
-

Comerciantes
correm contra

otempo .

Donos de bares e lanchonetes
buscamautorização da Prefeitura,
paramantermesas nas calçadas.
Quem não tiver permissão pode
,

ser detido por desobedecer
a Lei Seca, que começa a Ser
fiscalizada pela PolíéiaMilitar
no próximo fim de semàna.

Página19

Novos radares começam a

.

funcionarneste'domingo
. .". .

A partir do dia lQ, 17 equipamentos recém-adquiridos pela Prefeitura passarão.a notificar.

os motoristas que cometerem excesso de velocidade. Já a implantação de outros dez
, radares'em semáforos e lombadas eletrônicas deve ser concluída dia 15.

Página 10

EDUARDO MONTECINO

CONTRA
"�',AGRIPE'�

.

) ,

Passa a Páscoa e'
'vem o Dia das Mães

, ,

Expectativa é de que vendas
renham aumento de até 7%

'

em relação-ao anopassado,
segundo a CDL. Ao ,mesmo'
tempo, comerciantes
comemoram os lucros da
Páscoa, que teve crescimento

,

de até ,1 0% em alguns, "

estabelecimentos. Página 7

_.

Aulas prejudicadas
,

também esta semana
, , Obras emergenciais na '

,

-, Escola Lauro Zimmermann,
em Guararnirirn, ainda não

, foram concluídas. Expectativa
é de que melhorias sejam
entregues amanhã para que
alunos retornem ao local na

, quinta-feira. Página 11

I •

Permanência dos .'

tucanos é negociada
Prefeita Cecília Konell
conversa com coligados
do PSDB em cargos ,

.cornissionados para decidir
quantas vagas serão

-

mantidas no governo dos
democratas. Página 4
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2 "História

Desastre nuclear em
, Chernobyl,. Ucrânia
Namadrugada do dia26 de abril de 1986, o

reatorrnimeroquatro daUsinaNucleardeCher
nobyl, próxima a cidade de Prypiat, naUcrânia,
passaporum súbito e catastrófico picode força,'
causando uma série de explosões no núcleo
do reator, dispersando grandes quantidades de
combustível radioativo na atmosfera.

Um dos três acidentes nucleares de

grande porte desde a inauguração do pri-
,

meiro reator nuclear, em 1951, odesastre de
Chernobyl foi provocado por uma série de
erros de projeto, administração.e operação,
causando diretamente 31 mortes, e até hoje
causando 'problemas' de saúde na popula
ção das proximidades.

Pouco antes do acidente, uma equipe de '.

engenheiros elétricos, com pouca experiên
da como o já precário reator de Chemobyl,
iniciou uma série de experimentos com urn

novo sistema de regulagem da tensão elé
trica, reduzindo a força do reator para os

testes. Com pouco contato entre os enge
nheiros e a equipe da usina, a potência foi
restabelecída no meio dos testes, provocan
(lo urna série de erros deprocedimento que
deixaram o reator altaniente instável.

'

Relatórios iniciais estimavam cerca de

quatro mil mortes pela'radiação, 'enquan
to o Greenpeace estimava cerca de 200 mil
mortes.Um estudo da ONU em 2008 con

cluiu que o total demortos pela radiação de

Chernobyl foi de 64, enquanto urn estudo .

não avaliado atribuiu quase um milhão de
mortes à radiação da usina.

, O desastre provocou urn temor elevado
contra a energia nuclear, agravado pelo va
zamento do reator de Fukushima Daiichi,
desdemarço deste ano, e que até agora não '

causoumortes. '

\
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A cavalgada através
do lago de'Constança,
Conto folclórico alemão, e que serviu de

inspiração para uma peça de teatro do austrí-
,

aco PeterHandke, além de ser o tema central
devárias baladasmedievais,DerRitt über den
Bodensee - A cavalgada através do lago da

Constança - narra o feito e amorte de um ca

valeiro, que perdido durante o inverno, inad
vertidamente atravessa o gelo fino do lago de
Constança -:-- Bodensee ';" o maior lago daAle
manha, na fronteira comaÁustria e a Suíça:

Sem saber por onde passou, ao chegar
em urna, pequena aldeia no outro lado do

lago e ser informado sobre onde está, o ca
valeiro descobre o seu feito, e ao perceber

,

o risco que havia passado, imediatamente .

falece de puromedo. '

Em algumas regiões da Alemanha, a

frase "Rittüber den Bodensee" - cavalgar
sobre o lago de Constança ., é, uma ma

.neira comum' de dizer que uma pessoa'
"

fez um "feito em ignorância", ou seja, fez,
,

o impossível por .não estar ciente de que
aquilo não poderia ser feito.

FOTOS DIVULGAÇÃO.

"'-
O mito do cavaleiro que sem saber atravessou o lago de Constança se

imortalizou como uma expressão popular alemã para definir um feito que
.

deveria ser impossível,posslbllitado apenas pela ignor�ncia de seu autor .

,PELO MUNDO,

1

WOO Bem-kou
, O policial sul coreano Won" Bum

Kou, após uma briga com a namorada,
saqueia o arsenal da polícia da provín
da de Gyeongsangnam-do, e parte no

que foi omaiormassacre cometido por
um único atirador. Entrea noite do dia
26 e amadrugada do dia 27, Bum-Kou
matou 57 pessoas e feriu 35, antes de
cometer suicídio tom duas granadas,
levando junto três reféns.

'19

-Container
1

Gestapo
"

. Hermann Gõering, então ministro
do interior da Prússia, combina os de

.

partamentos de íntelígêncía e de po
'lítica da polícia alemã, preenchendo
o alto escalão da nova unidade com

membros do partido nazista. A Gehei-:
,

me Staatspolizei - polícia secreta do
'

estado- ou Gestapo tinha carta branca
parà deter "espiões, traidores e inimi

gos do estado", sem julgamento.
-

-

" O primeiro navio transportando
exclusivamente contaíneres parte do

porto de Newark, Nova Jersey, em di-
,

reção a Houston, Texas. Modífícado a

partir de um velho navio petroleiro,
a Ideal-X foi a primeira embarcação
a trabalhar apenas com este tipo de

carga. Navios esp.ecializados já ope
ravam na Dinamarca em 1951, com

cargamista.

-SOCIEDADE RIBEIRÃO GRANDE OA LUZ
-

'�",

Estabelecida em julho ríe i931, cO.Q1o o nome deFrohsin (ser alegre, em alemão), por
;, um grupo de 45 pessoasna localidadedé Ribeirão Grande da Luz; a atual Sócie�ade de
Atiradores RibeirãoGrande da LuZ passou seusprimeir()s dez anosmantendo seu� re,gi�tr?s
em alemão, antes de ser fechada de 19tH até}951. Em 1963, a sociedade estabeleceu Sua
sede, e em 2000 começaram a construção da atual sede; nos fundosdo terreno da antiga.A

"

ffl •.
'sociedade promove sete tornéíos anuais d�Tiro aoAlvo, cornpetições de cabo de gúerra, '� "

,

.; "junto com outras sodedades, tomeios de�anastra e d� DO�EelkopfGago alemão de cartas). .

",No ano de 2000 contava com 80 sócios, 45,deles com títulos hereditários, sendoaberta aIy!
.

_ ,', _

_ ,-ii!;
-

_

" • _,
•'

llalqu�rum qu�.setJis a.J,?agar as taxas.de associaçãq. ,; .

" ,"

, -

IBOPE'
CONFIRMA:

.
. . ",' �

, .

PREZADO 'ASSINANTE,
Se você assina O -Correio do

...

Povo há mais de 50 anos, entre

.em contato conosco-pelo e-mail

redacao@o�orreiodopovb.com.br
ou' pelo telefone" 2106-1907.-
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�phaelRochaLope�
advogado e professor

QUARTA-FEIRA

, .
,

.
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PONTO .DE VISTA

QUINTA�FEIRA . SEXTA-FEIRA SÁBADO
CristianoMahfudWatzko,
estudante deDireito

Romeo PiaZera
Júnior, advogado

DurvalMarcatto,
presidente daAcijs

A corrida por status

"Imagino
que a maioria das pessoas sabe a ativi

dade econômica da sociedade está configurada
num modelo de produção capitalista. Uma de
suas características principais, além de'seu ob-

jetivo intrínseco assentado na maximização dos lu

cros, é a existência de diferentes classes sociais, que
podem ser identificadas por sua capacidade de poder
econômico, político, ou profissional. Por se tratar de
ummodo produtivo com feições democráticas.pode

.

ser observada nele uma forte tendência à mobilidade

social, bastante Visível no Brasil nestes últimos anos.

Perante tal fenômeno, a sociologia estuda esse me

canismo a partir de uma perspectiva
funcional, que identifica certos com

portamentos em função da obtenção
de Um sucesso vinculado a metas fu
turas. Pelo fato de que tais círcunstân
cias não estão totalmente sob contro

le, pela sua própria imprevisibilidade,
.

termina-se implantando .no modelo
citado um processo neurótico de an

siedade na convivência social.
Nesse contexto, o julgamento que

os indivíduos fazem de si próprios em
.

termos de êxitos é fracassos anteriores,
cria uma constante incerteza no que pode acontecer
mais à frente. Quando a ansiedade corresponde a

parâmetros de comportamentos normais, a mesma
pode ser integrada na c�nduta e na personalidade do
indivíduo. Mas, quando o fato ambicionado; em fun

ção de seuêxito ou fracasso, aparece carregado de incer
teza e insegurança, em que a intensidade da frustração
é despróporcional com relação aquele significante, sur-'
ge o fenômeno da corrida desenfreada por status, mui
tas vezes, a qualquer custo. Normalmente, o temor e a
ansiedade estão presentes nos casos de perturbações e
conflitos, mas:"a ansiedade unida à conquistapor status
é exptessa através de compulsões infundadas. Em tais

casos, aexplicação não reside num problema psíquico,
senão nos problemas motivacionais comuns das so
ciedades de classes.

A ansiedade psíquica está vinculada fi um temor

sem fundamentos, uma ideia fixa ou um ato involun
tário que se repete incessantemente. A corrida por

status entranha um conflito simbólico, que é a bus
ca de uma meta que está sempre distante e evadida

9.0 sujeito. O objeto manifesto não faz mais do que
representá-la. Serve como defesa simbólica contra a

insegurança de não obter o êxito" esperado, A corri
da por status sempre é acompanhada de uma fuga
para 'alguma coisa: uma meta ou várias metas a se

rem alcançadas. O objeto específico não é admitido

conscientemente, porque foi reprimido. O propósito
comum em todos 'os casos é evitar a ansiedade pro
vocada pelo possível fracasso. O fracassado numa so
ciedade de status transforma-se num excluído social .

.

Por esta causa, os indivíduos que con- .

.

vivem neste tipo de sociedade sempre
estãopresos aos eternos condicionan
tes de êxitos e fracassos.

Entretanto, como os fracassos e os
êxitos nunca são definitivos, os indiví-

I .

duos convivem com a incerteza e ins-
tabilidade que rege o caráter social das
comunidades de status. A ànsiedade

que leva à procura incessante de status
é permissível numa sociedade desse

tipo, oferecendo certo alívio à ansieda
de criada por esse contexto. Enquanto

o indivíduo corre atrás do status, não se confronta com
sua ansiedade, porque o temor.está dentro dele. A an-

.

siedade não pode ser superada pelas fugas na direção
.das metas, porém pode 'ser "acalmado" Desse modo,
para que o peso dá insegurançanão se descarregue em
cima dele, o indivíduo teIIi que estar sempre Corren

do naquela direção, -sem fim determinado. Com esta

prática ou conduta socíal.Iogràdimínuír a ansiedade
e mantê-la longe da consciência. Os poderosos im
pulsos que existem por trás da compulsão ou obses
são estão determinados em última instância por uma

agudaansiedade social.Anecessidade de sempre estar
à procura de status cada v§zmais elevado converte-se
num meio de fuga de aquilo que se quer realmente
evitar: o fracasso. Essa fuga tem urna conotaçãoin
consciente, muito longe de ser percebida pelos atores
dessa "comedia humana" de representação de papéis,
tão presos ao status ambicionado, e tão distante deum
projeto coletivo de ascensão social. -.

"
. A corrida por
status sempre é

acompanhada de
uma fuga para

alguma coisa: uma
meta ou várias
metas a serem
alcançadas.

"
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Diretor: NelsonLuiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
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.

Projeto Gráfico eProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski
Fones: (47) 2106-1919· Fax:2106-1945 ·Assinaturas:2106-1936

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

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul • SC • Site: www.ocorreiodopovo.--com.br

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

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

A Direção

IMAGEM DO DIA

Crianças déJaraquédo
Sul e região participam

a partir de hoje de mais uma edição do projeto
.

1/A, escola vai ao teàtro": Iniciativa da Scar,'
.

o projeto prossegue até dia 29 de abril no Centro "

Cultural. A programação de espetáculos, que
acontece sempre às 9h30 e às 14h30, também- é
aberta à comunidade, com in.gresso no valor de RSl.
Informações pelo telefone (47 3275-2477,.

.

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

.

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

ARTESANTO

Feira na Praça'
dia.28 de abril

'O Programa Clube de Mães promove
no dia 28 de abriluma feira de exposição
e venda dos produtos CIos clubes, das 9h
às 17h, na PraçaÂngelo Piazera. Além dos
diversos artesanatos, as mulheres que
passarem pelo local poderão participar
de ofícínas-relâmpago de artesanato, gra
tuitamente' e levar para, casa um mimo
feito por elas mesmas. Mais informações
pelo telefone (47) 3274-8818.

GRATUITO

.IF-SC com vagas
para cursos

o IP-SC (Instituto Federal de San
ta Catarina)' está com inscrições aber
tas para cursos técnicos e de graduação
gratuitos. Na região Norte do Estado são
764 vagas em Joinville, Iaraguá do Sul e
Canoinhas. As inscrições devem ser fei
tas até 6 de junho no site www.ingresso.
ifsc.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 30
'para cursos técnicos e R$ 40 para cursos'
de graduação.

INSCRICAu
Concurso de

rainha em Gorupá
A Sociedade Guarany de Corupá abre

inscrições para a 8a' edição do concurso
Rainha da Sociedade. O baile de esco

lha da rainha será no dia 7 de maio, com
. .

animação da banda Atração, do Paraná.
O objetivo é eleger a mais bela rainha e

princesas para representarem a socieda
de'nos eventos do município e da região.
Inscrições até dia 4 de maio.com a direto-

. ria da sociedade.

PAlEST

Daniel Godri em
Jaraguá do -Sul

.

