
Memória preservada
Apartir do próximo ano, livros

didáticos deverão darmais espaço
à história dos brasileiros que.

participaram da SegundaGuerra
Mundial. O presidente daANVFEB
(Associação Nacional dosVeteranos
da ForçaExpedicionária Brasileira)
de Jaraguá do Sul,AnselmoBertoldi,
afirma quemedida vai permitir que
combatentes sejam lembrados

pelas futuras gerações.

Páginall
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O de tamento
come a funcionar

Unidade localizadano bairro Garibaldi irá abastecer 11 bairros e beneficiar cerca de 70mil pessoas.
EDUARDO MONTECINO

Estrutura, conhecida como Eta Sul, tem capacidade para produzir 160 litros de água por segundo.Obra teve investimento de RS 9milhões,
dos quais RS 6 milhões foram utilizados na construção e os outros RS 3 milhões na implantação de adutora e rede de distribuição.I .

Expectativa é vencer
o Gapivari de Baixo
Depois de dois empates e uma

derrota, ADJ/FME tem partida
fundamental para evolução
do time. Jogo será às 20h, na
Arena Jaraguá, com entrada

gratuita. Página 17

"

Cantora Ana Paula da Silva
'se apresentàem Jaraguá

.

do Sul nesta sexta-feira.

Página8
tAmrzsASs

Promotor se reúne
com as imobiliárias
Alexandre Schmitt dos Santos
defendeu a criação de projetos
urbanos para evitar alagamentos
e deslizamentos e esclareceu
dúvidas dos corretores sobre
o sistema de legalização de
loteamentos. Página 5
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História do Esporte

JoséAú
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
ROlll BRUCH
Sorte ou trabalho?

Nenhum
jogador de futebol treina mais do que o goleiro. A de

dicação extrema transforma o goleiro em exemplo de acui

dade, de senso de colocação e de eficiência. Após a vitória do

Baependi sobre o Dom Pedro II de Corupá em 1954, José'
de Castilho Pinto, locutor esportivo que transmitiu a decisão do

campeonato pela ZYP-9, referiu-se ao guardião baependiano Rolli,
definindo-o, com um goleiro de muita sorte: - "Hoje você estava

impossível, estava pegando tudo. Estava, mesmo, com sorte". E o

jovem goleiro respondeu irônico: - "É, comigo acontece uma coisa

curiosa, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho". A Família -

Rolli nasceu no dia 21 de novembro de 1936, em Jaraguá do Sul; é filho
de Adolfo e Gertrudes Bruch; casou com Joanira Hafermann e o casal
tem quatro filhos: Ivana, Adriana,AnaPaula eAndré Luís; sete netos: Ru
bens, Adolfo, Aline, Gabriel, Júlia, Helena e Rafael.

Escolaridade
Iniciou os estudos no Colégio Marista São Luís em 1945, onde

completou o primário e o curso ginasial; inteligente e estudioso, sem
pre foi omelhor aluno da classe. Mais tarde concluiu o ensino médio.

, Frequentou durante dois anos o Curso de EconomianaUnerj.

Trabalho
Muito cedo começou a trabalhar, aos 14 anos ingressou no Banco

Inco (Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina). Permaneceu
neste estabelecimento bancário' durante onze anos. Aprovado no

concurso do Banco do Brasil passou então a trabalhar ali e, durante
nove anos' exerceu diferentes funções enriquecendo assim seu cabe
dal de conhecimentos em administração e economia. Prevaleceu en
tão, o seu espírito empreendedor, montou negócio próprio: Agência
de automóveis (seis anos), depois optou pelo ramo imobiliário. Hoje

,

é sócio administrador da imobiliária Terranova Imóveis Ltda.

RolIi Bruch recebendo a Medalha Marechal Hermes

Serviço Militar
Rolli prestou serviço militar no 13° BC de Joinville em 1955. Exer

ceu importante função junto ao Comando do Batalhão. Foi alçado
ao posto de Tesoureiro Geral daquela Unidade Militar. Cumprido seu

dever para com a pátria, foi condecorado com a Medalha Marechal
Hermes, honraria esta concedida ao melhor soldado do ano.

No mundo dos esportes
Iniciou as atividades esportivas no Colégio Marista São Luís: fute

bol, ginástica, vôlei e basquete. Em 1950 passou a integrar as catego
rias de base do Baependi. Aos 15 anos assumiu o posto de titular e aos
16 anos foi convocado para a seleção jaraguaense de futebol.

Baependi campeão em 1954 - Em pé: SamirMattar, Haroldo
Ristow, Rolli, Octacílio,Walter Hornburg, Schwedtner, Baloquinho,
Zépi Rocha, Piazera, Arthur Müller, Alfredo Krause e Dr. Murillo
- Agachados: Reiner, Horst, Americano, Jorge Mattar, Schadeck,

Turíbio, Norberto Hafermann e Ivo Bramorski fads

Estilo
Nos anos 50, havia um goleiro espetacular que encantava pelas

acrobacias: Pompéia, goleiro do América (RJ). Era denominado de:

"Super Constellation" e "Ponte-aérea", O Rolli era um estilista adepto
da escola de Pompéia. Não gostava muito de defesas simples. Estili
zava qualquer intervenção; elástico, acrobático, espetacular e, nisto,
se parecia também com o futebol romântico dos anos 50. Transmitia

confiança a seu time e espetáculo ímpar para os torcedores.

Time de Futsal do Banco Inco Vice-campeão do Jogos Incoanos de
1960- Em pé: Rubens Nicoluzzi, Bruno Behling, Uno Voigt e Vicente

Oonini. - Agachdos: Manfred Albus, RolIi e Milton Maiochi

üma goleada histórica
Em 1955, Caxias de Joinville e Baependi disputaram as quartas de

final do Campeonato Estadual em dois jogos "mata-mata". No pri
meiro jogo realizado em nossa cidade (12/1) deu Caxias 4x2 Baepen-
'di. No jogo de volta, em Joinville (23/1), aconteceu amaior goleada da
história do Campeonato Estadual. O Galicho, Campeão Estadual foi
a campo com: Puccini, Hélio, Ivo, Ioel e Gungadin; Hoppe, Euzébio e

Cleuson; Periquito, Juarez eVi. O Baependi alinhou com: Rolli, Piaze
ra, Octacílio, Jorge e Zépi Rocha; Americano,Walter Hornburg e Balo

quinho; Bramorski, Schadeck e Turíbio. Aos cinco minutos do primei
ro tempo, Schadeck sofreu uma contusão e não voltou mais para o

jogo. Naquele tempo não era permitido substituições. O treinador do

Baependi, Júlio Ramos, montou uma retranca. Formou duas linhas
de defensores: uma na intermediária, com quatro jogadores, outra
dentro da própria área, formada por cinco defensores mais o goleiro.
Tornou-se uma aventurapânica e suicida. Era, a um só tempo, cômi
ca e pungente. O time do Caxias inteiro partiu impiedosamente para
o ataque. A defesa azurra foi envolvida, batida e triturada. Assim, o
Galicho construiu o maior placar da história do Campeonato Esta
dual de Futebol: 10xOO. Marcaram para o Caxias: Juarez, seis vezes;

Cleuson, 2 e Vi, 2 gols. O goleiro Rolli do Baependi operou verdadei
ros milagres, impedindo um desastre ainda maior. Foi convidado a

integrar o time do Caxias e aceitou o convite. Passou a treinar e jogar
pelo Galicho. Não teve muitas oportunidades no time principal, pois
Puccini era' o goleiro titular: omelhor de Santa Catarina.

:. '.la •• I a � _ \frI, \� .. "
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Pênaltls e

Histórias
Rolli foi um dos maiores pe

gadores de pênaltis do futebol

regional. Em um jogo Baependi
x Seleto: defendeu uma penali
dade cobrada pelo atacante Lou
rival. Espalmou a bola, porém o

goleiro baependiano foi parar no
fundo da rede. Durante os trei
namentos no Caxias, defendeu
uma penalidade máxima cobra
da pelo craque Juarez: A violên
cia do chute prostrou por terra o

jaraguaense que ficou desacor
dado pormais de 5 minutos.

Futsal
Rolli foi um dos pioneiros do

futsal na região; jogou pelo time
do Banco Inco e pela Associação
Atlética Banco do Brasil. Ao con

trário do que se possa imaginar,
no futsal não jogava no gol. Era
um alaipivô técnico, rápido e

oportunista. Conquistou quatro
vezes o vice-campeonato esta

dual nos Jogos Incoanos.

Jovem ainda
Encerrou abrilhante car

reira futebolística em 1957

para dedicar-se ao trabalho.
Pelo Baependi conquistou o

Jrícampeoirato da Liga Iara
guaense de F.utebol (54, 55

'.

e 56)�' disputou também três

campeonatos estaduais pelo
tínie azurra. Continuou, po
rém, a jogar futsal.

Desafiado
Formou a sua seleção jaragua

ense: Gaulke, . Piazera, Schünke,
Baloquinho e Schwedtner; Walter

Hornburg, Taranto e Oswaldi
nho; Guida Fischer, Jorge Mattar
e Hamilton. Jogariam também
neste 'time: Samir Mattar, Vergun
des Krause, Alídio Floriani, Zico
Rocha, Zépi Rocha, Horst Verch,
Schadeck, Sebastião Ayroso,Mário
Voígt, Horávio, Munga, Francinha,
Velho, Nike e Eti Baloch.

Fica aqui
A homenagem de todos os ja

raguaenses, a você Rolli, do tempo
em que as suas defesas acrobáti
cas, voos salvadores e pontes-aé
reas espetaculares, enfeitaram as

alegres tardes de domingos,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 28 de abril de 2011 Opinião 3

PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Romeo Piazera VictorDanich, RaphaelRocha Lopes,
presidentedaAcijs Júnior, advogado sociólogo professoreadvogado

Paciência: Desenvolva essa virtude!

SercorajQso,se�
ser paciente, poderá
acabar com você.
Serambidoso, sem
ser paciente, poderá
liquidar a carreira mais
promissora, E é sempre
i�possível perseverar

sem paciência.

No
final de semana que passou, algumas

vezes me perguntei: "Sobre que assunto

iria escrever esta semana neste espaço?".
E admito que diante de tantos assuntos

possíveis, não estava encontrando algo que me

motivasse a escrever.

Porém, foi no domingo à noite, quando vi na
mesa do computador na casa da minha namorada,
o livro "O Maior Sucesso do Mundo" de OgMandino,
que encontrei um assunto. Quando peguei o livro,
_perguntei para o irmão daminha namorada de quem
era, foi então que ele me lembrou de que era meu

e que eu tinha emprestado. Para ser

sincero nem lembrava que este livro
estava na casa da minha namorada.
Então comecei a folheá-lo, e foi nesse
momento que meus olhos leram as

palavras que faço questão de partilhar
com os leitores:

_ "Saiba que, quanto mais duradou
ra a paciência, mais certa será a re

compensa. Nenhuma grande realiza

ção existe, que não seja um resultado
do trabalho e da espera pacientes.

