantos, danças e trabalhos artesanais
para os alunos conhecerem um pouco

mais sobre o dia a dia na aldeia.

Página 13

Carta oficializa o fim da
união entre DEM e PSDB

Entre os principais motivos alegados pelos democratas
está a nomeação de Lia Tironi para a SDR.-

Páginas 4 e 5

INTERDITADAOUTRAVEZ
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Pela segunda vez neste ano, Escola Estadual Lauro Zimmermann, em Guaramirim, foi fechada pela Vigilância Sanitária.

Segundo a SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), alunos devem ficar sem aula até dia 25. Obras emergenciais
só devem começar no início de maio, jáque licitações pelo governo do Estado estão suspensas até final deste mês.
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blush!
A revista da mulher inteligente!

Concursos abrem
mais de 80 'vagas
Provas acontecem em

Massaranduba, Schroeder
e Barra Velha nos próximos
meses. Salários variam de
RS 564,10 a RS 8 mil.

Página 9

Trabalhador morre
ao cair de telhado
Homem de 41 anos .

despencou de uma altura
de três metros e teve
traumatismo craniano.
Acidente aconteceu em
uma empresa na Avenida
PrefeitoWaldemarGrubba,
na manhã de ontem.
Página 19

Audiência pública
debate sobre energia
Principais deficiências no
abastecimento da região
foram repassadas à Celesc
durante encontro na Câmara
de Vereadores de Guaramirim.

Página 11
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François "Papa Doe"
Duvalier, ditador

Presidente do Háiti entre 1957 e 1971- ano
de sua morte -, François Duvalier se declarou
"presidente etemd' em 1964. Formado emme

dicinapelauniversidadedoHaitiem 1934, rece
beu de seus pacientes o apelido de "Papa doe"
em 1943, quando atuou naprevenção de várias
doenças tropicaisque eramcomunsnoHaiti.

Na mesma época, Duvalier se envolveu

profundamente com o movimento extremis
tanegroNegritude, e dedicou-se ao estudo do
Vodu. Com uma plataforma de nacionalismo
negro, Duvalier foi eleito em 1957.

Na presidência, estabeleceu de imediato
uma nova constituição, dissolveu as forças
armadas, e expulsou todo o clero do país.
Criou uma milícia rural, os Tonton Macou
tes, e assumiu controle completo do país.

Vitima de um infarto em 1959, Duva
lier fez um referendo para determinar sua

reeleição em 1963 - todos os votos foram a

. favor. Em 64, outro referendo, com cédulas

pré-marcadas, lhe deram o título de presi
dente perpétuo e soberano do Haiti.

1989

Começam protestos
. na praça de Tiananmen

) .

Seguindo a morte do ex-secretário geral
do partido comunista chinês HuYaobang -

purgado do partido por seu apoio a maior
liberdade política - civis chineses começam
a se aglomerar na praça de Tiananrnen, ou
praça da paz celestial, em Beijing, inicial- .

mente em luto pelamorte do secretário.
Estudantes e professores universitários

lideraram protestos pedindo maior abertu
rapolítica e reformas econômicas.Àvéspera
do funeral deYaobang, em 22 de abril, mais
de 100 mil manifestantes, de várias partes
da China, protestavam na praça, e mani

festações começavam em várias cidades

menores, e universidades ao redor da China
entravam em greve geral.

Em 20 de maio, o primeiro ministro Li

Peng declara lei marcial, mas não toma

ação contra os protestos até quatro de ju
nho, quando tropas e tanques do exército
chinês tomam as ruas de Beijing e abrem

fogo contra os manifestantes. Nos dias se

guintes, lideranças de oposição são presas
por toda a China, jornalistas estrangeiros
são expulsos, e membros do partido que
se mostraram simpáticos às manifesta

ções são banidos do partido.
Hoje, o número de mortos no massa

cre da praça da paz celestial continua des-
"

conhecido - estimativas giram entre 400 e

três mil civis mortos. Discussões sobre os

protestos são proibidas pelo governo chi

nês, que censura buscas na internet sobre o

evento, e define o incidente como "supres-
'f'

são de perturbações políticas".Ameramen-

ção de que os eventos não correram como a

"versão oficial" pode resultar em demissões
de escolas e jornais..

1 4

Impressionismo

DIVULGAÇÃO

Nos 14 anos em que presidiu o Haiti, milicianos sob o
comando de "Papa doc"mataram cerca de 30 mil haitianos,
em sua maioria intelectuais, por "crimes contra o estado"

PELO MUNDO

1

Primeiro MeDonald's Morre Lincoln
o movimento artístico impressio

nista dá os seus primeiros passos em

uma exposição organizada pelo atelier
Nadar, em Paris. Entre os artistas esta
vam Monet, Renoir, Cézanne e Manet,
cujo quadro "Impressão, Nascer do
Sol" formou as bases do movimento,
que focava na obra erri si, e não na re
presentação fiel do "real".

o empresário americano Ray Kroc
abre uma pequena lanchonete emDes

Plaines, Illinois, em parceria com os

irmãos McDonald, que mantinham
uma lanchonete em Nova Iorque. A
loja em Des Plaines foi a primeira loja
franqueada da rede, e a data de aber-

.

tura é considerada como o nascimen
to "oficial" do McDonald's.

o 16° presidente dos EstadosUnidos
daAmérica, Abraham Lincoln, morre na
Petersen House - um albergue. Lincoln
havia sido baleado na noite anterior,
enquanto assistia a peça "OurAmerican
Cousin" no teatro Ford, emWashington
D.C. O assassino de Lincoln, JohnWilkes

Booth, foi morto pelo exército da união
11 dias depois.

1

Bomba de insulina ra; reduzir problemas
Na edição de 14 de abril de

1979, o jornal O Correio do Povo
noticiava o início de testes com
uma bomba portátil de insulina,
por cientistas da universidade
deYale, nos EstadosUnidos.
Além de facilitar o tratamento,
o dispositivo ajudaria no estudo
de complicações.

SOCIEDADE 'TIRO AO ALVO MASSARANDUBA
Estabelecida em 1922, quandoMassaranduba ainda era um distrito de Blumenau, a
Sociedade Desportiva RecreativaTiro ao Alvo Massaranduba ficou até 1934 sediada
na casa comercial deRoberto Donadt. A associação realiza uma vez por ano a

Festa do Rei do Alvo, após a páscoa. Em 1934, a sociedade recebeu como doação o

terreno onde hoje fica a entidade, na Rua 11 de Novembro, onde construíram um

galpão para os treinos de tiro ao alvo: A primeira sede oficial foi inaugurada em
1957, reformada em 78 após um incêndio. Entre 1942 e 1946, os documentos da
entidade foram confiscados e a associação foi fechada - como muitas associações
germânicas, a entidade esteve sob suspeitade envolvimento com os nazistas .
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de Granizo
Em 14 de abril de 1986, pedras de granizo de um quilo caem no

distrito de Goljapang, Bangladesh - as maiores já registradas. A
tempestade deixou 92 mortos. Apesar do tamanho das pedras,
não está entre as 20 piores tempestades de granizo da história.

PIERO RAGAZZI
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA· QUINTA-FE�RA
Romeo Piazera

Júnior,advogado
VictorDanich,
sociólogo

RaphaelRocha Lopes,
presidentedaOAB

CristianoMahfudWatzko,
estudantedeDireito

o Brasil e os resíduos sólidos
pós mais de 20 anos foi finalmente criada
- em agosto de 2010 - a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010),
que estabeleceu um marco regulatório

nacional permitindo que milhares de toneladas de
lixo geradas diariamente em todo o Brasil pudes
sem ter um fim mais eficiente e ecologicamente
correto do que o simples descarte em lixões.

Dentre os vários aspectos positivos desta nova

lei, alguns tópicos valem atenção especial por esta
rem diretamente relacionados com o dia-a-dia de
todos os cidadãos: adoção da coleta seletiva; ado
ção da logística reversa pelas empre
sas; a responsabilidade compartilha
da pelo ciclo de vida dos produtos;

- Em outras palavras, o consumi
dor também passará a ser responsá
vel pelo descarte de resíduos classi
ficados como perigosos ou passíveis
de reciclagem, reaproveitamento
ou valoração energética tais como

lâmpadas fluorescentes, baterias,
embalagens de produtos químicos,
medicamentos de validade expirada,
dentre outros.

de catadores de materiais reutilizáveis e reei

cláveis, bem como os recicladores da iniciativa

privada, tem por finalidade expandir a possibili
dade da redução de distancias entre o gerador e
utilizador do resíduo.

Este um grande avanço frente a um temamui
tas vezes esquecido pela so.ciedade e entidades

públicas: o resgate da dignidade humana e pro
fissional destes verdadeiros soldados das causas

. ambientais.
Um destaque é o incentivo federal à criação de

consórcios ou outras formas de cooperação entre

os municípios, através da gestão in
tegrada de resíduos sólidos urbanos, .

com a possível intervenção do estado
para resoluçãode conflitos de ordem
política existentes entre municípios
os quais vinham impossibilitando
a elevação das escalas de aproveita-

. mento e redução dos custos envol
vidos no processo de destino de lixo.

Desta forma, os municípios bra
sileiros podem se unir em busca de

soluções conjuntas para o melhor
destino para o lixo, reduzindo im

pactos ambientais, custos envolvidos e tributos
aos contribuintes.

A nova lei também enfoca a cooperação técnica
e financeira multissetorial para novas tecnologias
de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento e

disposição através de possíveis incentivos fiscais,
financeiros e créditos internacionais.

Outra boa novidade é que finalmente poderão
ser utilizadas tecnologias para recuperação energé
tica dos resíduos sólidos urbanos; através da inci

neração, desde que seu processo tenha viabilidade
técnica e ambiental comprovada, a unidade fabril
esteja licenciada pelos órgãos ambientais regula
dores, e haja criterioso programa de.monitoramen
to de emissão de gases tóxicos.

_

Entretanto, não se deve esquecer que os bene
fícios desta política somente chegarão'a todos se

a sociedade brasileira estiver engajada em prol da
sustentabilidade.

"�o
Este um grande avanço
frente a um tema muitas
vezes esquecido pela
sociedade e entidades
públicas: o resgate da
dignidade. humana
e profissional destes
verdadeiros soldados
das causas ambientais.

Mas são as empresas que precisarão correr con
tra o tempo, pois é das mesmas a maior respon
sabilidade sobre a logística reversa, ou seja, todo
material classificado ou considerado perigoso,
corrosivo, inflamável ou de riscos à saúde humana

poderá ser devolvido ao seu fabricante, através de
mecanismos de coleta distribuídos juntamente à
cadeia de vendas (supermercados, lojas e demais
estabelecimentos) .

Um exemplo clássico deste problema são as lâm

padas fluorescentes e eletrônicas (contendo mercú
rio e outros elementos perigosos), as quais a rigor
deveriam ser coletadas pelas suas fabricantes após o
fim de sua vida útil, entretanto tal ação não ocorre e

os consumidores tem tido de arcar com dispêndios
financeiros para destinar tais lâmpadas a empresas
especializadas no reprocessamento e seu descarte.

Por outro lado, o incentivo federal à criação e

desenvolvimento de cooperativas ou associações

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

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

.

A Direção

IMAGEM DO DIA

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão. *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

FESTA NA COMUNIDADE
-

DE JOAO PESSOA
A comunidade Evangélica Luterana no João Pessoa convida

você e sua família para tradicional festa anual no domingo dia

17/4/01. Culto festivo às 10h, almoço a partir das llh30min
com as seguintes opções deliciosas: marreco/galinha recheada,

galeto/churrasco, buffet, strudell e bolo. Participe!

Mais informações pelo telefone 3370-2448 ou 8848-0546

SERViÇO

-o

Jaraguá 84 faz
eleição no sábado

AAssociação de Moradores do Bairro Ia
raguá 84 realiza nessa sábado, dia 16, eleição
da diretoria gestão 201112013. Apenas uma
chapa, encabeçada pelo atual presidente
Adilson Braun, concorre no pleito que acon
tece no ginásio da EscolaLuizGonzagaAyro
so, das 14h às 16h30. Podem votar todos os

moradores do bairro maiores de 16 anos. As

principais bandeiras da chapa são a reivindi
cação de posto de saúde para o bairro, ciclo
via e acostamento na ruaBerthaWeege.

IPTU

Pagamento à
·vista até h�je

A Prefeitura de Corupá está atendendo
em regime deplantão até hoje para a entrega
de carnês do IPfU 2011, das 8h às 12h e das
13h às 18h. Devido aos 'prejuízos causados

pelas chuvas que atingiram o município, a
data para o pagamento em parcela única.do
IPfU foi transferida do mês demarço para o
dia 15 de abril. O reajusteanual que incide no
valor do imposto, calculado pelo INPC (Índi
ce Nacional de Preços ao Consumidor), que
em 2010 ficouem 6,46%, não será aplicado.

MÚSICA
Concerto de Outono
domingo na Scar

Sob a regência do Maestro Ricardo
Feldens, o Grupo de Câmara e a Camera
ta da Scar se apresentam nesse domingo,
dia 17, no Centro Cultural de laraguá do
Sul. O tradicional Concerto de' Outono
ocorre às 19h e vai reunir um repertório
de músicas brasileiras e sul-americanas.
Os ingressos custam R$ 15 (inteira) e R$
7,50 (meia) e podem ser comprados na

secretaria do Centro Cultural. Informa

ções pelo telefone (47) 3275-2477.