"Conquistar e manter· clientes" é o c

tema de palestra do consultor Daniel

Godri, nessa quinta-feira,' dia 28 de

abril, às· 20h, no Centro Cultural da
Scar. Os ingressos podem ser adquiri
dos na secretaria da entidade no valor'
unitário de R$ 70, pacotes com 10 In
gressosa R$ 65 cada e com 20 unidades
a R$ 60 cada. Informações pelo telefone

(47) 3275-2477.
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"

Propostas pC.ra reforma
AAvevi.(Associação de Câmaras
e Vereadores do Vale do ltapocu)
uai participar da Concentração
para aReforf!la Política, marcada
para acontecer entre os dias
9 a 12 de maio, emBrasília,
paralelamente àMarcha dos
Municípios. Na programação
estão previstas palestras com
integrantes do Supremo Tribunal

Federal, do Tribunal de Contas
da União e dosMinistérios

.

das Cidades e do Trabalho.
Entre as propostas defendidas
pela associação estadual dos ..

vereadores, e aprovadas pelos
parlamentares da região, estão
a unificação do calendário
eleitoral; a prorrogação dos
atuais mandatos eletivos dos

, municípios em dois anos, para .

a consequente unificação já em

2014, mandato de cinco anos

para senador sem renovação
periódica de 1/3 e 2/3, acabando
com á figura de suplente e

também decretando o fim das
.

coligações para as eleições
proporcionais e da reeleição
para cargos do Executivo.

. .'
EDIJARDO MONTECINO

::!///I/II�fI".�lJi!'rl/lllu//ltm/@//níill/I/II/U//mUIJl/mllll!i/lil1
'

!U1///mtll//unn///llmm/�Ifl/UI//lll/UI/IIIIIUJl]/m/llíilIu/llmUJ!/II///llmlfllll/mIIíilIm//lUlIllllm/llI/ll///mmlllm./líllI/UJl]I�llllll1/Illl/IIIII/llmlflll/Il/!/pl//llw/mll/1Illl/J//IllU///!!/IiIíilIiUJl]/IIIllInIllIllIlI//lIllWIflIl//II/Ulílllnt/, _.mce:a1o .

�
!. ACâmara vota na quinta-feira
f(. da próxima semana o projetoI; de emenda à LeiOrgânica que

aumenta o número de vereadores'
·

de 11 para 19. São necessários
oito votos a favor damudança

. I

para que o texto receba aprovação.
Por enquanto, apenasNatáliaPetry
(PSB), José deÁvila (DEM) e Jaime
Negherbon (pMDB) deram certeza

de votar contra amudança Lorival
Demathê, que apertou não na
primeira votação, estará de licença.

'ex ..prefeito de Guaramírím, 'Evaldo JUllckes (PT),
comemora o resultado de perícia requerida pela.
Justiçá, que comprova)que o 'terreno comprada

x por ele no Caixa d'Água tem valor estimado em

torno de R$ 3'70 mil. Com iss�, Iunckes volta a ganhar força
.

para disputar.a eleição de 2012 e.buscar uma revanche con- "
.'

.
tra o antigo desafeto NilsonBylaardt,

l/I�/Ulllh//H//U/li/I//ll/dIJW//Illl/lmJlli//IIÍI/;dJ/m/IdI/!HI/I//U1Q/1I1/1IimU///ÚUimmillil////liIlU/IUfll/iIlIIIlJU/llildtlhÚUU//lllllm/IIIU/1If1/lll/UJ1Iahlil/iJ;I//UliJldU/lU/Il/lIllnlll1//li/I//111/l/dUI////UI//1ihiilUfll�Ill/UIl//IDIPIf1II111/I///I//mllml//l!hlllin/IflIU/lllnllI/I/U//11ibI/IJff/UíllIlll1mll/uimu/m/I//I/I//blIU/l/i/lmllil//;IIAI#!lIlllI/l//I/

���.�lbIr
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.

gur6l�mz,oom,j)r
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.

,

· As visitas
O governadorRaimundo Colombo,
os secretários e os diretores de

autarquias começamhoje o roteiro
·
de visitas pelas Secretarias Regionais
do Estado.Aprimeiraparada será
emAraranguá, na quarta-feira é

avez deCriciúmaena quinta, de
. Tubarão. O objetivo é levantai as
prioridades de cada regional e
apresentar os principaisprojetos
desenvolvidos por cada pasta. O

.

encontro em Jaraguádo Sul ainda
será agendado, mas provavehnente
aconteceráno período de férias da
prefeitaCeciliaKonell,

Bloco na rua
·

APrefeitura de Iaraguá do Sul vai
investir cerca de R$ ISmilhões

.'

em pavimentação e recape das

principais avenidas da cidade.Serão
100 vias asfaltadas dentro de um
prazo de um ano. Urna plataforma
e tantopara quem deve tentar a

-

reeleição.Além disso, CeciliaKonell
"-

planeja inaugurarpelomenos cinco
pontes antes do fim domandato .

'-

. ,

Roteiro de fé
AprefeitaCecilia Konell já decidiu seu roteiro de férias, que inicia no

. dia 9 demaio. Nos primeiros 12 dias elavisitaráFátima.em Portugal,
acompanhada domarido e secretário deAdministração, Ivo Konell e .

-

outros casais de amigos. Lá, aprefeita diz quer.er buscar paz espiritual.
.

Mas, antes de sair de férias, Cecilia pretende conversar com o vice-prefeito
Irineu Pasold.A data da reunião ainda não foiagendada. Também está

previstauma reunião com apresidente do PSDB, Isaura Silveira.

FicanoPP -

,

Dieter Janssen diz que foi pego.
de surpresa com os boatos

divulgados pela.imprensa
estadual sobre sua possível
filiação ao PMDB. Garante que
não existe conversa nenhuma

nesse sentido e que tem é
trabalhado bastante para
montar um bom time para as

eleições de 2012, sendo cabeça
de chapa pelo pp.' O resto é

.. conversa fiada, oumelhor, ..

plantada, como se diz no jargão
jornalístiço. Mas que Díeter vem
sendo assediado por diversas

.
. \

siglas, isso ninguém duvida.

Desbloqueio
De posse da perícia judicial
que afastou a hipótese
de superfaturamento na

·

compra de área destinada
·

à construção de moradias

populares em Guaramirirn,
Evaldo Iunckes vai entrar com
medida p�a desbloquear
os seus bens e também,
avalia a possibilidade de
eritrar com ação por danos

- morais contra os autores da .

denúncia. Quem protocolou
o pedido de abertura de Ação
Civil Pública foi o vereador .

Osni.Byl�ardt (PMDB).

Ihiuho
O ',PIvlDB reuniu. a'i prhldpaiB·Ud.eranças dt1 Jaraguápara
(�onfraternjl:;J.ção de P{lScoa.l'ardciparaul do t1'l:Contro o dt-;putado
estadual CarlosChiodini, O,g ven�adores todval D��Jnath€� eJainu,:
.Negherbot1 e 081}ré�cfUldidat.os da sigla para 20 12t I\ntídio LuneDi e
Moadr Bertoldi.Ao discursar,Cbiodbli pediuéngajalnento d(� todos
com o objetivo de fo�·tal(;cero pardd.o para as d(,�ições fllluddpais.

Afastado'
o delegado de Guaramirirn, Daniel

.

Dias, está de licençamédica por
30 dias. Ontem ele passou por
urna cirurgiapara retirar uma
pedra da vesícula. Na semana

- passada, o delegado foi citado no
depoimento do ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico,. .

.

AdemirTank, que afirmou que
Dias sugeriu que aPrefeitura
desistisse de abtir um Boletim

-

de Ocorrência, sobre o suposto
sumiço do ônibus, e investigasse .

o caso internamente. Porém, os .

vereadores da CI (Comissão de
investigação) jádecidiram que não
vão chamar o delegado para depor.
EnquantoDias estiver afastado,

.: o chefe do setor de investigação, �

Fábio Donin, fica à frente dos
.

trabalhos na delegacia,

Saúde
o prefeito de Guaramirím,
Nilson Bylaardt, participou
ontem da reunião da
Arnunesc (ASsociação dos
Municípios do Nordeste de .

Santa Catarina), em Ioínvílle,
Bylaardt pretende conseguir o

· apoio do Estado para investir .

R$ 900mil na compra de
equipamentos para o centro

cirúrgico do Hospital Santo
. Antônio. Também ontem,

.

representantes da Sociedad�
Beneficente SãoCamilo, que
pretendem administrar o

hospital, visitaram o local .
As chances deo negócio ser

oficializado é grande, mas
· 9 projeto ainda vai precisar
passar pelaCâmara de
Vereadores.

Depois da separcrção... .

.

"Imagina que coisamais linda a gente se fundircom os tucanos aqui,
depois de tudo", frase do presidente do Democratas de Iaraguá, Carioné
Pavanello, comentando as declarações do governadorRaimundo
Colombo sobre a possibilidade de fusão entre o DEM e o PSDB. Mas,
apesar da brincadeira, Pavanello afirma que o diretório local seguirá as

.

orientações do governador por acreditar que é preciso fortalecer a sigla e
diminuir onúmero de partidos no país;
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Cecília conversa com os tucanos
Prefeita decide quantas das 21 vagas do PSDB serão,mantidas no governo dos democratas

"JARAGUÁ DO SUL rem ao lado do governo municipal.
Poisumprofissionalnão pode servir
a dois partidos ao mesmo tempo",
afirma,deixando no ar que deve ha
ver um convite para que essas pes
soas se filiem aoDEM.

Caso alguns .profissionais se

recusem a deixar os cargos dispo
níveis para o governo por meio de

declaração escrita no gabinete da

prefeita, Cecília adianta que será

prática. "As pessoas que não entre
garem suas funções consequente
mente vão comprovar' que estão

do ladodo RSDB e não do governo.
--la iniciou um roteiro de Inclusive eu já soube que entre es

conversas individuais com
'

.

ses funcionários têm alguns com

cada profissional do PSDB cargos garantidos naSDR".. _

__ontem à tarde.As primeiras . "Aprefeitaafirma que agora é avez
reuniões acontecem com os tuca- dos democratas terem voz. "O DEM

nos que já deixaram as secretarias, pediu o comando da SpR (Secretaria

gerencias e diretorias à disposição de Desenvolvimento Regional) paraJ .

.

' do governo' na semana passada. o governador Raimundo Colombo,
São cerca de oito nomes. mas o partidonão foi atendido e nem

Segundo a prefeita, a adminis- o nome indicado pelos democratas

tração municipal quer pessoas de' foi respeitado': destaca
�

confiança trabalhando na Prefeitu
ra. "Quero saber se há intenção de
les (coligados ao PSDB) de trabalha-

Sem entendimento entre
democratas e tucanos,
a prefeita Cecni'a Konell.·
(DEM) decidiu negociar.'

. a manutenção.de alguns
dos 21 profissionais
coãgados ao PSDB nos

cargos comissionados e

gratificados da Prefeitura
de Jaraguá do Sul,

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodoPovo.com.br

�U�SP�$eNq�SJVEZPOR$EMANA
'

+ SUf"OR,T! O! PROF!$SOR.!S POR, T!W!FON! ! INT!R,NeT

LICENCIATURA:
"" • Artes Visuais • Ciências Biológicas

• Ciências da Religião • Filosofia • Geografia
• História • Letras - Português • Matemática
• Pedagogia .'Sociologia'
SUPERIOR DE TECNOLOGIA:
• Comércio Exterior • Gestão Ambiental
·-Gestão Comercial • Gestão Financeira
• Gestão Pública • Gestão de Tecnologia
da Informação • Gestão do Turismo • Logística

• Marketing • Negócios Imobiliários
.

• Processos Gerenciais • Recursos Humanos
• Segurança no Trabalho

BACHARELADO:

r Aulas nos periodos
MATUnNO ou NOTURNOi

Palo em Guaramirim - se

FAMEG
e-mail: ead®fameg.edu.br

(47) 3373-9800.• Administração • Ciências Contábeis
Rod. BR 280, KM 60 - 15885 - Imigrantes

os PoIos da UNIASSELVI não precisam oferecer, necessariamente, todos OS cursos listados 89270-00Q - Guar,amirim - se
.

este matenal. Dessa forma, confira os cursos ofertados pelo Polo de seu interesse.

Prefeita começou a se reunir com profissionais comissionados e gratificados

MAT,J:RIAL
DIDAnCO

10CJ8k
8RA1UI1'O

Mensalidades a partir de

, R$187,�O
a
,

Política: 5

Ténho o direito-
_

. de deixar
trabalhando
ao meu lado

pessoas da
minha confiança.

.

, PREFEITA CEcíLIA KQNELL

"

Democratas
contra Tiróni"

Cecília e os democratas do

município semanifestaram contra

amanutenção de Lia Tironi corno
secretário de Desenvolvimento -

Regional no começo .desse ano.

,Mas apesar da pressão ,política fei-
ta pelo DEM, o.nome do tucano

'foi indicado pelo senador Paulo
-

Bauer (PSDB) e aprovado pelo go.
vernador, o que acabou gerando o

fim da aliança nó município, "0
governador é nosso, é democrata �

deveria ter atendido ao pedido do

DEM", acredita a prefeita.

S'ecretário de Administracão
.

�

presta depOimento para CI
na onde se encontra o motor do

veículo, marcado para o começo
da tarde, foi adiado para as 17h

de ontem. Para os vereadores da

CI, Zanella declarou que quando.
recebeu o motor do ônibus ele já .

sabia da existência do B.O, por'
isso chamou a' polícia. Também
declarou que o ônibus estava em

I
.

um desmanche em Joinville, ao
'

contrário' do que afirmou o mo
torista da Prefeitura.

GUARAMIRIM
O secretário de Administração

e Finanças da Prefeitura de Guara
mirim, RolfAntonius Júnior, pres
tou depoimento ontem para os

vereadores da CI (Comissão deIn
quérito) que investiga o sumiço de
um ônibus domunicípio. Ele disse
que ao saber do desaparecimento
do veículo, decidiu registrar um
boletim de ocorrência na Delega
cia de Polícia.

Segundo o relator da CI, Dio
go Iunckes (PR),.o secretário afir
mou que o registro foi mantido

porque apenas a p�e mecânica
do ônibus- apareceu no pátio da
Secretaria de Infraestrutura e que
não havia intenção de prejudicar o
ex-secretário de Desenvolvimento

Econômico, AdemirTank.
A administração' teria tenta-

: do regularizar a documentação,
do veículo no departamento de
trânsito. No entanto, o motor do
ônibus - doado pelaReceita Fe
deral em 2008 .:. tem registro de
furto em São Paulo. "Como a Pre
feitura queria doara motor para
QS Bombeiros sabendo do regis-

, -,tro 'de furto?", questiona Iunckes,
O depoimento de Jackson

Zanella, proprietário da _ ofici-

J/Como a Prefeitura queria
, doar o motor para. os
Bombeiros sabendo do
'regi.stro de furto?"
DIOGO lUNéKES, VEREADOR

O inquérito policial que in

vestiga o caso' foi encerrado e

encaminhado para a promotoria
pública da Comarca da cidade.

