
-.

PolíciaMilitar irá fiscalizar consumo e comercíalízação de bebidas:alcoólicas nas ruas J'araguaenses, Região oferece atividades .

diversificadas para curtir

Legislação municipal criada emdezembro de 2008 e regulamentada em outubro do ano passado �

o feriadão. Um dos

dependia da publicação do convênio entre a Prefeitura e a PM no Diário Oficial para poder ser aplicada,. atrativos é a Osterfest, em
Pomerode, que celebra as

•

Página 19. . tradições da Páscoa. Para

quem prefere o contato
com a natureza, Rota das
Cachoeiras é um dos tocais
indicados. Página 10

Lei Seca come a
,

.

,

, .

.valerna se nda-feira

•

BOM PARAO BOLSO EO PALADAR
EDUARDO MÓNTECINO

-

Ministério do Desenvolvimento Agrário reconheceu Jaraguá do Sul como destaque na compra de produtos da agricultura familiar
destinados à merenda. Enquanto a lei federal exige que 30% alimentação escolar seja proveniente de produtores locais, no

. município esse índice alcança SO%.lniciativa gera renda para profissionais como Dorivaldo Diel, que fornece mel para as escolas,
/

'

.

.

..... . Página9
-.

.
. .. '

, I

us .
A revista da mulher inteligente I

Opções para quem
.

não vai ao litoral

Últimos dias para
garantir os oves
Nas prateleiras dos
supermercados e lojas
especializadas ainda
é possível encontrar
uma ,grande variedade
de chocolates de

. Páscoa. Comerciantes
estão animados com o

. movimento. Página 7

. Vereadores ouvem
neves depoimentos
Gerente de patrimônio da'

.

Prefeitura de Guaramirim,
Camila Fagundes Rosa,
depôs ontem para os

vereadores da Comissão de
Inquérito que investiga o
suposto desapa recímento
de um ônibus do governo
municipal, Mais quatro
pessoas prestarão
esclarecimentos nos

próximos dias. Página 4
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A VEZ DAS MULHERES
As pioneiras

...... ara escrever sobre o futsal e o futebol feminino de Jaraguá do Sul

__
é preciso voltai no tempo, nos reportar a junho de 1971 quando
aconteceu no Estádio MaxWílhelm, de propriedade do Baepen
-di, o primeiro jogo de futebol feminino da cidade. O evento foi

organizado pela desportista Judite Piazera Rech e, contou com o apoio
.

da LigaIaraguaense de Futebol, do Baependí e do jornalO Correio do
Povo. Um grande público prestigiou O acontecimento. Nós, com a nossa

estreita e crassa objetividade,' temos a mania de vero futebol somente
através do técnico e tático. E, no entanto, aquele jogo ofereceu umamar
gem imensa de mistério, de magia, de sobrenatural. O próprio placar
foi uma profusão de gols: Arweg 7x7 Têxtil Cyrus. O sete tem significado
cabalístico, misterioso, enigmático. A geometria feminina vista de qual
quer ângulo, ao chutar uma bola transfigura-se em um gesto radioso de ..

matar de inveja a própria aurora boreal, Ao final do espetáculo todos os .

torcedores, homens emulheres aplaudiràm aspioneiras.

-_

Conquista do Troféu Cidade de Ituporanga - 2010 -

Rúbia é a segunda da esquerda para a direita

Na Terra dos Cafezais
: Aos 15 anos foi contratada pelo Juventude de São José do Rio Pre

to (SP). Na terra dos cafezais disputou dois Campeonatos Paulista,
sagrando-se campeã. Disputou também um Campeonato Nacional.
Retornou a Jaraguá do Sul e teve uma-breve passagem pelo time das
Panteras de Schroeder. Quando recebeu convite para integrar avitoriosa.
equipe da EscolaHomago, aceitoude pronto. Iniciou então uma trajetó
ria de conquistasmemoráveis nas quadras: tricampeã da Copa Colom
bo; tricampeã do Torneio de Inverno de Schroeder; campeã do Troféu
Cidade de �ão Bento do Sul; campeã do Troféu Cidade de Corupá.

-

red acao@oconeiodollovo.com.br

Equipe Uno/Chapecó - campeã dos Jogos Abertos Brasileiro
Rúbia é a 2a em pé da esquerda para a direita

.

I

Rúbia
Entre as jogadoras está a jaraguaense de Rio da Luz, Rúbia Ra

quel MüllerPassamani.É filha deÂngelo e Leonira Passamani. Rúbia
iniciou as atividades esportivas aos sete anos na' Escola Municipal
Helmuth Duwe. Aos 13 inscreveu-se na Escolinha deFutebol do Bo
tafogo da Barra do Rio Cerro, que era dirigida pelo professor Carlos
Alberto. Simultaneamente passou integrar a equipe das Panteras do

-

município de Schroeder,
-

. Em pé: Caglioni, Anny, Ana Paula, Scharly e Ana Sá.
- Agachadas: Luana, Mariza, Geórgia, Rúbia, Aline e Arline.

. O time

�, ..

'

-

•• I Cc, t & I: Jo \ , • �.. .":.�,; � _

-

�

-

";
..

-
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""

.. \ ,: � 'l" � ,. '" � 10 .. ,. ,.� !li ••'" .. �.e" ". " fi r- � ••• t ••• , • I I ,."'t � •• lo " ; � ._ • .. " . .. . .

... .

Em Blumenau
Em 2003, a Fundação. Muni

cipal de Esportes de Blumenau
contratou o time inteiro da Escola

Homago. O esquadrão brilhou no

Campéonato Estadual, Joguinhos
Abertos e Jogos Abertos. Rúbia

jogou como nunca. Conquistou a

medalha de prata nos Jogos Aber
tos, tornou-se a artilheira do Iasc .

e do Campeonato Estadual. Foi
condecorada 'com a premiação
máxima do futsal catarínense: o
Tênis de Ouro. Passou a integrar
a Seleção Catarinense de Futsal.
Santa Catarina classificou-se em

terceiro ··lugar no Campeonato
Brasileiro de Seleções.

equipe de /

Chapecó, uma'das melho
res do. pafs, veio ..buscá-Ia.
A jaraguaense. permane
ceu na Capital doOeste nos.
anos de'200S e 2006..0 Time'

chapecoense conquistou os
logos Regionais, IogosAber- .

tos. os Jogos Abertos Brasi
leiros e foi terceiro lugar na
ligaNacional.

Retornou a

Blumenau .

Rúbia voltou a Blumenau em

2007 � integrou-se à equipe nas

disputas dos logos Abertos de
Santa Catarina. Jogou também

pelo Flamenguínho de Benedito
Novo, Olympyà de Iaraguá do Sul
e No Break's Girls de Joinville .

)

A boa-filha
�

a casa torna
Rúbía está de volta, e inte

grando o time Iaraguaense nesta

Liga.Nacional. Desejamos muito
sucesso a ela e a toda equipe.

-

O sentido
da vida

E eis que tendo Deus descan
sado no sétimo dia, os poetas e
os escritores continuaram a obra
da criação. E asmulheres?Ah! Es
tas são imprescindíveis, elas dão
sentido à vida.

" \
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PONTO DE VISTA

. Páscoa = Continuar sonhando

N'
o domingo que está por vir, serácelebrada
a Páscoa'em diversos lugares' do mundo.
Os judeus comemoram'a saída do Egito
para a liberdade na Terra Prometida,' já os

cristãos lembram a Ressurreição de Jesus Cristo.
Pascoa é momento de lembrarmos-nos-das lições
que o "Filho do Homem" nós deixou, entre elas a

amizade, a honestidade e principalmente' o amor

ao próximo.
Jesus Cristo conseguiu, através '

da parábola "O. Bom Samaritano"
descrever com simplicidade o que
é o amor ao próximo. Um professor
da Lei perguntou a Jesus, o que ele

deveria, fazer para conseguir a vida'
eterna. Então Jesus contou a seguin
te parábola:

"Um homem ia descendo de Je
rusalém para Jericó. No caminho

alguns ladrões o assaltaram, tira
ram a sua roupa, bateram nele' e o

deixaram quase morto. Por acaso

um, sacerdote estava descendo por
aquele mesmo caminho. Quando
viu o .homem, passou pelo" outro
lado da estrada. Também um levita

"passoll por ali. Olhou e também foi
embora pelo outro lado da estrada. '

Mas um samaritano estava viajan- ,

do por aquele caminho e chegou
até 'ali. Quando viu o homem, ficou'
com muita pena dele. Chegou per
to e fez curativos nele, pondo azeite
e vinho nas feridas. Depois disso, colocou o ho
mem no seu próprio animal e o levou para uma

,

pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, en
tregou duas moedas de prataao dono da pensão
e disse:

- Tome conta dele. Na volta, quando eu passar'
por aqui, pagarei o que você gastar a mais com ele.

Jesus perguntou ao Professor da Lei:
- Qual dos três foi o p.róximo do homem as

saltado?
O professor respondeu:

,

- Aquele que o socorreu.

. Jesus então disse:

,

- Vá e faça o mesmo." .

É no dia que celebramos a Páscoa que as crían

ças ganham os ovos de. chocolate. As criançases
peram ansiosamente este dia. Será que estamos

simplesmente dando presentes e esquecendo-se
do verdadeiro significado desta data? Páscoa é mo
mento de refletir, de recomeçar e principalmente

'

de continuarmos sonhando.
Existe uma lenda que diz que

uma mulher muito pobre pintou 'al
guns ovos e escondeu-os em um ni
nho para que seus filhos ganhassem
de presente de Páscoa. Quando as

� crianças encontraram o ni-nho,
um coelho passou correndo. E as

crianças . espalharam a, história
de que foi o coelho que trouxe os

ovos. Esta lenda nós mostra que
devemos man!er nosso coração de

criança e sempre ter espaço e tem

po para sonhar.

.

No .último sábado que passou"
tive' a oportunidade de ir com mi
nha namorada, Jeanini, no Parque
Beto CarreroWorld. E pude assistir o

Musical "O Sonho 'do Cowboy", e as

palavras que o ator que, representa
'0' Beto Carreto no Musical disse ao

, final da apresentação; me fizeram
lembrar que O verdadeiro, significa
.do da Páscoa é continuar sonhan-

, ..

do. Termino com as palavras ditas
no Musical: "Eu sempre acreditei que tudo daria
certo. Acreditem na sua história. E tenham cer

teza de que ela também vai acontecer. Já está
acontecendo. Escolha um caminho. Não importa
o que' os outros vão dizer.Quanto você tem, ou
onde mora, ou até mesmo como se veste. O que
importa 'realmente é seguir: com coragem aquilo
que te faz feliz. Um cavalheiro sem destino queca
valga enfrentando seus medos, mas o sonho, o so

nho continua".
-

Desejo de coração que os leitores .continuem
sonhando. Tenham uma Feliz e Abençoada Páscoa!'

-c,

Énodia que
celebramos a
Páscoa que as

'

crianças ganham
, os ovos de .

"

.chocolate. As .

crianças esperam
ansiosamente
este dia. Será
que estamos ,

simplesmente, ,

dando presentes
e esquecendo-se
do verdadeiro
signifi.cado.
desta data?

,."
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Peço o comparecimento com a máxima urgência de TAIZE'LAURA GOBBI,
na empresa Mannes Ltda, CNPJ nO 84.431.881/0001-95, sito rodovia BR .

280, Km 58, Bairro Centro, Guaramirim/SC, no dia 15/04/2011 para acerto
de suas verbas resclsórías, pois seu contrato de trabalho está sendo rescin-

,

dido por término de contrato na data. de 14/04/2011. NADA MAIS.

. NIA,HK ING'

Apevi nos B�rros
acontece dia 26,

unA

Social solicita
doações"em Jaraguá

TRADiÇÃO
•

Caldo.de peixa
no Rio'da luz

SÁ

Associação 'Amizade
, faz Baile de'Páscoa·

O ProgramaApevi nos Bairros temmais
,

O programa de doações da. Secretaria da
Uma edição na próxima terça-feira, dia 26, Assistência Social solicita a doação de carrí

.às 19h30, na Escola Lilia Ayroso Oechsler, nho de bebê, berço, geladeira e pia combal
bairro Ilha da Figueira. Desta vez os bairros, cão para encaminhamento a famílias atingi- '

atendidos' serão: Águas' Claras, Bóa Vista, das pelas enxurradas. Também está na lista

Centenário, Centro, Ilha da Figueira e Vila' , de solicitações guarda-roupa emesa com ca

Lalau. A palestra Simplificando o marke- . : deiras.Aprefeitura se disponibiliza a recolher
ting tem acesso gratuito. Presença deve ser a doação na casa do doador. Oagendamento
confirniada pelo telefone (47) 3275-7028 ou .da doação deve ser feito através do telefone

pelo e-mail apevinosbaírrosêapeví.com.br. daOuvidoria, 0800-642-0156 ou 156.