A paciência é a chave para a satis

fação, não apenas sua, mas também dos que devem
viver a seu lado.

Compreenda que não pode apressar o sucesso,

como os lírios do campo não podem desabrochar
antes de chegada a estação. Que pirâmide não foi

construída, senão colocando-se uma pedra de
cada vez? Como são pobres aqueles que não têm

paciência! Que ferimento chegaria a cicatrizar, se
não pouco a pouco?

Ser corajoso, sem ser paciente, poderá acabar
com você. Ser ambicioso, sem ser paciente, poderá
liquidar a carreira mais promissora. E é sempre im

possível perseverar sem paciência.
Paciência é poder. Exercite-a para fortalecer seu

espírito, adoçar seu temperamento, reprimir sua ira,
sufocar sua inveja, subjugar seu orgulho, refrear sua
língua, deter sua mão e conduzi-lo, inteiramente, no
devido tempo, à vida que você merece".

Depois de ler' estas palavras, me lembrei da se-

"

guinte história. Há muito tempo, havia um jovem
aprendiz e ummestre na ChinaAntiga, e durante um
diálogo entre os dois, o jovem aprendiz perguntou:

- Mestre, qual é a força que domina a vida?
- Sem dúvida, o amor.
- Esse poder pode resolver qualquer coisa?
- Entre as criaturas humanas, demodo geral, ain-

da existem problemas, alusivos ao amor que deman
dammuito tempo a fim de que se atinja a solução no
campo do entendimento.

Tentando entender as palavras ditas pelo mestre,
o jovem questionou:

- E qual o recurso máximo que nos

garante segurança entre as desarmo
nias que existem no mundo?

-Afé.

"

- Pode a fé ser obtida, de um mo

mento para outro?
- Não é fácil. A confiança racioci

nada reclama edificação vagarosa no

curso dos dias.
- Então mestre, a que fator posso

recorrer, para que eu conserve o âni
mo e a alegria de servir entre os confli
tos da existência?
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-Apaz.
- E a paz surge espontânea?
- Também' não. Ninguém conhece a verdadeira

paz sem trabalho e todo trabalho pede luta.
- Então, Mestre, não existe elemento algum no

mundo que nos assegure benefícios imediatos?
- Existe.
- Onde está esta virtude, se vejo atritos por toda

parte, naTerra?
Omentor fez um gesto de compreensão e disse:
- A única força capaz de proporcionar-nos triun

fos imediatos, em quaisquer setores da vida, é a Força
da Paciência.

Caros leitores, desejo que a cada dia de nos

sa vida, possamos desenvolver e aprimorar esta
virtude. Sejamos pacientes, uns com os outros, e
com certeza, poderemos ver a mudança que isto
trará para nossa vida e para a vida dos que vivem
no nosso lado.

SERViÇO

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

Daniel
Bortholossi, maestro da Orquestra

Filarmônica de Jaraguá do Sul, regeu ontem e

hoje dois concertos no Estado do Ceará. Nesses
dois dias, ele lidera a Orquestra de Câmara Eleazar de
Carvalho em apresentações gratuitas. Hoje o concerto
acontece no Theatro José de Alenc.�r, em Fortaleza.

. ,

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

* telefone (* não serão publicados),

o CORREIO ERROU
Diferente do divulgado na edição
de ontem, na página 8, o nome do
proprietário da empresa Martelinho.'
de Ouro é Euclides Onofre de Lima.

GU MIRIM

Festa da linguiça
Campeira no dia 7

AFestada linguiçaCampeira, organizada
pelaAssociação de Moradores da EstradaVi
cente Bernardes, acontece no dia 7 de maio,
no Salão da Paróquia São Pedro de Alcânta

ra, bairro Cuamíranga, em Guaramirim, No
evento, que começa às 19h, será servido jan
tar, após os participantes poderão aproveitar
as atrações, entre elas o Grupo Boi deMamão
de Guaramirim e baile. Ingressos e informa

ções nos telefones 9652 9899 e 8469 4507.

AVES

Fujama promove
concurso de foto

A Fujama realiza até o dia 23 de se

tembro o concurso de fotografia "Aves em

Foco", destinado a alunos do 4° ano do
Ensino Fundamental ao Ensino Médio de
unidades educacionais, públicas e privadas
de Jaraguá do Sul. A escola vencedora será
a que apresentar o maior número de espé
cies de aves presentes no município, devi
damente identificadas. Informações no site

www.fujama.jaraguadosul.com.br.

JANTAR

Noite de Sopas
no Salão Barg

Nesta sexta-feira, dia 29, a Associação
Recreativa e Cultural Rio da Luz "Salão

Barg" promove a 29a Noite das Sopas e Cre
mes. No dia serão servidas sopas de frango,
gado, lentilha e Schwartzsauer; cremes de

milho, palmito, batata salsa e ervilha; além
de caldo de peixe, aipim frito, etc. Haverá
também venda de cucas. O evento começa
às 19h30, ao custo de R$ 13. Informações
pelo telefone (47) 3370-9795.

MENSJ\l

Jantar do Círculo
Italiano dia .29'

O Círculo Italiano promove nesta sex

ta-feira, dia 29 de abril, seu Jantar Men
sal, com uma homenagem ao Dia das
Mães. O evento acontece na sede social
da entidade (rua dos Imigrantes Italianos,
33, bairro Vila Nova), a partir das 20h. O

ingresso custa R$ 17,50 (adulto) e R$ 10

(infantil). A venda acontece pelo contato

(47) 3275-1492 ou (47) 3370-8636, no ho-
rário das 14h às 19h.

'
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As opções que ainda restalll
Afusão entreDEM e PSDB, com
possível participação também
do PPS, não é tão simples assim
como parece, segundo avaliação
do senadorPaulo Bauer. O
tucano diz que nacionalmente a

situação éainda mais complicada
com clara divisão do que resta
doDEM e com ainda prematuro
entusiasmo entre os tucanos.
Para ele, porém, a alternativa
significaria importantefôlego
para oposição brasileira, que
vive um período de apatia
incomum na história brasileira.
Dos oito anos para cá, o bloco se

sobressaiu apenas no episódio do
mensalão e na votação que deu
fim à CPMEDepois, passou quase
despercebida, não conseguindo
apresentar uma agenda de debate
que interessasse à nação e nem

sequerfoi capaz deminimizar eis
brigas internas para seguir unida.

Tanto oDEMquanto o PSDB
perderam lideranças importantes
para o recém criado PSD, um
partido que tem se mostrado o

porto ideal para quem quer entrar
de carona no governo e usufruir
das benesses que a posição garante.
O sinal de alerta, então, começou
a apitar com mais força, o que
pode servir de empurrão e acabar
com a letargia que vem impedindo
que a oposição desempenhe'o
seu papel, fundamental para a
democracia. Essa é a vontade do

governadorRaimundo Colombo
e das principais lideranças
dos democratas em Santa

Catarina, mas se o projeto
não se concretizar, Colombo
deixou claro nas entrevistas que
concedeu nos últimos dias que
vai seguir para o PSD. O fim do
DEM, então, é questão de dias, no
máximo, de meses.

Convite para licar
o secretário de Educação, Silvio Celeste (PSDB), já foi oficialmente
convidado pela prefeita Cecília Konell (DEM) para continuar no
comando da pasta. "O Silvio foi escolhido por mim. Trabalhou na

campanha desde o início. Mas, a decisão é dele", declarou a prefeita
ontem. O sim ou o não do secretário passa pela mudança de partido.

Votação
, Avotação da emenda à

iÇ' Lei Orgânica que altera o
,

. número de vagas na Câmara
; de Vereadores, e estava
t marcada para próxima
� quinta-feira, foi adiada para
junho" sem dia definido. O

u vereadorAdernar Possamai
•

'(BEM) criticou o fato da
; Casa não apresentar um
.

dia especifico para que 'a

r população seja inf9rmada com
�, antecedência sobre a votação,
� màs optou pela aprovação do
t, requeri�ento que definiu o

f' adiamento da data.

Vai votar
Quem comemorou o adiamanto
foi o vereador Lorival Demathê
(PMDB) que sai de licença por 30
dias na próxima semana e não

participaria da votação sobre o

aumento de vagas na Câmara.
Voto contrário àmudança, Loli
chegou a ser questionado se sua

licença não seria estratégica com
objetivo de facilitar a aprovação
damatéria. Agora deu prova que .

não. Mas Loli voltou a reforçar
que votaria a favor se amudança
fosse para 15 cadeiras, contra
as 19 propostas atualmente. A
alteração da data não deixa de ser
umamanobra para que a opção
intermediária ganhe força.

-
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Núcleo jovem
o deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) participa
hoje de encontro do Núcleo
de Jovens Empreendedores da
Acijs e Apevi, a partir das 19h, no
Cejas. Chiodini palestrará sobre
o tema "Experiências de um
Jovem Político".

Verba
A Câmara aprovou projeto que
prevê repasse de R$ 380 mil da
Prefeitura paramanutenção
das atividades e melhorias na
estrutura física da Polícia Civil.
Os recursos são provenientes de
convênio entre o município e a

corporação.

Maria da Penha PSDB Mulher
A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCI) do
Senado aprovou ontem, em
caráter terminativo, o fim do
direito à suspensão do processo
p�ra acusados de violência ..

\

doméstica, como previa a Lei
Maria da Penha. O projeto agora
segue direto para Câmara dos

Deputados.

A secretária de Educação de
Massaranduba, NiuraDemarchi,
teve o nome aprovado por Paulo
Bauer e pelo presidente do PSDB,
Leonel Pavan, para comandar
a ala feminina do partido em

Santa Catarina. O objetivo é que
a sigla apresente uma nominata
mais cor de rosa já nas próximas
eleiçõesmunicipais.

�

Filiação
A festa que oficializará a filiação
do empresárioAntídio Lunelli no
PMDB de Jaraguá estámarcada
para o dia 21 demaio, coincidindo
com as comemorações pelos 45
anos do partido no Estado. O que
derruba a tese de queAntídio

poderia concorrer emGuaramirim
e abre a disputa pelavaga de
candidato à Prefeitura de Jaraguá
entre ele eMoacir Bertoldi.

SDR
O deputado Carlos Chiodini
esteve ontem com secretário
deArticulação,Antonio Ceron,
acompanhado de outras

lideranças regionais do PMDB.
Foram reivindicar para o partido
o cargo de secretário-adjunto
da Secretaria Regional, também
pleiteado pelo DEM, e algumas
gerencias. Na próxima semana, o
governadorRaimundo Colombo
deve daruma resposta. Será mais
um capítulo da acirrada disputa
pelo poder dentro da SDR.

o senadorPauloBaner (PSDB)
estará emJaraguádoSulneste
sábadopamcerlmôniade
bodas dediamantede urbano
Franzner, fundadordaUrbano
A·• Ã �...:, ....,1 M"'. de ..