BA

Postos' fazem
mutirão preventivo

oposto de saúde daVilaNova e o deSanto
Antônio realizamexames preventivos de cân
cer de colo de útero amanhã NaVilaNova, o
atendimento serádas 8h às 17h, comaexpec
tativa de atender cerca de 50 mulheres. No
bairro Santo Antônio o atendimento começa
às 7h, e se estende até as 17h. A expectativa é
exanÍinar 16mulheres, incluindo o exame de
mamas. Informações no (47) 3372-1594 no

posto de saúde daVilaNova, e (47) 3276-0570,
no posto de saúde de SantoAntônio.
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Rompimento oficial
o documento que oficializou o

fim da aliança entre o DEM e o

PSDB foi divulgado no início da
noite de ontem pelo presidente
do Democratas, Carione
Pavanello, e pelo secretário de
Administração, Ivo Konell, já que
a prefeita Cecília permanecia em

Florianópolis na companhia do
governadorRaimundo Colombo.
Na carta, são elencados os
motivos que levaram à decisão.
O principal é a nomeação de
Lia Tironi para Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
Mas os próprios integrantes
da aliança sabem que ela já
nasceu com os dias contados.
São os tais arranjos, às vezes

beirando a malabarismos, que
.

os partidos costumam fazer para
ganhar as eleições. Nenhuma
novidade. Ivo Konell e Irineu

Pasold nunca foram grandes
amigos e nem sequer dividiram
os mesmos ideais e projetos
políticos. A briga começou ainda
na indicação de cargos. Os

governistas interpretaram como

provocação os nomes sugeridos
por Pasold e fizeram a escolha da
maneira que entenderam correta.

Chamaram os de confiança, por
isso, a demissão de alguns deles
não será tão simples quanto
parece. Nesses dois anos de união,
o que se viu foi briga pública, o
pedido de afastamento de Irineu
da Secretaria de Saúde, as trocas
de acusações quase diárias e uma

cidade sem vice defato.A novela,
. que na televisão costuma acabar

com casamentos efoguetórios,
termina com a. oficialização de
umfim anunciado desde o início.
Abaixo, trechos da nota:

Nota de esclarecimento
Com a decisão soberana do senhor governador, Raimundo Co

lombo, reconduzindo o senhor Lio Tironi ao cargo de secretário da
SDR de Jaraguá do Sul e região, a administração de Jaraguá do Sul
vem a público esclarecer o seguinte:

1- Em nenhum momento

a administração municipal e

o DEM deixaram de colaborar
com o senhor governador, no

seu compromisso de contem

plar de forma justa todos os

partidos da tríplice aliança, na
divisão da SDR e na indicação
de nomes para o preenchimen
to dos cargos dessas Secretarias

Regionais;
2- Em Jaraguá do Sul o DEM

abriU:mão do comando daSecreta

ria, jánomês de dezembro de 2010,
em favor do PSDB, apenas solicita
mos apossibilidade depoderparti
cipar da escolha do titular da SDR.

3- Nos dois primeiros anos de

governo da prefeita Cecília Ko

nell, oDEM não teve nenhum car

go Indicado na SDR, como tam

bém não recebeu qualquer valor
repassado através da Secretaria
deDesenvolvimento Regional.

4- Lutamos muito para asse-

Social

"

gurar urn pequeno espaço para o

Democratas dentro da SDR, com
apelos constantes aos líderes locais
do PSDB. Todos foram infrutíferos.
Não nos foi dada sequer urna opor
tunidade de discutir o problema
entre as executivas dos dois parti
dos,pela total faltade solidariedade
emuita intransigência das lideran
ças do PSDB.Opróprio governador
tentou, por meses, intermediar a

questão, sem êxito.
5- Diante do exposto e também

pelas declarações recentes das lide
ranças do PSDB, especialmente do
secretário reconduzido, o partido
optou por urn projeto próprio para
2012. A administração democrata
considera rompida a aliança com

PSDB ratificando publicamente o

pedido de disponibilização dos car
gos ocupados por membros do ex

partido aliado, o que fazemos com

pesar, porque a intransigência de al
gunsnão nos deixou alternativa.

O secretário de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Serafim
Venzon, e o deputado Carlos Chiodini participam de um encontro com

prefeitos da região e secretários da pasta, hoje naAmvali.Vão ouvir as
prioridades do setor e apresentar as políticas da área. Esse é o quarto
secretário que o deputado consegue trazer para Iaraguá emmenos de
três meses. Comprova a força e a necessidade da representatividade.

DIVULGAÇÃO

Part.idário
O vereador Jean Leutprecht
participa de Encontro
Nacional do PC do B de hoje
a domingo em São Paulo, na
Universidade Nove de Julho.
Serão debatidas estratégias
para reestruturação da sigla
e também os planos para as

eleições municipais.

A isca
o secretário de Administração
Ivo Konell afirma que as

declarações feitas por Ronaldo
Raulino à reportagem do O
Correio do Povo comprovam
que os documentos referentes
ao Segundo Tempo e à pista de
Atletismo estão em sua posse.
Diz isso porque, segundo ele,
para entregar qualquer tipo
de relatório ou documentação
à prefeita é necessário abrir
um protocolo antes no setor

responsável, o que não foi feito.
"Esse cara é um tucunaré (peixe
considerado presa fácil). Agora
está provado que ele sumiu com
as provas contra os vereadores.
Ele se entregou", sentencia.

De volta
.

O vereador Justino da Luz (PT)
retoma à Câmarapara votação que
vaidefinir o número de cadeiras
no Legislativo.A licença do petísta
termina no dia 2 e amatéria deve
ir à apreciação no dia 5. Justino éa
favor das 19 vagas.

.. Saneamento
,

o presidente do Samae, DicoMoser, revela que depois da ETA
Sul estar em pleno funcionamento, o que deve acontecer na
próxima semana, seumaior objetivo será se debruçar sobre a

estação de tratamento de 'esgoto que será construída no bairro
São Luís. A obra deve custar cerca de R$ 15 milhões, sendo
R$ 7 milhões de recursos próprios e o restante angariado por
empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Depois de
pronta, a estação permitirá que o Samae trate 8G% do esgoto
do município, hoje amédia fica em 42%.

Na cadeira
A prefeita Cecília Konell
continuou ontem que sai de
férias por 30 dias, a partir do
dia IOde maío. O secretário
deAdministração Ivo Konell
também vai folgar, mas por
apenas 15 dias. No período,
o vice-prefeito Irineu Pasold
comandara o município,
mesmo com o fim da aliança
entre tucanos e.democratas,

Migração
o secretário de Educação,
Silvio Celeste (PSDB), foi
convidado, em tom informal

por enquanto, a assinar ficha no
DEM. A proximidade entre ele
e a prefeita Cecília Konell pode
pesar na decisão. Silvio não deve
ser o único tucano amudar de
ninho. Outros comissionados

já sinalizaram com essa

possibilidade para assegurar
seus cargos.

Delensoria
A deputadaAngelaAlbino (PC
do B) defendeu rapidez na
tramitação do projeto de lei de
iniciativa popular que propõe a

criação daDefensoria Pública
em Santa Catarina, único
Estado brasileiro a não contar
com o órgão. Mas a questão
ainda é polêmica. Para a OAB
de Iaraguá do Sul, por exemplo,
a Defensoria Dativa é muito
mais eficaz porque garante ao

cidadão, que predsa do sistema,
� advogados especialistas em

diferentes áreas, além de não
onerar tanto os cofres públicos,
já que com a mudança seria
necessário que o governo
bancasse uma estrutura e uma

equipe de advogados somente
para esse fim. O projeto que _

cria a Defensoria Pública,
apresentado no ano passado,
está aguardando parecer da
Comissão de Constituição e

Justiça.
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FIM DA ALIANÇA
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Secretários entregam os cargos
Célio Bayer e Silvio Celeste colocarampastas àdisposição,mas demissão caberá àprefeitaCecíliaKonell
JARAGUÁ DO SUL

A administração municipal
oficializou ontem o

romplmento da aliança
com o PSDB e o possível
desligamento dos tucanos
da Prefeitura.

prefeita Cecília Konell
(DEM) já havia pedido
para que . os tucanos

deixassem os cargos à

disposição durante esta semana.

O secretário de Desenvolvimen
to Econômico, Célio Bayer, e o

secretário de Educação, Silvio

Celeste, atenderam ao pedido.
Mas até ontem eles não foram de
mitidos e tampouco pediram exo

neração. O que acontecerá quanto
à ocupação dos cargos deve ser

anunciado somente depois do fe
riado de Páscoa.

A postura adotada pela pre
. feita é consequência da nornea-

ção de Lio Tironi (PSDB) para a

Secretaria de Desenvolvimento

Regional. Ela e os principais líde
res do DEM não admitem que o

tucano permaneça no comando
da SDR. "Tironi está há três anos
na SDR. Não entendo a insistên
cia de mantê-lo como secretário.
O governador inclusive ofereceu
a presidência da Junta Comercial
para ele, mas o senador (Paulo
Bauer) interferiu".

"
. Os meus companheiros

também devem ser

atendidos, para isso, é
preciso ter união, o que
não está acontecendo,

infelizmente.
CEciLIA KO�ELL, PREFEITA

"
A presidente do PSDB de Iara

guá, Isaura Maria da Luz Silveira,
disse que não tinha sido informa
da oficialmente sobre a decisão

tomada pela prefeita. liA coligação
não está rompida, até porque o

presidente do DEM (Carione Pa

vanello) não entrou em contato.

Se há intenção de romper, o PSDB
não foi comunicado", alegou.

Cecília afirma que tomou a

decisão também por ter algumas
dificuldades de relacionamento
com o PSDB no município e no

Estado. IINós batalhamos e fo
mos soldados na coligação DEM
e PSDB para eleger Paulo Bauer,
mas agora ele só quer beneficiar
o Lio Tironi. Eu não fui eleita
somente com os votos do DEM.
Mas os meus companheiros
também devem ser atendidos,
para isso, é preciso ter união, o
que não está acontecendo, infe
lizmente". Cecília se reuniu on

tem à tarde com o governador
Raimundo Colombo, mas o teor

da conversa não foi divulgado
até o fechamento desta edição.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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Prefeita Cecília Konell solicitou que O PSOB entregue
os cargos, secretários podem ser exonerados
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CHARGE EDITORIAL

Descaso
--lamentável que o governo, do Estado co

nheça os problemas de infraestrutura
de uma escola há cinco anos e não tome

..._ qualquer providência definitiva para re

solvê-los. Pois é justamente isso que acontece na
Escola Estadual Prefeito Lauro

Zimmermann, em Guarami
rim. Pelo menos desde 2006,
apenas medidas paliativas fo
ram tomadas para melhorar a
estrutura, que nem de longe
atende às necessidades dos
cerca de mil estudantes.

A instituição, que em feve
reiro deste ano ficou iriterdita
da por 17 dias, foi fechada novamente ontem,

pelaVigilância Sanitária. Isso porque a SDR não
realizou as obras emergenciais estabelecidas no
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) fir-

mado com o Ministério Público. O prazo, que
vencia dia 4 de abril, foi prorrogado, mas isso de
nada adiantou, pois os mesmos problemas per
manecem. Além de apenas dois banheiros esta
rem em condições de uso, a merenda continua

à base de biscoitos e outros ali
mentos secos - já que a cozinha
está em situação precária e, por
isso, não há como preparar a

comida.
A suspensão das licitações

pelo governo do Estado até fim
do mês contribui para a situa

ção de inércia que se arrasta na

instituição. É esse o tratamen

to que os alunos e professores da maior escola
estadual de Guaramirim merecem? Quem paga,
literalmente, por esse descaso somos nós, que
não vemos o retorno do que é investido.

DO LEITOR

A importância da educação familiar
na formação social (2ª parte)

DO LEITOR

Audiência pública
-

casa de leis: concordamos com

o aumento do número de vere

adores nas seguintes condições:
1) terminar com a reeleição; 2)
somar o salário atual dos 11 ve

readores e dividir por 19. Mais
vereadores com o

..... dia 28 de março de 2011

passou a ser um marco na

história da Câmara de Ve
..... readores por dar voz e vez

aos munícipes, conclamando
os a uma audiência pública para
discutir sobre que
sito muito impor
tante: o aumento

do número de vere
adores.

Para pessoas pú
blicas sérias, nove

vereadores - seriam
o suficiente. Argu
mentam os nobres
vereadores que com

.

:

Não
restam dúvidas sobre o importante

papel que a família exerce sobre a edu

cação do homem em sociedade" con

forme esmiuçado no artigo anterior.
Ocorre que, breves conceitos e palavras tal

vez não atinjam a consciência de muitas pesso
as, motivo pelo qual o seguinte relato verídico

possa clarear a mente e reforçar
a importância de uma adequada
educação familiar.

Certa vez, hámais de 30 anos,
época em que não existia inter
net e a televisão colorida ainda
era luxo para poucos, dois jovens
rapazes, almejando ganhar seu

próprio dinheiro; dirigiram-se a

uma sorveteria.

Chegando ao local, conver-'
saram com o proprietário e pe
diram se poderiam vender pico
lés nas ruas e bairros da cidade.
Como o dono do estabelecimen
to conhecia os pais de ambos os

garotos, permitiu que eles revendessem as géli
das doçuras pela cidade.

O trabalho era simples. Quando voltavam da
escola recebiam um isopor, várias unidades de

picolés e"moreninhas", e um apito de sorveteiro,
com o qual anunciavam de longe sua chegada.