Tank foi indiciado como' o res

ponsável por . autorizar o des-.
manche do veículo. Agora cabe
ao Minístério Público dar o pa
recer final sobre a denúncia. A

perícia' também verificou que a

parte mecânica. que estava no

pátio da Secretaria de Infraestru
tura é original do carro.
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.' CHARGE

DOLErrOR {

Imagens de vários mundos
que faz uma pessoa come
ter uma barbárie? A psico
logiaexplica através dos ge-

...... nes e das condições sociais.
. O neurocíentísta James Falion

.. estudou os padrões de cérebros
de psicopatas e ao

comparar com o seu

teve _uma surpresa;
sua mente também
era de um psicopa
ta. A' constatação
veio .através ' dos

padrões do cérebro
e comportamento
recluso, caracterís-
'ticas atribuídas à

"doença" O porquê
em seu cérebro' a
maldade nunca se

cável a psicologia; fora maltratado
toda a sua infância por ser albino,

.

,

até 'que matou seu pai, em um ato

violento, mas não 'planejado. ,

Todas essas personagens são

ligadas por uma característica co-
mum: não são mui
to ,sociáveis. Falam

pouco e por .ísso,
provavelmente, não

,- .procurariam um

psicólogo. Mas suas

mentes são "estuda
,

das" pelos leitores.
, A literatura é

imaginação e, não
explica os, compor
,tamentçs quase na',

mes�a proporção
que os estudos cien-

tíficos. Portanto, amente humana
continua sendo mistério na ficção
e na realidade.

"
A psicologia

- arrisca-se
em,explicar
e a literatura

aventura-se em
detalhar o .que .

passa na mente
de pessoas e'
personagens.

" -

desenvolveu? Boa criação, talvez; ..
Foi a justificativa do pesquisador,

A literatura também tem suas
teorias, muitas ligadas à reclusão. A psicologia arrisca-se em ex-

O solitário Meursault em O Es- plicar e a literatura. aventura-se
,

trangeiro de HermannHesse jus- em detalhar o que passa namente
tifica seu crime por culpa do sol; de pessoas e pe�sonagens. E can

ele tinha uma arma namão e o sol tinuainos ,a dar atenção a estas
'

irritou seus olhos - por isso atirou. histórias, não pela precisão, mas
O isolado Ródia, de Dostoievski, por que rios permitem corihecer
',emCrime e Castigo,matou 'para se . diversos sentimentos que de ou

igualar aos grandes líderes: pois o" trá forma estariam encubados em'
que os fazia melhores era "serem '

nossamente para todo o sempre.
'

capazes" de tinir vidas. Imagirio uma criança, boa alu-
JáAléksiei de Gorki emA infân- -

na, que acorda reclamando à mãe
, da, é espancado diversas vezes pelo que não quer ir à escola. E a mãe,

_

avô com varasmolhadas - para não
,

boa educadora" não, atende aos

quebrarem. Até HanyPotter de J.K protestos com o melhor dos bons
Rollíng teve o seu quinhão, não co- sensos: "você tem'de estudar para

,

nhecendo amor maternal. Foram, ter um bom futuro"..E a criança vai
maltratados, mas, cresceram 'sem à escola no dia em que a escola
"maldade no coração",

-

'

não lhe oferece futuro nenhum.
Talvez Silas, de Dan Brown de

, O código DaVinci, sejamais explí- Adriana Niétzkar, professora e escri�ora

EorrORIAL

Radares-
A

partir deste domingo, Iodemaio, a Pre
feitura colocará em funcionamento 17

,

dos 27 novos controladores de veloci-
dade que estão sendo implantados nas

.ruas da cidade. Com isso, o município contará
com 71_radares, que custarão

quase R$ 267 mil por mês aos

cofres públicos,
,

De acordo com o setor de,

trânsito, o objetivo é, evitar o

excesso de velocidade e o avan-
, "

ço de sinal vermelho, infrações
que seriam alvo de reclamações
constantes dos moradores. Po
rém, a própria Ujam (União Ia- .

raguaense das Associações de

Moradores) é contra a implan-
tação dos aparelhos, que junto ..

com as infrações aplicadas pela Pólícia Militar

geraram R$ 4.milhões em multas no ano passa
do. A entidade afirma não ter sido consultada

pela Prefeitura e diz desconhecer o critério ado
tado pela administração na escolha dos locais
monitorados.

o trânsito complicado que enfrentamos hoje
na cidade é cohsequência direta da faltade pla
nejamento, pois a população e a frota cresce
ram e não foram realizados investimentos para
atender a esta demanda. Para se ter uma ideia, -

nos últimos dez anos nenhuma

grande ponte foi construída e
a 'maioria das' obras projetadas
ainda não tem data para sair do

papel. Além disso, o transporte
público é_ caro e não dispõe de
linhas suficientes para atender
às necessidades dos passagei
ros' que preferem comprar um
veículo' próprio para cumprir
seus compromissos.

_
Planejar o trânsito vai mui

to além de implantar radares e

alterar o sentido das ruas. Adotar medidas pa
liativas imaginando que o caos recorrente nas

grandes cidades está longe-de aconteçer na 'nos-
-

sa região é fechar os olhos para um problema sO-.
cial que terá reflexos principalmente na saúde e

no meio' ambiente.
'

-DO LEITOR

Oriente Médio: a mudanea
- ,

'..3

que queremos ver

Omundo
acompanha nas últimas semanas a que todas elas sempre tiveram como slogan o'an- '

ofensiva rebelde, contra várias ditaduras do· tiamericanismo. Acontece que, a partir de 2003,
.

OrienteMédio, em especial contra o ditador consciente da sua fragilidade, Kadafi, acompa-
, líbio, Muamar Kadafi. Há 42 anos no poder,' nhando a invasão americana ao Iraque pelo "su-

já assumiu diversas faces: de vilão a 'amigo e de posto" motivo de possuírem armas de destruição
, amigo 'a vilão. De promotor do terrorismo, tornou- em massa, muda de lado, desistindo do uso das

, se aliado de ocasião em ummundo árabe assenta-· mesmas e aderindo à guerra antiterror, ganhan-
. do sobre amaior fatia do petróleo ' do assim a confiança de países

'l�untdi6alO�sOd' para você ter idd�i�, "" , do. G-d7 clí��odFrl�tçade Itálbia, e a

er ar, 70, as reservas mun IaIS retíra a Lula a IS a e em argos
desteminério estão. nesta região. Seja qual for o amencana.

Um dado bastante interes-
resultado finàl da '

Acontece que o feitiço virou
sante é: se a" renda per capita de contra o feiticeiro e; assim que K�-
alguns dos países do Oriente Mé- guerr� líbia"uma dafi começou a mobilizar as suas
dia é uma das maiores do mun- ceísa é certa: a tropas contra a" ínsurgêncía dos
do em razão do alto lucro obtido ,

sociedade árab� rebeldes, a coalizão internacional
coma vendadominério (casos do mudou, emudou (formada por países da Otan) en-
Kuwait e Arábia Saudita) e, mes- ' muito. trou em cena.

mo assim; 90% da população até Seja qual for o resultado final
30 anos está desempregada em

'"

, " , da guerra líbia, uma coisa é certa:
'outros (no caso rlo Egito), algum .

a sociedade árabe mudou, e mu-
problema há nisso tudo, certo? Certo: é o mesmo

'

dou muito. Acostumada a tolerar silenciosamente
problemaque o nosso país enfrenta, chamado má ,

.dístríbuíção de renda. , ,

, É justamente esta a maior: justificativa usada
pelos rebeldes para alimentar ri sua ofensiva contra,
os seus marajás. ,.E,o mais surpreendente disso tudo
é que está funcionando. O Egito é a maiorprova de

que, através de redes sociais (no 'caso, Twitter) épos
sível derrubar regimeshá décadas no poder. Já o caso .

, líbio não é tão simples assim. Senão vejamos osmo
tivos que seguram Kadafi no poder.

O Oriente Médio sempre foi um caldeirão de
ditaduras. E com a. Líbia não foi diferente, sendo

regimes autoritários, mostrou que a mudança de
,I '

'

,

um país inteiró pode acontecer a partir da adesão
. de poucos cidadãos, através de redes de contatos.
A censura pode dar lugar à liberdade de expressão,

, ,

, se 'assim as pessoas o quiserem e manifestarem
isso na forma de protestos oriundos da união de
seus cidadãos. Em outras palavras, a mudança
para um mundo mais pacífico e fraterno não está
fora de nós, mas sim dentro de cada um de nós;
basta querermos.

CláudioSchmitt, -auxiliaradministrativo
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Após O coelho,é avez
,

.
.

.
.

depresenteara�ãe
Expectativa de 'aumento éde 7% em relação ao ano passado
JARAGUÁ DO SUL devem figurar entre os ítens mais

vendidos.
O gerente de uma rede de

móveis e eletrodomésticos do

município, Mauricio Garcia da

Silva, 'está otimista. Ele acredita

que, mesmo com as enxurradas
de início de ano, que causaram

prejuízos para milhares de jara-
.

guaenses, o resultado das vendas
deve ser positivo.

"O Dia das Mães é quase um

segundo 'Natal", afirmou. Silva'
também comenta que, durante
a busca pelo presente da mãe,
muitos consumidores acabam
"se presenteando", compran
do algo que falta para a própria
casa. "As pessoas unem o útil ao

agradável, compram para a mãe

e também para si. Assim como

A Páscoa nem bem passou.
No-entanto, os lojistasjá
se preparam para garantir
as vendas direcionadas a

uma data muito especlak
o Dia das Mães.

Amenos
de duas semanas

da comemoração - que
acontece no próximo dia
8 -, o comércio trabalha

em ritmo acelerado. Em Jaraguá
do Sul, a expectativa 'é de um au

mento de 5% a 7% nas vendas, se-
• gundo a CDL(Câmara de Dírígen
tes Lojistas). Elétrodomésticos,
roupas, sapatos, flores e perfumes

aconteceu em outros anos, os

eletrodomésticos que devem ter

mais saída são as TVs, DVDs e

outros,' como máquinas de lavar
e geladeiras", aposta.

O gerente de uma 'loja no
.

Calçadão, Dione Luis, também

espera um aumento considerá-
. vel no movimento na última se

mana antes da data. "A previsão
é que a movimentação aqui seja
típica do Sábado Legal, pois todo
mundo .dã presente para a mãe",
afirmou. Segundo Dione, ospro
dutos mais procurados devem'
ser os da área de cama, mesa e

banho, e dependendo do frio, ca
sacos ou blusas .

.- Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Dione aposta na procura por itens de cama, mesa e banho, nesta data que é especial para o comércio

"Ainda não pensei no presente.
Acho que a presença, estar com
-elano dia, é omais importante".

''Acho que vou darUm chocolate
em forma de coração ou algo -

diferente,vou gastar_entre uns
.

R$ 50 e R$ 100 nomáximo".
OIEGO I)IONES ANTONIO, 20 �\NOS,

. AUXILIAR DE OPERADOR
SAMARA CRISTINA SUEIRA, 19 ANOS,

DESEMPREGADA

"Corno a gente está construindo o

muro da casa, omeu presente vai'
serparte dos custos da reforma",

SIMONE DE SOUZA, 26 ANOS,
OPERADOHA DE MÁQUINAS

, .

Geral 7

Poucos choco lates sobraram nas prateleiras dos supermercados

. Vendas de Páscoa alcancam,
as- expectativas dos lojistas

.

I/L

JARAGUÁ DO SUL
Não foi somente quem

viajou no feriadão de Páscoa

.. que aproveitou a data festiva.

, li,,!' ,Os comerciantes de Iaraguá
- do Sul têm motivos de sobra

,

'1 para comemorar as vendas

,',',,' deste ano. Com o feriado pro-
longado, muitos estabeleci-

, mentos da região fecharam as

portas na quinta e sexta-feira,
reabrindo apenas no sábado.,
Apesar do fechamento das lo

jas, o comércio registrou cres

cimento no volume de vendas
em relação 'ao ano passado.

Segundo o presidente da
CDL (Câmara de .Dírigentes
Lojistas),Wanderlei Passold, a
meta de crescimento das ven
das a prazo 'par� este ano era

de 5%, e o comércio chegou a

registrar um aumento de 5,3%,
superando as expectativas. "O '

çomércio teve.movimentação

intensa na Páscoa deste ano,

principalmente no sábado",
comenta. Os principais itens

comprados nós últimos dias

foram os ovos de chocolate,
carnes, pescados e bebidas.

Para o gerente comercial de
uma rede de supermercados da
região, Alexandre Henriques, o
movimento ficou dentro do es

perado e ametade crescimento

prevista em 10% foi alcançada.
Já os chocolates fizeram a ale
gria .dos lojistas: a maioria das

prateleiras dos estabelecimen-
,

tos da região tem apenas pou
cos itens que sobraram, com
descontos que chegam a igua- ,

lar ao preço de custo. Segundo
,

.

a gerente de uma lojade choco
lates, Giovana de OliveiraHorn
burg, á. Páscoa deste ano troUxe
bons resultados e a meta de
crescimento de 10% também
foi atingida.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 23 Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Viia 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 CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nO 036,09.006231-6

Exequente: Centro de Produção' Riograndense de Espumas Industriais
Executado: Vieira Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda

Citando(a)(s): Vieira Comercio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, Rua José Theodoro Ribeiro nO
4133 ou 4141, Em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida, Ilha da Figueira - CEP 89.258-001,
Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

.

Valor do Débito: R$ 253.281,18. Data do Cálculo: 19J05/2009. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto oú não sabido, fioa(m) ciente(s) de
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para,
em 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do prin
cipal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento,
proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado poderá opor-se à execução por meio
de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da citação. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de março de 2011.
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tl
Ter uma irmã que aniversaria,

aumentando seus "enta", mas que
se comporta comoumamocinha
ajuizada, que adora se,produzir,
tem'uma pele e uns olhos lindos,
não perdeu o bom humor, tem
filhos maravilhosamente bem
educados, é cuidadosa e super
caprichosa com a casa, mantém
acesa a chama do casamento;
depois de 26anos, ama animais e

plantas ... E está comigo sempre!
Ah! Minhamana é Flash!

Universo TPM'

ElijaneJunq
EISCOITO
nA SORTE
Se você for 'responsável,
sem dúvida, terá sucesso

u n iversotpm@ocorreioi:lopovo".com.br

.:

Minha páscoa foi... ..

Passou
a Páscoa, aquele feriadão'maravilhoso e voltamos todos

ao batente, uns bem descansados, outros completamente es

farrapados pelos exageros. Quando me perguntaram no traba
lho, como foi a minha Páscoa apenas respondi: "Normal, nada

de mais". Depois fiqueipensando: Minha família estava toda ali, minha
sobrinha me apresentou o novo namoradinho (bem Iíndinho...), meu
'sobrinho me pediu conselhos e desabafou suas dúvidas, meu pai estava
lá, firme e forte, nossamesa estava farta, todos rindo-te roubando na ca
nastra) ... Preciso mudar meu discurso. Se me perguntarem novamente

como foi 'minha Páscoa vou encher a boca e dizer: Amelhor!