*

gromuUtnum� as, ep01S
segUepara ltajaí.Por isso,
nãoestáprevistonenhum

*
. Il*' dcomprmmssopO.uüco . o

1lfJ!6in8'd!Jt"dII, iI.'HiIr't, l'��m li�
�JJ.);' 'U.I- �:I.I-.l.J1U&-"&U"-'

Manual
A Universidade Federal
de Santa Catarina deve

, lançar em junho um
manual para catástrofes,
com orientações para a

população, os governos e a

Defesa Civil. A informação
foi divulgada pela Comissão
de Defesa Civil da -

Assembleia Legislativa.

Papelaria, enibClÚllJBU e eMrilórUr

para alJlca.cI.tre varl'jlr

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

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253
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JARAGUÁ DO SUL .

Uma mudança de cultura e

um trabalho mais intenso
de planejamento das áreas
urbanas, centralizando
dados em uma organização
independente de mandatos

.

políticos.
..._ ssa é a proposta do pro

motor do meio ambiente
Alexandre Schmitt dos

__ Santos, que se reuniu na

manhã de ontem com profis
sionais da Associação das Imo
biliárias de Iaraguá do Sul para
esclarecer aqueles que são, em
sua opinião, os principais pon
tos para evitar que a situação
das enchentes se agrave ainda
mais em Jaraguá do Sul. Segundo
Alexandre, não se pode ignorar
o trabalho emergencial, como a

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 28 de abril de 2011 Geral :5

troca de tubulações por mate

riais maiores, por exemplo - mas

nada pode ser feito da forma ina

dequada e o principal foco do
trabalho precisam ser as modifi

cações amédio e longo prazo.
"No caso dos macadames,

por exemplo. Ele deve ser colo
cado adequadamente, para não

sair na próxima chuva. Já em

relação à drenagem urbana, as

ações não podem ser isoladas, já
que isso só transfere ou aumenta
o problema", explica o promotor.
Segundo ele, há um novo concei
to que vem se popularizando na

Europa e pode também signifi
car uma solução para as cidades
brasileiras: a retenção da água,
que substitui a crença de que dar
maior vasão aos rios quando o

volume de água sobe resolva o

problema do acúmulo.
USe der maior vasão, deixar o

no commenos curvas, por exem

plo, para a água corrermais rápi-

E ME· T

Soluções, só em longo prazo
Promotor defende pesquisa e criação de projetos urbanos com ênfase em áreas alagáveis

do, vai chegar um ponto em que
tudo isso vai se acumular, alguns
quilômetros à frente. Alguém
acaba sofrendo com isso. Assim,
o principal é criar possibilidade
de diminuir o volume antes que
ele chegue aos rios", afirma Ale
xandre. Essa solução poderia ser

alcançada, por exemplo, trocan
do o asfalto das ruas por lajotas
de concreto - o que pode ser fei
to com aquelas que ainda são de
chão batido - e deixando livres
terrenos ao redor das casas para
que a água seja absorvida, ao in
vés de cobrir o jardim com lona e

pedras de brita.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Alexandre também tirou
dúvidas dos corretores sobre
o sistema de legalização de

loteamentos, que atualmente
é bastante simplificado

EDUARDO MONTECINO

Leve a polícia a sério. Não passe trote.

Quando você precisa da polícía, ela tem que estar livre. Secretaria de
Estada de
SegurançaPública e
Befesa doCldadio

www.ssp.sc.gov.br

40% das ligações para o 190 são trotes. Cerca de 90% dessas ligações são feitas por crianças e adolescentes.

Oriente Seus fithos. A segurança das pessoas deve ser tratada com prioridade. Trote no 190 não tem graça.
Governo do B$tado

SANTA CATARINA
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CHARGE
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DO LEITOR

Saudades de um
"amigo" professor

Vivemos
em uma socie

dade em que as pessoas
estão dia após dia rece

bendo como manche
tes notícias de violência de todo
o tipo. Escrevo hoje não para
noticiar mais uma

xou uma lacuna muito grande
no coração daqueles que com ele
conviveram e convivem ainda

hoje. Professores, alunos e fun
cionários da escola sabem ao pé
da letra o significado do que é ter

saudades.
dessas notas, mas

querendo falar de

saudade, palavra
simples com um

significado imenso.
"Le rn b r a n

ç
a

afetuosa a uma

pessoa ausente" e

a nossa lembran

ça nesse momento

está toda voltada
ao querido profes
sor, Horácio Ran

gheti, o qual no dia
13 de abril de 2009
foi mais uma víti
ma da drástica es-

" Nossa comuni
dade

�

escolar está
solidária às famí
lias que perderam'
algum amigo de
forma estúpida e

grosseira, como as

crianças do Estado
do Rio de Janeiro
e outras mais, que
foram lhe tiradas
o direito de viver.
Professor Horácio,
com seu jeito sim

ples de falar, falava
com uma sabedo
ria imensa, seu jei
to encabulado de

Professor
Horácio, com seu

jeito simples de
falar, falava com
uma sabedoria
imensa, seu jeito
encabulado de

olhar, olhava com
determinação,

seu modo simples
de viver, mas
um ótimo pai,
ótimo filho e um

excelente amigo.

"
tatística da violên
cia automobilística causada por
um irresponsável. Há dois anos

nosso amigo deixou de conviver
sua rotina diária de um professor
de História da Escola São Pedro

para estar acamado devido' à
violência sofrida. Costumamos
dizer que professor não é sim

plesmente uma profissão, mas

sim, um sacerdócio, e se hoje me
dediquei a falar de saudades é

porque o professor Horácio dei-

olhar, olhava com determinação,
seu modo simples de viver, mas
um ótimo pai, ótimo filho e um

excelente amigo. Assim era e é o
'

eterno professor Horácio. Sauda
des aqui na escola é o que todos
estão sentindo, e os alunos não

esquecem a palavra que você

sempre se referia a eles, "jovens",
Um grande abraço.

JoséAltair Venturi, professor

EDrTORIAL

Aeroportos
Oministro-chefe

da Casa Civil, Antonio Pa- -balho executado pelo TCU (Tribunal de Contas da
locci, anunciou na terça-feira que o gover- União) - ferramenta que garante a transparência
no vai tentar atrair a iniciativa privada para em relação aos gastos públicos -, decidiu passar o
viabilizar as obras de reforma e ampliação "pepino" para a iniciativa privada.

de aeroportos brasileiros antes

da Copa do Mundo de 2014. A
decisão foi tornada depois que
estudo do Ipea (Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada),
divulgado semana passada,
constatou que as reformas ne

cessárias não ficarão prontas
antes do início da competição.
O mecanismo utilizado será o

regime de concessão. Por esse

modelo, a empresavencedora da
licitação realiza as obras e ganha
o direito de explorar serviços no
aeroporto, como lojas.

No entanto, antes de optar pela privatização,
que sempre foi criticada pelo PT, o governo cogi
tou a possibilidade de flexibilizar as licitações para
tomar as obras mais rápidas. Mas, diante da sen

sação de que o governo pretendia "amarrar" o tra-

Mas, de acordo com o técni
co do Ipea, CarlosÁlvares Cam
pos Neto, nem o investimento

privado terá tempo hábil de
tocar essas obras. Isso porque
é preciso primeiro normatizar
os projetos e depois abrir um

processo licitatório, o que de
manda tempo. Ou seja, nada
será resolvido em curto prazo,
como o governo pretende fazer
a sociedade acreditar.

Todo esse atropelo teria
sido evitado se a atenção ade

quada tivesse sido dada aos ae
roportos no decorrer dos anos, pois a demanda
de passageiros aumentou e a infraestrutura, por
sua vez, permaneceu a mesma. Será difícil, em
poucos meses, resolver um problema que o país
ignorou por décadas.

"Todo esse atropelo
teria sido evita�o se

a atenção adequada
tivesse sido dada
aos aeroportos no
decorrer dos anos,
pois a demanda
de passageiros
aumentouea

infraestrutura, por
sua vez, permaneceu

ii mesma".

DOLErTOR

Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

Convênios
entre órgãos

governamentais e
o CREA-SC poderão
ajudar a mudar a
realidade do nosso

Estado, que já é

destaque na proteção
dos trabalhadores

em geral.

Desde
2003, a Organização Internacional do

Trabalho (OIT) instituiu o dia 28 de abril
como o Dia Mundial da Segurança e Saú
de no Trabalho em homenagem ao grave

acidente ocorrido numa mina dos Estados Uni
dos em 28 de abril de 1969, onde
morreram dezenas de trabalha-

,

dores. Hoje ocorrem cerca de 270
milhões de acidentes no mundo

por ano, os .quaís resultam em

aproximadamente 2,2 milhões de
mortes. Isso se deve única e exclu
sivamente ao descumprimento
das normas básicas de proteção
aos trabalhadores e más condi

ções nos ambientes laborais.
No Brasil, o número de aciden

tes chega a 1,3 milhões, resultando
em aproximadamente 2.500 mor

tes por ano. Segundo a OIT, o Brasil
ocupa hoje o quarto lugar-em nú
mero de acidentes nomundo, atrás
da China, EuA e Rússia. Os aciden-
tes com mortes' no país cresceram nas décadas de

70, 80 e 90, e apartir daí começou a diminuir. Tal fato
se deve ao grande número de profissionais de Segu
rança do Trabalho que fomentaram o mercado e às
técnicas de segurança visando a neutralização e/ou
eliminação dos riscos laborais.

Todavia, os dados voltaram a subir a partir de
2007. O rápido crescimento na economia brasi
leira, bem como o "desmonte" do Ministério do
Trabalho e Emprego da área de saúde e segurança
do trabalho, tirou o foco da fiscalização na prote-

ção dos trabalhadores e centralizou a avaliação no
FGTS e registro em carteira de trabalho nas empre
sas. Com isso, o governo federal deixou de priori
zar a saúde dos trabalhadores nos últimos anos,
aumentando os índices principalmente nas áreas

de Transporte, Armazenamento,
Construção Civil e Comércio.

Por outro lado, o governo
instituiu um novo tipo de fisca

lização que visa a combater a

sonegação (subnotíficação) de
acidentes. Com a introdução do
Nexo Técnico Epidemiológico
(NTEP), os benefícios que antes
eram registrados como não aci-'
dentários passaram a ser identi
ficados como tais.