O l°garoto, no primeirodiade trabalho, cumpriu
fielmente o seu papel: retomou ao entardecer, pres
tou contas com o dono do estabelecimento e voltou

para casa com algumas moedas no bolso. Ocorre
Mario CesarFelippi Filho, professordo Curso deDireitoque, no dia seguinte, essamesma situação não ocor- da Católica deSanta Catarina, advogado especialista na

reu. O rapaz pegou os produtos e não retomou. 'área Penal e ProcessualPenal, presidente da Comissão de
Estranhando que o .meníno não havia mais Estudos da OAB/SC, 23asubseção deJaraguá doSul.

aparecido, o sorveteiro foi até a residência dele e

explicou a situação para o seu pai. Este, não sa

bendo que seu filho havia começado no empre
go, ficou de conversar com ele quando chegasse
em casa. Mencionou, inclusive, que agora havia
entendido como seu filho arranjou dinheiro
para comprar cigarros. E, no final da conversa,

comprometeu-se em levar o me
nor à sorveteria para esclarecer
o ocorrido. Mas até hoje isso não
ocorreu.

O 2° garoto, do mesmo modo,
começou a vender os picolé e sor

vétes pelas ruas, e toda noite re

tomava para prestar contas. Mas,
como o 1°, depois de alguns dias,
não apareceumais. O sorveteiro foi
a casa deste segundo garoto e expli
cou a situação para a suamãe.

No dia seguinte, esta mãe e

o menor apareceram na s�rve
teria. Torcendo suas orelhas, ela
fez com que o jovenzinho pedis

se desculpas ao proprietário, além de fazer com

que pagasse a dívida com seu próprio trabalho.
Com essa conduta, amãe do guri ensinou-lhe a

ser honesto e honrado. Com essa educação ele cres
ceu, e hoje é um respeitado empresário. A mesma

coisa não se pode falar do segundo. Morto ainda jo
vem por prováveis traficantes, seu pai não teve o di
reito de culpar ninguémpelo ocorrido, quedando-se
a lamentarpelamá educação transmitida

" mesmo salário não
só é um deboche
como uma afronta a

toda sociedade. Re
cebem muito bem
os senhores verea

dores para simples
mente apresentar
à sociedade con

chavos como têm
acontecido na atu-

al e também nas legislaturas
anteriores. A sociedade deveria

urgentemente manifestar-se

para elaborar uma lei no qual
a pessoa eleita vereadora fosse

obrigada a cumprir seumandato
"

por inteiro. Assim, evitaríamos

que vereadores deixassem seus

cargos para assumirem cargos
em autarquias e que adversários

passassem a serem parceiros por
interesses e benefícios próprios.
Agradeço ao presidente da casa

de lei, Jaime Negherbon, que ,

teve a feliz ideia e a coragem de
'ouvir os clamores dos jaragua- ,

enses e convocou esta audiên
cia sabendo que muitos de seus

pares não 'concordaram com tal
atitude. Meus parabéns, senhor
presidente.

Mais vereadores
como mesmo

. salário não só
é um deboche "como uma

afronta a toda
sociedade.

Com essa

conduta, a mãe
do guri ensinou
lhe a ser honesto
e honrado. Com

"
os onze ou com

dezenove não aumentariam as

despesas da Câmara. Mentira. A

Prefeitura, por lei, é obrigada a

repassar determinada porcenta
gem de sua receita para a Câma
ra. Alguns de nossos vereadores
não só nos enganam como omi
tem a verdade, quando susten

tam que tal verba, se não utili

zada, deverá obrigatoriamente
voltar aos cofres públicos, para
posterior aplicação em benefí
cio da comunidade, sob pena de

sanções. Outro argumento usado
por alguns vereadores: "quanto
mais vereadores maior a fiscali

zação e mais difícil a corrupção".
Enganação. Então pergunto: a

Câmara de Vereadores é uma

casa legislativa ou uma casa de
conchavos? Se é legislativa, não ,

há necessidade de 19 vereadores.
. Faço a seguinte proposta a

essa educação ele
cresceu, e hoje
é um respeitado
empresário.

"

Aldo Pavanello, empresário
•
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Duas interdições em doismeses
Alunos 'da Escola Lauro Zimmermann ficarão sem aula até o dia 25 de abril

,

"

GUARAMIRIM

Sem condições de
funcionamento, a'
Escola Estaduallauro
Zimmermann foi
interditada mais uma vez
pela Vigilância Sanitária.
Na tarde de ontem, os
agentes foram à Escola e

lacraram a entrada.

porta de entrada da es

cola, há dois adesivos da

Vigilância Sanitária e uma

folha com a portaria do
Ministério Público, interditando a

instituição por estar fora das nor

mas previstas na Constituição Fe
deral. Entre as irregularidades está
a falta de condições na distribuição
damerenda, que é servida em fren
te ao banheiro, a disponibilidade de
apenas um banheiro para 40 pro
fessores e de dois para atender aos

alunos, chuva nas salas e infiltração
na sala dos professores. Segundo
consta no documento, o Ministério
Público vai instaurar um inquérito
civil público para apurar porque as

obras de reformada instituição ain
danão começaram.

Em uma' das paredes da escola,
os alunos colaram cartazes cobran
do uma solução urgente. De acordo
com a professora de português, Si
mone Cristina Ferreira, os agentes
da Vigilância Sanitária estiveram

quarta-feira no local e constata

ram que as melhorias prometidas
não foram feitas. No mesmo dia,
segundo a professora, pela manhã
foi servido sucrilhos aos alunos e à
tarde não teve lanche. "Queremos
que uma solução seja encontrada.
Até os alunos estão ligando para a

gerência" criticou Simone.
No entanto, o diretor da Esco

la, Ronaldo Guerra, garante que o

prédio oferece plenas condições
aos alunos. "Nada impede o funcio
namento da Escola. Não vejo ne

nhum problema", afirma o diretor.
Segundo ele, ontem, antes da in
terdição, foi realizadauma reunião
com a Secretaria Regional Desen
volvimento para tentar encontrar
uma solução para a alimentação
dos estudantes. "Vamos tentar

oferecer merenda pelos menos

duas vezes por semana Nos outros
dias vamos continuar oferecendo
merenda secà', disseRonaldo.

• AleXandre Perler
redação@ocorreiodopovo.com.br

�

Acesso à instituição, que atende 1,1 mil alunos, foi bloqueado ontem

PetA qaYez.
A MAIS OUVIOA.

Estudantes colaram cartazes em frente à escola para protestar

Alunos que já perderam 17 dias de aula só voltam ao local após dia 25

A Vigilância está
sendo muito

intransigente. Cada
vez que arrumamos,
eles aparecem com

outra coisa.
DENI RATEKE1 GERENTE DE

EDUCAÇÃO DA SDR

"

Sem obras antes
de 30 de abril

.

Mesmo com a interdição de
cretada pela Vigilância Sanitária, a
gerente de educação da SDR, Deni
Rateke afirma que escola está em

condições de funcionamento e que
o projeto de reforma já foi entre

gue ao promotor. "AVigilância está
sendo muito intransigente. Cada
vez que arrumamos, eles aparecem
com outra coisa" reclama a gerente.

Segundo Deni, "os banheiros
estão bons e os alunos têm todas
as condições para estuda" Para

readequar a instituição, os tacos

de madeira serão substituídos por
piso. Enquanto isso, os' alunos
ficarão até o dia 25 de abril em

casa, sem estudar. "Não temos onde
colocá-los", lamenta a gerente.

Em relação ao início da refor

ma, Deni explicou que as obras
não poderão começar antes do

.

dia 30 abril, data que o governador
I Raimundo Colombo estipulou para

que o Estado volte a abrir licitações.
Essa portaria foi baixada para que o

governador possa conhecer a estru
tura do governo do Estado.

Ontem, o promotor Belmiro

Hanisch, que firmou umTAC (Ter
mo de Ajustamento de Conduta)
com a SDR em fevereiro, não foi
localizado para falar sobre o as

sunto. O documento previa en

trega das obras emergenciais e de,
um projeto de reforma completa
na instituição em 30 dias, o que
não ocorreu. O projeto prevendo
melhorias foi entregue semana

passada ao MP e prevê a conclu
são das obras em 120 dias após a

abertura da licitação.
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Universo TPM

�Iijane Jung
ii BISCOITO
�� DA SORTE
I Solidariedade de

�� uma pessoa amiga.

Velozes e••• hum!
iquei toda eufórica quando soube que Vin
Diesel viria ao Brasil para a divulgação de
Velozes e Furiosos 5. Como se eu pudes
se ir até o Rio para dar uma espiadinha .no

bofe ... Mas fiquei ainda mais eufórica quando li
que, além do Vin Diesel e do Paul Walker (outro
gatchénho!), está nesse novo filme nada mais

nada menos do que um dos homens mais lindos
_ do mundo (na minha humilde opinião): Dwayne
"the Rock" Johnson. Valha-me minha nossa se

nhora das balzacas aflitas. Que trio! Não entre

mos no mérito da questão das ações surreais do

filme, ou de como pintaram o Brasil., Suspirem
apenas pelos homens maravilhosos. Ui!

Táxi na net
O mundo é dos espertos e a internet

também. Fora toda a utilidade da rede, vo
cês já se viram navegando em algum site inútil e
tosco, não? E muitos desses inúteis e toscos-fazem um baita sucesso.

Eis então que surge o Iaílson Taxista, no jataxi.com, com instruções so
bre como chamar uma corrida ou calcular o valor dela. O site é beeeem
tosco (mas quem disse.que não funcionai) e as instruções com locução
merecem. destaque. A locução fala em scaípe (Skipe), fala sobre uma ca

neta que o Iaílson oferece como brinde e as instruções detalhadas (mas
bem detalhadas) para usá-la e mais uma porrada de coisa doida. Apesar
de tudo isso, o caramerece os parabéns.A coisa funciona!Vale a pena dar
uma conferida. Eu ri.. Criatividade é tudo nessa vida!

, drl
,r.o .,1

• Meufilh{) andou lenâo:b tal -Hoje éBomemorado o
,.

projeto que permite acatteint DiaMundial do Desenhista,
'

de habilitação a partir dos 16
.

pessoas que. admiro de
.

anos. "Mãe, quando eu fizer . verdade, talvez pelo
":I6 amãe assina o termo de ." fato.de que praJnim, .

eniancipação.né?' ..Hã??? desenhar uma retaou-um
Chega ame dar um troço círculo já é uma grande-
ruim só de pensar. E mandei dificuldade. Parabéns aos
o fedelhinho ir pra cama. profissionais!
Humpfl

• Posthaus é um portal de
compras, cuja central de
distribuição localiza-se em
Blumenau. Tem muita coisa

legal e baratinha. E a entrega
é super rápida.Vale a pena
dar uma olhadinha e, quem
sabe, fazer umas comprinhas.
www.posthaus.com.br

• ({
...,0 meu amor nãomanda

beijo ..O meuamor me deixa'
louco. O meu amor só quer
amor, O meu amor pisa na
bola. O meu amor entra de
sola. O meu amor me dá
calor. Quase direito, quase
perfeito, é o meu amor...

"

(Papas da Língua em Pó 'de
Pimenta)

Super novidade
Mais um lugarzinho para a

gente procurar ficar bem bonita e

totosa. O Divã de hoje traz a pro
prietária domais novo empreendi
mento na área de estética emasso

terapia (coisinhas que á gente não
só precisa, como adora!). Inaugura
na próxima segunda feira, dia 18,
a Absoluta Estética e Massotera

pia, ali na Guilherme Dancker,
113, bem do ladinho daAcademia
Curves. Te prepara, chuchuzinho,
que dessa delícia de cuidado não
dá para escapar. Outras informa

ções podem ser conferidas com

a super Soraia (confere o divã

.

da loira linda) no telefone 9911-
1081. Vai com força na novidade!

,.,

DIVA COM SORAIA M. VOLKMANN

ONDE TRABALHA E O QUE FAZ:
Absoluta Estética e Massoterapia,
esteticista e massoterapeuta. EU
SOU: Uma pessoa determinada,
sincera e alegre. HOMENS SÃO:
Eternas crianças. MULHERES
SÃO: Batalhadoras. SE MEU RE
LACIONAMENTO FOSSE UM RIT
MO SERIA: Rock. DESÇODO SAL-
TO QUANDO: Ofendem as pessoas
que amo. PARA ME GANHAR
BASTA: Um sorriso. SE EU FOSSE
CELEBRIDADE SERIA: Sandra
Bullock. ROUBARIA O CLOSET
DE: ClaudiaRaia. MEU CORAÇÃO
BATE MAIS FORTE QUANDO: Es
tou com meu namorado. EU SOU
ÓTIMA EM: Minha profissão. EU
SOU PÉSSIMAEM: Matemática,
não me dou bem com os números.
UMANOITE PERFEITA PEDE: Céu estrelado, clima de verão e praia.
UM CASALAPAIXONADO PRECISA: Muito respeito e alegria. COM

.

50 REAIS EU: Jantaria com meu namorado. COM 1 MILHÃO DE
REAIS EU:Viajaria pelo mundo.

É A TREVA
Blusa super decotada com ca

saco pesado, exceto se for para
"transporte" (para ir a um lugar e
tirá-lo assim que chegar). Mas por
favor, jamais use decotão e casa

cão como itens de produção. Ab
solutamente nada a ver. Veja bem:
não falo de casaquetes, jaquetí
nhas, etc. Mas de casacos pesados.
Tá com frio? Por que o decote?Ah,
tá com calor? Para que o casaco?
Não combina e é a treva, viu?

É O FLASH
O maxitricô, queridinho do

inverno que vem por aí. A tendên
cia são peças pesadas e de pontos
grossos. O que significa que as de
mais peças devem ser sequinhas:
calça skinny, leggs, meia calça, ou
saias enxutas, 'como a saia-lápis,
por exemplo. Casacões de maxitri
cô são flash .. vai perder?