,
,

Jaraguaense na disputa
jurados. A gente 'pode dar uma
forcinha entrando no site www.

avonvoíces.com, preenchendo
um breve cadastro" procurando
pelaAnna nos vídeos para o públi
co em geral e votando na loira, Lá
tem o vídeo da catarinense soltan
do a voz, e isso por si só, já.vale à

pena. Que tal?

Niver do pequeno Dicà de produtos
o filhote fez aniversário.Ganhou Para a mulherada ligada em

o presente que queria, abriu mão produtos para a pele, acostumadas
dos ovos de chocolate e' parece com' marcas super conhecidas,
que bastou fazer 14 paramudar da conceituadas e super carass fita
noite para o dia. Parecémaisadulto, aqui a minha dica para os produ
mais metidinho, mais adolescente tos Eucerín. A, linha de- produtos '

mesmo ... Talvez seja apenas essa é extensa -e a marca não é novída-
'visão materna, que percebe cada de no mercado. Mas do mesmo

detalhezinho. Ou talvez seja o fato modo que eu resistia em trocar

'de ele não ficar me abraçando e meus cremes habituais, muitas'
me dando beijinhos ,durante todo mulheres também são fiéis aos

o final de "semana. Sei lá. Só fiquei seus creminhos. Mas à vezes é
contente- quando findou o fim de bom experimentar. Eu gosto' de
semana e ele disse: "vamos pra comprar pelo site dermadoctor.
casa, minha linda?". E eu percebi com.br, Lá tem uma infinidade de

que ele vai 15, 20, 30 ... E esses mo- ' produtos com os respectivos preços
.

rrientos de chamego continuarão e as especificações certinhas, Dá
existindo. Isso me basta!

c

'
'

uma conferida que você vai gostar.

.........� ......... embal.ttJjJ!M e eMrUórilt
a1accullte varejJr

Lembram que eu falei a vocês
'

do Avon Voices, aquele concurso

E'
,

t para escolher uma voz "revela-
.

. a reva ção"? Acreditam que temos uma
Sair com Uma roupa mancha- jaraguaense entre as 197 fínalis

da de branco pelo antítranspiran- tas?AnnaCristinadeSouzaZanet
te aerosol. Ninguém merece! E ti está na competição Internacío
mesmo quando algumas marcas

'

nal, e para passar por essa etapa,
prometem não manchar, é muito precisa defvotos, do público e dos,
mais seguro acostumar-se a pas-
sar o desodorante, depois de já ter
vestido a blusa ou qualquer outra '

peça de cima. Outra coisa péssima
é usar desodorante roil on e sair
com as axilas de fora, toda lambu
zada. Argh!!! Treva das trevas! _,

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

conradi�mbalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253

Palavra de homem
"

...0 homem é mesmo a nova um clássico das desculpas dos
mulher e vice-versa. [ ... ] _

O que machos. A nossa maior falta de
mais chama a. atenção é o dis- vergonha

-

na cara. Agora ouvi -

,

curso amoroso de mãos troca -' mos a mesma ladainha da boca
, das: cada vez mais amulher fala 'das moças, que onda!'Mas por
como homem e o homem, por favor, crias das nossas costelas,
seu turno, cada vez mais afina devolvam o meu caô, o meu 171,
a voz e choraminga como uma o meu agá, a minha enganação
mulher leitora de romances do mor, aminha forma de me livrar
tipo Sabrina, saca? "Você mere- mais fácil e, de preferência, de

"

,

ce algo melhor!" [� .. ] Repito, era
-

forma indolor..." (Xico Sá)

TRICOTANO
"

,
'

• Ando louca com a consequências, É bom
-queda de cabelo. Aliás, ver histórico da família,
eles já'neni caem: se atentar para os hábitos

jogam mesp1o�,;vou' "

'

'H'
alimentares e prátiças j,

,p(2squisâr)11g�n� pradhltinJios,
,.

í�i�a.s ... Fique, de Rll,;lo'
e compartílhér com 'vocês.' a saúde. '

"i; ,

Fora isso, fico pensando
na injustiça que é ter tanto
cabelo'nas pernas e tão

b "1pouco na ca eça... ne.

• Via Globo.com: "Um
integrante da Guarda Real

.,

do Palácio de Buckingham
'foi afastado desuasfunções

, (:) dia do casam' Q,\real
ÓSGliéunar à:" ···do

prfncipe'willlatn; . ().t� ",

Middleton, de 'vaca
arrogante' e 'cadela ríquínha'
no Facebook." Glup!

'

.Ofiiozillh
. 'ch�gar ae'itl ,

vez. 1\parte ,,,

boa disso.t:uoo é olhar as
'

vitrines cheias de sobretudos,'
, -jaquetas, blusasmaravilhosa,
botas escandalosamente

'

lindas, boinas, toucas,
.

echarpes.. Âparte ruim, .

é não,IJodttcolllprar
tudo de uma vez só.

i. 11".Você chegou e.iluminou -ii

Omeu oll1ar, teus ollíos nus,
raios de luz noazul tiO'mar.
Meu coração, que sempre
quis acreditar, bateu feliz,
foi só você chegar. Sei que a
paixão, apaga o chão, rareia o

ar... Ser e não ser...
" (Simone

em Raio.de Luz)

• Hoje é comemorado no
Brasil o Dia de Prevenção
e Combate a Hipertensão,
doença que, vocês
sabem, pode, trazer sérias
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Imunização acontece até dia 13. No próximo sábado, todas as salas de vacina estarão abertas

S Ú E

Hora devacinar
•

os jaraguaenses
contraagripe
Meta da Prefeitura é imunizar cerca
de 17mil pessoas no município
JARAGUÁ DO SUL

Começou ontem e segue
até o próximo dia 13 mais
uma edição da Campanha
Nacional de Vacinação
contra Influenza.

Ameta
é imunizar cerca

de um milhão de pes

s?as em :odo o terrító
no catannense, o que

corresponde a 80% da população
alvo. Somente em Iaraguá do Sul a

intenção é de levar a vacina a um

público de 17 mil.pessoas.
No próximo sábado, dia 30,

acontece o dia "D", quando' as 15

unidades de saúde com sala de
vacina de Iaraguã do Sul estarão
abertas das 8h às 17h, sem fechar

para almoço. Além de se proteger
contra a gripe, a população tam

bém poderá verificar se as outras

vacinas estão em dia, bastando para
isso levar a carteirinha.

Mas muita gente prefere se an

tecipar e na manhã de ontem, o
movimento de pais em busca de

vacinação para os filhos era gran
de, no Posto de Saúde daReinoldo
Rau. Fabiana Leier, 28 anos, levou
o pequeno Miguel, de um ano e

11 meses, para ser imunizado. "É
importante esta prevenção. Até

porque ele frequenta a creche, e

não pode passar gripe para outras
crianças", comenta amãe.

Neste ano, a imunização está

disponível para os idosos com 60

anos oumais, para trabalhadores de
saúde, gestantes e crianças de seis
meses até menores de dois anos. "A

campanha é planejada com base
nos dados do ano anterior. Em 2010,
tivemos apenas 19 casos de H1N1

monitorados, mas nenhum confir
mado. Por isso, neste ano o grupo
que precisamos atingir com a va

cina é menor. Em 2010, quase todo
mundo foi vacinado, porque em.

2009, tivemos um surto de H1N1,
com 117 casos confirmados, e três
óbitos", explica o diretor deVigilân
cia em Saúde, Walter Clavera. So
mente em 2010,68 mil pessoas fo
ram imunizadas em Jaraguá do Sul.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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"
Importante esta

prevenção. Até porque
ele frequenta a creche,
e não pode passar gripe
para outras crianças.

fABIÀNA lEIER

"

Vacina é

segura
A vacina protege, contra

o vírus da gripe sazonal e

H1N1. Estudos demonstram

que nas pessoas com mais
de 60 anos ela pode reduzir
em até 45% o número de in

ternações por pneumonias.

meçamos a chamar os próxi
mos", adianta.

Nesta seleção, as remune

rações oferecidas variaram de
acordo com a função e a carga
horária escolhidas. Aos agentes
comunitários serão pagos R$
700,61. Já o salário dos clínicos

gerais é de R$ 3.012,62 por 20
horas semanais ou R$ 6.025,24
por 40 horas semanais. Para os

especialistas, o valor oferecido
é mais alto: são R$ 4.048,73 por
20 horas por semana.

NA PRIMEIRA ETAPA, 23 MÉDICOS SERÃO CHAMADOS

Secretaria de Saúde convoca
selecionados 'no concurso público

Os profissionais seleciona
dos através do concurso públi
co promovido pela Secretaria

Municipal de Saúde de Jaraguá
do Sul no último dia 27, estão
sendo chamados para efeti
var as contratações. No total,
90 candidatos fizeram a prova,
que tinha o objetivo de recru

tar um total de 40 médicos e

60 agentes de saúde. "Vamos
chamar primeiro os candida
tos das vagas mais urgentes,
para preenchermos as vagas

em aberto na atenção básica.
Estamos chamando 23 médi
cos e 36 agentes nesta primeira
etapa. Os demais serão chama
dos conforme os programas
Estratégia da Família vão sendo
montados", explica o secretário
de Saúde, Francisco Garcia.

.

Segundo ele, neste primeiro
momento serão contratados:
12 clínicos gerais, quatro pe
diatras, quatro ginecologistas,
um geriatra e dois psiquiatras.
"Acredito que em maio, já co-

ARQUIVO OCP

Contratação dos profissionais será por etapas, de acordo com o secretário de Saúde Francisco Garcia
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Radares prontos
.

para funcionar
Na primeira fase de implantação, 17 equipamentos
foram instalados. Dez ficam para segunda fase
JARAGUÁ DO SUL

Motoristas, atenção: novos radares
eletrônicos que estavam em fase de
implantação vão começar a funcionar no
dia 1 º do próximo mês.

A
o todo, são 17 pontos em que as cobran

ças começam a valer - principalmente nas

ruas mais movimentadas da cidade, como
a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,

Waldemar Grubba e a Rua Presidente Epitácio Pes
soa. No geral, a velocidade máxima permitida será
de 60 km/h - apenas na rua Manoel Francisco da
Costa, no bairro Vieira, a lombada eletrônica passa
a registrar a infração quando a velocidade ultrapas
sar os 40 km/h. Quem não respeitar a sinalização
pode pagar uma multa de até R$ 574,61 e ter seu

direito de dirigir suspenso, nos casos mais graves
- em que a velocidade está 50% acima da máxima

permitida na via.

Muitos jaraguaenses devem sentir o impacto no

bolso - assim como os cofres públicos, já que a ten

dência é aumentar consideravelmente a arrecadação
de multas com o Convênio de Trânsito. Em 2010, fo
ram gerados R$ 4 milhões com multas, incluindo as

"infrações registradas pela PolíciaMilitar. Do aumento
no valor arrecadado, deve ser subtraído o total gas
to com o aluguel dos equipamentos - R$ 3.760 cada,
tanto para as lombadas eletrônicas quanto para os ra
dares instalados nos semáforos. Assim, os 71 controla
dores espalhados pela cidade custarão, mensalmente,
R$ 266.960 aos cofres públicos. Além destes, os gastos
sobem também pelos dois radares móveis adquiridos

.

para o trabalho da PM durante as blitze, com um cus
to de R$ 37,5milmensais.

A intenção é que todos os radares estejam instala
dos e devidamente sinalizados até o fim desta sema
na.A segunda etapa, com a implantação de outros dez
radares em semáforos e lombadas eletrônicas, deve
ser concluída no dia 15 de maio. No período, .novas
placas de sinalização serão instaladas. Segundo o di
retor de Trânsito, José Antônio Schmitt, ainda não há
previsão para a padronização dos limites em 50 km/h,
de acordo com projeto que tramita na Câmara deVe
readores e espera pela segunda votação. "Para nós até
seria interessante que essa mudança tivesse ocorrido

agora, já que poderíamos fazer as alterações todas

juntas. Depois, se for aprovado, vamos ter que refazer
as placas", explica Schmitt.

• Bruna Borgheni
bruna@ocorreiodopovo.com.br

e ajudaria a reduzir a velocidade em vias mais
movimentadas. "Sabemos que as lombadas, é
claro, também ajudam a diminuir a velocidade.
A questão é que até agora não vimos nenhuma

pesquisa que justifique a implantação e tam

bém a escolhados lugares.Além disso, porque é

que uma lombada física não teria um resultado
melhor?", questiona. A opinião de Agostinho é
de que a fiscalização eletrônica deveria ser im
plantada somente nos casos em que é impossí
vel substituí-lapelaversão física.

"Não podemos simplesmente colocar
lombadas em todos os cantos da cidade. O
verdadeiro objetivo é arrecadar dinheiro, e

Gasto com 27 novos radares é de
R$ 3.760 cada, totalizando um gasto de

R$ 101,5 mil mensais a mais aos cofres públicos.

Associações discordam dos novos pontos de fiscalização
Indignação. Esse é o .sentimento dosmora

dores em relação aos radares eletrônicos que
começam a funcionar no dia 1°, segundo o

presidente da Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores), Agostinho Zim
mermann. "O nunca conseguimos entender é
que, quando a questão é lombada para mul
tar, a implantação acontece rapidamente",
afirma o presidente.

Segundo ele, a população ainda espera pe
las faixas de pedestres elevadas que deveriam
ser implantadas ainda no final do ano passa
do. Segundo ele, essa modificação é que real
mente daria mais segurança para os pedestres

.. .

não resolver o problema do trânsito. E afinal,
o que é que está sendo feito com esse dinhei
ro?", complementa o presidente. Segundo ele,
as associações pediram uma prestação de
contas do Convênio de Trânsito para as polí
ciasMilitar e Civil e também para aPrefeitura,
mas não obtiveram resposta.

Já o diretor de Trânsito, José Schmitt, con
traria os argumentos do presidente da Ujam,
afirmando que o interesse não é em relação às
multas, e sim àprevenção. "Ê nesse sentido que
trabalhamos. Quem respeita os limites de velo
cidade não tem problema algum, porque não

pagamulta e não tem transtorno", explica.

Padronização em

50 km/h sem previsão
o presidente da Câmara de Vereado

res e autor da proposta de padronização
dos radares eletrônicos em 50 km/h,
Jaime Negherbon, afirma que a segun
da votação só deve acontecer depois da

implantação de faixas elevadas em frente
às escolas. Ele afirma que a paralisação,
segundo a Prefeitura, havia ocorrido por
causa das chuvas - mas que a Câmara
ainda espera pela retomada e finalização
dos trabalhos para votar a proposta.
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"
Solicitamos que seja
feita uma análise nas

caixas de descarga
dos banheiros.

Queremos zelar pela
saúde de todos.