A Sociedade RecreativaVitória; no Rio
da Luz, promove nasexta-feira, dia 22 de

,

abril, tradicional e delicioso Caldo de Pei
xe. O evento inicia às 10h30. O ingresso
por pessoa custa R$ 13, com direito a bufê
livre e acompanhamentos: farofa, aipim

,

frito, arroz, salada e pão caseiro. Haverá ,

também venda de porção de peixe frito
à R$ 10. Informações pelo telefone (47)
3055-8164.

c

A Associação Desportiva e Recreativa
Amizade promove nesse sábado; dia 23, um

.: Baile de Páscoa. A festa, terá animação da
Banda Real, do Paraná; com início às 23h:
Os ingressos antecipados custamR$ 12, nos
seguintes locais: Posto Mime do Kohlbach,
Lanchonete Skini House e no Bar da Socie
dade, no dia será R$ 15. A Sociedade fica na
rua Roberto Ziemann, 3174. Informações
pelo telefone (47) 3371-3257.

.
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Gerente de patrimônio
depõe para comissão
Mais quatro pessoas prestarão esclarecimentos"na próxima semana

" '"

GUARAMIRIM

A gerente de patrimônio da
Prefe'itúra de Guaramirim,·.
Camila'F�undes Rosa, depôs
ontem para os vereadoreS

·

da Comissão de Inquérito
que investiga o suposto

· desaparecimento de um
,

ônibus do governo municipal.-

.

I

�

o plenário da Câmara, ela. afir
mau ter entregado os documen
tos para regularizar o veículo ao

'

Despachante Guinter - respei-
tando o pedido do secretário de Adminis

tração e Finanças, Rolf Antonius Júnior.
Carnila tambémconfirmou que o ônibus·
não.estava em bom 'estado. "Lembro das

janelas quebradas e que o Ônibus estava

sem' as rodas". Ela pouco soube informar

·

sobre o caso, porque teve de se afastar do
cargo no dia 16 de fevereiro e até então

",.,

está de licença médica por causa de uma
cirurgia feita no joelho.

Carnila assumiu a gerêncià de patri
mônio em agosto do ano passado, Antes '"

dela, Gilmar Correa respondia pela pas-
ta. Ele também foi convidado para depor'
ontem no: plenário da Câmara. Mas, se-. .

gundo o ,presidente da comissão Jaime de
Ávila (PT), o ex-funcionário 'da Prefeitura
está viajando e recebeu a convocação por
telefone. Um novo convite será feito.'

Os depoimentos para a próxima se

mana já foram agendados. Na segunda
feira (25), Jacson Zanella, dono da me

cânica onde teria sido guardadoomotor
do ônibus, deve depor às 14 horas. Em

seguida, às 16 horas, RolfWerner Antô
nius Júnior, secretário deAdministração
e Finanças deve comparecer ao plenário
da Câmara. '

Na quinta-feira (28), Rodolfo Iahn
Neto, secretario municipal de Infraes
trutura, presta esclarecimentos aos ve
readores da CI, às 14 horas. E a tomada
de depoimento de Lauri Leite, coman-

.

dante do Corpo de Bombeiros de Gua-.
. ramírim, está marcada para as 16 horas.

. Conforme o relator da comissão, an-
, tes de convidar o prefeito, Nilson Byla
ardt para depor é preciso esclarecei al
guns pontos relatados 'porAdemir Tank,
ex-secretário de Desenvolvimento de
Econômico, na última segunda-feira. liA
comissão entende que precisa ouvir es
sas pessoas citadasporTank para depois
interrogar o prefeito", enfatiza.

• Daiana Constantino
daianac@oGorreiodopovo.com.br

O'COUREIO DO POVO ... Quinta-feira, 21 de abril de 201 í·

EDUARDO MONTECINO

...

Papelaria, embclItuJBue eM:riJório
paraalacad.tte varejJt

Gerente de patrimônio da
.

Prefeitura de Guaramirim,
Camila Fagundes Rosa,

ficará delicença do
.' cargo até 16 de junho

.',

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

éonradiembalagens@terra.com,br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253

SECRETÁRIO FRANCISC� GARCIA FEZ APRESENTAÇÃO NA CÂMARA

. Vereadores sugeremmelhorias na saúde
.

'

.

.

. A saúde pública jaraguaen- pe�u para increrrientar a re- aparelhos em gatos e cachor- , fosse ampliado o atendimen
se foi tema principal do debate muneração dos profissionais, ros, O· objetivo é identificar to do veterinário 'dispOhibili
entre os vereadores na sessão .

destacando a importância de-
.

onde está o animal adotado
.

zado pelo poder público para
da Câmara desta semana. O ' uma política que valorize mais, por alguma família e evítar prestar serviços à Ajapra (As
secretário da pasta, Francisco os funcionários. : que sejam abandonados pe-. sociação Jaraguaense Proteto-
Garcia, apresentou areal situ- Napróximasemana.avere- las ruas da cidade. "Sugeri que .

ra dosAnímais)"
ação do setor no município .

adora pretende voltar a refor- . ARQUIVO OCP

e os parlamentares aprovei- çar o tema da saúde pública
taram a oportunidade 'para . municipal. "Em formato de

sugerir propostas de melhorias indicação na Câmara, vou rei-'
ao poder Executivo. vindicar a criação de uma ala

A vereadora Natália'Lúcia ou leitos específicos' para os
. Petry (PSB) 'destacou o proble- idosos. Hoje a cidade acolhe
ma da carência de médicos no mais de l2 mil idosos e eles

município. Ela sugeriu para os precisam de atendimento es
responsáveis pelas. unidades / pecial rios hospitais" ..
clínicas hospitalares estreita-' Segundo ri vereador Jean
rem os laços com a admínís- Leutprecht (pC do B), o setor de
tração pública municipal para zoonoses foi bastante discutido

que o
.

atendimento aos clíen- . no plenário. Ele e a vereadora
tes não fique restrito aos pos- relembraram do projeto 'que
tos de saúde: Em seguida, ela . prevê a implantação de micro- . Natália reivindica ala especial para idosos nos hospitais

, ,

f I I
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,O lilll .:do:viajante.
Ó voto distrital deve ser uma das

grandes bandeiras defendidas pelos
líderespolíticosda regiõo. Garantiria
a representatividade nas urnas, uma
das principais questões alardeadas ,

pela sociedade nos últimos anos. Por
isso, escreui ontem queestranhava
o silêncio dos nossos vereadores.

. sobrea reformapolítica que está
em andamento no Congresso
Nacional.Na lista elaborada

pela Comissão do Senado, o voto
distriiaitepresenia uma'das
maioresmudanças e, seaprovado,
significará umgrandeavanço para

_
democracia brasileira. Pelo sistema,
o país e oEstado são divididospor
distritos, levando em'consideração
o número de habitantes, e cada .

.
.,

.

-

distrito elege os seus deputados,
porexemplo, acabando com fi

figura do candidato exportado que
vem á região buscar votos e depois
nuncamais aparece. O sistema .

distritalgarante, sobretudo, a
ligação e identidade direta entre
eleitores é deputados, dando a
legitimidade ao que chamamos
de representatividade. Também
facilita afiscalização dos "

eleitores e o acompanhamento
'

,do trabalho desenvolvido pelos'
deputados. Por isso, deve haver um
'movimento das nossas entidades

representativas, incluindo os

partidos políticos, para que o
, voto distrital receba aprovação do
Congresso.

Petroleo
Estão abertas até o dia 6 de maio as inscrições para o primeiro
curso de Engenharia de Petróleo do Estado, oferecido pela Udesc.
São 40 vagas no campi de Balneário Camboriú, com currículo

acompanhando as tendências mundiais do mercado. '

, Se. gratilic�Cjão
Sobre notádacolunaontem,
o vice..prefeito IrlneuPasold

. afinnaque asua irmãé
Iuncíonãríade carreíra,
trabalhano Pama enão recebe
nenhumagratificação.Ele

,

. )

tambémcontaque a filha dele,
que é concursada e gratificada,
pediu exoneração quando ele
deixou a Secretaria de Saúde,

. mas foi chamadanovamente
pelo atualsecrerãrío'por

. desempénhar umbom
trabalho.

,

Correção
Carione Pavanello diz que houve
'ummal entendido sobre o

possível desligamento dairmã
de Lia Tironi e da filha e irmã de

,

Irineu Pasold, e que ele, como
presidente do DEM, não tem
poder para demitir ninguém da
Prefeitura. "A decisão de quem
'fica e quem sai é da prefeita
Cecília Konell", argumenta.

OP
Representante do PT,

municipal afirma que uma
das' condições impostas ao

, Pp' para uma possível aliança
Moacir Bertoldi não encontrará em 2012, será a implantação

, as portas abertas no PT se do Orçamento Partícipatívo
decidirmudar de partido. A em Iaraguá do Sul, em caso de

influência do, ex-prefeito na vitória. O modelo foi colocado

desfiliação de Iurandir Michels �
""

em prática pelo Partido dos
. Iaime Negherbon do Partido dos Trabalhadores pela primeira
Trabalhadores, em 2001, não é -vez em Porto Alegre, em 1989,
episódio esquecido. .

na gestão 'de Olívio Dutra.

Difícil

Aproximação
Um jantar na pizzaria Casarão, na noite de terça-feira, oficializou a "

aproximação entre PT e PC do B para as eleições de 2012. Participaram
integrantes das executivas; entre eles o presidente do PC do B, Jean
Leutprecht, o presidente do PT, Riolando Petri e os vereadoresIustíno da
Luz e FranciscoAlves. Por enquanto, ninguém fala em nomes para disputa
majoritária e representantes das duas siglas afirmam que a intenção é
formar um blocomaior, rejeitando apenas o PSDB e oDEM no projeto.A
próxima rodada de negociações estámarcada para o dia 8 demaio.

r

ARQUIVO OCP
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�- .

-

assume' pelo penado sem problema nenhum, já
qy_e foi eleito para desempenhar este papel, mas '

que antes deve proçurar a prefeita para conversar ,

e acertar o� pontewQS; Não 'quer que o darco-
,

�.g�ç&(), ,gpe /para
I

? .d�mocratas I?
ye�4o, atrapalh ,

' .

cígio,pr0p,0ndq
uma trégua nas trocas de acusações

Telefonia
Preocupados com os

constantes problemas
'em relação ao serviço de
telefonia,m6vel fixa e

banda larga.em laraguã,
osvereadores vão realizar'
uma audiênciapública para
cobrar soluções. O encontro
deve acontecer emmaio.

-

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRCJSC, 006269/0
�-

E��t1Ií&;l[j
1l""Pil) bl ql'QlJda

www.gumz.com.br

(47)3311<4741
gumz@gI.lMa.com.br

, UMA NRCIRIOM DÁ CIITO. Desde.19iS

DIVULGAÇÃO
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CHARGE

N.O DIA DE TIRADENTES•••

EDITORIAL'

.Aeroportos
. ... -'

'.. .

UMA CAR'fÀ1 E As
NOTIé..1AS NÃo SÃO

, NACtA. BQA.S ( os
.

, ..

tMPOS1'OS tiS1ÃO
PIORES QUe. �O
Se.U "'fa.4fO!

IS� QUeR OIZER QUe
o 'POvoÇ.QNTINUA

YI (OM A CORDA NO

PE9:.OÇ.CJ !! '

DOLErrOR

divulgação, pelo '_ Ipea (Instituto - de

Pesquisa Econômica Aplicada), de um
balanço negativo do andamento das.
obras em aeroportos

com vistas à Copa do Mundo,
daqui a três anos, levou o go
verno a voltar a defender regras
mais flexíveis para .a licitação,
aprovação e acompanhamento
de projetos.'

.

•

Existe, de fato, a necessida
de de se reduzir a burocracia
para evitar que as obraspúblicas
continuem "emperrando", como
acontece hoje. Mas" ao mesmo

,

tempo, .

a mudança de regras abre espaço. para
descontrole orçamentário, algo que é comum no

,

poder público, apesar do inchaço de servidores.

Porque éntão não-rever o funcionamento damá-

quina pública, para agilizar as ações do governo?
Se a justificativa é de que não dámais tempo hábil,
o mesmo pode ser dito.em relação àsmudanças na

lei das licitações.
A legislação tem, sim, proble

mas e deve ser alterada. 'Ocorre

que a discussão de mudança
é de longo prazo, ou seja" não
surtirá efeitos no curto prazo

.

disponível para as 'obras nos ae

ro�ortos. A ideia de tirar o poder
do TCU (Tribunal de Contas da .