Papelaria, fIIlballupu eeMTilóritr
paraauuuaoeollFfjb

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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Aberta a temporada de concursos
Remunerações previstas para selecionados chegam a R$ 8mil para quem tem ensino superior
REGIÃO

Oitenta e dois. Esse é
o número de cargos
disponíveis na região
que serão disputados
por concurso público ou

processo seletivo nos

próximos meses.

or enquanto, as novas

..., oportunidades são para
quem tem a disponibili
dade de mudar de cida

de - e principalmente para quem
está disposto a fazer um esforço
extra nos estudos, já que o prazo
de inscrição de alguns concur

sos já está chegando ao fim. Nos

próximos meses, as provas rea

lizadas são para vagas em Mas

saranduba, Schroeder e Barra
Velha - em Jaraguá, apenas um

concurso da Polícia Militar com
três vagas de Agente Temporário
de Serviço Administrativo deverá
ser realizado. APolíciaMilitar, in
clusive' está oferecendo 80 novos

cargos em todo o Estado, sendo
que 12 deles são para Joinville.

Os jaraguaenses que prefe
rem manter residência na cida-

de também podem começar a

se preparar, já que nos segundo
semestre deste ano devem ser

abertas na Prefeitura diversas

oportunidades de emprego em

. diferentes áreas. Por enquanto,
os cargos disponíveis ainda não

foram definidos.

Quem quiser entrar na
carreira pública tem
a oportunidade de

participar de concursos
em Massaranduba,

Schroeder e Barra Ve,lha.

IIFoi montada uma comissão

para estudar a questão do con

curso público. Elas começaram,
este mês, a fazer um levanta
menta das necessidades de cada

secretaria, e só depois é que será
montada uma nova comissão - aí

sim, para tratar do concurso pú
blico em si", explica o diretor de
Gestão de Pessoa, Rivair Bach
mann. Ele afirma que a primeira
parte do processo deve durar, no I

máximo, 60 dias. A previsão para
a realização das inscrições, no

entanto, ainda não foi definida.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Prefeitura ou Câmara de Vereadores
Em Massaranduba, não é ape

nas a Prefeitura que pretende
contratar novos funcionários - a

Câmara de Vereadores abriu uma

vaga de Assistente Administrativo,
enquanto as da Prefeitura são des
tinadas a candidatas a uma vaga
de enfermeira ou quatro vagas de

agente comunitária.
Enquanto a Câmara seleciona

funcionários que tenham o Ensino
Médio completo pormeio de con
curso público, a Prefeitura opta
por um processo seletivo. As agen
tes comunitárias selecionadas de
vem receber um salário de R$ 700,
além de trabalhar 40 horas sema

nais, assim como as enfermeiras.
.

Estas, no entanto, tem um salário

orçado em R$ 2.530,07.
As inscrições, na Prefeitura,

ocorrem até o dia 20 de abril.As pro
vas são no dia 30 desse mês, das 9h
às 12h, na Escola Básica Municipal
Ministro Pedro Aleixo. O resultado
está previsto para ser divulgado no

dia 6de maio no mural e no site da
Prefeitura, www.massaranduba.sc.

gov.br, e a contratação é imediata.
Na Câmara, o salário para o

assistente administrativo é de R$
1.750, e os interessados devem pa
garR$ 50 de taxa de inscrição.Aava

liação dos candidatos será feita com
.

uma prova objetiva escrita, com

assuntos como Língua Portuguesa,
Matemática, Conhecimentos Ge

rais e Específicos. O teste ocorre no

dia 22 demaio, namesma escola, en
tre as8h30 e 11h30.Os gabaritos serão
divulgadosno site daorganizadorano
dia 22 demaio de 2011 até às 23h59.

10 cargos oferecidos por concurso público-
O site www.schroeder.sc.gov.

br está disponibilizando inscrições
para concurso público em Schroe
der até o dia 26 deste mês. A taxa de

inscrição é de R$ 60 para os cargos
de nível superior - como o de mé-

dico e fisioterapeuta -, R$ 30 para os
cargos de nível médio e R$ 15 para
aqueles de nível fundamental.

As 10 vagas fazem parte da

estratégia Saúde da Família e Nú
cleo deApoio à SaúdedaFamília.

ARQUIVO OCP

Vagas na região abrangem candidatos com ensino médio e superior

Inscrições encerradas
A inscrição para a seleção da

Polícia Militar estava prevista,
inicialmente, para terminar no

dia 17 de março - mas acabou

prorrogada até a última sexta

feira, 8 de abril. Assim, quem não

perdeu o prazo para 12 vagas em
.

Joinville ou as três vagas em Ia
raguá será informado por e-mail
ou pela organizadora, no site

www.pontuaconcursos.com.br. a

data definida para a prova.
Os selecionados, antes de se tor

narem agentes temporários de ser

viço administrativo, passamporum
curso de formação com duração
de 280 horas/aula, dividido em três

_semanas de instrução teórica e ou

tras quatro semanas com ênfase na

prática. Durante um ano, período
de trabalho que prevê o concurso,
o auxílio mensal será de R$ 697,50.

Vagas são na área da saúde
BarraVelha mantém as inscri

ções abertas e gratuitas até o dia 6
de maio para quem se interessar

pelo processo seletivo na área do

Programa de Saúde da Família,
tanto para preenchimento de

cargos constantes quanto ad
missão em caráter temporário e

formação de cadastro reserva. Ao

todo, são 13 cargos disponíveis
sendo que um deles, o de agente
comunitário de saúde, está dis

ponível apenas àqueles que resi
direm na localidade para a qual
pretendem se inscrever, além de

ter o certificado de conclusão de
curso introdutório de formação
inicial e continuada. O salário,
dentre os cargos disponíveis, vai
de R$ 714 a R$ 8 mil- com carga
horária de 40 horas semanais em
todos os postos.

Outras 55 vagas também estão

disponíveis, mas para preencher
os quadros da própria Prefeitura.
As inscrições vão até o dia 14 de
maio, e a remuneração varia de
R$ 564,10 a R$ 8.000,00, de acordo
com o cargo escolhido. O prazo de

contratação é de um ano.

DISPONíVEIS
• MASSARANDUBA
• Prefeitura - quatro vagas
parà agende cornunltária

.

e uma vaga para enfermeira
• Inscrições e mais informações:
www.massaranduba.sc.gov.br.

• Câmara de Vereadores -

uma vaga para assistente
administrativo

• Inscrições e mais informações:
www.cvmassarandub.a.sc.gov.br

• BARRA VELHA
.. Programa de saúde da família:

Médico da Família, Cirurgião
Dentista da Família, Enfermeiro
da Família, Técnico em Higiene
Dental, Técnico de Enfermagem
da Família, Atendente do
Consultório Dentário U, Agentes.
Comunitários da Família,
Coordenador do Núcleo de

Apoio a Saúde da Família,
Terapeuta Ocupacional,
Psicóloga, Farmacêutico;
Fisioterapeuta, Nutricionista

Demais cargos:
Médioo Veterináfio"rP . og
'Fisioterapeuta,"M'edico Clíniço
Geral, Cirurgião Dentista,

.

Enfermeiro, Topógrafo, Biólogo,
Engenheiro Civil, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro
Sanitário, Engenheiro Florestal,'
Engenheiro Qufmico, Geólogo,
dvogado, �eógr:a�

.

r,

1" . '

..•

utricionista, Assist .

Técnico êm Enfermagem,
Técnico em Prótese Dentária,
Fiscal de Postura, Fiscal de
Tributos, Técnico Contábil,
AgenteAdministrativo,
Recepcionista, Instrutor de
Fanfarra, Instrutor de'
entro, DigitadOr, M r d� .

Onil:)�s, Segurança Esçolar,
.

Auxiliar de Serviços Gerais,
Vigia, Segurança Escolar,
Zelador, Pedreiro, Pintor,
Carpinteiro, Encanador,
Eletricista, Coveiro, Roçador,
Jardineiro, Mecânico,
Borrachetrc.Sokíador,

.
'.

Calceteiro, Cozinheira; Ope�ador
de Máquina I, Operador

. de Máquina II, Motorista
de Caminhão II, Motorista
de Ônibus 11'1, Motorista de
Automóvel I, Padeiro e Gari.

• Inscrições 'e mais informações:
www.barravelha.sc.gov.br

• SCHROEDER

Médico, Odontólogo, Enfermeiro,
Farmacêutico, Psicólogo, '

Fisioterapeuta, Educador Físico,
Técnico de enfermagem, Auxiliar
de Consultório Dentário, Agente
Comunitário de Saúde'

; 1/. Inscrições e'mais informações:
www.schroeder.sc.goV.bJ·

. .-., �
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EDUARDO MONTECINO

Terreno junto ao Centro de Atividades do Sesc irá abrigar instituição, que começa a funcionar em·2013

E I

Educação dáum
passo à frente

\ .,.
.

noDlUIDClplO
Sesc vai construir escola de ensino
fundamental ao custo .de R$ 8mi
JARAGUÁ DO SUL

Imagine uma escola com

ginásio de esportes,
academia, teatro, piscina
e atividades culturais .

permanentes. E toda esta
estrutura aliada a uma
metodologia de ensino
voltada para questões
artísticas, ambientais e

até mesmo, para
valores morais.

ste modelo, que hoje .é
realidade somente em es

colas privadas da região,
__ estará acessível para os fi-

o

lhos de comerciários associados
ao Sesc, em 2013, quando a Esco
la Sesc de Ensino Fundamental'
for concluída em Iaraguá do Sul.

O projeto prevê uma unidade
erguida em um terreno de 3,5mil
metros quadrados, e com capa
cidade para atender 450 alunos,
do primeiro ao nono ano. "O di
ferencial é que os alunos do ensi
no fundamental poderão utilizar
toda a estrutura do Sesc, que

•

conta com piscina, teatro, etc.
Então o aluno pode frequen
tar a escola, e no contraturno

I

fazer atividades esportivas e

culturais. Será uma propos
ta diferenciada de educação
,com avaliação de alunos e

professores, e um ensino vol
tado para valores, como res-

'ponsabilidade, cidadania e

meio ambiente", adianta o ge
rente do Sesc em Iaraguá do Sul,
Sérgio Pedrotti.

Segundo ele, o projeto rece

berá investimentos de R$ 8 mi

lhões, e as obras de construção
da nova escola devem iniciar em
2012. Já os alunos entram em sala
no ano letivo de 2013. "Vamos

começar ampliando as salas da

educação infantil. E quem con

cluir a educação infantil conos
co, já vai iniciar no ensino fun
damental. Quando a escola ficar

pronta, iniciaremos oferecendo
até o quarto ano, depois vamos

ampliar, até o nono", explica.
o

O modelo já funciona em ci
dades catarinenses como Criciú
ma, Lages, Brusque e Joinville.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
odiferencial é
que os alunos
do ensino

fundamental
poderão utilizar
toda a estrutura
do Sesc, que conta

com piscina,
teatro, etc.

Então o aluno
pode frequentar
a escola, e no
contraturno

fazer atividades
esportivas e
culturais.

SÉRGIO PEDROTIf",

GERENTE DO SESC

"

Prioridade
são filhos de
comerciantes
A

Prefeitura avalia se vai
prorrogar decreto

Ficou para hoje a definição
sobre o decreto que suspende até

hoje as obras de terraplenagem
nas regiões do Rio Cerro I, II, e·III,
Rio da Luz, Jaraguá 99, Jaraguá. 84
e ParqueMalwee. Ontem, aPrefei
tura ainda avaliava a possibilidade
de o decreto ser prorrogado.

De acordo com o secretário
de Planejamento, Aristides Pans
tein, a prefeita Cecília Konell e

a Defesa Civil irão realizar uma
reunião hoje para analisar se as

obras serão liberadas a partir de
amanhã. O decreto foi emitido
no dia 22 de março, para possi
bilitar que solo secasse e ficasse
mais estável - evitando assim
novos deslizamentos nos locais
mais atingidos pelas chuvas de

janeiro e fevereiro.
De acordo com o secretário,

alguns moradores denunciaram
casos de terraplenagens nessas

localidades durante o período de

suspensão das obras. Segundo o

secretário, essas situações acon

teceram nos primeiros dias do

decreto, quandomuitos inda não
sabiam da medida. Ele também
disse que, nesse período, foram
protocolados poucos pedidos de

licença para realizar esse tipo de
obra. "Como a licença é para 180

dias, não tivemos muitos pedi
dos de grande porte, somente de
trabalhos pequenos, como nive
lar parte do terreno" conta. As li
cenças antigas estão sob revisão
com a Defesa Civil.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 92/2011 SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO URBANO/POLICIA MILITAR. TIPO: menor preço POR ITEM
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de rádios de comunicação HT, destinados para uso do
14° Batalhão de Policia Militar de Jaraguá do Sul, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de
03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA E;NTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas
do dia 02 de maio de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua .

Walter Marquardt nO 1.111, báirro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e aber
tura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos, Orçamento estimado para a contratação: R$ 46,800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais),
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 11 de abril de 2011.