SAl1E.1'f. flaUIf.I)IRi, fiSCAL DA.
VIGllANCIA SANITÁRIA

Feriado atrasou as obras na escola e alunos continuam sem aula

Os 572 estudantes da Escola
Estadual Lauro Zimmermann,
em Guaramirim, devem ficar
mais alguns dias em casa.

Devido
ao atraso na entrega das

obras emergenciais pela SDR

(Secretaria de Desenvolvimen
to Regional), que deveriam ter

ficado prontas ontem, o prazo para o

reinício das aulas na escola mudou para
quinta - feira. Mas isso se as melhorias
foram concluídas no prazo e aVigilância
Sanitária aprovar.

Interditada desde o dia 14 de abril

pela Vigilância Sanitária, a instituição
passa por reformas emergenciais para
que os alunos possam voltar às aulas.

Ontem, as fiscais do órgão fizeram nova

vistoda na instituição, mas como as

obras ainda não estão prontas, a escola
não foi liberada. De acordo com a fiscal
Salete Ferrari, além das obras que estão

sendo feitas, foi requisitado um laudo
técnico para verificar o estado das estru
turas de madeira que sustentam o pré
dio. "Solicitamos também que seja feita
uma análise- nas caixas de descarga dos
banheiros. Queremos zelar pela saúde
de todos", afirmou a fiscal. Amanhã será
feita outra vistoria, às 16h.

Em relação. ao atraso das obras

emergenciais, o diretor da escola, Ro
naldo Guerra, afirma que a empresa
responsável não encontrou equipe para
trabalhar no feriado. De acordo com ele,
o encanamento do gás e o laboratório

de informática estão prontos, mas falta
terminar a cozinha. O diretor acredita

que as obras ficarão prontas até quarta
feira e, se a Vigilância Sanitária aprovar,
as aulas reiniciam na quinta-feira.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

Em cinco anos, é a quarta vez que a FB- I
cola Lauro Zimmermann foi interditada.' I
No mês de março, a promotoria pública de !�

.

Guaramirirn firmou um Termo de Ajuste
de Conduta com a Secretaria de Desenvol
vimento Regional, para que a escola rece

besse melhorias. O prazo foi descumprido
mais de uma vez, mas o projeto de reforma
completa foi entregue no ínicio do mês. As

obras gerais ainda não começaram porque
o governador Raimundo Colombo baixou
uma portaria proibindo licitações por 120

dias. O prazo acaba no dia 30 de abril e só

depois disso, a escola poderá passar por
uma recuperaçãomais ampla.

• Alexandre Perger
alexandrJ@ocorreiodopovo.com.br

"

Neste ano, escola foi fechada duas vezes. Por conta disso, parte dos alunos foi transferida temporariamente para outras instituições

�:,::: � � �',:;�("'�rI�j� tJ�mW t,J

Casa arrombada
no João Pessoa

CURSO ESTÁ ABE��TO PARA QUEM CURSOU ENSINO MÉDIO EM'REDE PÚBLICA

Inscrições para pré-vestibular
acabam na quarta-feira I�

No domingo de manhã, por

i volta das 10h, uma família resí

�� dente na rua Lauro Baerwaldt,
! bairro João Pessoa, teve uma sur-

presa ao chegar em casa, após
passar o feriado na praia. Apro
veitando a ausência dos mora

dores, alguém serrou a grade da

I��II; janela dos fundos da residência.

I Foram levados diversos produ-

� tos, entre eles diversos eletrodomés

� ,

ticos, joias, uma bicicleta, um rifle
calibre 22, roupas e quarenta jogos
de roupas de cama, totalizando

,
um prejuízo de cerca de R$ 20 mil.
A ocorrência foi registrada na dele

gacia,mas até ontem não havia sido
localizado nenhum suspeito.

Com 5.000 vagas em 29 municípios
do estado, o curso pré-vestibular gratui
to da Secretaria do Estado da Educação
e da UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina) encerra as inscrições'
amanhã, dia 27, às 18 horas. Até o tér
mino do prazo, é possível se inscrever
pelo site www.prevestibular.ufsc.br. e a

documentação deve ser encaminhada
via correio à secretaria do pré-vestibular
ou à unidade escolhida.

O curso está aberto para alunos que
tenham cursado o ensino médio em rede

pública, ou que ainda estejam cursando o

terceiro ano do ensino médio, contando
que em colégios da rede pública.

Os alunos inscritos serão selecionados

com base no histórico escolar e na renda

familiar, escolhidos os alunos com as me

lhoras notas e menos condição de pagar
um curso particular.

A lista dos aprovados será divulgada
no dia 18 de maio pelos sites www.preves
tibular.ufsc.br e www.sed.sc.gov.br. além
de ser postada nas entradas das escolas
onde serão realizadas as aulas. Os classifi
cados devem se matricular pessoalmente
nos dias 19 e 20 de maio, em locais que se

rão divulgados no lançamento do resultado
do processo seletivo.

'

Em Iaraguá do Sul as aulas serão reali
zadas na escola Roland Harold Dornbus

eh, na Barra do Rio Molha, no período da

noite, e começam no dia 23 de maio.I
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Selic
A última reunião do Copon elevou a taxa

básica de juros em 0,2S%, o que elevou a

taxa Selic para 12%. Embora seja uma taxa

muito alta, o mercado entendeu que se trata

de uma aposta do Banco Central nas outras
medidas pois esperava-se um elevação de

. 0,5% por conta da subida na taxa de infla

ção.De qualquer forma, continuamos com

amaior taxa de juros do mercado mundial.
.

,

Instituto 'de
Planejamento

Obteve amplo apoio a idéia do pro
motor Alexandre Schmitt dos Santos
de criação de "um Instituto de Planeja
mento Urbano em Iaraguá do Sul que
seria responsável pela consolidação
de informações e contratação de tra

balhos técnicos especializados para
um diagnóstico da situação dos rios da
cidade e sugestão de ações para fazer
frente aos potenciais problemas futu
ros. Embora exista consenso de que
não poderemos continuar da forma
como atuamos atualmente, existem
muitas dúvidas em relação a qual o
caminho mais razoável a ser seguido.
Estas respostas dependem da contra

tação de profissionais especializados.

Quase desconhecida
.

Umanovamarcaaparecenamídiaemnosso

estado, estampada na camiseta do Figueirense.
Trata-se da Bella Cotton. Esta marca é da Flexí

cotton, indústria de Santo Amaro da Imperatriz
que atua no segmento de produtos de higiene
pessoal, que inclui hastes flexíveis, algodões e

curativos. Até aqui, o maior foco desta empresa
era aprodução commarcas de terceiros.
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Mercado tl ioná�

Lourival Karsten

Na Forbes
Segundo o último ranking da revista Forbes,

aWeg é a 1.237a entre as empresas globais do
mundo. Trata-se de uma posição honrosa pois,
de SC aparece na lista apenasmais uma empre
sa: A BRFoods. No segmento de equipamentos
elétricos aWeg á a ISamaior empresamundial.

Rating dos EUA
,
A decisão de reduzir de estável para negati

va a perspectiva do rating dos Estados Unidos
"

por parte da agência de classificação Standard
& Poor s provocou uma série de impactos nos
mercados ao redor do mundo. Quando eles
dão um espirro, o mundo todo fica gripado.

Gestão de excelência

Pib 2012
O último boletim Focus - do Banco Cen

tral-mantém a previsão de crescimento do
PIB em 4% em 2011 e eleva ligeiramente
para 4,2S% o prognóstico para 2012. Trata
se de uma clara contenção no ritmo de ex

pansão da economia brasileira.

Emprego têxtil
Com o mercado conturbado por cau

sa da alta no preço do algodão com sérios
reflexos nos preços de venda, o setor passa

.

também por uma extraordináriamovimen

tação de pessoal. Nos três primeiros meses

deste ano já foram registradas mais de 1700
demissões por iniciativa dos trabalhadores.
É um "turn-over" muito alto que, acaba por
prejudicar seriamente a produtividade e

certamente mais empresas terão de redi
recionar sua produção para outros lugares.

Barra Velha
Estão continuando as obras

de construção do segundo mo

lhe de fixação da barra do Rio

Itapocu e já atingem 40% do total
a ser construído. As dificuldades
estão relacionadas com o repas
se da verba federal que ainda não
aconteceu e por isto a obra pros
segue com verbas do município.
Trata-se de uma obra importante

m que vai regularizar toda a circula

ção de água na foz.

Fiesc
A eleição da Fiesc (Federa -

.

ção das Indústrias), .no dia 17

de junho, terá chapa única, li
derada por Glauco José Côrte,
atual 10 vice-presidente da en

tidade. O próximo presidente
sucederá Alcantaro Corrêa,' que
está em seu segundo mandato.
O prazo para inscrições se encer

rou no dia IS e na segunda-feira
passada foi publicada a norní
nata dos integrantes da direto
ria 2011-2014. De nossa região,
destacamos a presença de Célio

Bayer e Charles Alfredo Bretzke .

LOTERIA

04-13-51-72-73

02 - 03 - 04 - 07 - 08
09 - 10 - 11 - 13 - 1 5
18 - 19 - 22 - 23 - 25

Cheques devolvidos 1° 31.606 200.000,00
Dados do Serasa Experian informam que 2° 06.571 10.000,00

o índice de cheques devolvidos avançou para 3° 16.758 8.000,00
2,13% em março. Fica claro um aumento no 4° 82.962 5.280,00
número de cheque sem fundos nomercado. 5° 31.973 4.400,00

O segredo das grandes empresas está relacionado
à adoção. de estratégias que levam em consideração
as práticas mais eficientes na busca por resultados,'
a chamada "gestão de excelência". E, ao contrário do

que muitos possam pensar, esses conceitos também

podem ser aplicados em médias e pequenas empre
sas ou mesmo adotados por profissionais autônomos.
Para disseminar os conhecimentos que podem fazer

diferença nos negócios, o SENAII SC abriu mais uma

turma do MBA em Gestão para Excelência, oferecido
na modalidade a distância.

INDICADORES
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Cal.numero demortes
\

.
'

.

nas estradas federais

Geral' 13

.

Em todoo país, foram registrados 175acidentes fataisdurante o feriado dePáscoa

O número de mortes
registradas em acidentes ..
nas rodovias' federais
durante o feriado da
Semana Santa foi 18%
menor em relacão ao

.,.

ocorrido no período de
Carnaval deste ano.

As
informações foram'

di�l?adas on�:� pela
Polícia Rodoviária Fe-

. deral. Ao todo, 175 pes
soas morreram em acidentes nas

estradas federais. de todo o país,
.na Semana Santa, contra 213 du
rante o período de Carnaval.

Em relação aos acidentes de

trânsito, - também houve queda.
Foram registrados 3.861 acidentes
na Semana Santa contra 4.165 no

último Carnaval, umaqueda de 7%:
Também houve diminuição com

relação ao número de feridos na'
mesmabase decomparação. Foram

.

registrados 2.274 feridos durante a

Semana Santa ante 2.441 no Car-

naval, o que significa queda de 7%.

O Estado da Bahia concentrou o

maior número de mortes (25), se-
.. guido porMinas Gerais (24).

. EM se, 13 MORTES·

.As estradas federais que cor

tam Santa Catarina registraram
13 mortes em acidentes durante

o feriado prolongado dé Tiraden
tes e de Páscoa. De quarta-feira
até domingo foram 405 acidentes.
e 273 pessoas feridas.

Oito das 13 mortes foram de
correntes de batidas frontais, que
normalmente são relacionadas a

. ultrapassagens, segundo a polícia.
O número de mortes e acidentes é
maior do que' o registrado no ano

passado, quando os feriados caí
ram em datas separadas. Tiraden
tes não foi feriado prolongado, e a

Semana Santa teve um dia a me

nos: Naquela Páscoa, foram 253

batidas - cinco pessoas morreram
e 191 ficaram feridas.

Em todo o'Estado, a polícia fis
calizou 4.525 carros e aplicou 2.562
multas. Apenasno trecho norte da
BR-101foram contabilizadas qua-.
se 10 mil imagens de flagrantes de
excesso de velocidade.

Bahia foi a campeã.
cios acidentes com
mortes: 25 óbitos,
seguido por M,inas

Gerais, com 24. E.m Santa
Catarina, 13 pessoas
perderam a vida .

A 08·00 602 9400

\, '

-,
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'. CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINtA-FEIRA SEXTA-FEIRA . SÁBADO ·

KellyErdmann,
.

jornalista
CharlesZimmermann, CarlosHenrique .

escritor Schroeder, esaitor
ElyandriaAparecida

Silva, éscritora

z: Quintana entre amigos

\

1 .

er amigos é uma das coisas mais impor- grande admiradora do poeta passarinho. Foi ela
, i .

,

tantes davida. Tenhomuitosamigos escri- que me convidou para que fôssemos parceiros
tores, tenho amigos leitores, tenho amigos' na edição da revistaMirandum, da Confraria de
que leem pouco, mas atéme leem. Emui- Quintana.fundada por ela.

tos desses amigos gostam de Quintana, omenino Emais para trás, em 2006, ano do centenário
Quintana, corrio eu:

'.

do nascimento de Quintana, eu ganhei o derra-
Recebi urnamensagem de uma graride ami- deiro livro do poeta, o último, publicado no ano

ga, Else SantAnna Brum, escritora e leitora,' da morte dele,' no Relatório Anual do Banco do

que estava em Porto Alegre, no feriadão de Pás-
'

Brasil: "Agua" edição trilingue (português, in
'coa,'e encontrou o livro "Mario Quintana -100 glês e espanhol) de poemas sobre o tema título,

·
anos", comprou um exemplar Iocalizando-os em várias par-

.. para ela. e lembrou de mim, tes do Brasil. Em Santa Cata-
.

perguntou-me se· eu já o te- rina, ele focalizou a Ponte de
nho, pois se eu não tivesse, ela Blumenau e as Fortalezas da

.'

' compraria um paramim tam- Ilha de Santa Catarina.
bém. De quebra, junto com o Da amiga Mary Bastian,
livro vem um CD com decla- escritora de Porto Alegre, da
inação dos poemas daquele Porto dé Quintana, radicada
volume. Nã9 é para eu flcar feliz? atualmente em Ioinville, ganhei vários suple-

.