União), instrumento essencial
de vigilância da lisura no gasto
do dinheiro do contribuinte, dá

a sensação de que o governo "liberou geral". Corre
se o risco de haverurna repetição do Pan-2007, que
teve estouro de cerca de 400% nos gastos. Dinheiro
que saiu do bolso de todos brasileiros .

I· -

•

.

A ruptura da
malfadada alianca

�

DOLErrOR

a,
.

ultima quinta-feira" a prefeitura de Jaraguá dó Sul e eu

_

15 de' abril, o, jornal O tinha apenas nove arios.
Correio do Povo trou- Não bastasse todo o alegado,
xe a seguinte manchete o povo jaraguaense inacredita- .

�e capa: "Secretários filiados ao velmente depositou o voto de

p
rezado Tiradentes, -.' avenidas, clubes esportivos, quadras de eventos,

PSDBentregamcargos".Aparente- confiança, no afã .de ver na ci-
.

Saudações brasileiras. Corno-tem an- praças públicas, cidades e .outros tantos logra-
mente urría notícia' dade de Iaraguá do . dado? Espero que essa carta lhe encon- douros. És considerado'mártir da. índependên-
que pega de surpre-

.

, , f'
Sul uma, adminis- tre jáplenamente recuperado dos sofri- da, patrono cívico do país, patrono das polícias

sa o leitor pouco in- tração forte, pau- ment?s e mutilaçõe� sofridas .aínda aqui entre militares e herói nacional.

formado nos acon-
O fim da aliança tada nos assuntos os comuns;

. ,,' .Ioaqulm, posso até imaginar um discreto sorri-
{ 'em tela era Q

, I
'

tecirnentos políticos' importantes para o .

uanto a nos, o povo, continuamos buscan- so de satisfação em s.eu rosto aí nessa nova dimen-
,

.

questão de
'

d
.

idda cidade, porém tal munícíp io. .No en-' o VIver �ossas VI as enquantd são onde essacartalhe encontrou,
tempo, fazendonotícia "trata-se ape- tanto, não foi o que carregarrios em nossas costas '

" e posso entender seu raciocínio

,nasdoquejáse,pre- cid��:�:eaem aconteceu. O que .

um pesado fardo chamado má- linear: "Se atíngital nível de popu-
via há muito tempo segundo plano e se. tem hoje, em Ia- quina pública. Amigo Xavier, me laridade não perdiminha vida ter-

. pelos mais esclare- . atrasando ainda raguá do Sul é uma Essa carta Joaquim,
"

tem despeço com um rena em vão, alguma coisa de bom
cidos no meio polí- mais uma cidade -administração ,re- como objetivo servir-lhe éomo .

abraço fraterno, plantei no .coração desse povo 'de '

tico e que só demo- jáatrasada. corde êm processos meio de esclarecimento sobre Vila Rica e desse imenso Brasil!"

rou um pouco para '"
e escândalos, brigas como cuidamos, por ora, de sua

e espero que (Vila Rica agora é chamada de

vir à torta. internas, seja entre Imagem.
' numa próxima Ouro Preto nobre José). ;

• Afirmo isso, não' prefeita e vice, seja. .
A história conta que, uma de .

carta eu possa Em �eu íntimo,' gostaria
apenas porque estou informado entre vice e'secretário, e assim suas maiores indignações vinha lhe falar de um imensamente' de confirmar essa

�

,

do cenário político municipal, por. diante: Destarte, inteligível da cobrança do quinto (a quinta '. Brasil sério, justo, sua.lógica, mas, embora contra-
_ mas sim pelopassado, ah o pas- queo fim da "aliança" em tela'era

,

parte do ouro extraído e retirado honesto, eficiente e feito" sou obrigado a decepcío-
sado, parece que o eleitor tem a questão de tempo, fazendo com pelo governo). Em matemática principalmente de ná-lo, por mais que isso .cause .

mania de esquecê-lo. Ocorre que que' a cidade fique 'em segundo simples, isso representava
-

20% cidadãos iguais.
.

também dor a mim e a todos

em2008 quando soube daaliança plano e atrasando, ainda mais deImpostos sobre seus rendi- <?s seus compatriotas que daqui
·

entre o partido DEM (Democra- uma cidade já "atrasada" mentos. '. " .

;
aproveitam para saudá-lo e tam-

tas) representado .pela prefeita' 'É por essas e outras caro lei-
. Infelizmente, 'senhor José, o bém mandar lembranças.

Cecília Konell e o PSDB (Partido tor, eleitor, que devemos exerci- governo que,o extorquia seria, Lamentavelmente, mineiro

da SocialDemocracia Brasileira) tar na próxima eleição, o nosso nos dias atuais, considerado amador � pouco .Da Silva, o transformamos num ídolo de barro,
· representado pelo vice-prefeito maior poder: o voto, pautado' ambicioso' em matéria de arrecadação. Afirmo

"

. sem lastro, frágil; oco, estático. Cobrimos-lhe de

.: 'Irineu Pasold, de imediato pen- na seriedade. Em. alianças que
isso sem meias palavras, pois atualmente. o, Es- , homenagens vazias, mas,não"nos sensíbilízamos

}� ,sei comigo: "isso não dará certo", tenham um único propósito, ·0 tado espolia o cidadão empercentuaíspréximes. com sua 'mensagem, com seu sacrifício pessoal
.'

e de fato não deu. . bem-estar ·da população' e 'uma
..

'

ao dobro do acima referido só na -arrecadação ,na busca de um país melhor, com sua Juta por
O que ocorreu em Jaraguá foi administração séria para condu - ,- I

,

direta, sem contar o efeito cascata dos impostos justiça, que deveria ser também nossa.
'

.

.
.

uma "aliança' espúria, 'seja pe- zir os trabalhos 'da cidade damé-' embutidos em toda a cadeia produtiva.
.

Amigo Xavier;medespeço com urn abraço fra-
las divergências entre os partidos lhor maneira possível; é não em Da Silva, não sei se é tíe seu conhecimento, terno, e espero que numa próxima carta eu possa

em tela, seja pelas brigas pessoais' alianças políticas feitas às pres-'
.

.

mas a data de sua execução foitransformada em, lhe falar de um Brasil sério, justo, honesto, efícíen-

públicas e notórias entre o Sr. Ivo' sas com Q único propósito, a ga- feriado nacional! Pois é, pode parecer irônico, te e principalmente de cidadãos iguais. Um país'
,. Konell e o Sr. Irineu Pasold, que ao nãncia do poder, C? que não raras mas o poder público que outrora lhe executou, commenos impostos e menos "representantes",

·

meu conhecimento, ocorrem des- vezes acontece �m nosso país. hoje rasga loas em sua homenagem.
' .

de o aTIO de 1996 quando ambos
,

(taloDemarchi dos
Você, Alferes Xavier, empresta seu nome para Moreno Ferrara, veterinário eprofessor

foram adversários na eleição para Santos, assessorjurídico

.

. . Uma.carta a Tiradentes
.

.

; .

,

�
,

j t t ,,'(,
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Escola recebe'obras emergenciais
Como licitações ainda não foram abertas, instituíçãorecebe pequenas reformas.

,

_ Depois duas interdições
feitas pela Vigilância

'. Sanitária, iniciaram, na
última terça-feira as

obras emergências de
, reforma na Escola Lauro
Zimmermann.

e tudo ficar pronto até a

..... próxima segunda-feira e ã

Vigilância Sanitária apro
...,var, os 572 alunos pode-

. rão voltar às aulas na terça-feira.
-

.

Por enquanto, estão sendo feitas

apenas as obras que não exigem
processo .licitatório. O piso de

. taco da sala' de informática está

sende trocado por cerâmica, a

lavanderia será trocada de lugar .

e duas pias serão instaladas. .

Para atender uma das princi -
.

pais exigências da Vigilância Sa

nitária, a SDR solicitou à Convisa,
empresa responsável pela meren-

- da,' os equipamentos necessários
paramontar uma cozinha impro
visada. Caso a empresa 'não con

. siga atender ao'pedido, a cozinha
não poderá ser montada, pois
precisaria de licitação e isso só

,

poderá ser feito após o dia .30 de
abril, por determinação do go-.
vernador Raimundo Colombo. O
/ - ,�

diretor da Escola, Ronaldo Guerra,
afirmou que o "Governo do Esta

do se viu obrigado a fazer alguma
coisa para que as crianças não

percam' o ano letivo". No entarito,
as principais obras de reforma ain

. da estão sem prazo para iniciarem.
"Depois que as aulas voltarem, va-
mos decidir de que forma os alu
'nos vão rep<?� as aulas perdidas",
explicou o diretor.

"
Queremos que
o'governo do'
Estado olhe pra
cá e resolva essa

situaçâo. Precisam
cumprir os prazos.
MARIA INÊS DOS SANTOS,

PRESIDENTE DA APP

. '

_ Preocupada com à situação da

Escola, a presidente daAssociação
de Pais e Professores, Maria Inês

. .

dos 'Santos, pretende ir, na próxi-
ma terça-feira, à Assembléia Le

gislativa de Santa Catarina pedir o
apoio os deputados, Por enquari-

. to, a única presença confirmada é
, a do deputado Dirceu Dresch, que

.

agendou a reunião. "Queremos
'que o governo do.Estado olhe para
cá.e tesolva essa situação. Preci
sam cumprir os prazos', pede a,

presidente. Segundo María-rnui
tos pais já não sabem o que fazer,' �
pois os alunos estão desde a últi
ma sexta-feira sem aula.

• AJexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

-

EDUARDO MONTEélNO

.--

Piso de taco da sala de informática está sendo trocado por cerâmica. lavanderia também terá melhorias

. CERCA DE 17 MIL PESSOASDEVEM SERVACINADAS NOMUNiCípIO

ARQUIVO oCP

Vacinação contra a gripe começa segunda-feira
. ,

.
-

.

A Campanha Nacional de Va- proteger contra a gripe, a popu
cinação contra o vírus da. gripe

.

lação também poderá verificar
, sazonal e HINl inicia na próxi- se as outras vacinas estão emdia,
ma segunda-feira e vai atéo dia basta�do para.issolevar a cartei-
13 de maio. No dia 30 de -abríl 'ra de vacinação.
acontecerá o dia "D" de vaci- O público-alvo da campanha

.

nação. As 15' unidades de saúde . são as gestantes, crianças de seis
comsala de vacina de Iaraguádo méses a menores de dois anos e

Sul estarão abertas das 8h às 17h, trabalhadores de saúde, além de
sem fechar para almoço.

.

indígenas e idosos com 60 anos ou
- "É importante que a popu- mais. "Estes grupos" são os mais

lação procure uma unidade de vulneráveis-a infecções respirató
.

saúde já .nos primeiros dias .da ' rias. Em Iaragua do Sul, devemos
campanha 'para evitar filas", res- vacinar quase 17 mil pessoas",
saltou o secretário .da Saúde, explica o diretor de Vígilâncíà em

Francisco Garcia. O secretário Saúde,Walter Clavera.
também destaca que, 'além de se Estudos demonstram que nas

-

'pessoas com mais de 60 anos a

Campanha segue até dia 13 de vacina pode reduzir em até 45% o

maio. As 15 unidades de saúde- número de internações por pneu-
com sala de vacina ficarão monias. "Avacina é segura e eficaz.
abertas das 8h às 17h

.

Não .oferece risco algum. Apenas

.

quem tem alergia a ovo não deve
tomá-Ia", garante Clavera,

'Além' da vacinação dos gru
pos previstos pe�o Ministério da

Saúde, a'Secretaria da Saúde de

Iaraguá dó Sul pretende vacinar

crianças de dois a "cinco anos. O

período da campanha munici

pal ainda não está definido, mas
. deverá Iniciar após o término da

Campanha Nacionàl, que encer-
'

ra no dia 13 de maio: O investi
mento é de R$ 160 mil e vem do

próprio,município .
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BeatrizSasse,

,

47 8.433 0306
beatriz.sasse@terra.com.br

A cantora e vocalista da banda
Farenight de Iaraguã.Anna Cris
tina Zanettí, é uma dasIü brasi
leiras selecionadas (e única ca
tarinense) no concu�so Talentos
MusicaisAvonVoíces, O concurso

,
,

'

é para cantoras e se subdivide em

"público em geral" e "revendedo
ras Avon" 'e' teve cinco divisões:
América do Norte, América La
tiná, Europa. Ocidental, Oriente
Médio e 'Âfriéa, Europa Central e
Oriental e Ásia-Pacífico. Ela pas
sou por mais de 7 mil vídeos en
viados de todo o mundo � agora
concorre com 181 mulheres de
todo o mundo, dentre elas 40 da
América Latina. 'Iambérnhá um

concurso para compositores em

andamento, para ambosos sexos.
No vídeo dê inscrição Anna can

tou "Thats The Way It Is" de'Ce
line Dion, que pode ser Visto em

httpt//www.avonvníces.com/pt- passe. O vídeo vai entrar em vo

pt/watch/5aXRpcOFubmFDcrnlz , tacão no, site www.avonvoices.
, dGluYWRlU29. corri no dia 22 de abril e fica até

A busca por talentos Avon dia 20 de maio. Para votar basta
,

está acontecendo desde fevereí-: se cadastrar no site e cada cadas
ro e o resultado da primeira fase

,

tro pode votar até 100 vezes. Se
saiu dia 8 de março. Entre os dias ela for classificada seguirá para a,
16 e 18 destemês, Anna esteve próxima fase em Los Angeles.
no Rio de Janeiro para gravar os As gravações no Rio de Iáneí-
.vídeos que irão fazer parte da ro foram no hotel Sheraton com

. � . .

segunda fase e o vídeo que será a presença de grande equipe
usado na terceira fase, caso ela 'técnica brasileira e" americana,

. .