O Sistema Confea/Crea vem

contribuindo para reduzir as es

tatísticas de acidentes de trabalho

por meio de ações de fiscalização
nos ambientes laborais diversos.
As avaliações são feitas por En

genheiros de Segurança do Trabalho, informan
do aos empresários quais as medidas necessárias

para reduzir, neutralizar ou 'eliminar os riscos físi
cos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômi
coso Convênios entre órgãos governamentais e o

CREA-SC poderão ajudar a mudar a realidade do
nosso Estado, que já é destaque na proteção dos
trabalhadores em geral.

"

"

Eng. Agr. e Sego Trab. Nelton LuizBaú Coord. da
Câmara de Eng. Sego Trab. do CREA-SCCoord.

Nacionaldas Câmaras de Eng. Sego Trab. do CONFEA

'I J
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o causadúvidas
Aceno do governador Raimundo Colombo tem reflexo direto em Jaraguá

Presidente do DEM de Jaraguá, do Sul, Carione Pavanello, disse que vai apoiar o governador Raimundo Colombo independente da decisão

JARAGUÁ DO SUL

A possível fusão entre
PSDB e DEM ou então a

filiação do governador
Raimundo Colombo (DEM)
ao PSD, sigla criada pelo
prefeito paulista, Gilberto
Kassab (ex-DEM), provoca
debate entre as lideranças
políticas do município.

[]
demistas declararam apoio
o governador independen
e do veredicto final. Porém,
les afirmam que a migra

ção de Colombo para o PSD seria a

melhor escolha para os democratas

jaraguaenses. Desde que o sena

dor Paulo Bauer (PSDB) bateu o

martelo a favor da manutenção de
Lio Tironi como secretário de De

senvolvimento Regional, a relação
entre DEM e PSDB se tomou cada
vez'mais espinhosa. A decisão de
Colombo pode ser anunciada nas

próximas semanas.
O presidente do DEM de Ia

raguá, Carione Pavanello, afirma
que a fusão entre os partidos não
fará diferença na prática, pelo
menos na região. "Mesmo com a

fusão, o PSDB continuará sendo

coadjuvante, o DEM é o partido
mais forte. A situação do DEM de

Jaraguá é tranquila. Temos a can
didata Cecília Konell à reeleição
em 2012, enquanto eles não têm
nomes para comandar a Prefei
tura. Nós (democratas) vamos

continuarmandando", alfinetou.

Líder de governo na Câmara, o
vereadorAdemarPossamai (DEM)
disse que simpatiza com a possi
bilidade de ir para o PSD. Entre

tanto, o parlamentar demonstrou
preocupação quanto ao Fundo
Partidário repassado pelo gover
no federal para as legendas, pois o
PSD ainda precisa serformalizado
junto ao TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) até outubro - um ano

antes do pleito eleitoral de 2012.

Kassab chegou a pedir apoio pu
blicamente aos empresários para
financiar as futuras despesas do
recém criado partido.

Ainda na leitura de Possamai, a
migração de Colombo para o PSD
vai reforçar a coristrução de um

novo bloco de partidos políticos no
país. liA intenção é que se formeuma
nova estrutura de oposição no sen

tido demelhor fiscalizar o governo",
explicou. Porém, Kassab demons
trou que pretende estar alinhado
com o governo da petista Dilma
Rousseff. Essa aproximação entre

PT e PSD não seráproblemapara os
políticos da atual linha seguida pelo
DEM, segundo o vereador.

Já os tucanos jaraguanenses
preferem olhar o cenário com cau

tela.. Antes de se manifestar sobre
a possível fusão entre os partidos,
a presidente do PSDB de Jaraguá,
Isaura Maria da Luz, disse que quer
saber o posicionamento da cúpula
nacional. No entanto, ela adiantou
o debate sobre o assunto com a di
retoria da 'sigla ontem à noite.

• Daiana Constantino
.

daianac@ocorreiodopovo.com.br

Vereador questiona se PSD contará com Fundo Partidário para 2012

A sigla lançada por Gilberto Kassab não é tão nova assim.
No período de redemocratização do país, Getúlio Vargas criou
o PSD (partido Social Democrático) - considerado o partido
'dos grandes proprietários rurais e das oligarquias, extinto em

1965, pela ditaduramilitai, Em março, o prefeito "de São Paulo,
" Gil}?eIto Kassab, fotrualizp.p a saída pele DEM"i octatas) e

". ff
.

'. f' ... "'," ,J", .,

'

,.' i:i:j'l,p' ,

"

'0":'.'
,'I

anuríêióir criação tio PSD�'<Atê agora não ficou c aro que posf
.ção será adotada pela sigla.

'

Política 7

Fusão entre
partidos não
agrada prefeita

A prefeita Cecília Ko-
. nell (DEM) afirmou que
respeitará a decisão do

governador Raimundo Co
lombo. Mas quanto à fusão
entre PSDB e DEM, ela não
demonstra animação. Isso
porque, segundo ela, o go
verno municipal passa por
um momento político difí
cil, justamente pelos atri

tos com os tucanos.

Cecília diz que, no
momento, está
concentrada na

negociação dos 21
cargos comissionados
comandados pelo
PSDB na Prefeitura.

Cecília diz que está
concentrada nos trabalhos
'de negociação da manu

tenção de alguns dos 21

cargos comissionados co

mandados pelo PSDB na

Prefeitura. Por. enquanto,
nem todos entregaram
suas funções para a ad

ministração. Cecília está
conversando com os pro
fissionais e revendo o caso

daqueles que têm interes
se em trabalhar para os de
mocratas.

O vereador José Ozório
de Ávila, conhecido como

Zé da Farmácia, apoia a

postura da prefeita. O par
lamentar também não de
monstra interesse na fusão
entre PSDB e DEM.

r------�-----

- j SUCESSO DE VENDAS O UVRO

1 CAMPEÕES PARA SEMPRE

!
I
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Adquh'nu as üUJmas unidades na
Bpa"nr.}i�i e UVI�m1ia do Pedrinho.'
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Beatriz Sasse 4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br

A cantoraAna Paula da Silva se apresenta nesta sexta - feira, de forma
intimista, às 21 horas, no Ferrazza Café & Bar. Ela está em meio à
nova turnê por Santa Catarina com Chico Saraiva, que chegará em
Jaraguá em junho, prestes a realizar uma excursão àArgentina para
divulgar seu novo CD "Pé de Crioula" e pré-selecionada ao Prêmio
de Música Brasileira (www.premiodemusica.com.br/novosite) com
seu "Aos de Casa". Além disso Ana Paula é entrevistada da revista
Blush! deste mês que está nas bancas. Música de qualidade. Não
percam! Fica naMarechal Deodoro, 860. Reservas: 3371-6836.

Cultura
Confira a programação cultural deste fim de semana no Sesc de

Jaraguá. Quinta - 20h - O Oitavo Dia (Cinema) - Livre. Sexta - 2011
- O Fundo do Coração (Cinema) -14 anos. Sábado - 20h - Uma Mu
lher Sob Influência (Cinema) - Livre. Para mais informações acesse

http.r/blogs.sesc-sc.corn.br /cultura.
ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Claudemir Lescowicz está de
aniversário nesta sexta-feira e

recebe os parabéns dos amigos,
familiares e em especial da

mulher Rosmara K. Lescowicz

ELTON MELCHIORETIO/[)IVULGAÇÃO

Mayla Larsen em noite no

Armazém Pub, em Massaranduba

ELTON MELCHIORETIO/DIVULGAÇÃO

Morgana Brayer e avidson Quadros
curtindo o Armazém Pub

Marcio Françosi da Silva e Janaina Ferreira
ao som de rock no Espaço do Oca

MARCEL? ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Sidi Kressin no happy hour do
Madalena Chopp & Cozinha

Na Seven Choperia, Angela Bona eMorgana
Baruffi, no show do grupo Simbora

ELTON MELCHIORETIO/DIVULGAÇÃO

Deise Kaiser e Marcos Freiberger na
Sexta Universitária, da Seven Choperia

ZUM SCH1AUeH
Balada eletrônica Fire Friday!

Com D:Js Igor limai Dan Mueller
e Thiado Pinter, a partir das
22h30. Ingressos somente na

hora a R$ 12 eles e R$ 7 elas.

lONDON PUB
Irreverência e bom humor

com show de Mamonas Cover.

Ingressos somente na hora:
R$ 15 eles e, R$ 5 elas.

ESPAÇO DO OCA
ACIDC Cover com a banda Alta
Voltagem e para abrir a noite
Retirantes. Ingressos a R$ 5 elas
e R$ 1 O-eles. Início às 23 horas .

.

ueo BAR
Som do DJ Diego tocando muito
house pra galera. Comprando
uma Smirnoff (litro) você

leva outro de graça.

SEVEN eHOPERIA (Guaramirim)
Sertanejo inédito com Everton &
Murilo e mais DJs residentes:

ÃRMAZÉM PUB (Mas$aranduba)
Festa Best Friends com

Nilton Cesar & Mateus e mais
DJ William Colle (house).

Elas não pagam até meia noite
e eles pagam RS 15 .

•
'

GONTATOS e OUTSAS'OPÇÕES
lONDO'N • 3055-00651IoF1doojaragua.com.br

BIERHAUS. 3275-486619198-:0515
SA�RAMENTUMPUB· 337&1727,ou 8832-1524
ARRIB,A. 3371-1160 1 arríbamexicat:lbar,eomjbr
MAPALEI)!AÇflOPE EC02n\n�A·3055-3058

KANTAN lOUNGE. 33711584
tUM SCHlAUCH ·.�376-4822

MOVlNG UPMUS,e elua�885e-8389
SEVEN CHOPER1A • 99H·4497,c>u 9106-9982 ,.

,

MR. 8EEf.,3275-22301 @mtbeeflar'
ESfAÇODaOCA • 3370�9160:

AQEGAAlhOSOMENEZES· 3370-0220
� <ll(ORERI� BAR· 3275-1322

ARMAZÉMPoUB· 9214'-7449
CHOPERtASeONDJDINHO· 3373-) 299

.

'CACH�ÇAR'A ÁGUA DOCE· 337} -89�2
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Nova unidade entra
em funcionamento
Estação de Tratamento de Água vai beneficiar 11 bairros
Próximo do aniversário
de 135 anos, Jaraguá
do Sul vai ganhar um
presente que promete
solucionar os problemas
de falta de água pelos
próximos oito ou dez anos.

Começou
a funcionar, na úl

tima terça-feira, a Estação
de Tratamento Sul, que vai

, abastecer 11 bairros, bene-
ficiando cerca de 70mil pessoas, o

que representa 35% da população.
A nova estação, instalada no

bairro Garibaldi, terá capacidade
para produzir 160 litros de água
por segundo, equivalente a 13 mi
lhões de litros por dia. O investi
mento total foi de R$ 9 milhões e

'saiu do caixa do próprio Samae.
Cerca de R$ 6 milhões foram uti
lizados na construção da estação e

os outros R$ 3 milhões na implan
tação de adutora e rede de distri

buição. "A população dos lugares
mais altos estavam sofrendo. O
maior benefício será ter água na

torneira', comemora o diretor. A

construção da unidade começou
em junho de 2009.