IVO KONELL

Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do sul /2" Vara Civil Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89,259·300, Jaraguá

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

EDITAL DE INTERPELAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 30 DIAS
Situação de Protesto/Cautelar n° 036.08,000818-6 Autor. Leandro Felipe Manes & Companhia Ltda Réu: Glass Tiles do Brasil

Ltda Declaratória n° 036.08.001342-2 Autor. Leandro Felipe Manes & Companhia Ltda Réu: Glass Tiles do Brasil Ltda

Citando (a) (s): Glass Tiles do Brasil Ltda. Rua Americanos das 500, Bloco 06 - Salas 208/209, Barra da Tijuca - CEP

22.640-100, Fone (021), Rio de Janeiro - RJ

Objetivo: Citação do Requerido, Prazo Fixado para resposta: 05 dias para a Ação de Sustação de Protesto n° 036.06,000818-6 e

15 dias para a ação Declaratória 036.06.001342-2. Por intermédio do presente, a(s) pessoas (s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica (m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo, no lapso detemposupra mencionado, contado do transcurso do prazo des

te edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado. Presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos artícu

lados pelo autor na petição inicial (art285, c/c art,319 do CPC).E, para que chegue ao conhecimentos de todos, partes e terceiros,
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), 01 de Abril de 2011,

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 28/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA GLOBAL

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de 13 (treze) camarotes localizados no

Pavilhão "AR do denominado Parque Municipal de Eventos, situado a Rua Walter Marquardt
n." 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário, compreendendo
o período de 06 a 12 de outubro de 2011, durante a XXllla Schützenfest, de acordo com as

condições previstas neste Edital e as especificações constantes do Anexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orqãnica do Município; Lei Municipal n. ° 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei

• FederaI8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PÂ'RA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 11 de maio de
2011, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
sita a Av. Getúlio Vargas n." 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.
ABERTURA dos ENVELOP!:S: 09:30 horas do dia 11 de maio de 2011 na sala de reuniões da

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) ° edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos ende

reços www.jaraguadosul.sc.gov.brehttp:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou poderão ser retira
dos na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
telefone (0**47) 2106-8719, no endereço acima, no horário das 07:30 horas as 11 :30 horas e

das 13 horas as 17 horas, em dias úteis a partir de 11 de abril de 2011, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas � esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço
acima ou pelos fones (0**47) 2106-8719 ou pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou ainda pelo e-mail

marilene.cultura@jaraguadosul.com.br (AlC Sra. Marilene Giese).
Jaraguá do Sul (SC), 06 de abril de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA - Presidente
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Entidades reivindicammelhorias
,

Audiência pública reuniu lideranças e representantes da Celesc para debater abastecimento
GUARAMIRIM

A audiência pública realizada -

na Câmara de Vereadores
de Guaramirim na noite da

. última quarta-feira serviu
para discutir a deficiência
no abastecimento de energia
na região, e reivindicar
melhorias no setor.

-�articiparam do encontro li

_"deranças ligadas à entidades
como associações comerciais,
associações de moradores,

sindicatos, além de vereadores e vice

prefeitos dos municípios do Vale. De
acordo com o presidente daAvevi (As
sociação das Câmaras eVereadores do
Vale do Itapocu) e vereador de Schro

eder, Valmor Pianezzer, o debate foi

produtivo. Os participantes chegaram
à conclusão de que uma audiência
com o presidente da Celesc, Antônio
Gavazzoni, e com o governador, Rai
mundo Colombo, será necessária. i'As

reivindicações levantadas durante a

audiência, terão de ser levadas direta-

mente ao presidente e ao governador,
queremos entregar em mãos. Forma
mos uma comissão e agora iniciam os

esforços para conseguirmos agendar
este encontro", comenta.

Entre as reivindicações da região,
estão a ampliação da rede de abasteci
mento, melhorias no setor, e também
no que se refere ao atendimento. "Hoje
.em dia tem empresas que querem se

instalar em Schroeder, mas por cau
sa dos problemas de falta de energia,
procuram outras cidades. Temos que
manter nossa geração de emprego, o

desenvolvimento domunicípio e rece

ber de volta tudo aquilo que geramos
de impostos", argumenta.

Schroeder enfrenta a pior situação
da região no que sé refere à deficiên
cia do abastecimento. A solicitação da

própria Prefeitura é para que seja tro
cada a rede elétrica velha, pois já está

comprometida. A cidade convive ain
da' com quedas constantes de energia
hápelomenos três anos.

Estiveram pn�sentes ainda do en

contro o gerente Regional da Celesc,
Luiz Melro Neto, e o assistente daDi
retoria Técnica da Celesc, em Floria

nópolis, Pablo Carena.

PREVISÃO DO TEMPO

EDUARDO MO-,-NTECINO

Objetivo é garantir que a demanda enerqétlca acompanhe o crescimento do Vale do Itapocu

H�SGO DE
IEMP()RAl
Tempo instável com
pancadas de chuva na !

madrugada e entre a tarde e �
noite devido a uma frente fria \no norte do RS. Persiste o

risco de temporal isolado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 32°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 32°C

I;lOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 27°C

Ô
Em-wlaraoo Panialmente Nublao!}

Nublada

CHUVA

Precipitação isolada
e chance de temporal

/
l
I

JF. fi

��lmAGtlÁ 00 SUL
T ..
20°3 °

l

/

�empo encoberto no

. • '0 do dia e durante
IOICI
á tarde, com chuv� no

períodO da manha e

'te Temperaturada n01 .

mínima de 23°G de

manhã e máxima de

27°C à tarde.

l.�TO t

Mar calmo, ventos
moderados e chuva

A passagem de uma frente fria

por Santa Catarina e o Rio Grande
do Sul provoca pancadas isoladas
de chuva e chances de temporal por
todo o Estado, commaior intensida
de no oeste e no planalto sul.

Instável

O mar permanece calmo nesta
sexta-feira, com ondas pequenas,
e picos de 1,5 metro. Porém, ven
tos de até 30 km/h e chuva isolada'
e forte atingem a linha costeira,
consequência de uma frente fria.

--
TrovoadaChuvoso

, ;
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12 Economia

Material de

construção
A pesquisa da Anamaco, conduzida pelo

Ibope Inteligência, revela um aumento di�:
ereto das vendas do setor no mês de março,
com alta de 1%. Este indicador reflete prin
cipalmente as chamadas "compras formí

guinhas" o que mostra que os "puxadinhos"
e reformas continuam acontecendo. Em SC
a venda de material de construção aumen

tou 13% em 2010 em relação ao ano ante

rior, segundo informação da Abramat.

.

Dalila Têxtil
Cerca de 570 trabalhadores da Da

lila Têxtil, de Jaraguá do Sul e Presi
dente Getúlio, tiveram seus postos de
trabalho avaliados por meio da Análise

Ergonômica do Trabalho, um serviço
prestado pelo Sesi/ SC. Depois da con
clusão da análise, o Sesi/SC elaborou
um relatório técnico com sugestões de
melhorias para a linha de produção.
A iniciativa faz parte de um plano da
Dalila Têxtil em oferecer mais saúde
e qualidade de vida e, assim, reter os
talentos da casa. Os industriários tam
bém responderam um questionário
sobre as condições laborais. De acordo
com Cláudio Faveri, técnico de segu
rança da Dalila Têxtil, foi preparado
um plano de ação com base no relató
rio técnico ápresentado pelo Sesi/ se.

" '" I , 4,
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Mercado ft ional

Lourival Karsten

BR-101
A falta de resultados claros na reunião que avaliou a situ

ação da BR-lOl em Brasília. Na última terça-feira, foi classifi
cada como frustrante pelo presidente daFiesc (Federação das
Indústrias),Alcantaro Corrêa. Informado por telefone sobre a
situação, Corrêa, que acompanha a missão brasileira à Chi
na, lamentou a ausência doministro dos Transportes,Alfredo
Nascimento, da direção do Dnit de Santa Catàrina e de dire
tores das empresas que estão executando as obras. liA confir

mação oficial, peloDnit, dosprazos anteriormente estimados
pela Fiesc, mostra que estamos realizando um trabalho sério
e técnico para fundamentarnossa posição sobre estaobra tão
importante para Santa Catarina. Prova que faltam com a ver

dade ao informar datas que não se cumprem', disse Corrêa,
referindo-se aos estudos realizados pela instituição' e ante

riormente desmentidospelo órgão federal. liAausênciadomi
nistro e do Dnit de Santa Catarina na audiência configuram
desrespeito com nosso Estado, especialmente considerando
a representatividade da comitiva que se deslocou a Brasília,
que incluiu até o governador", acrescentou. "Confirmou-se o

que temíamos: foi um teatro" finalizou.
DIVULGAÇÃO

Gatos & Atos
Esta grife de Jaraguá do Sul

estreia seu novo site apresentan
do a sua mais recente coleção.
Vale a pena conferir.

28_ - 51 - 59 - 68 - 77

01 - 02 - 03 - 06 - 08
.

,

10-11-13-14-15
./

16 - 17 - 22 - 23 - 24

Stagio
Esta empresa de assessoria

em propriedade intelectual -

marcas e patentes - comemora

hoje 22 anos de fundação.

Rede Breithaupt
Com objetivo de expandir os

negócios e a atuação em Balneá
rio Camboriú, a rede de lojas Brei

. !

thaupt - referência no sul do Brasil
na revenda demáquinas, ferramen
tas, eletrodomésticos e de toda a

linha de materiais de construção
incluindo móveis e acabamentos
- amplia a loja na cidade do litoral
catarinense que passa a contar com
mais de 1.300 metros quadrados de
área de vendas. O lançamento da

ampliação acontecerá nesta sexta

feira a partir das 10h e receberá a

visita de clientes, imprensa, par
ceiros, empresários e profissionais
ligados à construção civil. Eles irão
conhecer de perto a nova estrutura

que receberá um aumento em seu

variado mix. "Balneário Camboriú
é destaque nacional no segmento
da construção civil e o Grupo Brei

thaupt expande seus negócios no

município com objetivo de inovar
e atender esse mercado com total

qualidade e, com isso, as variadas

exigências dos compradores, desde
o profissional da área ao público
final", explicam os diretores do Gru
po, Bruno e Roberto Breithaupt.

INDICADORES
,

14.ABRIL.2011

14.ABRIL.2D11
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VERSI DE
,

Indios levam

Geral 13

tura à escola
Cerca de 250 alunos daAtayde Machado trocaram experiências com tribo guarani

Promoção I'Feirão Taxa Zero Ford" (válida até 18ftJ4/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Ka 1.0120 l l Icat KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada
e Saldo em 12 parcelas de R$ 1.069,01, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da.l" parcela, incluindo tarifas, custos e impostos 110Ft valor total a prazo de R$ 24.823,12, Custo Efetivo TotallCErI a partir de 1,04%
am e 13,25% a.a, através do Programa Ford CredITo Ford Fiesta RciCam Hatch 1.012011 (cat. FAB1) a partir de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% aa. 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76,
na modalidade COC com 30 dias de carêncía para pagamento da P parcela, incluindo tarifas, custos e imp.ostos (IOF), valor total a prazo de R$ 31.675,48, Custo Efetivo Total (CEr) 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, junto a um Distribuidor Ford. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro servi�o prestado
pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédITO. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Confira outras condições de financiamento nos distribUIdores Ford.
As ofertas apresentadas correspo,nd�m somente às cores sólidas desses veículo�. yalores p.ara core.s m�tálicas e/ou especi.ais '!1edianteconsuta na CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITEJÁ O SEU.revenda, Imagens somente para fins Ilustrativos. As ofertas anunciadas nest.e anuncIo subst�uem e Invalidam todas as publicaçoes anteriores. Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu R>rd Zero.

capitais e legiões metropolitanas;4004-1960 I Demais localidades: ()800 728 1960.

A Escola Atayde Machado,
no bairro Czerniewicz,
foi palco ontem do 1 º

Encontro Escolar da
Cultura Indígena
..... projeto reuniu 250 alunos

do pré-escolar ao 9° ano,
em dois períodos, que tro

...... caram experiências com

os índios. guaranis. Durante uma
hora, os estudantes acompa
nharam e participaram de apre
sentações de dança tipicamente
indígena, como a dança do guer
reiro. Ainda ouviram atentamen

te uma pequena palestra do ca

cique Karai Tucumbó, da aldeia

Tiaraju, em Araquari. "Usamos

roupa, mas seremos índios para
sempre", disse aos alunos, na

tentativa de desmistificar a ima
gem feita do índio sem roupa e

.

com pinturas pelo corpo.
Acompanhando meio de lon

ge e prestando atenção na reação
dos alunos, estava. o diretor'da
escola e coordenador do even

to, Luis Fernando alegar, que

FIESTA
ROCAMHATCH
1.01 2011 �

• T1\AVAS fi ALARM( UE stA!E
• flA.ftACHOQUE NA COR 00_lG
• BOiAO OE�BElUURA 00
PotliA,<NALAS NO PAINel.

•MO 00 MOTORISTA COM
tlEGUl 004 OE AllUAA

• SISTtMA Di OIAGNOSTiCO OE
EMISsAo n�POL�

CAT. FAB1

parecia feliz com o resultado. "É
importante que as crianças co

.nheçam a realidade e não fiquem
apenas com o que assistem na

televisão", ressalta o diretor. De
acordo com ele, o objetivo do

projeto era justamente trabalhar
com a diversidade cultural, para
que os alunos passem a valorizar
mais a cultura índigena.

Para a professora do 5° ano,

Tânia Mara Machado, a lição
mais importante passada pelos
índios é o respeito aos mais ve
lhos. "É impressionante como

eles (os índios mais novos) res

peitam o cacique", ressalta a pro
fessora.

A aluna Camila Lucht Batista

parece ter entendido o espírito
do evento ao afirmar que vai co

meçar a olhar os índios com mais

respeito, valorizando a cultura.
"Vendo as pessoas, o preconcei
to diminui, mostra que temos que
respeitar e que existe diversidade",
disse a aluna. a Dia do Índio é ce
lebrado na próxima terça-feira, 19.