.'

Anna Cristina fotoqrafada durante gravações no Rio de Janeiro para o Avon Voices

executivos'da marca dos Esta- canção original composta por
dos Unidos, além de maquiado- Diane Warren que será vendi-

'

, res e cabeleireiros.A etapa final da, e terá um percentagem dos
terá votação entre 8 de setem- lucros doados para a Fundação
bro e 15 de outubro. O concur- Avon para mulheres que com"
so celebra os 125 anos da marca batem a' violência contra mu-

e premia as duas ganhadoras
'

lheres e meninas.
.

com á gravação de um álbum Ouça o vídeo de Anna e fique
'produzido profissionalmente e +llgado no site Avon Voices que
em outubro os fínalisras vão se amanhã começam as votações. ,

unir-se às celebridades do Avon
'

Dê seu apoio para a talentosa
Voices'paracantar e gravar uma candidata d� Iaraguá do Sul, '

ELTON ME�CHIOREnO/DIVULGAÇÃO

'[ .

Kátia Pommerening e Camila de Souza
na Vitrine Sertaneja, na Moving Up

Estela Wernke comemorando aniversário
na Sexta Universitária, da Seven Choperla '

Rê Aldrovandi e Ruana Carla Postai
curtindo a Sexta Fuel, no Zum Schlauch

, t I

.. �'
.

�ZUM SCHLAUCH
Happy hour e em seguida
apresentação de Ney Soares'

com o melhor da MPB.

, ESPAÇO OCA
,

.Uma'pancada de musicalidade,'
,

e feeling com oblues da
, banda Coice de Mula e o rock

,

.

da banda Área 252.

Fechados quinta e sexta Lico Bar
e Sacrarrientum Pub .

Fechados sexta l.ondon Pub,
Armazém Pub, Moving Up e

sever Choperia.
'

...
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As frutas são os alimentos
preferidos de Fernanda,

,

Fritsch, 10 anos, do quinto
ano da escola municipal
Rodolfo Dornbusch. Já
Talita de Paula, 9 anos,
gosta de peixe e batata. E
João Vitor Bast, 9 anos,
prefere itens como maçã,
banana e laranja.

Todos
se referem ao cardá

pio com o qual se deparam
todos os dias: o damerenda
escolar. Segundo os pró

prios estudantes, as opções são sa

borosas, saudáveis e variadas.
O que poucos sabem é que

o segredo da qualidade dos pra
tos servidos aos cerca de 18 mil
alunos da rede municipal, entre
educação fundamental e infantil,

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 21 de abril de 2011 Geral 9

estámais perto do que possamos
imaginar. É que Iaraguá do Sul é

destaque na compra de alimen
tos fornecidos pelos pequenos
produtores rurais do município.

Amedida é exigida por lei fede
ral. Mas a boa notícia é que na ci

dade, mais de 50% da alimentação
escolar é proveniente da agricul
tura familiar local, quando a lei

exige um percentual de 30%. "São
mais de 30 itens adquiridos atra

vés das cooperativas e associações
de produtores. Serve de incentivo
à agricultura familiar, e também é
uma forma dos produtores diver
sificaremsuas plantações", explica
Daniel Peach, da Secretaria de De
senvolvimento Rural e Agricultu
ra. A compra acontece' uma vez ao
ano em forma de chamada públi
ca, e somente no último edital fo
ram adquiridos 5,2mil quilos de filé
de tilápia, cerca de 30 toneladas de
arroz, 86mil litros de leite, 21 mil li -
tros de iogurte, 1,6 tonelada demel,
2,3 toneladas de banana-passa e 26

srrE

Ministério reconhece a iniciativa

I CENTIV

Alimentos saborosos
evindos da nossa terra
Iaraguá do Sul é destaque na compra de produtos destinados àmerenda

JARAGUÃ DO SUL
.

itens de hortifrutigranjeiros.

INCENTIVO

Além de agradar ao paladar das
crianças, a iniciativa tem beneficia
do os próprios produtores. É o caso

de Dorivaldo Diel, 71 anos, que há
cerca de um ano fornece mel para
a merenda. Somente neste ano, ele
deve repassarum total de 700 quilos
através da Copajas (Cooperativa de

Produção Agropecuária de Jaraguá
do Sul). "Esta venda incentiva, por
que o preço émelhor e émuito bom
saber que as crianças estão rece

bendo um alimento natural e sau

dável", enfatiza. Para apresidente da
Copajas, Ivanete Schulz, a utilização
dos produtos locais na merenda,
ajuda amovimentar o setor. "Para os
produtores, é uma venda garantida.
E isso incentiva mais produtores a

se legalizarem", garante.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

O site do Ministério do Desenvol- liar local. A matéria está publicada sob o

vimento Agrário apresentou no último título "Mais de 50% da alimentação esco

dia 8, uma reportagem em que destaca o lar de Jaraguá do Sul (SC) é da agricultura
município de Iaraguá do Sul como exem- familiar local" e pode ser lida na íntegra
plo de investimento na agricultura fami- no site www.mda.gov.br/portal/noticias.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Estudantes destacam variedade e sabor dos
alimentos servidos na merenda escola

"
Esta venda incentiva, porque

,
o preço é melhor e é muito
bom saber que as crianças

estão recebendo um alimento
natural e saudável.

,

DORIVALDO DIEl, 71 ANOS

"

Para produtor de mel, compra de itens para a merenda é um incentivo

lE�

Recursos são repassados pelo FNDE
A compra desses itens é exigida pela Lei dutos da agricultura familiar para a alimen

nO 11.947/2009. Ela determina, que no míni- tação escolar. Em Jaraguá é disponibilizado
mo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE ainda um agrônomo para fazer a análise do

, (Fundo Nacional de Desenvolvimento da solo e na distribuição das sementes para o

Educação) seja destinada à compra de pro- plantio, sem nenhum custo ao agricultor.•
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Quem não conseguiu
programar uma viagem
para este feriado de
Páscoa não precisa
se preocupar. Afinal é
possível aproveitar a data
sem ter de sair da região.

ma boa pedida é a Rota
das Cachoeiras, em Co

rupá, que permaneceu .

...... fechada desde fevereiro
deste ano, devido aos estragos
causados pelas chuvas, e agora
volta a receber os visitantes, to
dos os dias, das 8h às 18h. São 14

cachoeiras, além de uma reserva

com mais de 190 espécies vege-
. tais catalogadas. Os visitantes

podem conhecer o espaço atra

vés de caminhada por uma tri

lha, com cerca de 2,5 mil metros.
Uma ótima dica para se divertir
com a família, em um local que
proporciona um contato direto

.

com a natureza.

Outro programa imperdível

I
•
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é a 3a edição da Osterfest, que
acontece no município vizinho
de Pomerode. O evento apresen
ta um festival de tradições, cul
tura e fé. A programação inclui

atrações como: feira de artesa

nato, workshops, pintura de cas

quinhas
.

de ovos, apresentações
culturais, contação de histórias,
gastronomia típica e recreações
com as crianças (veja quadro).

Para quem prefere
tranquilidade, a

região também tem
diversas opções em
pesque-pagues.

Para quem prefere tranquili- "

dade, a região também tem op-
'.

ções em pesque-pagues, espaços
onde é possível praticar a pesca e

saborear deliciosos pratos feitos
à base de peixes frescos.

Ainda está em dúvida no que

fazer durante a folga prolongada?
Para ajudar, O Correio do Povo sele

cíonoifalgumas dicas, acompanhe:

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

-

OPÇOES DE LAZER PARA ESTE FERIADO

DIVULGAÇÃO

• Preço: Por consumação

Pomerode se enfeita para receber a Páscoa com muitas opções de lazer. Evento pode ser prestigiado até sábado

externa com Bolota e Cia Bolota e Cia
* Todos os dias, das 13h às
18h, haverá recreação infantil

com pintura facial artística,
brincadeiras com corda, bola,
cantigas de roda, teatro de

fantoches, show de mágicas,
carrinho para puxar as crianças,
mini-gincanas, caça ao tesouro e

pintura em casquinha.de ovo i

.

• Sexta-feira (22;04)
10h às 18h - Ostermarkt 10h às
12h e 13h30 às17h - Oficina

de decoração de casquinhas
por Mara Fischer 10h às 12h
e 13h30 às 17h - 'Oficina de

Osterbaum por Ivone Lemke
15h30 - Contacão de histórias na

'

tenda éxterna com Bolota e Cia

• Pesque. Pague Gessner
• Funcionamento: quinta-feira o dia
todo e sexta-feira até o meio-dia.

.

Telefone: (47) 9137-0312
• Endereço: Tifa do Palmito

localidade Rio Novo, em Corupá,
na Rota das Cachoeiras.

• Serviço: Pesca e limpeza
dos peixes.

• Preço: Por produto

• Pesque-pague Dori
• Funcionamento: quinta e sexta

feira, das 8h30 às 22h '

• Telefon�: (47) 3379-1848
• Endereço: Guarani Mirim, em
Massaranduba. Na SC-413,
há placas de indicação.

• Serviço: Pesca
• Preço: Por consumação

10 Geral

E

Opções "não faltam para
"aproveitar o feriado
Um dos atrativos é aOsterfest, em Pomerode, que celebra as tradições da Páscoa

• Rota das Cachoeiras em Corupá
• Onde: localidade de AnQ Bom,
a cerca de cinco quilômetros do
Centro de Corupá

• Quando: diariamente,
das 8h às 18h

• Quanto: R$10

• Osterfest, em Pomerode
• Programação,
• Quinta-feira (21j04)
10h às 18h - Ostermarkt
14h às 15h30 - Oficina de

decoração de bolachas por
Diva Klotz 10h às 12h e 13h30
,às17h - Ofic,pa d�. decoração de.

casquinhas por Mara ·Fisctl.er·· '.

10h às 12h e '13h30 às 17h -

Oficina de Osterbaum por Ivone
Lem ke14h - Apresentação do
Coral Pomersàrnger 15h30 -

Contação de histórias na tenda

• Sábado (23j04)
10h às 18h - Ostermarkt 10h às
12h e 13h30 às17h - Oficina

de.dec:;oração de casqulnhas
pGr Mám9 Fischer 10h às 12h
e 13h30 às 17h - Oficina de

Osterbaum por Ivone Lemke

14h - Apresentação do Grupo de
Teatro Star 15h30 - Contação de

histórias na tenda externa com

• Pesque-Pague Recanto dos Lagos
• Funcionamento: quinta e sexta

feira, das 9h às 23h e sábado e

domingo, das 9h às 22h. ')

Na sexta.haverá um almaço
com peixe fritá, assado ê ,caldo'; .

• Telefone: (47) 3375-3417
• Endereço: Rua Ano Bom,
1553, em Corupá

• Serviço: Pesca, I impa
e consumação

o Correio errou: Diferente do publicado na página 10 da edição de ontem de O Correio do Povo, o comércio
de Guaramirim estará fechado nos dias de hoje e amanhã, abrindo normalmente apenas neste sábado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 21 de abril de 2011 Geral 11

cada 10 mil quilômetros, porque
o desgaste no carro é maior na
estrada do que na direção co

tidiana nas ruas, conta Sérgio.
Peças desgastadas podem causar

problemas ou até acidentes. ''A

.

correia do motor pode romper,
os freios podem não funcionar

direito, ou a direção pode não res

ponder", exemplificou.