Mesmo que a nova estação

amenize os problemas de falta de

água na cidade, o diretorpresiden
te do Samae, Isair Maser, garante
que outra 'estação ainda maior
será construída nos próximos dez
anos. ''A cidade está crescendo
muito rápido, vamos precisar de
mais uma estação logo", prevêMa
ser. Segundo ele, a nova estação,
que será inaugurada oficialmente
em julho, representa apenas um
conforto momentâneo, por isso a

necessidade de suprir a demanda
que aumentará em breve.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

Estação localizada no Garibaldi teve investimento de R$ 9 milhões e atenderá em torno de 70 mil pessoas
,_

Moradora está
otimista com
entrega da obra

Sofrendo há um bom com a

falta de água, a diarista Elisabe
te AparecidaWurs, moradora do
bairro Jaraguá 84, vê com oti
mismo o início das atividades da
ETA Sul. Os problemas causados

pela falta de abastecimento eram,

inúmeros, pois ficava impossibi
litada de lavar roupa e preparar
as netas para ir à escola. "Chega
mos a ficar cinco dias sem água.
Acho que agora vai melhorar",
diz a diarista. O Samae alerta que
devido às mudanças no abaste
cimento de água poderá causar

alguns transtornos, como rom

pimento na. rede, pois a pressão
será ampliada. Porém, os con

sertos necessários já estão sendo

providenciados.

Geral 9

Usina de açaí pode começar
a produzir a partir de maio

JARAGUÁ DO SUL
A unidade de processamento

do fruto da palmeira juçara, que
dá o fruto do açaí, pode entrar

em funcionamento em meados
de maio, quando está prevista a

entrega dos novos equipamen
tos adquiridos pelos agricultores
jaraguaenses. A informação é do

inspetor Agropecuário, da Secre
taria do Desenvolvimento Rural e

Agricultura, Daniel Peach, acres

centando que R$ 50 mil é o inves
timento feito na compra das má

quinas necessárias para adaptar
as instalações da antiga usina de
leite, no Garibaldi ., desativada há
nove meses - à sua nova função.

De acordo com Peach, os equi
pamentos não utilizados serão
desmontados e armazenados para
projetos futuros. Ele informa que
a documentação para registro do
estabelecimento de polpas e be
bidas está no Ministério da Agri
cultura Pecuária e Abastecimento
e deve ser aprovada nos próximos
dias. Também já foi constituído o

Condomínio dos Produtores Ru
rais de Jaraguá do Sul para, junto
com. a Copajas (Cooperativa de

Produção Agropecuária de Jara-.
guá do Sul), gerenciar a unidade
de processamento do fruto da pal
meira juçara.

"Os produtores já estão organi
zados e preparados para fornecer
os frutos", salienta Peach. O resul
tado será a produção da polpa do

açaí, que será vendida para algu
mas empresas, Prefeitura de Iara
guá do Sul e ainda será aproveitada
por programas do Governo Federal.

No início, a expectativa é de que
aunidadeproduza cerca de 500 qui
los diários de polpa. "Como o açaí
nunca foi explorado na região, é di
fícilprecisar o volume daprodução",
explica Peach. O período de pico da
safra é entremaio e agosto. No perí
odo de entressafra, o objetivo é pro
duzir polpa de maracujá e goiaba,
que têm tradição na região.

De acordo com o inspetor, há
muito açaí a ser descoberto, que
está' escondido no mato. "Muita

gente tem e não sabe, mas com

essa iniciativa, as pessoas vãopas
sar a cuidar mais do fruto", acre
dita. Produtores de Pomerode e

Corupá também já demonstraram
interesse pela iniciativa.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SAND\.CATARINA

.

Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - ChristalngeHilleWagner, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário deFuncionamento: 8h às 12h e 13h30 às 18h

.,

EDfIALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos q�e VIrem o pre�ente edit�, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os deve?ores m�ados ayar1J.r da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde la, quanto a possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto corresponden�e. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceItar(e�), ou pagar(em) ser(em) d:sconheCl,das, sua localização incerta, ignorada ou inacessível. ou for(em) residente(s)
ou donuciliada(s) fora da CircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do C�CGJ.

Protocolo: 14910 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE CELUlARES

BANDE_!RA lTDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 6770002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por

lodi�açao_A�resentante: BANC� SANTANpE� G!RASIL) SA. DataVencimento: 10/03/2011 Valor: 47,33 Liquidação após
a mnmaçao: R$10,85, Conduçao: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15114 Cedente: COMERCIO
DECELl!lMES BANI?ElRAUDAME CNPJ: 10.722,871/0001-72 Número do Título: 4754003 Espécie: Duplicata deVenda
M�rau:.til po� Indicaçao�presentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Data Vencimento: 15/03/2011 Valor: 65,60 li
qwdaçao apos amnmaçao: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
------------------------------------------------- -

Protocolo: 15139 Sacado: DJONE LUIS BÃCHMANN-êpF:-Õ�3��;O.-��9:;;2----C;;d�-���;-êoOPERATIVÃREGioNÃLAGRO-
PECU�V� DO ITAJAl CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00177401 Espécie: Duplicata deVendaMercan- '

til por lodicayao�pres�nt�te: B�CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/04/2011 Valor:

3.506,04liqwdaçao apos a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 33,30,Edital: R$ 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------_------

Protocolo: 14656 Sacado: GUARA NAlITICA COMERCIO UDA CNPJ: 10.842.348/0001�80-C;;d����:-S-UiPESCÃ-MACRÕ
AJACADO UDA CNPJ: 01.698.697/0001-89 Número do Título: 810B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: �ANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 30/03/2011 Valor: 484,40 Liquidação
após amtunaçao: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Proto��I��-i�i�6-&;��d�:-jAiRO-ANTONíO-CPF:-o;;i�326:54;;�;9-C�d��t�:-CiAUD-IOMiRoViZõTO-N��;�-d�-Tí��:
03/72 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASIL SA. - BANCO MUIJIPW
Data Vencimento: 10/04/2011 Valor: 255,00 liquidação após a intimação: R$ 1085 Condução: R$ 500 Diligência; R$
21,70, Edital: R$15,00

.

' , , ,

P;�����i��-i�i;o��d��iAUREciR-PEREiRAcPF;-õ26,868.�69�45----C�d����:COOPERATNAREGIONÃLAGROPECU-
�V� DO ITAJAl CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00253301 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por

�di'?lça� Apre,sen��te: B�CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 15/04/2011 Valor: 4.000,00
liqwdaçao apos amtunaçao: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
-----------------------------------

Protocolo: 15108 Sacado: NIVAillosiLvÃ-ROCHA-&ciA-crDÃ-ME-CNPJ;-Õ8.3�9�i-�iioooi�26-a;d����;-DOMINUS-CO-
MERCI� DE AU!M�IO UDA CNPJ: 11.052.259/0001-00 Número do Título: 001866/2-1 Espécie: Duplicata de Venda

�er�tily�r lodicaçaoApres�ntante: ITAI..!�ANCO SADat�Vencimento: 04/04/2011 Valor: 688,65 liquidação após
aíntímação: R$10,85, Conduçao: R$ 5,00,Diligência R$ 21,70, EditaI:R$15,00Protocolo: 15155 Cedente:VAUNEACESSO
RIOS lTDAEPP CNPJ: 10.145.401/0001-93 Número doTítulo: 3834/ -2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:� EC?NOMI� F�DERALData�encimento: 12/04/2011 Valor: 165,37 liquidação após a intimação:
R$10,85, Conduçao: R$ J,OO, Diligência: R$ 21,70, EditaI: R$ 15,00 Protocolo: 14733 Cedente: DOMINUS COMERCIO DE

�lTh?NIO lTDA CNPJ: 1 L052,259/0001-00Número doTítulo: 00191811-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In

dicaçao Apresent�te: ITAU���O SA DataV�ncimento: 21/03/2011 Valor: 691,39 liquidação após a intimação:
R$1O,85, Conduçao: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, EditaI: R$ 15,00 Protocolo: 14734 Cedente: DOMINUS COMERCIO DE

AlH�INIO lTDA,CNPJ: lL052.259/ooo1-00Número doTítulo: 001866/1-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicaçao Apresent�te: ITAU���O SA DataV�ncimento: 21/03/2011 Valor: 707,24 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Conduçao: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, EditaI: R$ 15,00 Protocolo: 14991 Cedente: DOMINUS COMERCIO DE

��IO LIDACNPJ: lL052.259/ooo1-00 Número doTítulo: 001965/1-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por 10-
dicaçaoApresentante: ITAUUNIBANCO SADataVencimento: 31/03/2011 Valor: 119 49liquidação após'a intimação' R$
10,85, Condução: R$5,00, Diligência: R$21,70, Edital: R$15,OO

' .

P;�����i��-i5i54-S���d�:-P;muCrA-DEUMA-CPF:-Õ�3�9-;2:3�;;�52----C;;d����;-RONCHi-iNDuSTRiAE-COMERêioDÊ
��IRASUDA - EPP CNPJ: 09.308.535/0001-07 Número do Título: 2402 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In

?ic_açao_Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/04/2011 Valor: 1.560,00 liquidação após a

íntímação: R$10,85, Condução: R$ 7,20, Díligênda: R$ 33,30, EditaI: R$15,00

������i��-i�õ�8s��d��RãiA-ioo�-spoRTFSiIDÃ-CNPJ;-õ6:22i:3i-4iOOÕ-i�õ9-(;d����:ORGÃNíZAÇOFS-H.-GOR-
GES lTDACNPJ: 72.296.726/0001-24 Numero doTítulo: 3915-U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
�e�tant�: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 12/04/2011 Valor: 375,00 Liquidação após a
mtunaçao: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, EditaI: R$15,00

.

-._--------_-----------

Protocolo: 15148 �����-võiM-�S-CHÃVFS-CPF�7Õi-.64i�699�2Õ-----C;;d����;-DITAüA-GRANITOS-WA-CNPj:
02,997.899/0001-94 Numero do Titulo: C�F 000030/ Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante:
�ECONOM_I0 F�DERALDataVencimento: 10/04/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10 85 Con-
duçao: R$ 5,00, Diligência; R$ 21,70, EditaI: R$ 15,00

' ,

Guaramirim, 28 de abril de 201 L
Christa loge HilleWagner, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nas salas de aula, reformas emergenciais foram concluídas

E. I�

Estudantes não
voltam às aulas
.nesta semana
Vigilânciamanteve interdição porque
obras .na cozinha não ficaram prontas
GUARAMIRIM

Mais uma vez o prazo
para início das aulas na

Escola Lauro Zimmermann
foram adiados. Agora, a
previsão é para a próxima
segunda-feira.