• Alexandre peruer
redação@oc�rreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Estudantes interagiram com índios guaranis durante o encontro ontem

�
��

Credblidade

\WilM,.gUrnl,oom.bt �titiil1);1.�.Jbt
(<4mnl....,�lt _......... �lI9�

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929Faça revisões em seu veículo regularmente.• Seguros Ford

f

"
Sofremos há mais
de SOO anos. Existe
preconceito e sempre
enfrentaremos isso.
Sempre vai ter•

CACIQUE RONALDO COSTA

"

Indígenas querem
ser respeitados
a cacique Karai Tucumbó, ou

Ronaldo Costa, como é seu nome
em português, enfatiza que os Ín

dios precisam divulgar sua cultura
para que possam ser respeitados e

que essa iniciativa é muito impor
tante. Segundo ele, os indígenas
não têm muito espaço e são obri

gados a entrar no espaço da cida
de. "Precisamos também aprender
com eles, já que somos obrigados
a entrar na cidade", diz o cacique.
Todos vivem em Araquari e a al
deia é composta por 24 famílias.

VIVA O NOVO
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA

ElyandriaAparecida
Silva, escritora

Pomerode
..-� omerode é charmosa, com suas ruas

...,
cobertas de pedra, ruazinhas simpáti
cas e tranquilas. Suas casas possuem
organizados jardins normalmente

floridos. Ela preserva os traços culturais her-
dados dos colonizadores vindos, na maioria,
da Pomerânia, região do
norte da Alemanha. Ela é

limpa: ou seja, tem lixeiras
nas ruas, o caminhante tem

onde deixar o seu lixinho.
Lá você encontra descen
dentes de alemães passan
do pela rua, como o velho

bigodudo, às vezes num

traje típico alemão, que
conduz uma charrete puxa-
da por um pangaré branco, ou a moça loura
e descolada que dirige uma scooter amarela
em alta velocidade de cabelos ao vento.

Em Pomerode encontrei a melhor torta
de chocolate que comi na minha vida. Na

'i

Kelly&elmann,
jornalista

rua principal da cidade tem onde tomar re
laxado um chope artesanal acompanhado
de salsichas, quase debaixo de enormes

árvores e apreciar danças folclóricas, e até
dançar danças folclóricas. Há alguns res

taurantes de pratos típicos alemães onde
no cardápio aparecem no

mes com vogais tremadas,
uma característica do idio
ma alemão.

Pelo centro, as antigas
casas, talvez casarões e es

tabelecimentos comerciais
de arquitetura alemã, vão
sofrendo reformas. Se ade

quam a cafés, bares, restau-
rantes à medida que cresce

o fluxo de turistas do estado de São Paulo, de
Minas Gerais, do Paraná.

Pomerode é um pedaço do Brasil em que
é possível você sentir nostalgia daAlemanha
sem nunca ter pisado na Alemanha.

(.

• Cine Garten 1 .

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

A Pandora precisa de espaço para correr como qualquer
outro cão, em um novo lar. A atual tutora, Shirley, se oferece

a ajudar com ração por pelo menos um ano. Contato pelo telefone
.3373-3699 ou pelo e-mail shirleyfati@hotmail.com.

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 Breithaupt 2
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h40, 16h50,
19h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Bruna Surfistinha (Nac)
(14h30, 19h10 - todos os dias)

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

Deuses Americanos
Deuses Americanos, o melhor e mais ambicioso romance de Neil

,
.

, , l

Gaiman, é uma viagem assustadora, estranha e alucinógena que envol-
ve um profundo exame do espírito americano. Neil Gaiman oferece uma

perspectiva de fora para dentro - e, ao mesmo tempo, de dentro para
fora - da alma e espiritualidade dos Estados Unidos e do povo americano:
suas obsessões por dinheiro e poder, a miscigenada herança religiosa e

suas consequências sociais, e as decisões milenares que eles enfren-·
tam sobre o que é real e o que não é.(

I

Jackie Chan - O Mestre do Kung Fu
Poucos ídolos na história do cinema são tão grandiosos quanto Ja

ckie Chan, sobretudo no Oriente, onde ele é visto como uma espécie
de deu? pelo público. Este longa explora justamente este .culto à sua

imagem, narrando a jornada de um garoto que tem uma oportunida
de de ouro: aprender artes marciais diretamente com o astro. Logo,
contudo, começa a perceber que está recebendo ensinamentos não
apenas sobre socos e chutes, mas sim sobre a vida de uma forma
geral, desenvolvendo assim uma intensa amizade com seu ídolo.

Isair Moser - Diretor Presideni:e
-. ..,

.......-------------�-----------------------..-,--.!) It'� J� I "'1

J ,

CORDEL ENCANTADO
Virtuosa e Euzébio se preocupam com a

chegada do rei a Brogodó. Bel saqueia Úrsula,
Carlota e Cecltía. Augusto Rede para Úrsula e

Nicolau contarem o que realmente aconte
ceu após a morte de Cristina. Açucena fica
enciumada ao saber que Dora se ofereceu

para entrar com seu noivo na cidade. Guio
mar vai embora e Ternurinha é obrigada a

colocar Cesária para terminar o almoço.
Augusto e os convidados se deliciam com

a comida e o rei exige conhecer a cozinhei
ra. Cesária decide ir à missa para ouvir o

pronunciamento do rei. Augusto anuncia o

motivo de sua ida a Brogodó.

•

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

• Cine Mueller 2
• Pânico 4 (dub)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Vovó ... Zona 3 - tal pai tal filho (dub)
(13h20, 15h30 - todos os dias)

• Fúria sobre rodas (Leg - 3d)
(17h40, 19h50, 22h- todos os dias)

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

• Cine Garten 3 .

• Eu sou o número quatro (íeg) (14h15, 16h45,
19h20, 21h40 - todos os dias)

.

• Cine Garten 4
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h30,
19h10 - todos os dias)

• Sem Limites (Leg) (17h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
.:» Pânico 4 (teg) (15h, 17h20, 19h40, 21h50 -

todos os dias)

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

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

BlUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Sancha diz a Querêncio que entende por

que Marisa o abandonou. Aflita em sua sala

por falta de notícias, Arminda pega o celular.
Tito apresenta Hélio, o novo piloto, para Iara
e Newton, que pede para falar a sós com o

aventureiro. Karina avisa Nicolau sobre a che

gada da cúpula da presidência com alguns
jornalistas. Adriana chega à boate e Marisa

pergunta o motivo de seu atraso. Adriana con

fessa que estava "mimando" Jaca. Filomena
encontra Mateus no Agito Colonial e o convida

para jantar com seu pai. Jairo reclama da ci
dade com Marta quando Sereno pergunta se

o jantar deles está confirmado.

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°: 65/2011 � TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: EQUIPAMENTO PARA VíDEO DE INSPEÇÃO DE REDES DE ESGOTO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/04/2011 das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 03/05/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478
- Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047- 21 06-91 00.

MORDE E ASSOPRA
Akira pede a Keiko que traga sua filha

para Preciosa. Naomi apaga inesperadamen
te e Leandro acha que ela está doente. Keiko
conta para a prima que Akira aceitou sua filha
e por isso vai se casar com ele. Palmira co

menta que Naomi não come e Júlia desconfia.
Salomé aconselha Celeste a se vestir como Al
zira para conquistar Abner. Dulce faz um jan
tar especial para Márcia e Guilherme. Guilher
me dá uma joia de presente de aniversário a

Alice. ícaro descobre o problema de Naomi e
diz que vai consertá-Ia. Leandro pergunta por
Naomi a Palmira. ícaro revela a Júlia que Nao
mi é um androide.

INSENSATO CORAÇÃO
Irene fica aflita com estado de Pedro. Cor

tez inventa uma desculpa antes de mostrar
a foto com a amante para a esposa. Eunice
acredita que Quim é o namorado de Cecília.
Léo pega o dinheiro de uma carteira que en

contra no jardim e guarda na mochila de
Nicolas, mas Manolo observa. Irene afirma
a Pedro que não vai desistir dele. Marina e

Bibi conversam sobre a festa de aniversário
de Vitória. Uma hóspede avisa que foi rou
bada e Marisa chama a polícia. Silas encon

tra o dinheiro roubado nos pertences de Ni
colas. Manolo fala a Léo que o viu roubando
o dinheiro da hóspede.

l 'I, • I j ,.",. I J�. (i 'í9 re�vmp ,dp�'PQPítulos é de respon��i!iq'!.�e_��� �'!lJs:>.9��s)._ .. _ . _ o. _. __ • _
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HORÓSCOPO
ÁRIES

,

No campo profissional, ativida-

des que exijam privacidade con-

tam com as energias astrais. Fique
atento(a) ou pode deixar a vida amorosa

de lado. Há tendência a se magoar com

facilidade, cuidado!
-

I

@TOUROHoje, você estará bem-humo

rado, aproveite e interaja mais
com as pessoas de seu convívio.

Sua delicadeza vai trazer um novo encan

to para o romance. Integração e diversão

favorecidos, aproveite!

GÊMEOS
,

,

Já é tempo de mostrar as suas

habilidades no setor profissio-
nal. Fique mais atento(a), seu

relacionamento afetivo pode sofrer inter

ferências de pessoas próximas. Cuidado
com aventuras.

Use as energias astrais para di

vulgar suas qualidades no cam

po profissional. É tempo de forta
lecer os vínculos de afeto com a pessoa
amada. Aproveite o dia para se declarar e

não vai se arrepender.

LEÃO
Hoje, os negócios estarão fa

voráveis para você, aproveite
as oportunidades! No amor,

é hora de vencer barreiras, e o

ciúme é nitidamente uma delas. O dia

pede uma reflexão sobre as diversas

áreas de sua vida.

VIRGEM
No setor profissional, atividades
técnicas serão mais valorizadas

que as criativas neste dia. No

romance, sua sensibilidade será o ponto
alto. O dia favorece momentos com sua

cara-metade, aproveite!

,

LIBRA
Ainda estará um pouco reser

vado (a), devendo se dedicar a

atividades que exijam atenção
e concentração. A vida amorosa pode
ser deixada de lado. Mantenha sua dis

crição e não vai se arrepender.

ESCORPIÃO
Atividades em grupo vão se de

senrolar com mais facilidade no

campo profissional neste dia. O

alto-astral toma conta do relacio

namento afetivo. Passe mais tempo com

sua alma gêmea nesta sexta-feira.

SAGITÁRIO
Interesses pessoais e profissio
nais podem entrar em conflito,
será necessário priorizar um

deles neste momento. Há sí-:

nal de nostalgia no campo emocional.

Cuidado com competição no ambiente

profissional.

CAPRICÓRNIO
Tudo que envolva comunicação

,

conta com o incentivo dos as-

tros neste dia. No romance, é hora

de intensificar o convívio com o par. Apro
veite o momento para investir em cursos

de aperfeiçoamento.

AQUÁRIO
No trabalho, assuntos miste

riosos podem despertar sua

curiosidade e render um dinheiri

nho extra. É chegada a hora de decidir

sua vida amorosa. Meditação é a palavra
de ordem desta sexta-feira.

PEIXES

Situações desagradáveis po
dem trazer muito aprendizado.

Encare-as e tire as lições que pre
cisa para se desenvolver pessoal e profis
sionalmente. Cuidado, uma certa tensão
está no ar nesta sexta-feira.
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"Tenho cabelos brancos
desde os 23" diz Jlo

Jennifer Lopez disse à revista "People", que a

elegeu a pessoa mais bonita do mundo, que tem

cabelos brancos desde os 23 anos. "Quando eu co

mecei a fazer filmes, os cabelos brancos surgiram. É
o estresse, a pressão", disse Jennifer, que também
se disse "honrada" com o título de mais bela. "Meus

pais ficaram com cabelos brancos bem novos e eu

também, aos 23 anos", completou.

Atores de Harry
Potter estão noivos
Jamie Campbell Bower e Bonnie Wright,

atores de "Harry Potter" estão noivos. "Estou

noivo, estou muito feliz. É um momento maravi

Ihoso", disse o ator ao site The Daily. Sobre o ca

samento, Bower não quer dar detalhes. "Vamos
nos casar, mas não vou dizer quando, nem onde,
nem como." Bonnie vivia Gina Wesley, o verdadei
ro amor de Harry Potter, na trama. Já ele interpre
tou um bruxo das trevas no último filme da saga e·
fez o papel de Caius em "Crepúsculo".

Banderas quer conhecer
Milton Nascimento

Antonio Banderas vem ao Rio por três dias em

maio' para lançar seu novo perfume, "The Secret",
e, entre outros programas, quer conhecer o cantor

Milton Nascimento. Segundo a coluna de Mônica

Bergamo, da "Folha de São Paulo", o ator pediu aos

produtores responsáveis por sua vinda para organi
zarem o encontro. Banderas quer também visitar as
favelas pacificadas pelo governo carioca.

DIVIRTA-SE

Informática complicada
o cara comprou um computador novinho em folha. Era o pri

meiro contato dele com o mundo da informática e o coitado es

tava apanhando da máquina na hora de fazer as configurações.
Depois de muito quebrar a cabeça, ele resolve ligar para o

suporte técnico. Do outro lado da linha, um especialista começa
a falar usando termos técnicos que pareciam outra língua para
o pobre do cliente.

O cara se atrapalha todo e faz o atendente repetir a mes

ma coisa 200 vezes. O clima já está ficando pesado quando o

cliente diz:
- Não está adiantando, amigo! Por favor, explique o que

devo fazer como se eu tivesse cinco anos de idade, tá bom?