"
É bom ficar atento
para qualquer

barulho estranho,
especialmente
nos freios e na

suspensão.
SÉRGIO lUIZ BAYER,

MECÂNICO

"
Além da manutenção do

carro, vale lembrar dos cuida
dos básicos, do uso do cinto à
validade do extintor de incên
dio. E é claro, não esquecer os
documentos do veículo e a car

teira de motorista em casa.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

Além de fazer a revisão em
uma oficina especializada,

Bayer lembra que motoristas
devem ficar atentos a

qualquer barulho estranho

•

r�A E: T

Antes deviajar, faça re
Manutenção em oficinaespecíalízada previne acidentes e incômodos durante o passeio
Quem pretende viajar
aproveitando o feriadão
de Tiradentes e Páscoa
deve conferir se o carro

. está em ordem. Uma dica
é levar o veículo para uma

revisão geral.
�- onforme o mecânico Ser

gio Luiz Bayer, a manu

tenção preventiva, que
.._ deve ser feita a cada dez
mil quilômetros, pode prevenir
surpresas desagradáveis durante
a viagem. "Se relaxar na manu

tenção, corre o risco de acabar

parado na estrada ou ficar sem

freios", explicou. Bayer afirma

que, com o feriadão, a busca por
serviços de manutenção pre
ventiva aumentou cerca de 30%.
"Nós verificamos os freios, a sus
pensão, a direção e damos uma

geral no motor, além de verificar
os níveis de óleo e água, e o esta
do dos pneus", destacou.

Além de lembrar da manu

tenção preventiva, Sérgio reco

menda que os motoristas fiquem
de olho em detalhes que, às ve

zes, são esquecidos, como os ní
veis de água e óleo. "É bom ficar
atento para qualquer barulho es

tranho, especialmente nos freios
e na suspensão", recomendou.

Amanutenção é recomendada
antes de viajar, além da rotineira a

.

Para quem deixou as compras
para a última hora, ainda há boas
opções para presentear neste do
mingo de Páscoa. O comércio
da cidade ainda conta com um

grande número de ovos de cho
colate nas prateleiras.

A dona de casaAlzenira Rahn,
41, presenteia a família todos os

anos e afirma que a compra nos

últimos dias garante uma boa

diferença no orçamento. "Vi os
preços semana passada, mas

comprando agora vou econo

mizar quase R$ 4 reais em cada

ovo", comentou.

Mas o preço não é o único fa
tor que influencia nahora de pre
encher o carrinho de compras.
Para a consumidora Valdirene

Poroth, 38, o sabor dos chocola
tes caseiros agradamais às crian

ças. "Vou presentear dois filhos
e seis afilhados, e eles sentem a

diferença do sabor", afirma.

.
...

� .

MESMO COM A PROXIMIDADE DA PÁSCOA, ESTABELECIMENTOSOfERECEM VARIEDADE DE OPÇÕES

Caca aos ovos de chocolate continua
.3

EDUARDO MONTECINO

de vendas aumentou 10% em

relação ao ano passado. No esta

belecimento, os preços dos ovos

variam desde R$ 10 até 55 reais.
O ovo campeão de vendas tem

300 gramas e custa R$ 15 reais.
Os supermercados da cida

de também comemoram a boa

procura. "Nossa meta é ter um
aumento de 6% no' volume de
vendas em relação ao ano pas
sado", destacou a gerente de
um estabelecimento, Cristhia

I

ne Engelmann. O empresário
João Pereira, 49, aproveitou os

últimos momentos que antece

dem o feriado para lembrar os
zeladores de seu prédio nesta
Páscoa. "Só pude fazer as com

pras agora por falta de tempo",
disse Pereira.

.;

'_

Procura por ovos foi
intensa na manhã de
ontem e movimento deve
permanecer nos próximos dias

E a procura por ovos caseiros
e personalizados cresce cada vez
mais. Segundo a proprietária de
uma loja especializada, Giovana
de Oliveira Hornburg, o volume
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Não pague .

Empresas de Santa Catarina são alvos mais
uma vez de entidades -que usam nomes parecidos
aos das associações comerciais e industriais ou

-

empresariais para cobrarmensalidades, O valor da
maioria dos.boletos enviados às empresas é de R$
259,80. O alerta é feito pela Facisc - Federação das

Associações Empresariais de SC - e por todas as as

sociações filiadas ao sistema para que as empresas
catarinenses não fiquem no prejuízo.

. Selic e dólar
Boletim Focus do Banco Central mantém

a projeção da taxa básica: de juros (Selic) em
12,25% para 2011, mas elevou a projeção par�
2012 para 11,5%. Em relação ao dólar, a ex

pectativa é que o dólar feche o ano cotado a

R$ 1,68 e para 2012 a perspectiva é de a cota

ção chegar a R$1,75. Em relação ao curto pra
zo, o estudo projeta cotação de R$ 1,63 para
o fechamento do mês de abril. Em relação à

inflação, a perspectiva para 2011 cresceu para
6,26%, medida pelo IPCA. Portanto, o Banco
Central espera resultados de suas medidas
mas, não muito.

o jogo mudou
Embora relativamente desconhecida, a marca

Huawei é referênciamundial em equipamentos de

telecomunicações. Esta empresa chinesa acaba de
ganhar uma disputa com a poderosaMotorola, que
aceitou pagar uma indenização para encerrar dis
puta judicial por causa de segredos tecnológicos.
Embora os chineses não tenham pudor em utilizar

tecnologia alheia, o fato é que também desenvol
vem volumes crescentes de tecnologia própria.

!Vlerf:�ad() �� i/()na�

Lourival Kàrsten

Cuba libre?
Durante o 6° Congresso do Partido Comunista

de Cuba, foi tomada a decisão em relação à ado-

. ção de medidas que levarão à abertura do mercado
econômico interno. Pela primeira vez desde 1959,
os cubanos poderão, por exemplo, comprar e ven
der imóveis. O Brasilmantém bons laços com Cuba
e poderá ser um dos grandes beneficiados com es

tas medidas além, é claro, dos próprios cubanos

que nem açúcar conseguem mais produzir.

Castelo
de cartas

Um relatório da certificado
ra DeGolyer and MacNaughton
(D&M) que confirmou as reservas

provadas de petróleo daOGX - por
sinal maiores que as divulgadas
pela empresa -levou a uma onda
de vendas de ações que resultou

.

na perda de valor de R$ 11,9 bi
lhões para as empresas de Eike
Batista em apenas um dia. O epi
sódio expõe mais uma vez o fa
moso "efeito manada" que pode
ser um verdadeiro desastre para
qualquer empresa. Diversos ana

listas continuam recomendando a

compra de ações da OGx.

Carga
tributária

Esta é a alternativa à conten

ção no aumento do salário mí
nimo e dos gastos da máquina
pública apontadas pelos econo

mistas. O governo já está aumen
tando discretamente a arrecada

ção, principalmente do IOF, mas
deverá ser ainda mais contun

dente se quiser evitar as outras

alternativas.

Código florestal
Anova lei que pretende tirar da ilegalidade cerca de

.

95% das propriedades rurais do país - as pequenas áre
as - consegue ser criticada tanto, pelos ambientalistas
como pelos ruralistas, Lembramos que quando os dois
extremos numa demanda estão ínsatisfeitos, normal
m�nte a solução também é aceitável por todos.

Foxconn·
Depois do fim da linha para os tubos de imagem,

o Brasil ficou totalmente dependente de importações
para as telas cristal líquido, LCD, plasma e ledo O in
vestimento de US$ 12 bilhões da empresa chinesaque
pretende produzir telas de cristal líquido em nosso país

. significa naprática obterummonopólio.

DESOE19l18

(47)3373-8008
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
safa 01 - Centro - Jaraguá do Sul-SC

. jaraguadosul@casadonotebook.com.br

28 - 33 - 39 - 46 - 74

01 - 02 - 03 - 04 - 06
10-12-14-15 -17
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Paulo Skaf
Ficará mais quatro anos à

frente da poderosa Fiesp - Fede

ração das Indústrias do Estado de
'

São Paulo - e continua o interlo
cutor da classe empresarial com
Brasília. As indústrias paulistas
estão entre as maiores prejudi
cadas com a desindustrialização
em curso no país.

. Aeroporto
HercOio Luz

Infraero comunica o lança
mento, no dia 22 de maio, do
edital para as obras no mesmo

que deverão consumir R$ 316,4
milhões. Estão previstos a cons

trução de um novo terminal e

pátio de manobras e isto deverá
resultar no aumento da capaci
dade para atender 2,7 milhões
de passageiros por ano no prin
cipal aeroporto catarinense.
Será construído um novo pré
dio com três pavimentos que
permitirá entre outras coisas
a implantação de free-shop. A

contrapartida do Estado será o

acesso ao aeroporto que deverá
consumir R$106 milhões.

INDICADORES
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NV

·Preço do gás será reduzido
, ,

- em 9,7% a di íbuídoras

Nacional 13

Segundo a Petrobras, desconto começa a valer a partir do dia l° demaio

Contrariando todas-as
expectativas do mercado,
a Petrobras decidiu reduzir
o preço do gás natural de
origem .nacional em 9,7%

· para as .distribuidoras, a
partir de 1º de maio.

....pecialistas do setor haviam
calculado que haveria au

mento nesse período. Se-'

.....zundo a estatal, "diante do
cenário recente de evolução dos

preços dos energéticos e suas con-

-sequências sobre os valores estipu
lados nos contratos de gás naniral
de origem nacional, a Petrobras re
solveu, a seu exclusivo critério, con
cederum desconto nestes contratos

·

a partir demaio de-2011".
A companhia informou que

esta medida se baseou em estudos
da área comercial e Visa preservar a

competitividade do gás natural no
.

mercado. A estatal tem este ano um

grande volume de gás natural sendo
disponibilizado com a entrada em

produção
.

das unidades de Mexi

lhão' Uruguá-Tambaú e também o

projeto piloto do campo de Lula (ex
Tupi), que sozinho tem capacidade
para gerar seis milhões de metros
cúbicos, ou o equivalente ao total

consumido pelo mercado de Cãs
- NaturalVeicular (GNV).

Ainda: segundo a Petrobras, o

desconto médio-de 9,7% será prati
cado nos próximos 3 meses (maio
a julho). 'Além de não afetar a fór
mula de precificação vigente, o des
conto não constitui mudança nos

contratos ou acordo, mantendo-se,
portanto, inalterados todos os ins

trumentos contratuais existentes". .

A empresa deverámanter tam-
·

bém as vendas de gás natural de
curto prazo por meio de leilões
eletrônicos. O último leilão, reali
zado em março garantiu para as

distribuidoras suprimento firme
de abril até julho, de 7,8 milhões

de metros cúbicos por dia com

deságio de 46% em relação ao pre
ço dos contratos que têm' reajuste
em maio, Desta forma, o preço de
venda da Petrobtas do gás natural
nacional.incluindo 9 desconto em
Iode maio e os leilões, se posícío
na emmédia 24% abaixo do preço
dos contratos de longo prazo com
as distribuidoras.

Companhia
'informou que
medida visa
preservara

�ómpetitivid�d,e' ,

do gás natural
, no mercado.

0800 602 9400
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Argggg!··
clarecer a dúvida que o persegue e impede a

continuidade do raciocínio. E, sem ela, tudo
fica estagnado, 'menos a ampulheta sobre a

,

mesa ou, para ser mais atual, o tíc tac do re

lógio de parede. Como conhece o, procedi- ,

mento padrão sugerido pela operadora, liga e

desliga o modem. Põe e tiraos cabos.Reinícía

,a máquina. Segue a metodologia uma, duas,
, três, quatro vezes. Em todas, fita os leds na

tentativa de obrigá-los a funcionar. Eles não

'estão nem aí: têm a .audácia
de ignorá-lo: Quase ,a beira

, do ataque de nervos, quan
do o sistema nervoso atinge
níveis máximos de nervo

sismo, decide sacar o telefo-:
'ne do' gancho e contatar os

----------------------�--

.responsãveís. Acha que está

'preparado para as horas que se seguem. Mas,
não. A esperança de resolver o problema o

deixaainda mais aflito. Como ainda acredita?
.

Dizem se�pre que não há problema. Afinal.:
por qual motivo então os led 's não acendem
e o seu acessoao mundo virtual continua blo
queado? Sem resposta, exausto, acometido de

enxaqueca, desliga de vez o computador.
Quando Já esqueceu a pergunta que faria

.ao Google, a dúvida, passível de resposta no

e-mail se perdeu e o motivo da necessidade

desesperadora do Messenger passou, o mo
dem volta, enfim, a trabalhar.