Ainda não tenho todos os livros do Mestre ,mentos com entrevistas, artigos, resenhas e po
Quintana, mas através de amigos fantásticos.' emas do Iiossopoeta favorito.
como dona Else, vou avançando com aminha Então, amigos são valiosos, são grandes te-
coleção. souros que a gente tem, não só pela amizade,

Senão vejamos: no ano passado, ganheiuma pelo convívio, pela presença, mas também pelo
cópia do livro "Só Meu", do poetamaior, através amor à arte em comum, no caso a literatura.
da professora Mariza Schiochet, conterrânea' , Obrigado; amigos, porme darem de presente
que leciona elIl Ioínvílle. O livro é uma seleção o talento, a sensibilidade, a alma do grande cons
de poemas e trechos de textos direcionados trutordeemoçõesquefoiecontinuasendoQuin
para crianças, resultando em uma bela obra' tana. No dia 5 demaio faz 17 anos que o poeta foi
infantil e infanto-juvenil. Foi publicado após a povoar o céu commais poesia, junto com Cora-

· mortedopoeta..' ,� lina, com Drummondd, com Pessoa. Dezessete
,

O livro bilíngue "Poesie di MarioQuintana", - anos 'de saudade,masa poesia'e aprosa dele con
com seleção, de poemas de Quintana no origi- seguem trazê-lo paraperto de nós, paradentro do
nal em. português é traduzidos para o �taliano,· coração de cada um de nós e fazê-lo vivo através,
por Pierino Bonifazio, eu ganhei de presente .

dessa coisa iniortal que é a palavra.
.

de aniversário, há uns dois anos, de Maria de
·

Fátima Barreto Michels, a Fátinia de Laguna, � http.r/luizcarlesamorim.blogspot.corn

' .. LANÇAMENTOS

•

�l
·

mj('"� ,a('l.'rI �;H'''' va l
JtO&;1 -:\\fANO GAU.ÀÇHl\R " KlI ..\\lr!.f(2:22 � Gon.tagem Regressiva\ . ,�q,

seguínoo o caminho de grandes sucessos do cinema como "Cães
de Aluguel", este longa metragem narra um ambicioso assalto pratl-

'

cado por uma experiente quadrilha. Contudo, quando às coisas saem
íncrivelmehte erradas, as ,tensoes entre o grupo chegam a níveis as

sustadores, com cada integrante passando a .desconfiar da lealdade
dos demais, criando uma bola de neve 'que certamente irá complicar

.

ainda'mais as coisas.para os toras-de-leí.

I .

CllC DO lEITOR'

- '

,A Deise e' o Frank encontràram quatro gatinhos
abandonados no final da sernana passada e precisam encontrar
um lar para dois deles ainda. Contato pelos telefones 3372-1924
ou 9927-9646, ou pelo e-mail deisem�r,celino@yahooocomobr

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br. -
,

.
'

, CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

.

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

o Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
'

- sexta, sábado, domingo, quarta)

'- todosos dias)

• Cine Garten 1
o Rio (Dub) (14h, 16h30; 19ti.', 21hl0 .

- todos os dias) .

• Cine Breithaupt 2
o Sexo sem compromisso (Leg) (14h40, 19h -

- todos os dias)
o O Ritual(Leg) (16h50, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
o Hop - Rebeldes sem Páscoa (dub)
(14h45, 17hl0, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 3
o Eu sou o número quatro (Ieg) (14h15, 16h45,
'19h20, 21h40 - todos os dias)• CineBretthaupt 3

o !10P - Rebelde sem Páscoa (dub) (15h20,'
17h20; 1�h20, 21h20 - segunda, terça e quinta)

o Hop - Rebelde Sem Páscoa (dub) (13h20,.
.

, "

15h20, 17-h20, .19h20, 21h20 - quarta, sexta, .

sábado e domingo)

• Cine Garten 4
o A garota da capa vermelha (Ieg) (14h30, 17h, .

. 19h10, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1.
o Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h15, 21h20

- todos os dias)

•..Cine Garten 5 .

• Pânico 4, (Leg) (15h, 17h20, 19h40, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Mueller '2
"o A Minha Versão do Amor (Leg)
(13h40, 16h15, 19h, 21h45 - todos os dias)

,

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

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

. BLUMENAU
• tine Mueller 3 (3d)
o Pânico 4 (dub) (14h20, 17h, 19h40, 22h

• Cine Neumarkt
,

.

o Fechado para reformas

NOVELAS
I.

RIBEIRÃO DO TEMPO MORDE E ASSOPRA
\

Arminda se irrita com a proximidade entre Júlia eCeleste se enfrentam. Abner pressío-
Joca e Adriana. Querênclo fica angustiado quan- na Pimentel a investigar O' incêndio em sua fa ..

do Marisà comunica que vai pedir a separação zenda. ícaro tenta aperfeiçoar Naomi. Zariguim
forraal. Flores conversa com o. General ao tele� pede a ajuda de Tonica e Nelsinho para procurar
fone sobre os próximos estágios de seus 'pta- o dinossauro. Salomé planeja dar o golpe do baú
nos. Joca se disfarça de mendigo e circula pela no 'Doutor Eliseu, Doutor Eliseu convida Elainej
cidade. Sereno induz Flores a falar sobre seus Élcio para jantar fora. Cristiano desabafa com

crimes. Quando Sereno pega um lenço de seu Marcos e conta que tem um segredo. Márcia
bolso, deixa .0 gravador. cair. Flores pega um re-' insiste para' que Guilherme recuse o cargo de
vólver e começa a disparar. Joca interfere e os- .diretor do Posto Médico. Leandro visita Naomi
dois começam a brigar. Jairo ordena que seu

.

e a androide mostra que suá temperatura está

agente atire no suposto terrorista. Joca pula. o· normal. Júlia se comove com o amor de ícaro por
muro e foge. Naomi e pede que ele a abrace."

CORDEL ENCANTADO INSENSATO CORAÇÃO .

Herculano manda Zçio-Furado levar o rei e Clarice enfrenta Cortez e pede' o divórcio.
sua comitiva ao encontro da princesa. Inácio en- Siqueira percebe que Araci está morta e Norma

trega o dote a Januário para poder se casar com comoção. Raul eWanda afirmam a Pedro' que pa-
Antônia. Um homem misterioso pega a comida garão a dívida dele com Werner, Norma ganha o

que as crianças estavam analisando. Augusto
.

respeito das-detentas. Léo finge ter ficado feliz ao
invade a delegacia para falar com Cesária e afir- / saber que Pedro' arrumou um emprego. Norma
ma que vai tirá-Ia de lá. Felipe confidencia a Dora quebra a imagem que pegou de Araci e encontra

que acredita ter sido seu irmão quem pegou o a chave de um armário de rodoviária. Daisy não
dinheiro do prefeito e os dois impedem Inácio

.

consegue resistir às investidas de Kléber. Milton'
de entregar o dinheiro ao coronel. Cândida fala confessa a. Blbi que vendeu seu apartamento
para Herculano que não vê a hora de Jesuíno e para financiar o show de Fabfola. Pedro ouve

Açucena se juntarem ao cangaço. Nicolau afirma· Saulo e Dora comentando que ele conseguiu o
a Ürsula que a princesa está viva, emprego por causa de Vitór.ia.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
o dia é favorável para planejar
novas metas e há indícios de que

conseguirá ampliar sua área de atu

ação profissional. No amor, seu entusias

mo será notável. Fique atentota) a uma

grande vitória amorosa.

..
Não é hora de divulgar seus su�

."

cessos profissionais para todos,
mantenha a discrição. Se está só,

há chances de uma conquista amorosa,

aproveite! Acredite mais em sua intuição
para agir na hora certa,

GÊMEOS
No trabalho, saberá como nin

guém motivar as pessoas da sua

equipe. Saiba dividir suas tarefas

com as outras pessoas. Sua vida amorosa

está estimulada. Viagem pode trazer reali
zações na vida a dois.

·CÂNCER
Demonstre mais seu empenho
na carreira, só assim consegui-

rá conquistar suas metas. Abra-se

às mudanças, elas podem ser benéficas

para você. Vida amorosa pode ficar de

lado. Trace prioridades..

LEÃO
Dia de trocar ideias com as

pessoas do seu convívio, prin-
cipalménte com aquelas que têm

metas parecidas com as suas. No roman

ce, o astral é estimulante. Empenhe-s-e e

conseguirá conquistar seus objetivos".

VIRGEM
No trabalho, seus esforços po-

,I' d d tã""ljj...!="III1/Ploil.,,:I em ser recompensa os, en ao,

mostre sua boa vontade. Hoje,
você estará mais prestativo(a), o que.vai
melhorar o convívio em casa. Lute com'

garra por seusobjetivos.

LIBRA "."

Seu bom humor vai refletir em
seu dia. Atividades desenvolvi
das em grupo serão cumpridas

com êxito. No campo afetivo, tudo de bom.

Aproveite! Trabalhos ligados ao público
tendem a ser bem-sueedidos.

ESCORPIÃO
.

� Trabalhos autônomos 'contam

� com boas influências dos astros
neste dia. No setor afetivo, para

conquistar a liberdade que tanto de

seja, deve confiar mais no par. Lute com

garra por suas convicções.

SAGITÁRIO
No trabalho, faça tudo o que es

tiver ao seu alcance, evite deixar

tarefas pendentes. No romance,

uma sensação de felicidade vai tomar

conta da sua noite. As viagens estão favo
recidas neste período.

CAPRICÓRNIO
Trabalhos 'desenvolvidos de

forma individual podem render

m�is nesta segunda-feira. No

relacionamento afetivo,' renove suas es

peranças. Aproveite este para resolver

pendências financeiras.

Aproveite melhor as energias
deste dia, suas tarefas vão fluir

,

com facilidade, então, tire o atra-

so de suas atividades. No amor, é tempo
de viver intensamente, aproveite! Abra

'seus horizontes afetivos.

No trabalho, atividades individu

ais que exijam recolhimento es

tão favorecidas. Na vida a dois,
use seu bom-senso e aja na hora apropría
da. Nas finanças, boas chances de fechar'
acordos bem-sucedidos.
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Fábio Assuncão volta a
�

trabalhar estasemaa
Segundo o jornal "Folha de São Paulo", Fábio Assun

ção voltará ao batente esse semana na peça "Adultérios",
deWoodyAllen, com estreia prevista parajulho, no Teatro
das Artes, em São Paulo. O ator estava afastado do traba
lho desde as primeiras gravações da novela "lnsensato
Coração", devido ao estado de saúde. Ele chegou a fazer

uma participação em ''1i:Ti-Ti'' em março.

Carla Bruni estaria
grávida, diz jornal
o jornal francês' "Le Fígaro" trouxe neste do

mingo uma reportagem especulando se a primei
ra dama da França, carla Bruni, estaria grávida. -.

-

Os primeiros rumores começaram a circular
•

.

no sábado quando a revista "Closer' garantiu
que o casal espera o primeiro filho. No artigo,

. .

o "Figaro" destacou que o Palácio do Eliseu evi-:

tou comentar os rumores e pediu "privacidade".
Esta é a terceira que à imprensa local levanta a

,

.
possíbüidade de carJaBrupi estar grávida,

Ginasta usa u�ina para
evitar machucados .:

Danielle Hypolito tem uma receita curiosa para evi

tar machucado nas mãos durante os treinos nas bar

ras, diz a coluna "Gente Boa", publicada pelo jornal "O
Globo". Ela passa urina na palma das mãos antes {10

banho, técnica ensinada por seu ex-treinador, o cubá
no Casmiro Suarez. Segundo o que a ginasta disse ao

jornal, o método pouco ortodoxo dá resultados.

O-IVIRTA-SE

A luta do capitão'Gancho
Costa do Mar Vermelho, 1278, a tripulação do

Capitão Gancho prepara-se para começar mais uma

viagem após um longo período de férias. Todos a
-oordo, faltava apenas o capitão, quando eis que surge
ele, todo machucado, cambaleando, apoiado em uma

bengala. Logo; um de seus criados pergunta:
- Capitão, capitão ... O que aconteceu com o seu

braço?
- Antes de vir embarcar defrontei-me com o

Peter Pan e travei uma árdua batalha com ele. Esta
ferida em meu braço foi ele quem fez com a-quela
mísera faquinha!

.

.

- E essa ferida no seu olho? Também foi o Peter?
- Não, isso foi ontem à noite ... Meu olho corne-.

çou a coçar e eu esqueci que tinha um gancho em
uma das mãos ...

·

Johnson vai doar
renda de shows

O cantor Jack Johnson
vai doar toda' a renda dos
oito shows que fará no Bra
sil para Ongs que ensinam

. arte, música e surfe, "Não
. preciso -desse dinheiro;
consigo manter 'minha ta
mília e minha banda com

a venda de CDs", disse o

músico à coluna "Olá", pu
blicada no jornal "Agora"
desta segunda-feira, 25. A
turnê de Jack Johnson terá'
início no dia. 21 de maio,
em São Paulo.

EmmaWatson trancou .

. "

matrícula na Brown
A atriz Ernrna Watson, a Hermione da série "Har

ry Potter", trancou sua matrícula na Brown Univer

sity, nos Estados Unidos, mas negou que o motivo
tenha sido bullying. Segundo o jornal 'The New

York Times", um assessor de Emma afirmou que
. ela está procurando um curso que não é oferecido.
na universidade, e deve se transferlr para outra uni

versidade na segunda metade do ano..

Irene Ravache: "Tem dias
. que filho "é um porre"
Irene Ravache tentou explicar ao jornal "O Estado

de São Paulo" como é a relação com filhos e netos,

"São tão interessantes, você vai acompanhando o.
- crescimento, cada dia que abrem a porta é uma cara

diferente, mas tem dias que filho é um porre", disse.
A atriztambém falou dos. altos e baixos do casamen

to. "Há épocas que está chato, que não se quer mais,
queremos folga, muitas vezes passa muito"mais por
uma fantasia. É um pouco assim na vida", definiu.

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.

ANIVERSARIANTES·
25/4
Adolar Lesmann

Adriana Nietzkar

Alcides Hahn
Alice M. 'Buttendorff

Almirio Spézia
Anderson R. Gervásio

Antoniana Ferreira

Arlindo A. Xavier

Artur Hartmann •

Calito Fuck

canos F. Gurll

ChristhopherWeinfurter

Danielle H. de Paula

David Correia

Douglas L. da Silva

Dulce Neujorks
Eleonora Z.Tepasse
Eloise Marongoni
Evérli Georg .

Everson L Popadiuk
Farafldes Machado
Gustavo Da Silva

Heloisa Nort
,/

" íolanda M. Olska

Irmgard Laube

lsabela D. de Souza

Jonas Becker

JoseArgenton
Katia Schwartz

,Larissa Macedo
LeoniSilva

Lia Schwartz

Marcia Fusi

Márcio guindene
Marcos V. Foppa
Milton Natali

Osni Muller

Rafael Gonçalves
Rafael K. Foester

Sergio R. Rossi.
Suzane Kroeger
Thiago Baade
Valmiria H. Hass

26/4
Alfredo Fischer

Angelita A. Miotto
..

Antonio de Souza
•

Blasio Besen

carolineWotmeyer L. Pinto
Cícero S. Sanches

.

Ederson R. Bublitz

Egon Engel
Emerson L Poglia
Gíslene Lopes
HarryWulf
Hildegard Píazera
IlseH. Laube

IngeStalke
Jeane M. M. Bussarello
Johann Bruch

Jose E. O. Gneidíng
Julia Hornung
Juliano GOedert

MailesStein
Marcos A. Pedrotti

Mario Peggau
Maristela Engel
MarleteW. Krutséh' .
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mo:agoncalves@netuno'.com.br

Moa Gonçalves
Tato Branco

..