E o técnico:
- Tudo bem. Filho, por favor, ponha a sua mãe ao telefone!

Em entrevista,
Fiuk diz ter
visto Ovni'

Segundo a coluna "Retratos

da Vida", do jornal "Extra", Fiuk
não esconde de ninguém e ga
rante ter visto um disco voador -

pela segunda vez - em entrevista
à revista "RG Teen". E, segundo
ele, o pai, Fábio Jr., é testemu

nha: "Era uma nave que fazia um

S no céu. O olho nem consegue
ver o que existe no universo todo.
Conversei muito com o meu pai e
li dois livros".

Romário fará cirurgia
para retirar tumor

Romário vai se submeter em breve a uma cirur

gia
-

para retirar um pequeno tumor na pele, segundo
a coluna de Ancelmo Gois, do jornal "O Globo". O ex

jogador e agora deputado já teve até que desistir de
uma viagem pela Câmara devido ao problema de saú
de. Segundo o colunista, o médico responsável pela
operação será o cirurgião plástico Gustavo Merheb.

Gagliasso vai morar
em casa sustentável
Durante a comemoração de seu aniversário, na

noite desta quarta-feira, Bruno Gagliasso contou

que vai morar em uma casa completamente susten
tável. Segundo a coluna de Bruno Astuto, do jornal
"O Dia", o ator e sua mulher, a atriz Giovana Ew

bank, compraram um terreno no mesmo condomí
nio onde já moram."Vamos ter horta, sistema de re

aproveitamento de água, móveis certificados e tudo
o que estiver ao alcance para não agredir o meio

ambiente", disse ele. I

SUDOKU

SOBRE O JOGO
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.
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ANIVERSARIANTES
15/4
Abilio Abude

Adelino hansen

Adriane Girardi

Almir D. Bassani

Ana G. Zanghelne
.Aurea Glatz

Caetano C. Pedri

Cleiton Schulle

Dalila Kreutzfeld

Dayane Pasold

Diego Koepp
Diogo Kersting
Edemar Zellner .

Edenilson Negherbon
Édio Tomaselli
Eduardo Baucke

Evandro R. Erdmann

Evanilde W. dos-Santos

Eyshela G. Machado

Floriano E. Camargo Jr.

Gustavo Hanemann

Herta Mohr

lsabela Meyer
lsadora B. Miranda

Jonas Friske

Jonas M. Ziwer

Jordão L. O. Lenzi

Junilto Dalpiaz
Leonita Weitler

Marcela M. Becker

Marcelo Garcia·
Mariana Kuester

Mario de Oliveira
.

Matheus Steinert
Michel Luan Martin

Milton Ziehlsdorff

Miriam Lessmann

Osnildo Ruedger -

Rosicleia L. Demathe

Rosicler A. Schmitz

Rudolfo Szirkowski
Samuel Boder

Simone SChwirkowski
William G. Grací
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,moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Happy hour-

tradicionalHappyHour daAMA, na quarta-feira, no Baependi, foi
coroado mais uma vez com sucesso absoluto. A sociedade jara- ."

guaense foi chamada e como sempreprestigiou com sua sensibi
...... lidade humanitária. Parabéns ao presidente Cassius Gonçalves, à
diretoria e todo o voluntariado, que esteve impecável na organização.

Tiro certeiro leitor tiel
1-

Aquelas pistolinhas que alte
ram os preços das mercadorias
nos supermercados estão atirando
para tudo quanto é lado, sempre
pós-midnight. Na paralela, como

, as vendas andam rolando sobre
carretéis, o comércio já considera
esta Páscoa melhor que o ano que
passou.Vai entender?

A leitora fiel da hoje éAdrySou
za. Ela é outra querida que acom

panha a coluna todos os dias.

i. '

I Dica de hoje
Curtir um happy hour no Res

taurante Madalena. E, claro, sa
borear o famoso beiruth.

Binóculo
Beüinho,
beÜinho...
Dizem que na noi

tada de Jaraguá ficou
,

tão fácil beijar que
até aposta está rolan
do entre as meninas:

agora quem não bei

jar 'ninguém durante
a noite, paga o lanchi
nho da galera na ma

drugada. Pense como

as coisas estão ...

Quem pensa que Gravatá,
Navegantes, é apenas. uma praia
day use, anda completamente
out. Dizem os moradores nati
vos que o local há um bom tem

po virou a menina dos olhos das

grandes operadoras turísticas,
.. inclusive do exterior, para dias de
muita preguiça. Aliás, uma des
sas operadoras pretende investir
forte num big hotel estrelado por
lá. Que tal? Aguardem!

Niver da Raquel
Por favor, não ousem esquecê

la; a minha sobrinha Raquel Sina- �

ra Gonçalves é a grande aniversa
riante de hoje. Parabéns! Que Deus
te abençoe e que faça você e toda a

sua família felizes eternamente.

NAS RODAS
Akazo•Adorei o Hackepeter do

Restaurante e Choperia Bier Haus.
Cláudio eAndré, comandantes da
casa, 'capricharam na dose. Bem
farta. Valeu mesmo!

A loja Akazo, uma das mais pontuais de Iaraguá, está com horário
diferenciado para atender a sua clientela. O casal Fernando e Evelin
abre bem cedinho, às 8h30, e sem fechar até as 15 horas. Bom demais!
O que é bem melhor, com os cabides cheinhos de novidade da cole
ção outono/inverno.• Confira no site www.

moagoncalves.com.br as fotos do
HappyHour daAMA, quarta-feira,
no Baependi. Desfile, mulheres
elegantes, gastronomia emuita
solidariedade.

• Cacá Pavanello ficoumagoado
com opinião do ex-sccretárío
Ronaldo Raulino que criticou

.

a tinta que Ivo Konell usa
no cabelo. Pavanello, que
emprestou a tintura, garante que
é de ótima procedência.

Fernando de
Noronha

Txai
Um novo conceito de condo

mínio de luxo, que inclui todos
aqueles itens, que a gente já está
cansado de saber e ver, chega
com aquele algo mais, no Oásis
Costa Esmeralda, em Governa
dor Celso Ramos, SC, é claro. O
Txai Cauchos. E o que é melhor,
com conceito de resort seis estre
las, e para poucos. A Mega Em

preendimentos de Jaraguá está
comercializado.

O meu amigo Otto e sua

esposa Mara, proprietários da

loja Ponto Certo, embarcam
hoje para Fernando de Noro
nha. Otto, além de muito pas
seio pelo arquipélago, claro, vai
aproveitar para aperfeiçoar o

. seu surf radical com tubos nas

famosas ondas da Cacimba do
, Padre. Retorna final do mês.
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Na área

Henrique
Porto

Programação
loas opções de lazer para os fãs de esporte neste fim de

...
semana. Em Guaramirim a bola rola para mais uma ro-

I dada do CampeonatoVarzeano, que caminha para o final

,

da primeira fase (sábado e domingo). Semifinal da Copa
Norte (domingo), quinta rodada dos Seniores (sábado) e quar
ta do Varzeano (domingo) são as opções em Iaraguá do Sul, que
também sedia jogos de basquete infantil masculino (sexta e sá

bado) e futebol americano (domingo). No sábado também acon

tece a segunda partida daADJ/FME (20h, no SESI).

Copa Norte
Chegou a hora do JJ Bor

dados/Conservas Vida Verde
mostrar até onde pode sonhar
na Copa Norte. No domingo, às
15h30, o Vermelhinho recebe
o América (Joinville) na Arse
pum. Jogando em casa, é qua
se que uma obrigação vencer,

se possível sem sofrer gols. É
bola no pé do Iaíson e correr

para o abraço.

Olympya
O 'time de meninas' estreia

neste domingo no Campeona
to Catarinense de Futebol Fe
minino, jogando em Biguaçu.
De cara, as comandadas de Po
lenta terão que superar três ad
versários: a tradicional equipe
do Scorpions, o desentrosa
mento do grupo e o ingrato
horário das 13h30, escolhido

pela FCF para o jogo.

Peneira
Atenção atletas entre 16 e 21 anos, que sonham em serem jo

gadores profissionais de futebol. O Sport Club Jaraguá promove,
nos dias 21 e 22 de abril, uma seleção de atletas. O evento aconte

ce no campo do Botafogo, na Barra do Rio Cerro, a partir das 14h.
O atleta deverá comparecer munido de documento de identidade,
exame médico (provando que está em condições físicas) e material
esportivo próprio (chuteira, meião, caneleira, calção e camiseta).
Outras informações no e-mail sportclubjaragua@gmail.coríl. �

Futsal
Dois questionamentos de

torcedores que assistiram a

estreia do futsal na Divisão

Especial: porque as cadeiras
estavam tão sujas e porque o

logotipo da FME não foi estam-
. pado no uniforme? Dentro de

quadra a equipe cumpriu um

bom papel, apesar da derrota,
lutando até o último segundo
por um melhor resultado.

Basquete
Parabenizo o competente

Arnaldo Vidal da Cunha Ju
nior, que a partir desta sexta

responde como delegado da
FCB (Federação Catarinense
de Basketball) nos jogos em

Jaraguá do Sul. Há dezenove
anos atuando como mesá

rio, Arnaldo é o tipo de pes
soa que por onde passa deixa

amigos. Um reconhecimento
mais do que justo.

Filmagens
Atenção equipes doVarzea

no de Iaraguá do Sul e Guara
mirim: a Irineu Vídeo Futebol
oferece a oportunidade de gra
var seus jogos com qualidade
profissional. Interessados po
dem entrar em contato por e
mail (irineuathayde@hotmail.
com) ou telefone (9146-2911).
Como bônus, os gols serão exi
bidos na internet.

Handebol
Uma informação exclusiva

para os leitores da coluna: Iara
guá do Sul sediará as semifinais
e a grande final do Campeona
to Mundial de Handebol Femi
nino. Os hotéis, restaurantes,
taxistas e demais profissionais
diretamente ligados ao turis
mo devem se preparar para
receberem bem uma grande
demanda de turistas.

TO OBlllS O

is Ir. empolgado
paraacelerarna rua
Piloto corre no seu traçado predileto no fim de semana
JARAGUÁ DO SUL

Prazer e empolgação.
Foi assim que o piloto

I jaraguaense Kreis Jr.
definiu a prova que vai
realizar em Ribeirão Preto.

..... piloto da Mini Cooper
acelera nesse fim de se

maria em um de seus cír
.... cuitos preferidos: a rua.

Para ele, andar em alta velocida
de em uma pista de rua, ou seja,
em,um traçado provisório, faz a

emoção natural de pilotar se ain
da maior. A prova será a terceira

etapa do ano da Mini Challenge

Brasil, categoria pertencente a

Stock Car, e a primeira da tem

porada em circuito urbano.
O jaraguaense já viveu emo

ção parecida quando competiu
nas cidades de Vitória (ES) e

Salvador (BA) pela extinta Copa
Clio. "Gosto de andar em cir
cuito de rua. É muito parecido
quando competia na modali
dade de velocidade em circuito
fechado com piso de terra em

Santa Catarina, você compete
no limite o tempo todo e não

pode errar", enfatizou Kreis Jr.,
que chega motivado pelo tercei

ro lugar em Interlagos.
Por causa do estilo do traça

do, Kreis espera conseguir um

Esporte 17

bom lugar no grid para garantir
mais um pódio na Mini. "Ultra -

,

passar neste tipo de pista é quase
impossível e sempre arriscado".
Outro aspecto que influencia na

prova é o pouco tempo na pista e

os curtos intervalos nas ativida
des. Já que o circuito só é aberto
no sábado e domingo para não

prejudicar a rotina da cidade.
Por causa disso, Kreis viajou on

tem para Ribeirão. "Quero andar
a pé pelo traçado e conhecer
cada detalhe que possa ajudar a
buscar a volta perfeita, vamos lá
como sempre para fazer nosso
melhor", revelou o piloto que é

patrocinado pela SMC Pneumá
tica e RaumakMáquinas.

Piloto de Jaraguá do Sul, Kreis Jr., chega motivado com o terceiro lugar conquistado na etapa anterior

PILOTO DE GUARAMIRIM DEFENDE A LIDERANÇA EM SÃO PAULO

Cristiano participa do Brasileiro
,

o piloto de Guaramirim Cris
tiano Rosa participa no fim de
semana da 2a etapa do Campe
onato Brasileiro de Velocidade
de Terra, em Cordeiropolis (SP).
O piloto defende a liderança da
Fórmula' 1600, com 20 pontos.
Ele conquistou a primeira colo

cação na etapa catarinense que
aconteceu em março, no Autó
dromo MaxMohr, em Ascurra.

Segundo Rosa, o carro rece

beu melhorias na parte da sus

pensão emotor e isso anima ain
da mais o piloto para seguir na.
competição nacional. Por causa
do bom acerto do carro e sua pai
x�o pelo automobilismo, Cristia
no pretende fazer todas as etapas
do Brasileiro de Velocidade de

Terra, que ainda passará pelos
Estados do Paraná, Mato Grosso

e Distrito Federal.
A etapa será no Autódromo

Valdemar Fragnani, em Cordei

rópolis (cidade do interior pau
lista que fica 177 quilômetros
da Capital), considerado um

dos melhores pelos amantes da
velocidade na terra. Cristiano
compete com o apoio da Gabo
ardi Palitos Dentais e Dipil In
dústria Química.
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Helena última
provada temporada
Com troféu garantido, ela quer fechar com chave de ouro
GUARAMIRIM

Depois de chegar ao pódiO
em todas as maratonas
que disputou na temporada
2010/2011, Maria Helena
E&Jert disputa sua última
travessia amanhã

paratleta, que é patroci
nada pelo Jornal O Cor
reio do Povo, quer che
gar em primeiro lugar .

na 5a Travessia de Itapema, para
fechar a temporada com chave
de ouro. Mesmo que não suba no
pódio nesse sábado, ela já garan
tiu o troféu de primeiro lugar do
ranking do Circuito de Mercosul,
por ter tido osmelhores resultados
e comparecido em todas as provas.