Não
há no mundo coisa mais desagra

dável e irritante queaquele led ama
relo do modem piscando sem parar.
Ah, sim, junto com ele, vem outra

bendita luz, entre .as quatro, também.condi
clonada à funcionalidade do mundo virtual,

-
'

que- insiste em não. acender. De brinde, você '

ainda é surpreendido pelo fato de, sorrateira
mente, ter o acesso a esse vasto universo Ima-

,

ginário próíbído, A sensação se assemelha ao

de ser barrado na entrada do
- -

1.0

bar por causa da desconfian

ça de sua falta de idade' para
tal programá noturno. Assim
como quando se dirige ao

segurança na porta sabendo

que não há qualquer pro-
blema passível de impedir o

,

ingresso no estabelecimento, no caso da in
ternet ocorre o mesmo. A conta do provedor e_

,

'da empresa de telecomunicação está paga em
dia, sem atrasos e na completude. Os fios de

,

conexão permanecem todos como sempre es

tiveram, ou seja, nos devidos lugares' aos quais
,são designados. Você nem ao menos tropeçou
em coisa alguma para poder culpá-la do es-

, ,

trago. Ninguém mexeu em nada. Contudo, o
WWW. o énegado e sem quaisquer explicações
ou antecessores avisos. Quanta afrorita! Você

liga o computador apressado, só o messenger
pode salvá-lo, apenas o.e-mail tem a capaci
dade de responder' àquela dúvida, somente
uma rápida clicada no Google consegue es- • kellyerdmanneegmaíl.com

LAN_CAMENTOS

, jArguivo' K'V1e
Kane é. um hqJri�m cuiornaior sonhoé viver legalmente,-deixan

do seu passado criminoso ,parà trás. Contudo, esta meta" parece ser
,

, extremamente difícil de ser atingida: especialmente quando seu filho
.

fica doente e ele se vê obrígadoa aceitar a aluda-de um gangster para
custear seu tratamento. Porém, percebe que foLenganado pelo' bandido
e decide partir em busca de vingança, precisando enfrentar não apenas
osmembros do submundo, mas também.os 'policiais em seu encalço.

CLIC DO LEITOR

o Ricardo está se mudando de cidade, e não tem como

levar os seus cães. O Macaco e a Maria precisam de umnovo

lar. São ativos e brincalhões. Contato pelo telefone 9984-3742,
ou pelo e-mail kdo.away@gmail.êom.

" Envie sua foto para redacaoêccorrelodopovo.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
7' sábado, domingo, quarta)

• Cine Breithaupt 2
• Sexo sem compromisso (Leg) (14h40, 16h50,
19h" 21h10 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Bruna Surfistinha (Nac)
(14h30, 19h10 - todos os dias)
·'0 Ritual (teg) (16h40, 21h20 - todos os dias)

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

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

• tine 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 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h2Ó - todos os dias)

• Cine Garten 2
• VIPS (Nac) (14h45, 19h30 - todos os dias)'
• As mães de Chico Xavier (Nac)
(17h10, 21h30 - todos os-dias)

• Cine Garten 3
• Eu sou o número quatro (Ieg) (14h15, 1.6h45,
,

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 (Leg) (15h, 17h20, 19h4b, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
,

• Rio (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 20h
� todos os dias)

-

,

• Rio (l.eg) (22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neurnarkt
;, Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Nicolau ligar para Flores sobre o que fazer

em relação à Joca. Iara e Joca chegam a salvo
na casa de Adriana. Flores fica assustado com

o estado de, Nicolau. Sereno confessa a Marta

que ele, Nicolau, Kar.ina e o professor mataram'
o presidente. Flores diz a Nicolau que ele pre
cisa matar Iara e Joca. Teixeira e Célia contam

a Bruno que estão apaixonados. Ari toma um

chope com Clorís e confessa que quer se ca

sar com ela. Ajuricaba chega a casa de Lincon
,e discute com André, Patrícia e Virgínia dizem

que elas que vão decidir como as coisas serão
daqui para frente. I

"

r- CORDEL-,ENCANTADO
Vlrtuosa tenta entender o motivo da triste

za de Açucena. Jesuíno deixa Dora sozinha e vai
,

atrás de sua noiva. Inácio promete a Antônia que
pedirá sua mão em casamento para Januárió,
Virtuosa e Euzébio se despedem da filha pena-

,

-lizados. Jesuíno tenta descobrir o paradeiro de

Açucena e fica arrasado ao receber de volta seu

anel de noivado. Jesuíno descobre o paradeiro
de Açucena. Tibungo, ouve Galego contar que

Açucena, brigou com Jesuíno e queestá em um
- convento. Batoré vai à fazenda pedir Antônia em

casamento'. Timóteo manda Lilica inventar uma
mentira pata tirar Açucena do convento.

MORDE E ASSOPRA
Celeste aceita' 6 pedido. de Abner e eles /

combinam o noivado. Everton diz a Guilherme

que pode conseguir um falso diploma para el� e

pede dinheiro para a transação. Keiko revela que
'tem uma filha e Tieko à expulsa de casa. Abner
desabafa com a mãe e confessa que não ama

Celeste. Guilherme rouba a correntinha da mãe e

Dulce estranha o sumiço do colar. Doutor Eliseu

elogia as pernas de ElainejÉlcio. Kimmy chega
a Preciosa com o avô e é recebida por Keiko.
Guilherme aceita a proposta de Everton e lhe en

trega a correntinha. Abner conta' para Júlia que
pediu Celeste em casamento:

INSENSATO CORAÇÃO
Raul manda Neném lhe entregar o dinheiro

da venda. do quadro no leilão. Norma é levada

para o isolamento e promete se vingar de téo.
Marina fala para Vitória 'que acredita que Pedro

conseguirá um novo emprego. Zuleica afirma

para Eunice que não aceitará o dinheiro da inde

nização. Daisy confidencia a Fabíola o seu caso

com Kléber. Raul reage ao saber,que Werner en
trou com uma nova ação�ontra Pedro. Carol se

preocupa com o fim de sua licença-maternidade.
Pedro é rejeitado em mais um emprego. Norma
pega a tesoura de Jandira e vai para o pátio com

as outras detentas.

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

, I
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HORÓSCOPO
ÁRIES
O dia favorece a.troca de .ideias
com pessoas 'que tenham obje-

tivos 'parecidos com os seus. Siga
em busca de seus objetivos. Seu poder
de conquista está em alta, aproveite.
Saia mais, é momento de se divertir.

Assuntos profissionais não es

tão descartados. Ativídades que
exijam discrição contam com a

ajuda dos astrõs, No campo afetivo, pode
se envolver emum romance secreto. Não
revele seus planos afetivos.

GÊMEOS
,I (, O dia pede mais a sua interação
lj� com as pessoas de seu convívio

e os seus familares. Viagens, es
tão favorecidas neste feriado. A dois, Vê
nus promete ótimos momentos. Busque
mais descontração neste dia.

Aproveite o feriado para dar

mais atenção aos ,àssuntos
domésticos. A vida social pode

receber novos estímulos. A dois, seu su

cesso é certeiro. Seu poder de sedução
esté em alta, invista nele!

LEÃO
Seu poder de comunicação esta
rá em alta, assim sua interação
com as pessoas do trabalho

vai fluir. O romance conta com as

boas vibráções de Vênus. Troque ideias

com pessoas com interesses parecidos
com os seus.

VIRGEM

Fique atentota), pode surgir
uma oportunidade de aumentar
sua renda com trabalho feito em

casa. Vênus prevê mudanças positivas
no relacionamento. Estabeleça' as. suas
prioridades e tudo correrá-bem.

,

LIBRA
.

Hoje, você estará mais amável
e gentil. O dia é propício para

" fazer contato com amigos e

parentes. O relacionamento afeti
vo está protegido por Vênus neste dia. É
tempo de superar suas limitações;

ESCORPIÃO
� Hoje, dinheiro: que julgava per

� dido pode voltar ao seu bolso.
'. Apesar do feriado, pode surgir

um trabalho extra. No relaciona

mento afetivo, mostre seu lado generoso,
Seja paciente e conseguirá o quer.

SAGITÁRIO
Você vai estar mais reflexivo(a)

".-�' quanto as suas amizades nes

te dia, dando mais importância
para a qualidade. A dois, os mo

mentos estão quentes, aproveite! É tem

po de sair e se divertir com os amigos.

CAPRICÓRNIO
Tente se desligar do trabalho ou

pode.acabar sem se divertir

-neste feriado. Em família, há
sinais de muitas alegrias. Privacidade
é a palavra de ordem no relaciona-

\

mente. Dê mais atenção aos seus as
suntos particulares.

. AQUÁRIO" . ,

No trabalho; troque ideias com.

pessoas que têm objetivos pare-
cidos com os seus. Seu poder de

convencer está em alta, aproveite e de
clare seu amor! Atividades que envolvam

comunicação favorecidas.

'PEIXES
A troca de experiências com

pessoas mais velhas pode aju-
dá-lota) nas atividades profissio

nais. A dois, o clima é de entrosamento.
Aproveite! Ótimo momento para .se dedi

car a uma atividade extra.
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U2 quer fazer show em
. porta-aviões no Rio

-

Segundo a coluna de Mônica Bergarno, da "'Fo

lha de São Paulo", é cada vez maior a probabilidade
.

de que o show gratuito proposto por Bono Vox para a

véspera da final dá copa do mundo de 2014 aconteça
de fato, e já está tomando forma. O show seda feito em
cima de um porta-aviões estacionado perto da praia.
Barcos e iates teriam autorização para se aproximar
e ver o espetáculo e telões seriam instalados na_ areia
para que todos tenham uma boa visão do grupo.

.:

Caetano vai cantar no
complexo do Alemão
Caetano Veloso vai' se apresentar no encerra

rnento do Favela Festival, no Complexo doAlemão,
no Rio de Janeiro, no dia 14 de maio. Segundo a co

luna de Ancelrno Gois. publicada no jornal "O Dia", a,
Central Única das favelas, que. organiza o evento, vai
colocar uma urna na comunidade para que os mora

dores escolham asmúsicas que Caetano deve cantar.

..:..

. DIVIRTA�SE
.Prepotência. ..

,

Aderbakío vai num bar e vê que seu plortnlrnlgo, Ar
quimedes; está na mesa ao lado. De repente ele ouve
certas coisas que não lhe agradam e resolve ir até lá.

_..:.. Não vai não, benhê! - disse a mulher dele, que
odeia brigas.

c

Masnãoad iantou nada.Chegando lá,Aderba ldod íz:
-Escutaaqui,euacabeideescutarapalavra'''idiota'' ...
Querosabersevocêestásereferindoàminha pessoal
Todos na mesa caem na risada e Arquimedes diz:
:- Ai, meu Deus. Mas é muita prepotência: .. Por acaso
você está pensando que é o Único idiota no mundo?

-
.

Claudia Ohana
"-.desmente
relacão com

..:J

André Ramiro

.__
,

Claudia Ohana desmentiu os

'rumores de que, estaria "cenhe-·
cendo melhor" o ator André Rami

ro, de "Tropa de Elite". Segundo
a coluna de Bruno Astuto, do jor
nal "O Dia", os atores chegaram
juntos à pré-estreia de "Velozes

_

e Furiosos 5", na sexta, e depois
foram vistos jantando. "Somos·

amigos. O máximo que- podem
ter visto foi um abraço- nosso de
despedida" disse Claudia.

"Não temos que.
sofrer em silêncio",

diz Zeta-Jenes
. Catherine Zeta-Jones falou com a revista "Peo

pie" sobre sua internação por causa de transtorno
bipolar, uma doença que causa períodos de depres
são .alternados 'com euforia. "Este é' um dístúrblo

"

,

que afeta milhões de pessoas e eu sou uma delas.
Se o fato de eu revelar que tenho a doença tiver aju
dado pelo menos uma pessoa a procurar ajuda, en
tão já valeu a pena. Não há necessidade de sofrer
em silêncio e nem"é vergonha pedir ajuda", disse:

. ··S'UDOKU

, SOBRE OJOGO

.

Sharon üsboume se
culpa por dívida da fainOia

.

.

Em entrevista a programa de TV, Sharon Osbourne culpou a si mesma pela
dívida milionária (estimada em cerca de R$ 2 milhões) que assombra sua famí
lia. "Nos últimos anos me concentrei muito em mim mesma - porque eu me amo'
um pouco demais - e esqueci dos negócios", disse a mulher de Ozzy. Ela diz que

,. ficou sabendo que poderia perder sua casa através de um jornalista.

É um jogo de lógicamuito
simples eviciarite. O objetí

'" 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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. .

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Macarronada··do Moa

-� ia 30, no salão da Sociedade Amizade, acontece a 3a Macarro
nada Beneficente em prol do CW (Centro de Valorização da
Vida). O ingresso é 10 reais e dará direito, além de participar

_.., do sorteio de um GP5, a curtir os shows dos sertanejos Lu-
. cas & Eu; Garotada Fandangueira, Dj Paty Lemz e os grupos de dança
Detonàxé e Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. A iniciativa é da Revista Nossa
e temo apoio de O Correio do Povo, Mundo dos brinquedos, Donna
AnnaBoutique ,ADVAurora e Ninfa. Mais informações no 3370�2900.