Fiscais
da Vigilância Sanitá

ria estiveram ontem na es

cola e mantiveram a inter

dição, pois a cozinha que
está sendo improvisada 'ainda não
ficou pronta. O último prazo dado .

garantia o reinício das aulas para
hoje. Já as outras solicitações da

Vigilância foram atendidas. A sala
de informática está com piso de
cerâmica e o gás foi instalado cor

retamente. O empecilho continua
sendo a cozinha, mas a gerente re
gional de educação, Deni Rateke,
garante que as obras terminam

hoje e as aulas começam na pró-

.

xima segunda-feira. liA cozinha só
estará pronta quando puder cozi
nhar feijão", brinca a gerente, se re
ferindo ao pedido dos alunos, que
pedem feijão namerenda.

Deni insiste em afirmar que a

escola n�ro precisava ter sido in

terditada, pois estava em perfeitas
condições e as obra poderiam ser

realizadas em paralelo às aulas.

''Algumas pessoas criaram essa si

tuação.A alimentação era adequa
da. Há 527 crianças que precisam
ter aula", lamenta.

Em relação às aulas perdi
das, tanto Deni, quanto o diretor,
Ronaldo Guerra, garantem que
serão repostas. Os dias que fo
ram perdidos no começo do ano

começarão a ser recuperados no
dia 7 de maio. Porém, ainda não
há data para repor os últimos
nove dias que as crianças passa
ram longe da sala de aula.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Conforme havia prome
tido na semana passada, a
presidente da Associação
de Pais e Professores. Ma
ria Inês dos Santos, juntou
uma comitiva, formada por
outras professoras e vere

adores de Guaramirim, e

foi à Assembléia Legisla
tiva pedir o apoio dos de

putados. Recebida pelos
deputados Dirceu Dresch,
Sargento Amauri SO<lT€S e

. pelo :Rromotor do Tribu
nal de Contas, a comitiva
ouviu algumas promessas,
De acordo com, texto assi
nado por Maria, será soli
citado que a Comissão de
Educação visite a Escola
e que a Corregedoria do
Ministério Público .ana

lise 'a situação do Termo
,

de Ajuste de Conduta fir
mado com a SDR (Secre
taria de Desenvolvimento

Regional). A gerente Deni
" Rateke disse que.. aguarda
a visita dos representantes
da Secretaria de EduçaçãO." ,,�'" "i,l

"

"Gomo Conquistar e Manter
Clientes" hoje à noite na Scar
Hoje, às 20h, no Grande Te

atro da Scar, o renomeado pa
lestrante Daniel Godri, falará ao

. público da região sobre Como

Conquistar e Manter Clientes. O
evento é voltado principalmente
para profissionais das áreas de
atendimento e vendas, preocu
pados em atingir ou superar os

próprios resultados.
Durante a apresentação, Go

dri utiliza-se da metáfora de que
todos nós quando nascemos,
recebemos uma escada para po
dermos "subir na vida". O pales
trante questiona os presentes so
bre o que eles têm feito com esta

escada, motivando assim, o públi
co a enfrentar seus desafios e se

destacar nomundo dos negócios.

Godri é um dos palestrantes
motivacionais mais requisitados
do país e treinou inúmeras equi
pes de vendas brasileiras e tam

bém em países como Alemanha,
México, Estados Unidos eUruguai.

Além disso, é autor do livro

"Conquistar e manter Clientes",
best-seller com mais de 500 mil li
vros vendidos no Brasil e exterior.
É considerado pela Revista Veja, o
lo lugar no ranking brasileiro das
estrelas que mais brilham no pal
co no mercado de palestras.

Os ingressos para a palestra
podem ser adquiridos na secreta

ria da Scar e no posto Mime Ma�

triz. Ingressos antecipados custam
R$ 70 e o pacote com dez ingressos
fica por R$ 65 a unidade.

DIVULGAÇÃO

Godri é um dos palestrantes motivacionais mais requisitados do país

WEG S.A.I Companhia Aberta 1 NIRE nO 42.300.012.2031 CNPJ/MF: nO 84.429.695/0001-11
ANUNCIO DE PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES

'

Jaraguá do Sul (SC) 26 de abril de 2011 -AWEG SA (Bovespa: WEGE3 / OTC: WEGZY), de acordo com

a Instrução CVM nO 358/02 e o artigo 157 da Lei n° 6.404/76, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou a

aquisição de até 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, em conformidade
com o disposto na Instrução CVM nO 10/80 e de acordo com as seguintes condições ("Plano de Recompra"):
• O objetivo do Plano de Recompra é o de suportar o do Plano de Opção de Compra deAções da Companhia;
• A quantidade de ações em circulação é de 211.102.548 (duzentos e onze milhões, cento e dois mil,
quinhentos e quarenta e oito) ações; • O limite de ações a ser adquirido pela Companhia, de 500.000

(quinhentas mil) ações ordinárias, representa 0,2% do total de ações em circulação; • O prazo máximo para
a aquisição de ações da Companhia no âmbito do Plano de Recompra é o dia 26 de abril de 2012 (365
dias), cabendo à Diretoria definir as datas em que à recompra será efetivamente executada.• As ações
adquiridas no âmbito do Plano de Recompra de Ações serão mantidas em tesouraria para a utilização
no atendimento ao exercício das opções de compra de ações pelos beneficiários do Plano de Opção de

Compra de Ações da Companhia ou posterior cancelamento ou alienação; • As operações de aquisição
serão realizadas com a intermediação do Bradesco SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com
sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Avenida Paulista, 1.450, 7° andar, inscrita no CNPJ/MF
sob o n 61.855.045/0001-32. Laurence Beltrão Gomes - Diretor de Finanças e Relações com Investidores

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



informação foi anunciada
ontem pelos integrantes
da ANVFEB (Associação
Nacional dos Veteranos da

Força Expedicionária Brasileira) de

Iaraguá do Sul, durante entrevista co
letiva na Fundação Cultural, na ma

nhã de ontem.Amedida foi aprovada
pelo Conselho Estadual de Educação
no dia 11 de abril e pela Câmara dos

Deputados no dia 19 - coincidente
mente, Dia do Exército.

O secretário executivo daANVFEB/

JS, Ivo Kretzer, informa que os livros
devem incluir temas vinculados à

participação do Brasil na Segunda
Guerra Mundial, que contou com

combatentes da região. Intitulado "A

Participação do Brasil na Construção
da paz Mundial", o tema deve fazer

parte das obras de História Contem

porânea direcionadas a alunos do
8° e 9° ano do ensino fundamental e
do ensino médio da rede pública de
todo o Estado. Também deve haver
uma negociação entre a Secretaria de
Estado da Educação e as escolas par
ticulares, para definir qual material
será usado na grade curricular.

Conforme Kretzer, ainda não se

sabe quando o tema passará a fazer

parte dos currículos escolares - pois
isso depende do cronograma das

editoras, mas a expectativa é de isso

aconteça a partir do próximo ano.

Ele lembra que a ANVFEB havia
encaminhado a sugestão aos gover
nos estaduais e ao então presidente
Lula em novembro do, ano passa
do, após o 22° Encontro Nacional
da FEB, em Jaraguá do Sul. Na opi
nião dele, a população sabe muito

pouco sobre as ações militares dos
brasileiros e esse conhecimento
merece ser difundido e preservado.
"Nós percebemos que é possívelle
var a história adiante sem a memó
ria viva dos veteranos. A história da

guerra é assustadora, mas é por isso

que tem de ser lembrada", avaliou.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br
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"
Percebemos que
é possível levar a
história adiante

,. .

sem a memoria viva

dos veteranos.
IVOKRETlER

"
EDUARDO MONTECINO

Para Anselmo Bertoldi, ex-pardioleiro na Segunda Guerra Mundia.l, material didático sobre a história da FEB é. uma "conquista"

ANVfEB DIVULGA CALENDÁRIO DE EVENTOS NA REGIÃO

Veterano relembra batalha
Uma conquista, mesmo que

tardia. É assim que o presidente
da ANVFEB, Anselmo Bertoldi,
avalia a inclusão da história da
FEB nos livros escolares. Aos 91

anos, o ex-pardioleiro (respon
sável pelo transporte dos feri
dos para a enfermaria) lembra
da tomada de Monte Castelo,
na Itália, durante a Segunda
Guerra Mundial, que durou de
1939 a 1945 e deixou mais de 70
milhões de mortos. O Brasil foi
o único país daAmérica do Sul a
participar ativamente da guer
ra, lutando contra os alemães

junto aos países aliados.
"Fui convocado em 1942, e

em 1943 embarquei para o front
com o segundo escalão da FEB,
no 11° Batalhão de Infantaria.
Servi na linha de frente junto
com os amencanos, que sem

pre nos davam os setores mais

perigosos", relembrou Bertoldi.
Atuando' como pardioleiro, o

pracinha precisava atender to
dos os feridos, fossem eles ami-

gos ou inimigos.
"Nós fizemos quatro tenta

tivas de tomar Monte Castelo
antes de conseguir expulsar os
alemães. Em Montese, vendo

que era impossível e uma co

vardia combater um inimigo in
defeso, nós pedimos a sua ren

dição A grande honra da FEB
foi ter capturado aqueles 14mil

alemães", rememorou ele, que
hoje tem quatro filhos, oito ne

tos e quatro bisnetos.
No total, 97 veteranos se fi

xaram no Vale do Itapocu desde
1944, mas apenas sete ainda es

tão vivos. Um deles é Fridolino
Irineu Kretzer, que é pai do se

cretário executivo da ANVFEB"
Ivo Kretzer.

CALENDÁRIO DE
EVENTOS

AANVFEB também divulgou
ontem os eventos que irá parti
cipar no município no próximo

mês. Um deles é a abertura da

apresentação da Banda Sinfô
nica do Corpo de Fuzileiros Na
vais, no próximo dia 5, às 19h,
na Scar. O outro evento será a

sessão cívica no dia 7 de maio,

na Fundação Cultural e Praça
do Expedicionário, em home

nagem ao Dia da Vitória (que
é comemorado em 8 de maio,
data histórica do fim da Segun
da GuerraMundial, em 1945).
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Memória dos pracinhas
ganham novas páginas
Participação dos brasileiros na guerra deve fazer parte dos livros escolares
JARAGUÁ DO SUL

Sessenta e seis anos após
o fim da Segunda Guerra
Mundial, o currículo escolar
de Santa Catarina finalmente
incluirá a história da FEB

(Força Expedicionária
Brasileira) .
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Mercado Regional

Lourival Kàisten

Cursos profissionalizantes
Embora os detalhes do evento ainda esteja sendo

ultimados, a datajá estáescolhida: 11/09/11. Trata-se
de um "Sábado Legal" e seráuma iniciativa do CMTE
- Conselho Municipal de Trabalho e Emprego - que
já conta com o apoio daABRH. Acontecerá na praça
Ângelo Piazera e o objetivo é disponibilizar para to
dosos cidadãos - especialmente os jovens - conheci
mentos amplos sobre a variedade de cursos técnicos
oferecidas pelas instituições da cidade e cidades vizi
nhas. Espera-se que muitas pessoas possam conhe
cer as várias alternativas de que dispõem para tornar
se um profissional qualificado. Diversas instituições
de grande peso já confirmaram a sua presença.