O
grande aniversariante de ontem, 25, foi com certeza o chefe de
cozinha Tato Branco, uma pessoa especial, mp grande amigo,
que sempre está ao meu lado: seja nos momentos de alegria,

,
,

ou de tristeza, lá está ele para dar aquela força, me' incenti-
vando para que conquiste ainda'mais o meu espaço;'Obrigado meu

parceiro, por tudo, pela grande amizade! Pode contar comigo sempre,
seu amigo e fã número 1. Sucesso e milhões de felicidades. Que sejas
plenamente feliz e,que Deus abençõe você e sua bela família. '

Homem.com
Aterrissou em.minhas mãos o

sugestivo e bonito convite para o
�

coquetel de inauguração; dia 29
de abril, 'da Homem.com, loja es"'

pecializada em moda masculina.
Estaremos presentes.

Buxixo'
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que no fim de sema

na rolou baixaria numa casa ,de
balada da cidade. O motivo foi
ciúmes do bofe. Uma delas te
'ria rasgado parte do vestido da
rival, deixando-a 'quase nua. ...
Pasmem..; teve de sair do re-

- cinto coberta corri uma cortina
,

e escoltada pelo segurança. Um
'

mico! Como diria Marinho Rubi- -

ní.Urubu demora, mas canta.
-" 1_

"
GENTE

.'Joelma e PauloToledo, Onélía e

ZicoMaranhão aproveitaram o

embalo do feriadão bem longe.da
parada. Curtiram numa paradisíaca
pousada em São Joaquim.,

,
'

• Marilia Streb, Paulo Gosh e

Elizandra Costa na Praia Mole,
,

em Floripa �

,

,. Iurgem Ioachim Ioestíng, o
Igue, fui muito cumprimentado
ontem, pela idade nova. Cheers!

, Rotabela
o competente empresário'

Alcides João Pavanello, presiden
te da comissão organizadora da
'Schutzenfet, acaba de adquirir
100% do capital daRotabela, em -

,

presa de transporte executivo, lí
,d�r no mercado na região.

Entre familia
-, Alguém poderia nos di

zer. quem foi aquele amigo' ,

nosso que no sábado tómou
umas a mais e ficou com,

duas garotas namesma noi-
,

te? Uma na London e outra
'

no Espaço do Oca. Detalhe:
asmeninas são primas. Pen
se na bronca!!!

I/Só não gosto de
beijar um cara aqui ,e

outro ali a cada noite". '

Paloma Bernardi, atriz, em
entrevista à "Contigo!".

A atriz beijou o ator Daniel
Bueno durante oCarnaval

em Salvador. '

2 Anos sonhando eem você.' __
F hz ia dos e

PI;amas Moda,Gestante, Infantil,
,

Masculino e Feminino
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEED PRESS)

o meU amigQ Pépe.Narloch,
um dos sócios da.Fuel, e
sua noiva, Lu Soares'

""
Até que o sol brilhe,

,

acendamos uma vela
na escuridão.

, CONFÚCIO

"

Ludiano e
" Leandro

, o BlackLemon Bartenders,
comandado pelos coquetelei
ros Ludiano e Leandro, a du

pla mais recomendada da re

gião, estará presente com suas

delícias, no sábado, a partir
das 11 horas, na 3a Macarro
nada Beneficente do Moa, no
SalãoAmizade.

- ,

.

- NAS,RODAS
ia 'Não ousem esquecê-
lo: o empresário Márcio
Mauro Marcatto é o grande
aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi lembrado.
Parabéns! O meu desejo "é que
sejas plenamente feliz.

• A loura bonitona Diana '

Mers é a nova e constante

companhia do "gatão" da
geração Nitrixlce. Os dois estão
em total sintonia e circulando
nos lugares damoda.

.

,

• O SilvyoModonese, doMr.
Beef, vem com novidades no

pedaço. Breve ele inaugura em
laraguá maísuma casa do ramo,
gastronômico.

..... .'.;.,
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JARAGUÁ DO SUL

O Olympya empatou,
.

com Kindermann por lxl .

no último domingo e se
-

garantiu na ponta da tabela
.

do 'Campeonato Catarinense .,

de Futebol Feminino.

comandadas de Luis

ieíra, o Polenta, jogaram
e igual, para igual com
tricampeãs estaduais,

.

no estádio João Lúcio da Costa,
.

no

Ioão Pessoa. A equipe de Polenta
soma quatro pontos e lidera de for
ma isolada o Catarinense, com dois

pontos a mais que o time de Caça
dor que empatou os dois jogos que
disputou - igualou em 2x2 corn-o

Avaína estreia.
Na partida, o Kindermann abriu

o placar aos 39minutos de jogo com
Natane, com um chute da interme
diária. Navolta do intervalo oOlym-

.
pya partiu para o ataque e conse

guiu o empate aos 17 minutos com .

Marise. Depois disso, o time jara-

o CORREIO DO POVO � Terça-feira, 26 de abril de 2011

IN

guaense pressionou, mas'esbarrou
nas boas defesas da goleiraNadiele.

Polenta exaltou o empate,
mas lamentou as chances perdi-

.

das. "As melhores oportunidades
foram nossas. Elas dominaram a

posse de bolà, mas nós tivemos
as melhores chances de vencer",
ressaltou o técnico.

'""

A segunda rodada da compe-
tição será completada na quinta
feira, 28, quando o.Avaí recebe o

Muller, às 21h, em Florianópolis.
O Scorpions não jogou' na ro

dada. O time de Jaraguá volta a

jogar pela terceira rodada do Ca-
,

tarinense no próximo domingo,
Iode maio, quando viajam para
Pomerode para encarar o Muller,
no estádio Hermann Koch.

,

O. regulamento prevê turno e

returno e .as duas equipes campeãs .

de cada turno, ou seja, as primeiras
colocadas se enfrentam ria final,
que será disputadaem duas parti
das. No caso damesma equipe con-.
quistar as duas fases, esta disputará
a decisão com o time com melhor
índice técnico nos dos dois turnos.

,.

Esporte' 17

pya continua na liderança
Equipe surpreende ao empatar no João Pessoacom as tricampeãs Kinderrnann por IxI

Futsal feminino
chega às quartas
A equipe de futsal feminino

ADJ /Fameg/DalPonte/FME garan
tiuuma vagapara as quartas de final
da Liga Futsal Feminina 20l l, após
empatarpor 3x3 com as atuais cam-

o peãs paulistas ACEKurdana/Cotia,
em jogo que aconteceu n sábado,
23, no ginásio do Colégio Paulo
Schieífler, em'Caçador. Na primeira
fase da competição, o time jaragua
ense teve três derrotas, uma vitória
e fechou a rodada com o empate.
deste sábado. As jogadoras Cabrera;

. . . Gaby e Jessikinhamarcaram os três
.

Olympya teve chances de virar o jogo, mas esbarrou na defesa adversária gols que garantiram o empate e os

. - quatro pontos. O próximo desafio

CLASSIFICAÇAO será as quartas de finalda compe-

Coi. Times. PJ· V E D GP Ge SC Apr tição, .contra ri Unoôhapeeó, com

9 .

data que ainda será marcado pela
..... ��. . .. .9lym pya. . 4 ?.. .J. 1.: . .9 �º �.... . §T%..... CBFS (Confederação Brasileira de

�.� �.i..�.q�_rmanQ.. ?_ ? .. , .. 9 ? .9 4. 4. �:9 .. ªª� Futsal). "Sabemos das dificuldades
3a Avaí 1 1 O 1 O 3 . 3 O 33% . que enfrentaremos! mas depois de

...................................... ,............................. . ··············T·········
.

4a Scorpions O 1 O O 1 O 9 -9' 0% tudo o que,essas meninas fizeram

$8 ··fViúfie?·····
.

0····0
..

"0''''0 0
.. · ..

·0
........ ·· ..

0'
...

'·:0'" '0%·:'·
....

em Caçador, tudo é possível", con-
fessou o técnicoVitorAlexandre.

t:Z
z

.. a:

I:!:!
:!!:.

�
C>.

�
c..

.:::;:
o
u
'"

Promoção "Ofertas Imbatíveis Ford" (válida até 27/04/2011 ou enquanto'durarem os estoques). Ford' Ka 1.012-011 (cat. KBC1} a partir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% arn, e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48
parcelas de R$ 338,68, na modalidade COC com 30 dias dê carência para pagamento � 1a parcela, incluin�otarifas, �ust�s e impostos IIOF), valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total {CHI a pertrde 1,31%a.m. e 1 �,940/0 a.a.,
através do Programa Ford Credito Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012011 [cat. FAB1) a partir de R$ 26.990,pO a vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na modahdade coe
com 30 dias de c�rência para �agame�o da 1 a parcela, inc!uindo tarifas,. cu�o� e impostos.. (IOF), valor total a pra» d� .R$ 31.675,48, C�sto Efeti�o Total (CET) a partir de 1 ,29% a�m. e 16,56% a.a., atravé� .do Programa Ford �red.it. �ara o n:�del�
Ford Ka preço váh�o para pedidos re�hzad�s via Internet, Junto a um OlstrlbUl�Or �ord. Nao.abra.nge seguro, acessonos, docu�enta.çao e serviços de despachante, m�n_utençao ou quelquer outro �er:'lç� prestado pelo DistribUidor. SUJelto.a
aprovaçãa...de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credlt sao operacionalzados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Confira outras condições de financiamento nos distribudores Ford. As ofertas apresentadas
�orr�spond.em somente às cores sólidas dessesyeí�ulos. V�lores pera cpres metálicas e/o� eseeciais mediante consulta na revendalmaqens somente para CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁ O SEU.
fins ilustratiVos. As ofertas anunciadas neste anuncm substituem e invalidam todas as pubhca.çoes antenores. Acumule até R$ 1 O.oooem descontos na çompra de seu Ford Zero .

.
Capit�ls e legiões metropolitanas: 4904-1960 I Demals IocaJldacles 0800 728.1960,

.

Faça revisões' em seu veiculo reqularmente.•
.

SegurosFold MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3214.2800
Ford Empresas: (11).4174.3929
VIVA O NOVO

·1
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Tricolor Gaúcho tem' cinco desfalques para partida de hojeno Olímpico

li ERI E

Grêmio recebeUniversidad
DA REDAÇÃO time. Leandro está confirmado

-

no ataque. Ele e Magrão farão a

primeira partida na competição
continental. Ambos foram ins
critos após a classificação gre-',
mista na fase de .grupos,

Prevendo dificuldade, Gil-
,

son pediu o apoio dos torcedores

.para a partida de logo mais. "Vai

EIogo
mi estreia uma epide- ser mais um jogo difícil. Devemos

mia de desfalques se aba- ter muita concentração na par
teu sobre o Olímpico. De tida, a torcida será o nosso décí
uma só vez Renato Gaú- mo segundo jogador. Temos que

cho 'perdeu o goleiro Victor, o .fazer valer o fator local para fazer
lateral Bruno CollaçoIcortado o resultado positivo e levar a res

até da lista de inscritos), meia ponsabilidade para eles no Chile",
Lúcio e o atacante André Lima, previu. O'jogador disse que quer
lesionados; e ainda não pode aproveitar a oportunidade no time
contar com o zagueiro Rodol- titular para "fazer história". "Estou

fo, suspenso. E' o comandante. muito feliz com a oportunidade
Tricolor não' perdeu tempo e de jogar aqui. Disputar a Liberta
.já escalou o time que enfrentará dores num clube do tamanho do
o Universidad Católica, hoje, às Grêmio é a realização de urn so-

19h30, no Estádio Olímpico. . nho que qualquer atleta", disse. _

Sem mistérios ou deixar . OGrêmio enfrentará o Uníversí

para última hora, Renato Gaú - dad Catolica com Marcelo Grohe;
,

cho convocou o goleiro Marcelo Gabriel, RafaelMarques, Neuton e '

Grohe, o zagueiro Neuton, o la- Gilson; Fábio Rochemback, Adil-
•

teral-esquerdo Gilson e o volante son,WillianMagrão e Douglas; Le
Willian Magrão para entrar no andro e Borges.

,
As oitavas de tinal' da Taça
Libertadores começam
essa semana e o primeiro
brasileiro a entrar em
campo é o'Grêmio.

G-rêmio quer mudar data do
,

Gre�NaI, 'mas Inter na aceita
Depois do, compromisso na

, Libertadores,' o Grêmio terá' pela
frente o Gre-Nal pela Taça Farrou
pilha, segundo turno do Gauchão,
no domingo, às 16h, no Beira Rio.
Antes mesmo do clássico come

çar já há disputa fora dos grama
dos. O Grêmlo não quer a partida
no domingo, pois joga rio Chi
le dois dias depois (terça-feira)
pela Libertadores. Só que o Inter
não aceita antecipar para sábado,

,

porque o prejudicado, seríá ele,
que vai a campo na quinta-feira,
'no Uruguai, pela Libertadores. A

Federação Gaúcha de Futebol diz

que a data do Gre-Nal dificilmente
será modificada .. Uma alternativa
seria' tentar passar o jogo do Grê
mio no Chile de terça para quarta
feira. Além disso, esse pode ser o

primeiro' de cinco Gre-Nais. Se o

Inter vencer o clássico de domin

go, será campeão do returno, e aí
ocorrerão outros dois duelos, va-

-

lendo o título do Gauchão, já que
o Grêmio foi o campeão do turno.
'E os eternos rivais podem também
se enfrentar também nas quartas
de final da Libertadores. Victor ficará30 dias afastado devido a uma lesão no ombro direito

PAUlISTÃO'
,

.. Definidos os locais das semifinais

JOGOS PELO BRASil

=Carnpeão Paranaense com uma

- rodada de antecedência

• CAMPEONATO CATARINENSE
• SEMIFINAL - RETURNO
RESULTADOS

Chapecoense.2x1 Joinville

Figueirense 0x2 Avaí
• FINAL

DOMINGO (1/5)
16h - Chapecoense x Avaí,

• CAMPEONATO GAÚCHO
• SEMIFINAL - RETURNO
RESULTADOS

Cruzeiro-RS 2x3 Grêmio
Juventude"1x2lnternacional
• FINAL

,

DOMINGO (1/5)
16h -Internacionarx Grêmio

._ CAMPEONATO CARIOCA
• SEMIFINAL - RETURNO

RESULTADOS

Vasco ixO Olaria

Fluminense (4)1><1(5) Flamengo
• FINAL

DOMINGO (1/5)
16h - Vasco x Flamengo

• CAMPEONATO PARANAENSE '

-

1OaRODADA

Paraná Clube 2x2 Arapongas
Corinthians-PR 1x2 Roma-PR

Iraty ix1 Operário
Paranavaí 5xO Rio Branco-PR

Cianorte 5xO Cascavel
Atlético-PR Ox3 Coritiba*

,

• CAMPEONATO PAUUSTA

.