Amor e/samba
A bela Lúcia "cunha' chega .hoje de Fortaleza para passar a

Semana Santa na urbe sorriso com seu lave, Régis Engelmann.
Quem disse que-amor de Carnaval não dá certo?

As epcrtunldadesnormalmente
se apresentam disfarçadas de
trabalho árduo, e é por isso que·'

.

muitos não as reconhecem,
AttN UU�DfJUÍJ

"
'Nécessaire· . 'Prêmio �

Dica de quinta .

Curtir a London.Pub,

Hoje têm muito pagode
com o grupo Apogeu.

Psiu! Para-quem já afivelou as No dia '28 de abril, este colu-
malas para bater pernas neste fe- nísta recebe mais um prêmio
ríadão, um conselho não faz mal destaque 2010. Uma pesquisa
a ninguém: casaquinho, sombri- realizada na região apontou mi
nha e capa de chuva são itens in- nha coluna com 70% de aprova
dispensãveis. A meteorologia já

.

ção. Por essás e outras que; no'
emitiu sinais de muita água vín - dia 10 de maio, estarei com duas
da em nossa direção. Melhor se páginas nó O Correio do Povo.

prevenir do· que remediar, não é? Aguardem!'

.'

On'de comer bem
.

em Jaraguá
Na Pizzaria Domirii, na praça de

'

alimentação da Domini.
Amelhor do sul do mundo.

NAS RODAS
-

'

.. • O empresário Helio Micheluzzi
.

e a querida irmã Nádia, vão
.

comer asua pizza dePáscoa um
pouquinho mais para lá. Mais

precisamente, na Itália..
• O empresário Lia Tironi,

'

Estofados Tironi, e família,
depois de participar da Feira de
Móveis Milão, estã rodopiando
Europa afora.

. • Aminha Cintia Almeida.passa
a suaPáscoa bem família, em
Bueno Aires, Argentina.
• Adir e Adriana Lopes Gomes
em PuntaDel Leste, o sofisticado
balneário do Uruguai.

'Og,rup,o
'Garotada

Faodang'ueira
.

será presença
dia 30.de

abril, na 3a
Ma�arronada

Beneficente do
.

'
.

Moa, no Salãe)
,.

.

Ami�a�e

Espelho,
Além da grande rainha

.

das águas, .

a atleta Maria .

Helena Eggert, é um exem �

plo de. vida, superações e

muito gente fina..Adorei
conhecê-la.

Tá podendo!
o querido amigo. Jaison

.Coelho foi eleito pela sua

"tchurrna" como o caramais
vida 'boa do momento. Não

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENI E ES
.,

,

Príscíla seapresenta na seleção
Mesatenista participa d.,o Sul-Americano na Colômbia dos dias 25 de abril a Iode maio

,

.

JARAGUÁ DO SUL
"

A única catarinense e

atleta de fora de São
Paulo a integrar'a seleção
brasileira juvenil, Priscila
Salvador, participa na

.

semana que vem do" Sul
Americano da modalidade.

--

....a e o treinador Israel Santos

viajam hoje para o' Centro
de Treinamento Nacional,

....-em São Paulo,' para iniciar
o curto período de treinos. "Serão,
três dias de intensas atividades,
juntamente com toda a delegação
brasileira" informou o treinador.
A competição acontece de 25 de
abril a Iode maio, em Antioquia,
na Colômbia.

'

Em 2010, Priscila participou
da mesma competição" só que no

. Peru, na categoria infantil e sagrou
se càmpeã no torneio de equipes,
Para esse ano, os objetivos são mais

. audaciosos, "Quero ficar entre as

três primeiras no' individual para
conquistai vaga no LatinoAmerica
no e conseguir uma bolsa.atleta.in
ternacional", previu a mesatenista,

q�e já recebe umabolsa nacional. O
LatinoAmericano estáprevisto para
acontecer no Peru, em julho.

Sobre o fato" de ser a única fora
doEstado de SãoPaulo a compor a :

seleção, a 'pequena notável', disse
que já está acostumada com essa

situação. "Claro que tem a p.ane
linha de São Paulo, mas já estou .

acostumada com isso, não me

.atrapalha', confessou. A mesate- "

nista que fará dupla com Priscila .,

chama-se Kãtía Kàwai, de São Ber-
'

nardo do Campo (SP).
Após os dias de treino na capi

tal paulista, a jogadora viaja no do
mingo, 24, paraAntioquia. "Trazer
um título como esse é importante
para mim e para Santa Catarina
também", 'admitiu' Priscila, que"
conquistou a vaga na seleção bra
sileira em janeiro.

'. Genielli Rodrigues
,

genielli@ocorreiodopovo.com.br Priscila Salvador conquistou ouro por equipes em 2010 e esse ano quer se destacar também no individual'

ATLETA MASTER SE PIlEPARA PARA O MUNDIAL NOS ESTADOS UNIDOS
. .,'

·Ivanildo faturaouro na Bolívia
;tt,

.,

,

Faculdade Jangada/FME partici-
pou do 50 Torneio FPA de Atletis

mo, .

no Centro Olímpico de São
Paulo. Os destaques jaraguaenses
foram Sally Siewerdt e Simone
Ferraz.

Simone venceu a prova de três
.milmetros com obstáculos, com o

tempo de 11min42 e .ocupa o se-'

gundo lugar no ranking brasileiro ,

-

sub-2? e quarto lugar no ranking r",�,""",""·,,-�;",·_,,�,m,,�,:,��
....,,�,..��.,"_.� ..

_,.,,,"".
.

...

adulto.Ja Sally ficou em.segundo � DtA"NIEL G·ODRI
nos 100m rasos e obteve índice I: K.

"

para o Troféu Brasil. ! I t]�1!' � la�I
·

.

'DIVULGAÇÃO I

� Conquistar � Manter Clientes
fr .

[I (47)3055·9·052
'li (4n9121.1650

JARAGUÁ DO SUL porque conseguimos 'resolver es-,
Ivanildo de Souza Pinto partici- ses problemas, Apesar de eu ter.

pou recentemente do Campeonato competido .na Bolívia ainda tra

Internacional Master, em -Cocha-. tando a parte de fortalecímen

bamba, na Bolívia, a 2.600 metros to", confessou. Agora, .Ivaníldo
do nível do mar, e conquistou duas se prepara para o Mundial de,
medalhas de ouro. Uma-na sua es- Atletismo Master, que, acontece

pecialidade: o 100m com barreira, de 6 a 17 de julho, em Sacramen
com o tempo de 16seg10 e outra' to, nos Estados' Unidos. Q atleta
no salto triplo, com 10,87 metros. ,compete com o apoio da FME,

. O resultado foi muito come-:' CosmosTurismo, Usapeças, Pos
morado pelo atleta .que se recupe- tosVicenzi, Falcão Sports eVerdu

rou de lesões mi perna' esquerda ,reira da Raquel.
,

e no braço direito. "É gratificante Ainda no atletismo, a equipe

Ivanildode Souza Pinto fico.u em primeiro nos 100m com barreira e no salto triplo a 2.600 m do nível do mar

,ENCONTRO
"Eco' 'Turismo

,

, 'em Guaramirim
A 11 a edição do Encontro de Eco Turismo de Guaramirim aconte

ce hoje. O evento é organizado pelo Clube dé Canoagem BioRaical,
,

com saída na represa de Guaramirim, às 8h e chegada no salto de
., Araquarí.As inscrições podem ser feitas ao 'custo de R$ 10 no local do
evento. Vale lembrar que é obrigatório o uso de colete salva-vidas e

'

. que o lixo gerado deveráser armazenado em sacos plásticos.
.

, ,
'

Ingtesso$: SCAR . Mine Matriz

. i
;

t'
i
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!
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LIBERTA,DORES

Flu conquistavagaheróica
Santos também confirmou a classificação na última rodada da fase de grupos

.....kio apagar das luzese em

partidas regadas a muita

emoção os dois times brasi
.....eiros se classificaram .para
as oitavas de final da Taça liberta
dores. Porém, o torcedor que mais
sentiu o coração palpitar foi o do
Fluminense. Com valentia e poder .

de superação, o Tricolor das La

ranjeiras foi brilhante e arrancou

a classificação com uma,vitória
sobreoArgentinos Iuníors por 4x2,
na casa do adversário, em Buenos

Aires, e foi beneficiado pelo empa-
, te sem gols entre Nacional eAmé
rica, do México, emMontevidéu.

Como a�asou propositada- das principais forças da competi
mente o cõmeço do seu jogo, o' ção. A vitória colocou o Santos,
Fluminense teve dezminutos para' -que chegou a ter a sua classi
marcar o quarto e decisivo gol, já ficaçâà' seriamente ameaçada
sabendo o resultado do confronto

'

duas rodadas atrás, em situação
,

no'Uruguai. Ao final da partida, até confortável' nas oitavas de
houve uma pancadaria generali- final. Terminou a primeira fase

. , . .

zada. Iulío César, Rafael Moura e como' o melhor segundo colo-
Fred duas vezes marcaram para o cado (aproveitando-se de trope
Flu, O Argentino Iuníors anotou ço do Colo Colo diante do Cerro
com Salcedo e Oberman. Porteüo, em Santiago) e vai en-

, P Santos foi outro time que frentar o América do México na

renasceu na Libertadores após próxima fase. Neymar, Jonathan
vencer Deportivo Táchira, Poe

'

e Danílo balançaram, as redes
3xl, etorna-se.enfim, como era' para o Peixe. Chacón descontou
'esperado desde o início, uma para os visitantes.

DA REDAÇÃO
Santos e Fluminense
entraram em campo,
na noite, de, ontem, pela
última rodada da fase de
grupos da Libertadores
precisando vencer para
seguir na. competição.

,

I
)
I -

{

(
r

DIVULGAÇÃO PHOTOCAMERA

Time do, Fluminense que mais uma vezmostrou-que tem
poder de reação comemora o feito heróico com a torcida

JOGOS PELO BRASIL
• TAÇA UBERrADoR� • COPA DO B�!L

JOGOS DE IDA
• ONTEM

RESULTADOS
• ONTEM

Santos 3xl Deportivo Táchira

Argentinos Juniors 2x4 Fluminense
• OITAVASDE FINAL '

Cruzeiro xOnce Caldas
,

" Ubertad x Fluminense

Internacional x Penarol

Junior Barranquilla x Jaguares
, CerroPorteno x Estudiantes

Universidad Católica x Grêmio

LDU x Vélez Sarsfield

América x santos

Goiás Oxl São Paulo

Flamengó 1xl Horizonte-CE
JOGOS DE VOLTA
• ONTEM

Avaí1xl Botatogo '

Atlético-PR 5xO Bahia
• HOJE

. JOGO DE IDA

21h - Ceará x Grêmio Prudente

JOGO DE VOLTA

16h - Palmeiras x Santo André

Avaí desbanca
Botafogo com
um ,empate

Quatro jogos comple-
'taram mais, uma rodada
das oitavas de final da

Copa do Brasil na noite de
ontem. Avaí e Atlético-PR
foram os times que garan
tiram classificação. O Leão
da Ilha empatou em Ixl

,

, com o Botafogo ficou com

a vaga, já que jogava pelo
empate depois de um 2x2

no Rio'de Janeiro. Nas quar
tas de final, o Avaí terá pela
frente o vencedor de São,
Paulo e Goiás. Já o Fura

cão, passou com facilidade
,

pelo Bahia fazendo 5xO e
.

agora espera o classificado
de Vasco e Náutico. Na ida

.

6 Vasco venceu por 2xO.
'

, � O São Paulo abriu
��

,

'I; vantagem de um gol so-
<, �l bre o Goiás com' uma"I vitória por IxO no Cerra
I d

�

db Doura a e só precisara e

,II•. �"...
um empate pará garantir

, a vaga. Com um jogador a
mais desde os 22 minutos
da primeira etapa, o Trico- .

lor poderia ter deixado' o
,

Serra Dourada com van
tagem ainda maior.

O Flamengo decepcio
nou sua torcida com um

empate em Ixl com 'o

Horizonte-CE. O Mengo se

classifica se vencer ou em-
. .

\
.

patar corri placar igual ou
superior a 2x2. 'Já o time
cearense joga por um OxO.
Novo resultado de lxlleva

'

a decisão para os pênaltis. .