Gonvencão Estadual
�

dos lojistas em '2012
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Iara

guá do Sul lançou oficialmente nesta quarta-feira, a
44a Convenção Estadual do Comércio Lojista, na
plenária mensal da entidade. O evento, que não
ocorre na cidade há nove anos, vai acontecer do
dia 24 a 26 demaio de 2012, com o tema "DNAdo

Varejo". Segundo o presidente da CDL,Wanderlei

Passold, esta edição promete superar a conven

ção que aconteceu na cidade em 2002, conside
rada por muitos lojistas como um dos melhores
encontros do setor já realizados no Estado.

Seifert
Comemora hoje 25 anos de atuação, o que a

torna uma das veteranas no setor de relojoaria e

ótica na região. Embora continue atuando em to

dos os segmentos relacionados, nos últimos anos

seu foco tem sido mais a área de ótica, o que torna
I o seu endereço muito conhecido.

Tratamento diferenciado
e favorecido às MPEs

O presidente da Fampesc - Federação
das Associações de Micro e Pequenas Em
presas de Santa Catarina, Márcio Mano
el da Silveira, falou durante a plenária da

Acijs e Apevi acerca do Painel MPE Brasil
2011 realizado. no dia 2 de abril durante o

400 Enconampe - Congresso Catarinense
dasMicro e Pequenas Empresas, na cidade
de Blumenau. O tema, segundo Márcio, foi
"Tratamento diferenciado e favorecido às
micro e pequenas empresas", que foi am

plamente debatido e defendido pelos em
presários e lideranças presentes.

"O painel foi ummomento histórico,
em que se promoveu a discussão das pro
postas que podem ser feitas aos governos
para que se cumpra o princípio constitu
cional de tratamento diferenciado e favo
recido...Outros paineis específicos estão

programados com a finalidade de realizar
um trabalho cada vez melhor, que tenha .

mais reconhecimento e credibilidade",
disse o presidente da Fampesc.

Márcio apresentou a defesa que é fei
ta para que as MPEs tenham tratamento

diferenciado e favorecido, para garantir a
competitividade no mercado e a geração
de empregos e renda. "Os números estão
aí para comprovar a importância desse

segmento", registrou.
ARQUIVO OCP

8ack
Muito presente em nossa cidade a empresa de

vigilância completa hoje 36 anos de existência. A

operação de Jaraguá do Sul e região é das mais ex

pressrvas para a mesma.

Orientação
profissional

Ainda este ano deverá ocorrer uma campa
nha de divulgação idealizada pelo Conselho Mu

nicipal de Trabalho e Emprego que visa levar aos
estudantes do município informações sobre as

diversas profissões e suas características. O 'Ob

jetivo é colaborar no esclarecimento de dúvidas
tão comuns aos jovens quando decidem o rumo

profissional que, muitas vezes é uma decisão

para toda a vida e por isto precisa ser muito bem

pensada. O CMTE está buscando o envolvimento
da comunidade na campanha.

N3WifI,K
DESDE11U18

(47)3373-8008
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Cemro - Jaraguá do Sul-SC
jaraguadosul@casadonotebook.com.br

20 - 38 - 40 - 45 - 48

01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 09- 12 - 14 - 15
1 7 - 1 9 - 21 - 22 - 25

Sindicont
Entidade das mais ativas, o

Sindicato dos Contabilistas de

Jaraguá do Sul em encampado
diversas questões importantes
para a classe empresarial da região
e hoje comemora seu 310 ano de
existência. Com certeza são anos

muito bem aproveitados.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA" 0,5839

27.ABRIL.2D11

27.ABRIL.2D11

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 nO 84910929-SESP/

PR, CPF nO 030.466.389-14, brasileiro, solteiro, maior, 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 810740000407, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em

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

Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim,SC, referente ao imóvel situ
ado na Rua 441-Sem Nome, lote 82, bairro Caixa D'Água, em Guàrarnirim.Sô,
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 (s) que
vencer (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, 3° Andar, Edifício Nexus, em Guaramirim,SC,
onde deverá efetuar a purga do débito acima descriminado, no prazo impror
rogável de 15 dias, contados do 3!i 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. Guaramirim, 19 de Abril de 2011.

Jorge susumu Seino - Oficial
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700/0 das domésticas não

possuem carteiraassinada
País possui"7 milhões de profissionais na categoria, amaioriamulheres

Mais de 70% das
trabalhadoras domésticas.
brasileiras não têm carteira
assinada, informou aministra
da Secretaria de Polfticas
para as Mulheres, lriny Lopes.

[lado
faz parte de um relató

o divulgado pela secretaria,
ntem, quando é lembrado

o Dia Nacional das Trabalha
doras Domésticas. O estudomostra

que a maior parte da categoria ain
da não tem os direitos trabalhistas
reconhecidos naprática.

Segundo a ministra, o emprego
doméstico está entre as principais
ocupações das mulheres brasileiras.

"Hoje existem no país cerca de
7 milhões de empregados domés
ticos, dos quais 95% são mulheres .:

Mais de 70% não têm carteira assi

nada, não recebem o salário mí

nimo, além disso são vítimas de
intolerância racial, assédio mo

ral e sexual - disse. Ela destacou

que a maioria das trabalhadoras
domésticas é negra. "Vivemos os

resquícios da cultura escravocra

ta de não querer reconhecer esse

trabalho", afirmou em entrevista

ao programa Revista Brasil, da Rá
dio Nacional.

Para Iriny; é importante discutir
com o Congresso Nacional a ne

cessidade de alterar o Artigo 7° da

Constituição, a fim de equiparar os
direitos das trabalhadoras domés
ticas aos de outras categorias. "É
preciso garantir a essa categoria os.

mesmos direitos dos demais traba
lhadores'" defendeu.

A ministra também considera
fundamental oferecer políticas pú
blicas de qualificação profissional
e valorização das pessoas, assim

como de combate ao analfabetis

mo, que ainda é'comum entre as

trabalhadoras domésticas. Segundo
lriny; se tiverem acesso a cursos de

qualificação, elas terão mais con

dições de disputar outras vagas no
mercado de trabalho, pois, de acor
do com o estudo da secretaria, há

principalmente entre as jovens o

desejo demudar de profissão.
"É preciso haver uma mudança

de postura para que as mulheres

que garantem o funcionamento das
casas sejam tratadas com dignida
de", acrescentou aministra.
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Ministra defende
a necessidade de

alterar o Artigo 7° da
Constituição, a fim de

equiparar os direitos
das trabalhadoras
domésticas aos de
outras categorias.

0800 602 9400
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CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
CharlesZimmermahn, CarlosHenrique Luiz CarlosAmorim, -

ElyandriaAparecida
escritor Schroeder, escritor Escritore editor Silva, escritora

Em busca de um anticalo

O
convite para sair veio em um bom mo

mento. Clara precisava respirar ares

soltos na atmosfera, ver e sentir o sol

penetrando a pele, apreciar o vento

que sopra através das entranhas das cortinas
e invade, timidamente, o ambiente. Ela quer
ver gente, caminhar, ouvir sons, depositar um
segundo da atenção no desconhecido para
do com o carro no sinal fechado. Há dias nos

quais apenas isso basta e ficar dentro de casá
ultrapassa asmargens do im

possível, mina o bom humor.
O céu azul estava lindo.

A temperatura um tanto ele
vada demais para a época. do
ano e à predileção dela. Con -

'

tudo, existia um clima agra
dável pairando no universo.

Engraçado Claradesejar tanto a rua e o sol.
Este nunca. foi o cenário preferido. A chuva

.

jamais significou incômodo, apesar de a água
sujar os sapatos, umedecer os cabelos e deixar
os motoristas significativamente insuportá
veis tamanha a confusão que formam no trân
sito. Mas hoje ela queria os dois e não recusou

o chamado de andar gela cidade.
Por i-sso, vestiu uma roupa confortável:

calça jeans básica, regata branca, um lenço
para dar cor e sofisticar um pouco a compo
sição. Nos pés, só neles, teve dúvidas, afinal
restavam duas opções, as únicas colocadas
na mala antes de viajar. Uma alternativa era

calçar a. sandália. A altura do salto não ge
rava problemas porque oferecia conforto. A

segunda es�olha seria um sapato preto, es-

tilo Chanel. Decidiu pelo primeiro, parecia
mais alegre.

Clara e Bernardo estavam prontos e sa

íram rumo à estrada. O destino: passar por
algumas lojas, supostamente, nada dema
siado cansativo. Mas, houve exceções. Como
sempre, a Lei de Murphy apareceu. Na ter

ceira, entre oito paradas designadas por ele,
eis que um calo começou a se formar no
canto do pé direito. Depois, outro veio sobre

o dedo mindinho esquerdo.
Na sequência, mais dois tei
maram em doer entre a sola
e a superfície de ambos.

De dentro da carteira,
ela retirou um curativo, de
pois outro e mais outro. No

entanto, os quatro encon-

trados não foram suficientes para chegar ao
fim do trajeto com tranquilidade. Eles deram
trabalho, quiseram se desgarrar apesar das
inúmeras tentativas de mantê-los nos locais
desejados. Clara não conséguiu esconder a

dor e nem a revolta. Era sempre assim. Tudo,
absolutamente todos os calçados, inclusive
tênis, geravam calos. E não somente quando
novos,'pois .depois de desgastados o mesmo

ocorre também. Um verdadeiro estresse de
ordem podológica (sem explicação científi

ca), cabível de uma solução emergencial que
. leva à falência. Se fosse possível, Clara seria
sócia majoritária da fábrica do Band Aid,
Kura Korte e dispositivos anticalos afins.

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

História da Segunda Guerra Mun,dial
A Segunda Guerra Mundial permanece sendo o maior confronto que

a humanidade viu, tanto em termos de dimensões quanto de custo
de vidas. (v1ilhões de pessoas morreram no decorrer deste conflito. A
guerra envolveu praticamente todas as partes do mundo durante os

anos de 1939 e 1945. Esta cronologia da Segunda Guerra Mundial é
uma apresentação perfeita dos confrontos, uma narrativa competente,

.

que nos dá um histórico dos eventos conforme ocorreram.