�UARTAS DE FINAL
,

"

RESULTADOS
"

Santos ixO Ponte Preta

Corinthlans 2x1 Oeste

São Paulo 2xO Portuguesa
Palmeiras 2x1 Mirassol

SEMIFINAL

SÁBADO (30/4)
16h - São Paulo x Santos

,

DOMINGO (1/5)
16h - Palmeiras x Corinthians

• TAÇA UBERTADORES

OITAVAS DE FINAL
<

HOJE

19h30 - Grêmio x Universídad Católica
'

AMANHÃ
21h5Q - Once caldas x Cruzeiro

21h50 - Santos x América

QUINTA-FEIRA (28)4)
19h30 - Penaroí x Internacional

....

21h50 - Fluminense x Ubertad

• COPA DO BRASIL

OITAVAS DE FINAL

JOGOS DE VOLTA
AMANHÃ
19h30 - GrêRlio Prudente x Ceará
21h50 - São Paulo x Goiás

" 21h50 - Horizonte-CE x Flamengo
. 21h50 - Vasco x Náutico

QUINTA-FEIRA (28/4)
19h30 - Caxias x Coritiba

CARIOCA
Ronaldinho é dúvida para tinal

A FPF (Federação Paulista de Futebol) FPF, em função de uma alegação dos alvi
definiu ontem as datas e os locais das se- verdes de que o rivaJ estivessemais acostu-

,

mifinais do Campeonato Paulista de 2011. mado a jogar no estádio. O Palmeiras teve
Palmeiras e Corinthians farão jogo válido a chance de escolher outro local, mas ficou
por uma das semifinais no próximo do-·

-

como mandante da partida no estádio da

mitigo, 1°, às 16h, no estádio do Pacaembu. capital paulista. Na outra chave, São Paulo
Antes da reunião, esta era justamente urna, e Santos disputam vaga para próxima fase
das principais preocupações dos represen- da competição em partida que acontecerá
tantes do Palmeiras e da: coordenação da no sábado, 30, às 16h, no Morumbi.

'\
.

O 'meia-atacante Ronaldinho Gaúcho participação no clássico do fim de semana.

não precisará passar por cirurgia no joe- De acordo com o médico José Luiz Runco,
lho esquerdo, mas mesmo asslm é dúvida Ronaldinho tem apenas urn processo infla-

'

para a final da'Iaça Rio, domingo, contra o .' matório no joelho, que o deixará fora do jog�
Vasco. Ontem, o astro flamenguista fez res- contra o Horizonte, quarta-feira, no Ceará,
sonância magnética no joelho esquerdo, pelas oitavas daCopado Brasil. Por conta das
que apontou não existir necessidade de fortes dores,' ele ficou fora do clássico contra

, ,

operação.'Assim" Ronaldinho realizará fi- o Fluminense, domingo, no Engenhão, ven-
sioterapia nos próximos dias para definir su� .cído pelo Flamengo na disputa de pênaltis.
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Proprietários de
estabelecimentos
comerciais já estão
se preparando para
cumprir a lei Seca. .'

Alei
municipal que proíbe

o consumo de bebidas
alcoólicas

.

de qualquer
graduação em locaispú-

.

blicos de Jaraguá do Sul começaa
ser fiscalizada pela Polícia Militar
neste fim de semana. A legislação,
sancionada em 2008 e regulamen
tada em outubro do ano passado,
começou a valer ontem, mas o

efetivo policial ainda está sendo
insUiúdo sobre conao' realizar o

trabalho de fiscalização.
Enquanto isso, os comercían

tesestão procurando a Prefeitura

Em Guaramirim,
:ocorrências têm
quedada 20%

EnaGuaramirim, o consumo e

comercialização de'bebidas alco
ólicas ena vias públicas já são fis
calízados -desde janeiro de 2008, .'

.

quando lei semelhante passou
a vigorar. Até o ano passado, a

Polícia Militar havia observado
uma redução de cerca de 20%

nas ocorrências relacionadas ao

consumo de álcool, tais corno

embriaguez, lesões corporais e

vias de fato (brigas).

"Acho que a lei ê válida e vai
ajudar a redu�ir: a bagunça
deste""pess

,.
. Ue anda

'bebendo

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 26 de abril de 2011 Seg�rança 19

• Bisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO Terranova Imóveis Ltda., comunica que requereu
junto à FATMA (Fundação do Meio Ambiente) Co
ordenadoria Regional Norte em Joinville SC, Licen
ciamento Ambiental de Prévio ( L.A.P. ), para a ati
vidade de "LOTEAMENTO", com localização à Rua

.'Marechal 'Castelo Branco com esquina Rua Mare-
chal, Hermes,

.

Bairro Centro em Schroeder - Sç,
'pertencente à Matrícul-a trnobüíária 16.666 com área
total de 223.H64,00m2. O prazo para impugnação
junto a FATMA é de 20 dias corridos á 'partir da data

. desta publicação, sendo que o licenciamento será
concedido se atendida a legislação vigente.

para que seja delimitado o espa-
.

opina Bonifácio.
ço público que eles terão direito O comandante do 14°Bata

a usar, já que a lei prevê condi- lhão da Polícia ·Militar, Rogério
ções especiais para alguns casos. Luiz Kumlehn,

'

esclarece que
Pedro da Silva Bonifácio é sócio- quem estiver consumindo be

proprietário de una estabeleci- blda alcoólica-ena local público
mento no Calçadão da rua Ma-não autorizado será notificado.
rechal Deodoro da Fonseca há O mesmo acontecerá cana es-

12 anos e está aguardàndo uma tabelecímento não autorizado.

resposta do Poder Público ao seu O nome da pessoa ou comércio

pedido de autorização para colo- ficará cadastrado na polícia e se
.

carmesas no lado de fora do bar. voltarem a desrespeitar a lei, irá
O comerciante Dirceu Man- responder crímínalmente por de

chen também já procurou a ad-. sobediência; com a pena sendo

ministração municipal, "Acho . convertida ena' serviços comuni

que a lei é válida e vai ajudar a tários, "Nosso objetivo principal é
reduzir'a bagunça deste pessoal diminuir as ocorrências policiais
que anda bebendo pelas ruas.na

. resultantes do consumo de álco

praça} nas "ciclovias. E a delímita- 01 ena locais públicos, geralmen
ção de una espaço para colocar te envolvendo jovens", destaca.
mesas do lado' de fora do bar vai
evitar .que os comerciantes sejam
prejudicados ena seus negócios",

Estabeledmentos comerciais terão que respeitar espaço delimitado

Consumo proibido
Estarão livres da restrição os pátios e esta

cionamentos de estabelecimentos comerciais,
. área externa' de campos de futebol, ginásios de

esporte�, quadras' esportivas públicas, reparti
ções públicas' adjacentes - nestes, a lei diz que
"poderá haver a comercialização e o consumo

de bebidas alcoólicas quando houver evento

realizado pelo Poder Público ou devidamente
autorizado por ele".

. Consumo liberado

BEBI DO LADO DE E T

Comerciantesem
busca deautorízaçâo
Polícia'Militar começa a fiscalizar neste fim de semana

,

.' o consumo de bebidas alcoólicas será proi-
bido em ruas ou vias públicas, calçadas, praças,
ciclovias, via férrea, pontes e viadutos, hall de en
trada de edifícios e estabelecimentos comerciais
conexos à via pública e que não sejam cercados .:
O consumo tambéna será proibido ena pátios e es

. tacionamentos dos estabelecimentos comerciais
e a área externa de campos de futebol, ginásios,
quadras esportivas públicas e adjacências.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATNADO BRASIL- ESTADO DE SANIACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deJaraguá doSul
- Carlos Fabricio Griesbach,Thbelião

.

AvenidaMarechal Deodoro daFonsecan° 1589
'

Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: O9:00h às 18:00h

'.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE PROfFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida cíênciaao respon-.
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a.
contardesta publicação, sendo facultado o direito à-sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS DO PROfES1D:

-

Apontamento: 175382/2011 Sacado: CARREW IMPL RODOVIARIOS IJDA Endereço: RUA ÇOVERNADOR JORGE lA
CERDA SL 02293 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-39Q Credor: BANCO SOFISA SA Portador: BAMBOZZl SOLDAS
ITDAEspécie: DM1- N°Titulo: 11905/D - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 9.360,00.-Vencimento: 12/04/2011

Apontamento: 175486/2011 Sacado: D rrALIA IND COMERCIO DESORVEIES ITD Endereço: RUACAMllD PlCOLLll90
- JARAGUADO SUL-CEP: 89250·000Credor: F M PNEUS lIDA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: NPI9214/6/- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 239,00 - Vencimento: 10/04/2011
-----------------------------_:_---------------_::._--------_-------------_-----------------------------_---------------------------------------

.

Apontamento. 175163/2011 Sacado: DILMAR CESARMAIOCHI Endereço: RUAANGEWMENEL52 - laraguá do Sul-SC
CEP: 89259-610 Credor: COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA lIDAME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 5915001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 37,50 - Vencimento: 10/03/2011

.

Apontalnento: 175284/2011 Sacado: ESTOFADOS RECH IND E COM lIDA Endereço: RUA DA SAUDADE GALPAO 12

233 - CORUPÁ-se - CEP: 89278-000 Credor: AlJENBURG INDTEXTIL lIDA Portador: - Espécie: DM1 - N"Titulo: 54244-
. 01 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 980,04 - Vencimento: 30/03/2011

Apontamento: 175313/2011 Sacado: FLCOMERCIODEALIMENToS ITDAME Endereço: RUA JOAOPlANINCHECK 387
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: KIMYID INDUSTRIAL ITDA EPP Portador: - Espécie: DM1 - N°Titulo: 6716
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 806,39 - Vencimento: 23/12/2010

Apontamento: 175328/2011 Sacado: HEUO TOREVANI Endereço: AVWALDEMAR GRUBBA 3747 - Jaraguã do Sul-SC·
CEP: - Credor: CREDISAFOMENTOMERCANfILITDA Portador: SAN1HINNER IND. ECOM Espécie:DMl-N'Titulo:
034674/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,00 - Vencimento: 09/04/2011

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

Apontamento: 1753_l0/2011 Sacado: JOVINO RlcHÍER JUNIOR Endereço: R-EUSAVOLKMANNMASS 542 JGA 99 - Ja

ragua do Sul-SC - CEP: 89260-642 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO ITDA.Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: C113272/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 335,00 - Vencimento: 16/03/2011

Apontamento: 175309/2011 Sacado: KRP SERVICOSAGRlCOlAS ITDA Endereço: RGENI DE FATIMAZANElADE LIMA

133 - FSfRADANOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254·363 Credor: MECANlCAPIESELFIGÜEIRA lIDAME Porta

dor: - Espécie: DM1- N'Titulo; 1/4421-Motivo: falta depagamentoValor:R$1.042,41-Vencimento: 08/04/2011

Apontamento: 175489/2011 Sacado: MASSA FACll. COM.E FAB. DE PROD. Endereço: LEOPOLDO HANNKE 230 - JA
RAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAli. AGNOL lIDA Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo:
101070/02 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1.087,88 - Vencimento: 01l04/2011
----------------------------------------------------------,-----------------------------------;-----------------------------------------------

Apontamento: 175501/2011 Sacado:SALETEDOSSANTOSSCHNICZ Endereço:PAULO ICRAEMER, 135APTO02 - Iaraguá
do Sul-se - CEP: 89254-520Credor; CLEBERHERNACKI- ME Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 6419 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 208,33 - Vencimento: 10/04i2011
-----------,;---------------_.:.--.-----------------------------------------------------_.:._------------------------------------_------------------

,
.

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 26/04/2011.
Jaraguá do Sul (se), 26 de abril de 2011,

ManoelGustavo Griesbach
TabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 10

O. Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca
de Guaramirim-SC, FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou

dele tiverem conhecimento, que SIDNEI SilVEIRA, CI na 84910929-SESP/

PR, CPF na 030.466.389-14, brasileiro, solteiro, ma io r, industriário, residente e

domiciliado na Rua 441-São Paulo, bairro Caixa D'Água, em Guaramirim,SC,
é devedor dos encargos vencidos e não pagos do contrato de financiamento
imobiliário nO 810740Q00407,'garantido por Alienação Fiduciária, firmado em

10/10/2007, registrado sob rio R-4.:19.755, na matrícula nO 19.755 do Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirirn,SC, referente ao imóvel situ-

,
ado na Rua 441-Sem Nome, lote 82, bairro Caixa D'Água, em ÇJuaramirim,SC,
o valor do encargo, posicionado em 10/04/2011 corresponde a R$3.728,25,
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança
até a data do efetivo pagamento, somando-se também: o (s) encargo (5) que
vencér (em) no prazo deste edital. E como esteja o-mesmo em lugar incerto
e não sabido, não sendo possível intimá-lo pessoalmente, intimo-o pelo pre- ,

.
sente a comparecer a este Cartório de Registro de Imóveis, situado. na Rua
28 de Agosto, 1918, sala 301,30 Andar; Edifício Nexus, em Guaramirim,SC,
onde deverá efetuar a purga do débito acima descriminado, no prazo impror
rogável de 15dias, contados do 3a dia da publicação do presente edital. Fica
cientificado o mesmo de que o não pagamento da referida obrigação no prazo
ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor da credora fiduciária ., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do'
artigo 26, §7° da lei 9.514/97. Guararnirim, 19 de Abril de 2011. ./

Jorge Susumu Seino - Oficial

I "'I.. , f
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20 Tempe

PREVISÃO DO TEMPO

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 26 de abril de 2011

PR D M N

"

O ar frio e seco
ainda mantém o

predomínio de sol em
boa parte do Estado,
com mais nuvens no

litoraJ Norte devido à'
circulação marítima.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
,

MÁX: 23°C

'QUARTA
MíN: 14°C
MÁX: 22°G

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 23°C

SEXTA'

MíN: 15°C
MÁX: 25°C

"

TENDÊNCIA
, Tempo firme e mais
irio em todo o estado

SENSAÇÃO'
Frio intensifica em

toda Santa Catarina .:

,Com a passagem de uma

massa de ar seco e mais frio pelo'
estado, a tendência para asema
na é de tempo firme, sem chuva
significativa longe do litoral, e

com temperaturas mais amenas,
não chegando aos 30°e.

As temperaturas médias se

,guem em queda em toda SantaCa
tarina, assumindo Q. quadro ame

,no com frio durante a madrugada
e início da noite típico do outono.

Ao longo da semana, a tendência é '

que o frio persista até quinta-feira.

.'
Trovoada

'

Ensolarado

.,.,'_'

..

precisa dá pOlíêiar ela 'tem que estar livre.
,�:': t

SacraJ8r1a da
Estado de
.,,'$agOrll.aPública.,
Deflsado Cidadão '

.. ,

,
,
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