O vencedor enfrenta Grê
mio Prudente ou Ceará'
nas quartas,

VERDÃO PODE PERDER DE ATÉ 1)(0 QUE SE CLASSIFI(A PARA AS QUARTAS
FUTSAl

. Felipão .prega cautelà hoje ADJ/FME empata em Siderópolis
, A equipe de' futsal adulto de Ia- frente do marcador. Porém, mesmo

Apesar de entrar em campo. sil. Sobra pouco para depois. Já muito a perder, precisam vencer.' raguá do Sul, ADJ/FME empatou perdendo várias oportunidades de '

hoje, às 16h, podendo perder por a classificação leva a possibílí- Vamos ter de tomar alguns cui- em 4x4 com a Unesc/Siderópo1is, voltar do Sul do Estado com uma

IxO, já que venceu o jogo de ida dade de um trabalho melhor, dados como sempre tornamos � ontem à noite, no ginásio XVX de" vitória, aADJ cedeu o 4x4.
por 2xl, o Palmeiras esbanja cau - .mais tranquilo e com'mais con - e colocar ritmo, 'para não correr - Novembro, pela terceira rodada da, Segundo Augustinho Ferrari,
tela na disputa por Uma vaga nas fiança no domingo; contra o Mi-

'

mos riscos", afirmou. -

-

, Divisão Especial do Estadual. que estava sob o comando a equi-
quartas de' final da Copa do Bra-,_ rassol", opinou.

.

,

Felipão espera que a torcida O time jaraguaense dominou a pe, Iaraguá dominou totalmente.
sil conti-a o SantoAndré. O técni-

' Mesmo com a vantagem con-
' lote o Pacaembu nesta quinta, partida do início ao fim, tanto que "Saímos de Siderópolis com asen

co Luiz Felipe Scolari considera a' .quístada no jogo de ida, o trei-
.

e promete dedicação de todo o .

,abriu',dois gols de vantagem com sação de dever cumprido, tivemos
"

classificação de vital importân- nadorpede cuidado e não vê ,a time -do Palmeiras. "Será dife- Cani. Os donos da casa reagiram' -rnuítas chances de sair com a vitó
cia para as pretensões da equipe. vaga garantida. ''A 'armadilha é rente dos outros jogos c-ontra o e descontaram logo depois: 2xr. ria, mas estamos satisfeito com a

na temporada. à mesma de sempre, quem já Santo André. 'Eles vão sair 'mais ' Cleber ampliou para a ADI, mas personalidades do grupo", opinou.
"Uma eliminação contra ganhou um jogo entende -

que e arriscar. V�mos ter de ter o "

o árbitro marcou,pênalti para Si- O próximo compromisso da ADJ /
o Santo André arrebenta com está na frénte e pode adminis- apoio da torcida para quando , derópolis que fez:3x2. Os anfitriões FME pela Divisão Especial é a par
meio ano de trabalho, por aca - trar, aí quando vai 'ver o tem-não estivermos bem. Podem ir empataram o jogo em 3x3, mas Beli tida contra Capivari, JiO dia 30 de
bar com o nosso sonho que é 'po já passou, você tomou gols e ao estádio que teremos,dedica.: colocou a equipe mais uma vez a abril, às 20h30, em Iaraguá do Sul.
'chegar na final da Copa do Bra- tem de correr atrás. Eles não têm ção grande" completou.

' ,

{
------------------�------------------------------
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SegLirarlçá
tacrões invadem Noviciado

.

na Barra. do ,Rio Cer·ro
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Restrição inicia na
próxima segunda
Consumo de álcoolem locais públicos será fiscalizado
JARAGUÁ DO SUL .

A partir da próxima
segunda-feira,· 25, entra
em vigor a lei municipal
'que proíbe o consumo de
bebidas alcoólicas em locais'
públicos de Jaraguá do Sut .

lícia Militar de Santa Catarina, .foi especificado se esta função ca-.

coronel Nazareno Marcineiro, e beria à Prefeitura ou à PM.

publicado no Diário Oficial dó Com o início da vigência da
Estado no último dia 29 de mar-. lei �a próxima semana, não será

ço. Policiais Militares do municí - mais pennitido' comercializar
, pio estão recebendo orientações 'e beber em ruas, logradouros, e
operacionais' para fiscalizar o eventos públicos de todo o niu

cumprimento da legislação. nicípio, exceto com autorização
A lei municipal que proíbe o do Poder Público. Os estabele

consumo de bebidas alcoólicas . cimentos que têm mesas nas

em ruas e logradouros 'públicos calçadas somente poderão man
foi criada em dezembro de 2008,' tê-las com autorização daPrefei
no governo de Moacir Bertoldi. A tura. Quem' desrespeitar a legis
legislação. foi regulamentada em lação pode ser detido por crime
IOde outubro do ano passado coI? de desobediência.

I

o objetivo de definir quem seriam
os responsáveis pela fiscalização -

já que na época de sua.criação não'

Após
uma esperademais

, de seis meses em fun

ção dos trâmites bu-'
. rocráticos, o convênio

de cooperação da Polícia Militar
.. com a Prefeitura.· foi assinado

-

pelo comandante geral da - Po-

.. Elisângela Pezzuni '

elis@ocorreiodopovo.com.br

, ..
.

.De acordo com a Polícia Militar, quem desrespeitar a lei municipal será detido por crime de desobediência

Onde será proibido beber Onde 'está liberado
Ruas ou' vias públicas, calçadas; praças, ciclo- Pátios e estacionamentos de estabelecimentos'

. Vias, via férrea, 'pontes e viadutos, halI de entrada comerciais, área externa de campos de futebol, gi
de edifícios e'estabelecimentos comerciais co-

.

násios de esportes, quadras esportivas públicas,
nexos à via pública e que não sejam cercados. Q , repartições.públicas adjacentes - nestes, a lei diz
Consumo também será proibido em pátios e esta- que "poderá 'haver a comercialização e o consu

cionamentos dos estabelecimentos comerciais e a
.
mo de bebidas alcoólicas quando houver even-

, área externa de campos de futebol, ginásios, 'qua-' to realizado pelo Poder Públicoou devidamente.
dras esportivas públicas e adjacências. autorizado por ele".

Na noite de terça-feira,· o
Noviciado que fica na rua Padre
Aloísio Boeing, na Barra do Rio

.

Cerro,' foi arrombado. Segundo
informações da 'Polícia Militar,
não havia nenhum noviço na

casa religiosa no momento em

que O local foi invadido.
.

,

Foram levados vários perten
. ces pessoais dos residentes - cin
co relógios de ouro e um de prata,

.

uma pulseira e quatro anéis de
.

ouro, um óculos de sol e aproxi-
rnadamente R$ 1 mil.. .

.

Policiaís militares foram até o 10-·

.

cal da ocorrência e verificaram que
.

as duas portas que dão acesso aos

dormitórios estavam quebradas.
Um boletim de ocorrência foi regis
trado na delegacia, mas ate o fecha
mento desta edição a polícia não
havia localizado nenhum suspeito.

.

EDUARDO MONTECINO

Dinheiro
e vários

pertences
dos internos

foram
levados

ILHA DA FIGUEIRA

Rua volta a ter sentido ,duplo
.

Desde a terça-feira, 19 - cinco dias após ter sido transformada em
mão única -, a ruaAntônio José Gonçalves, situada nas proximidades
da Escola Holando Marcelino Gonçalves, no bairro Ilha da Figueira,
voltou ater sentido duplo. De acordo como diretor do setor de Trân
sito da Prefeitura, José Antônio Schmitt, a mudança atende a reivin

dicação dos moradores daquela região.

\

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

'- EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL '31/2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM'

OBJETO: Contratação de serviços para transporte especial de' pessoas, destinados a

víagens interestaduais do Progra.ma Clube de Mães', para um teta I estimado de 18.000 .

Km (dezoito mil quilômetros) em ônibus executivos com capacidade para transportar no
mínime 43 (quarenta etrês) passageiros sentados, incluinde o motcrista, cem banheiro,
ar condicionado, geladeira, TV, OVO? apelador de pernas, água e calefação. e.vidros ,cola�'

. dos, para prestarem serviços até 31 de dezembro de 2011, em cenformidade com o anexo

I-Descrição dos serviços e Anexo 111- Minuta do Contrato, que são parte integrante deste
EditaI.DATA, HORA e LOCAL PARA ENTRE;GA dos ENVELOPES: Até às 09 horas do dia
05 de maio dê 2011 no Seter de Protocolo da Prefeitura Mimlcipal-de Jàraguá de Sui, sita
na Rua Walter Marquardt n° 1.11'1, bairro: Barra do Rie Molha. O CREDENCIAMENTO e

abertura dos envelopes e disputa de preços serão as 09h 15 do mesmo dia, na sala de reu

niões da da Gerência de Licitações e Contrates. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:
R$77.400,00(setenta e sete mil e qúatrocentos reais). OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra
do Edital poderá ser .obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Melha, município de Jaraguá do Sul�SC, ou via Internet no endereço www.

[araquadosul.sc.qov.br, INFORMAÇÕES: InformaçÕes e esélarecimentos poderão ser ob- .

tidos na Secretaria Municipal de Assistência Social, Criança e Adolescente, no endereço'
acima; pelo telefone (47) 2106-8243; pelo Fax (47)2106-8208 ou ainda pelos e-mails·sid-·
nei.social@jar.aguadesul.com,br

•

.

Jaraguá do Sul (SC), 11 de abril de 2011,

EDIMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA
Gestora do Fundó Municipal de/Assistência Sócial.
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,PREVISÃO DO T'EMPO
,

CHUVA VARIÁVEL
Uma frente fria avança,
rapidamenté p'elo
liforal de SG, causando
pancadas de chuva entre
a tarde e noite e risco
de temporal isolado .

•

Jaraguá do'Sul, .

,

e Região. .r

HOJE
MíN: 18°e,
MÁX: 27De . ,?",:,!,",""",""'''"""11'''''''''''"'

, SEXTA
, MíN: 18De

. MÁ)(: 29DG

SÁBADO·"
MíN: 19De
MÁX: 30De

- DOMINGO

MíN: 17De
MÁ)(: 22De

,.�z,- cs>(_".".,,'�) "W;::':��)
P'arGial!nente Nliblaoo
Nublado,

Ensolarado

Durante o feriadão, o litoral,
catarínense deve ser marcado por
fortes ventos, e devido a passag�m

, de uma frente, fria hoje, pancadas
. de chuva, ocasionalmente fortes.
Embora o mar deva ficar ótimo, a

.

chuvae os ventos oferecem risco.

FERIADÃO
Pancadas de chuva

',e. risco ,detempor�'
Entre a seita-feira e o domingo,

o sol vai aparecer entre nuvens no
Estado, mas persiste à condição de
pancadas de chuva entre a tarde e'

, a noite, por vezes se estendendo

para a madrugada, com risco de

temporal no Sul do Estado..

" '
'LITORAL

.
'

Vento forte e chance
'de chuvaS fortes

�',�'
Trovoada '

•Instável

,

,

,
QU'ERENDO PERDER,.'OS QU'ILINHOS A M�IS?,

A EKILíBRIO TRAZ NOVIDADES PARA QUEM QUER PERDER PESO'E MEDIDAS. COM SAÚDE.

PHOLlANEGRA
.

IRVINGIA GABONENSIS
A Irvingia gabonensis é uni fítoterapico obtido
do caroço da manga africana, que ajuda a

prolongar a 'sensação de saciedade, diminui o
..

apetite e faz com que a ingest� alimentar seja'
menor. �

Benenelos: ,

- As fibras presentes na fruta diminuem a fome
, e estimUlam o funcionamento do intestino. .'

,

": Possui componentes de ação lipolítica, -nu
seja, ajudam na queima de gordur�,
príncoalmente na região. abdominal. Além de
ajudar no emagrecimento e connole de peso.
�' Estudos comprovaram qúe a irvingia

,

çabonenses, ajuda no c.ontrole de
deslotdemlas, reduzíndo o colesterol' LOL e

- triglicerídeos.e melhorando os níveis do
colesterol HOL, assim como reduz os rnvels de

glicose no sangue ..

Extraída de uma planta indígena e utilizada há
séculos como bebida medicinal.,

.

a Pholianegra
é o mais novo fitoterápico indicado para quem
quer perder peso e diminuir medidas.

Benefícios: '

,

- Retarda o esvaziamento gástriCO, provocando
a sensação de saciedade.
- Queirpa gordura localizada', principalmente na

região adbominal.
- Díuréfíco,
- Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.

Estas novidades você encontra na

E�ilíbrio farmácia de Manipulação.

A EKILíBRI
, , ,

�37'1-8298 I 3?71 ..a'087' I Rua JlOãiO PicoUi rtltl,Of Centro I contato@farmaciaekilillrio"com.or
.... '

I, 'I" ,

"

�"
�'

' ,�' ,<

ESEJA A TODOS UMA FELIZ PÁSCOAI'

"

.. "'.
, I
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