"Treinei muito essa semana e

quero conseguir mais uma vitó
ria e dedicar a todos que me aju
daram", declarou. Em seguida,
Helena descreveu como será a

prova em Itapema: "É uma praia
linda. Largamos num lugar com
pedras que quase não tem on

das e nadamos até o centro que
omar émais agitado". A paratleta
disse que vai sentir saudades das
aventuras a adrenalina que pas
sou durante a temporada. Hele
na compete na categoria máster
do PPNE (Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais).

DESAFIOS

Entre os desafios que surgi
ram nesses seis meses, a parte de
administrar inscrições e organizar
as viagens foi a que elamais sentiu
dificuldades. "Foi amelhor tempo
rada de todas, porque me superei
em vários aspectos. Não tenho al

guém para cuidar da parte burocrá
tica e, apesar de alguns percalços,
conseguime sair bem", avaliou.

Outra questão superada por
Helena foi o fato de nadar sem um

guia. Até a temporada passada ela
tinha uma pessoa para orientá-la e

as provas de 2010/2011 foram to

das somente ela e o mar. "Foi um
mais um desafio na minha vida",
disse. Depois de Itapema, Helena
segue com os treinos para disputar
o Parajasc, em junho.

)

t
I

: !
I )

• Genielli Rodrigues
, genielli@ocorreiodopovo.com.br
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ARQUIVOOCP

Nadadora possui os melhores resultados e comparecimento, e
não pode mais ser alcançada no ranking do Circuito Mercosul

�

Santos vence e

depende só de
•

SI para avançar
o Santos deu ontem um gran

de passo para superar as previ
sões contrárias e se classificar à

segunda fase da Libertadores. No
dia do seu aniversário de 99 anos,
foi ao Paraguai sem Neymar e

Elano, não se assustou com a tor

cida adversária e venceu o Cerro

Porteüo por 2xl, pela quinta ro

dada do Grupo 5 da competição.
Com o resultado, o Peixe foi

aos mesmos oito pontos que o

Cerro, permanecendo em tercei
ro porque tem pior saldo de gols
(quatro a um). Na última rodada,
porém, Cerro e Colo Colo se en

frentam em Santiago. Os brasilei
ros têm o Deportivo Táchira pela
frente, no Pacaembu, e basta uma
vitória simples para avançar. Se o

jogo no Chile tiver um vencedor, o

8arrichello foi o primeiro piloto a ganhar na China, em 2004

Rubens Barrichello aposta
em reação no GP daChina

DA REDAÇÃO
Com um fraco início de

ano na Fórmula I, o brasilei
ro Rubens Barrichello aposta
nas mudanças que aWilliams

prometeu fazer em seu carro

para reagir a partir do GP da
China, neste final de semana.

O piloto, que não conseguiu
completar as duas primeiras
etapas de 2011, espera termi
nar entre os seis primeiros no
circuito de Xangai.

"Acho que podíamos ter fi
cada entre os dez primeiros na
primeira corrida e, em 15°, na
segunda. Aqui eu não sei. Pre
cisamos ver como o carro vai
se desenvolver. Sem as mu

danças prometidas, acho que
ficaríamos entre os 12 primei
ros. Com as alterações, espero
entrar no top 6", comentou.

Barrichello admitiu que se

decepcionou nas duas primei
ras corridas do ano, mas atri
buiu os revezes à situação di
Williams. "O carro estava indr
bem naAustrália até surgir un
problema. Na Malásia, o car

ro não estava competitivo I

nós tivemos que nos esforçar
Agora tenho certeza que tere

mos uma corrida muito me

lhor aqui. Estamos com novo:

componentes e esperamo:
ter um final de semana maf
brilhante", previu o brasileiro

primeiro campeão do GP d:
China, em 2004. (

"Estamos com novos
componentes e

esperamos ter um final de
semana mais brilhante".

RUBENS BARRICHELLO,
PILOTO DA WILLlANS

Santos só precisa de um empate. �

No jogo, Danilo marcou o pri
meiro, aos 11 minutos, com um

chute de longe, a batida saiu
seca e foi direto para o ângulo
direito do gol. Aos 2 minutos do

.

segundo tempo, Maikon Leite

depois de toque de Ganso na

intermediária entrou livre na

área, bateu rasteiro e ampliou.
Já nos acréscimos, na terceira
tentativa seguida do Cerro, Be
nítez marco� �e.c�qf.ça........ o.

JOGOS PELO MUNDO

• COPA DO BRASIL

·ONTEM

Coritiba 4xO Caxias

• TAÇA LIBERTADORES
• ONTEM

Cerro Porteno 1x2 Santos

Oriente Petrolero x Grêmio*

*Jogo não encerrado até
o fechamento da edição

'.'
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Homem de 41 anos morre-ao
cair de altura de três metros
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EDUARDO MONTECINO

Prédio da delegacia terá seu espaço físico ampliado em um terço

REF R

Delegadada
Comarca terá
áreaam.pliada
Construção de seis novas salas
ainda não tem previsão para iniciar
JARAGUÁ DO SUL do espaço físico do prédio já é uma

necessidade antiga. Há alguns
anos foi elaborado um projeto
para uma ampliação vertical, mas
isso prejudicaria o andamento das
atividades na delegacia. Agora, o
projeto prevê um aumento da área
física utilizando o espaço lateral
do prédio, de forma que a rotina
de atendimentos não seráprejudi
cada", explicou Ribeiro.

De acordo com o delegado
regional, o investimento na obra
será de aproximadamente R$ 150
mil e o governo do Estado, através
da SSP (Secretaria de Segurança
Pública), já dispõe dos recursos.

Porém, ainda não há previsão de
início dos trabalhos para amplia-

J

ção do imóvel" já que tudo vai de

pender do processo de licitação.

Foi enviado esta semana

para Florianópolis um

projeto de ampliação da
Delegacia da Comarca.

rojeto, idealizado pelo de

egado Adriano Spolaor e

ontado por engenheiros da
efeitura, prevê ampliação

do espaço físico da delegacia em

120 metros quadrados que vão in
cluir seis novas salas - dois gabine-

- tes para uso de delegados e quatro
cartórios - e dois banheiros. "A área
atual será aumentada em pelo me
nosum terço", comparou Spolaor.

Segundo informou o delegado
regional Uriel Ribeiro, a delegacia
tem hoje 20 funcionários, entre

delegados, agentes, escrivães, ser
ventes e -estagiários. "O aumento

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo�com.br

o investimento
será de

aproximada·mente
R$lS0mil e os

'o I ..

recursos ja estao
disponíveis.
.URIEl RIBEIRO,

. DELEGApO REGiONAL

,.
,

No prazo máximo' de
duas semanas, 'a Polícia Ci
vil passará a contar com

um reforço no seu efetivo.

Segundo informação da as

sessoria de imprensa da SSP,
devem vir para a região en

tre sete e dez profissionais,
integrantes de.um grupo de
202 policiais que se formam
na Academia na próxima
segunda-feiraIü. I,:

De acordo com Uriel Ri
beiro, um dos gabinetes a

ser construído se�á ocupa-
.

do por um delegado que in
tegra o grupo que vem para
atuar em Jaraguádo Sul e re
gião. Juntamente com Ioin
ville, Chapecó e Palhoça, a

cidade é um dos municípios
catarinenses onde há maior

defasagem de policiais civis..

JARAGUÁ DO SUL
Um trabalhador de 41 anos

morreu ontem após cair de uma
altura de cerca de três metros. O
acidente aconteceu por volta das

9h, quando Revelino Janing fa
zia a manutenção do telhado de
uma empresa na Avenida Prefei
toWaldemar Grubba.

De acordo com os bombeiros

que realizaram o atendimento da

ocorrência, a vítima teve um mal
súbito e se desequilibrou, sofren
do a queda, que lhe causou trau

matismo craniano e ferimentos

graves em um dos' braços. No
momento em que foi atendido

pelos bombeiros, Revelino ain
da estava com vida, mas morreu
devido a um ataque cardíaco so

frido enquanto estava sendo le
vado ao hospital São José.

O chefe de equipe dos Bom

bei�osVoluntários, Adriano Poglia,

comentou que se a vítima esti
vesse usando equipamentos de

segurança, provavelmente estaria
vivo. "Um cinto de segurança para
altura teria impedido a queda. E se

ele estivesse usando pelo menos
-

um capacete, não teria sofrido o

traumatismo, já que na queda ele
bateu a parte de trás da cabeça",
explicou. O caso deverá ser inves- .

tigado pela Polícia Civil para apu
rar responsabilidades.

A vítima trabalhava em uma

empresa terceirizada que esta

va prestando serviços no local.
Ele ((ra solteiro e residia na rua

Fundo Sueco, no Centro de Mas
saranduba. O corpo está sendo
velado na Igreja Evangélica Lu
terana de Massaranduba. Até o

fechamento desta edição, ainda
não haviam sido definidos horá
rio e local do enterro que acon

tece hoje.

Homens armados rendem o

motorista e roubam veículo
MASSARANDUBA

Porvolta das 22h de quarta - fei
ra' um motorista de 27 anos que

tra�sitava pela SC-413, no limite
entre Massaranduba e Blumenau,

_

teve o. Fiat Fiorino que conduzia
levado por dois marginais.

.

De acordo com relato da Polí
ciaMilitar, J.R. contou que transi
tava na rodovia quando um auto

móvel Gol, de cor escura, fechou
sua frente e o forçou a estacionar.
Em seguida, dois homens enca

puzados e empunhando pistolas
o forçaram a acompanhá-los até

o limite entre os municípios de
Massaranduba e São João do Ita

periú, onde foi libertado.
A vítima precisou caminhar

vários quilômetros até encontrar
um telefone e acionar a polícia.

Uma guarnição acompa
nhou J.R. até um destacamento
da PolíciaMilitar em Massaran

duba, e depois para registro da
ocorrência na delegacia. Foram
realizadas rondas pela região;

_

mas nenhum suspeito havia
sido localizado até o fechamen
to d�sta edição.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO nO 34/2011

• OBJETO: ° presente Edital consiste na aquisição de equipamentos e mate
riais para implantação de sistema de segurança na Biblioteca Pública Munici
pal, em conformidade com a especificação descrita no anexo I do edital.
• VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: 94.138,50 (noventa e quatro mil
cento e trinta e oito reais e cinqüenta centavos).
IMPORTANTE:
• RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 02/05/2011, às 09:00h.
• A�ERTURA DAS PROPOSTAS: 02/05/2011, às 09:05h.
• INICIO DA SE�SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/05/2011, às 09: 15h.
• FORMALlZAÇAO DE CONSULTAS:

. • E-mail: marilene.cultura@jaraguadosul.com.br
• Fax: (47) 3370-7253
• Fone: (47) 2106-8719
0A E.dital com�leto poderá ser obtido pelos interessados no endereço ele
trônico www.cidadecornpras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal no
endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
• REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Brasília (DF). . -

Jaraguá do Sul, SC, 08 de abril de 2011.
.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Preçocom
nota fiscal
de fábrica

• Poro-choque na cor do veículo
• Banco do motorista com regulogem de altura
• Porta-malas revestido de corpete

Novo SpaceFox 1.6 2010/2011 Total Flex

aportirdeR$ 49 .390
• Ar-condicionado I PVA 2O 1 1

'
• Direção Hidróulica

,
• Vidros e trovas elétricos GRÁTIS

Gol G4 1.0 2011 Total Flex
a partir de R$

23.990,

Vayage 1.0 2011 Total Flex

partir de R$

• Para-choque na cor do veículo
• Desernboçodor do vidro traseiro

• Abertura interno elétrico do porta-malas

Fax 1.0 2011 Total Flex

o partir de R$31 . 1 00
• Direção hidráulica "

• Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro

• Farol móscaro negro
• Rodas oro 15

CrossFox 1.6 2011
a partir de R$

5O 69O
· Ar-condicionado
• D.ireçõo hidráulica

• r
Vidros, travos e

retrovisores elétrico

VENHA CONHECER O NOVO JETTA Antes de comprar
Compare

IIIIJ_

/IfI}l_

Promoções válidas até 16/04/2.011 para veiculos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Ull C4. com preço promocional à vista a partir de R$2.7.930,OO. Direção hidráulica, Pacote
Trend e Módulo Comfort por R$990.00 (pacote referência W42lW43+P09) válidos somente para compra de Novo Gol LO e 1.6. Novo Fax 1.0 Total Flex. 2. portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir
de R$31.100,OO. Voyage 1-0 Total Flex. 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U21C4. com preço promocional â vista a partir de R$29.990,00. Novo SpaceFox 1.6 2010/1011 Total Flex com preço promocional a partir de R$49.390,OO.
crosssox 1.6 Total Flex, 4 portas. ano modelo 10/11, cód. 5Z34E4+P33, com preço promocional à vista a partir de R$50.690,00. CET para esta operação; 16.60% a.a. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs_

Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2.010(2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de

fabricação e; fl)ontagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informaçOes. consulte. um
Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br.
Veiculos em confonnidade com o P roconve.

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

4732746000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