O. Garoto de Liverpool
Imagine John (Aaron Johnson), um jovem inteligente e solitário, que

vive pelas ruas da agitada Liverpool, sonhando em ser como o rei Elvis

Presley, tentando encontrar seu papel no mundo. Criado pela tia .Mimi
(Kristin Scott Thomas), John encontra no rock'n'roll um lugar para expor
seus dilemas e energia. E foi ao lado de Paul (Thomas Sangster), sua
melhor sintonia, que este garoto de Liverpool, Conquistou o mundo com
sua genialidade, nesta verdadeira e emocionante história real.

CLIC DO LEITOR,

A Derby foi recolhida das ruas pelo setor de Zoonoses, recebeu tratamento
completo, e precisa de um lar. Extremamente dócil. Gostamuito de

companhia.Contato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Rio (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h - segunda, terça e quinta)

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

- todos os dias)

• Cine Garten 1
• Rio (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h10

- todos os dias)

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

todos os dias)
• O Ritual (Leg) (16h50, 22h10 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Hop - Rebeldes sem Páscoa (dub)
(14h45, 17h10, 19h30, 21h30 - todos os dias)

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

• Hop - Rebelde sem Páscoa (dub) (15h20,
17h20, 19h20, 21h20 - segunda, terça e quinta)

• Hop - Rebelde Sem Páscoa (dub) (13h20,
15h20, 17h20, 19h20, 21h20 - quarta, sexta,
sábado e domingo)

• Cine Garten 4
• A garota da capa vermelha (Ieg) (14h30, 17h,
19h10, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• 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
• A Minha Versão do Amor (Leg)
(13h40, 16h15, 19h, 21h45 - todos os dias)

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

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

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

• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Últimos capítulos, sem divulgação de resumo

to com Celeste. Salomé contrata 'um advogado para
ajudar na partilha dos bens e planeja entregar as
piores propriedades para os herdeiros. Doutor Eli

seu insiste em sair para jantar com ElainejÉlcio, que
acaba aceitando. Guilherme ameaça romper com

Márcia. Akira diz para Naorni que ícaro está mago
ado com ela. ícaro desabafa com Júlia e demonstra

medo de perder Naomi para outro homem.

CORDEL ENCANTADO
Herculano resiste ao soro da verdade e fica

furioso com Úrsula. Neusa encontra a foto de uma

mulher entre os pertences de Farid e o expulsa do

quarto. Cesária chora eqquanto cozinha e todos

ficam tristes depois de comer sua comida. Carlota

pede para Fausto levá-Ia novamente à fazenda de
.

Januário. Salim vê Timóteo e Tibungo perseguirem
o noivo de Açucena. Jesuíno cai em um buraco feito

pelo filho do coronel no meio da mata. Zóio-Furado
decide aceitar a proposta de Úrsula. Timóteo procu
ra Açucena e ela fica apavorada. Jesuíno grita por
socorro dentro do buraco na mata.

INSENSATO CORAÇÃO
Nelson se desespera ao ver o carro de Clarice

afundando no mar. Gilda vai ao encontro de Rafa e

o leva para o escritório do marido. Nelson confirma

que Clarice está morta. Daisy e Roni ficam comovi

dos ao saber que Milton não tem onde morar. Cortez

manda Rubens apagar qualquer vestígio no carro

de Clar.ice. Cortez se comove ao ver o sofrimento de

MORDE E ASSOPRA Rafa no velório da mãe. Haidê proíbe Natalie de ir

Celeste avisa a Abner que ele tem direito a uma para o enterro de Clarice. O delegado promete que

parte da herança de Alzira. Dulce conta que Guilher- vai descobrir se Cortez está envolvido com a morte

me será diretor do posto médico. Abner teme perder de Clarice. Daisy conta para Fabíola que Milton ven-

a fazenda para o banco e aceita marcar o casamen- deu o apartamento.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Atividades que exijam discrição
são as mais indicadas neste

dia. No campo afetivo, é bom ter

mais privacidade. Hoje, vai querer ficar
um pouco sozinho(a). Evite fazer comen
tários sobre sua vida sem necessidade.

TOURO

Hoje, sua vida social está fa

vorecida, seja ela com amigos,
colegas ou clientes. Na vida afe

tiva, você saberá como ninguém como

agradar sua cara-metade. Aproveite o

dia para fazer contatos.

GÊMEOS
"'""""""'''....

' É tempo de investir em seus so

nhos profissionais, quanto maior
o envolvimento com o trabalho,

mais realizações terá. Na vida sentimen

tal, confie em seu poder de sedução. Cui
dado para não sonhar alto demais.

CÂNCER
Invista mais 6 seu tempo com

atividades que favoreçam o

seu autoconhecimento. Viagem
ou encontro pode favorecer a vida amo

rosa neste período. Há sinais de êxito
em estudos, aproveite!

LEÃO
Com a Lua em Peixes, há
uma forte tendência a sonhar

acordado(a). Você saberá enten

der melhor as necessidades de seu par,

aproveite para conquistá-lo de vez! Cui

dado, pode fantasiar muito a realidade.

No ãmbito profissional, o pe-
l ríodo é favorável para investir

em alianças. A dois, estará so

nhando alto e poderá idealizar a pessoa
amada. Se agir com mais objetividade
poderá evitar uma decepção.

LIBRA
Seu desejo de agradar as pes
soas estará mais aguçado que
o normal nesta quinta-feira. No

campo amoroso, sua capacidade
de renuncia pode marcar o romance.

Pequenas ações podem ser muito úteis.

ESCORPIÃO
� Aliar prazer e trabalho pode tra

� zer mais produtividade ao setor

profissional. Boas vibrações no

campo sentimental, o astral favorece o

clima de carinho. Invista em atividades

que lhe proporcionem bem-estar.

SAGITÁRIO
Hoje, você estará mais sensí

vel, principalmente quando se

trata de questões familiares e

do passado. A dois, é tempo de investir

mais na intimidade. Aproveite para agra
dar as pessoas da sua estima.

CAPRICÓRNIO
Nesta quinta-feira, você tende

rá a fantasiar demais as coisas.

No relacionamento afetivo, a co

municação trará a sintonia que faltava

para o relacionamento. Cuidado, sua

distração pode atrapalhar seu dia.

-- AQUÁRIO
I •

Atividades voltadas ao bem-

estar do próximo estão favore-

cidas neste dia. Você se sentirá

mais à vontade para ajudar as pessoas.
A dois, cuidado para não sufocar o par.
Dê mais atenção a sua intuição.

Seu lado romântico estará ain

da mais aguçado neste dia.

Também estará mais propício
a aceitar as mudanças que surgirem. A
dois, cuidado com a inconstância. Evite
conflitos com a pessoa amada.
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Filha de Isabela Garcia
está internada

Gabriella Garcia, filha da atriz Isabela Garcia, está
internada em uma clínica de reabilitação em Teresópo
lis, no Rio de Janeiro, conta a coluna Diário da Fama,
do "Diário de São Paulo". Ainda segundo o jornal, a

garota, de 19 anos, está na clínica desde a semana

passada por iniciativa da mãe. Gabriella é estilista, es
creve para um site e já foi namorada de Marcelo D2.

Pitt protagonizará
"World War Z"

Ator acha que vida de
Kate não será fácil

Robert Pattinson, como todo bom inglês, vai assis
tir ao casamento do príncipeWilliam e Kate Middleton,
no dia 29 de abril. E contou site "EntertainmentWise"

que acha que Kate Middleton vai sofrer com a pressão
-

de ser princesa e que gosta mais dos membros da fa

milia real que não ligam para o que os outros pensam.
"Ela não vai poder fazer besteiras" disse o ator.

DIVIRTA-SE

Empréstimo entre amigos
o camarada vai visitar um amigo.
- Oi, Otávio, tudo bem? Quanto tempo, cara! Que

bons ventos o trazem!
E o camarada, sem jeito.
- Sabe o que é... deu uma enchente na minha casa

e... eu perdi todos os móveis. Será que você poderia me

emprestar um dinheiro para eu refazerminha vida?
- Hummm, de quanto você precisa?
- Uns mil reais!
- Você sabe, Otávio, que eu te considero pra

caramba! Você é realmente um grande amigo que eu

tenho! E quando a gente coloca pinheiro no meio da

amizade, estraga a amizade!
.

- Eu não ia querer estragar a nossa amizade por
causa de míseros mil reais .

- Tudo bem, eu entendo Então dá pra emprestar
uns cinco mil?

, ,.

r f 1"4, •
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Daniel RadcliR'e
não aguenta
mais Harry

Depois de dez anos interpre
tando "Harry Potter" nos cinemas,
Daniel Radclitfeestá pronto para a

nova fase de sua carreira, e admitiu,
em entrevista ao site Celebuzz, que
ficou preocupado quando soube de
boatos de que a autora J.K. Rowling
estaria escrevendo mais um livro da

saga. "Fiquei preocupado! Escrevi
.

uma mensagem de celular para
ela. Disse 'isso é mesmo verdade?
Você está escrevendo outro livro?"',
contou Radcliffe, que quer deixar o

personagem para trás.

Latino encrenca com
Preta Gil no Twitler

O cantor Latino não gostou da atitude de Preta Gil na última sexta-feira. Ao

anunciar o nome de Mirella Santos, na boate, a cantora brincou com o público
dizendo: "E o Latino?". A piada não foi compreendida pelo cantor. "Te admiro mui

to! Só não consegui entender o por que você me xingou na The Week !? Sendo

que nunca lhe tratei mal. Decepção!", escreveu Latino no Twitter,

Thiago Lacerda deve
receber indenizacão

�

Segundo o jornal "O Dia", Thiago Lacerda deve

receber mais de R$ 77 mil por uso indevido de ima

gem. A Fligen Turismo e a Uber Turismo, empresas
de Goiânia e Uberlândia, foram condenadas, em

2006, a pagar, cada uma, a indenização de R$ 16

mil por uso indevido de imagem a Thiago Lacerda.

Hoje, o valor corrigido é de R$ 77.839,,18. Como
as empresas não honraram o compromisso, Sylvio
Guerra, advogado do ator, requereu penhora online

nas duas contas bancárias.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito O 9
simples e viciante. O objetivo 1<C
é preencher um quadrado 9x9 � ,-�
com números de 1 a 9 sem:::) �J.§
repetir números em cada c5 v I �

linha e cada coluna. Também '"
não se pode repetir números
em cada quadrado de 3:x3.

28/4
Alexandre de S6l:1za
Anibal S. Gracioli

Hellen C. Manoel

JairAlves Leal

Johny Becker
Juarez Zangheline
Ketlyn gutchert
Lucas S. Serpa
Lucas]. Schenider

Maria Lisboa da Silva

Marildo M. Correa

Marlse.Pos DeLIs de,Paula
Marli da G. Machado

'Matheus A. de Oliveira

i
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
30º Rodeio Crioulo

NoS
dias 13 a 15 de maio, acontece em Jaraguá do Sul, no CTG

laço jaraguaense, o 30° Rodeio Crioulo Nacional. Além das
tradicionais atrações que movimentam uma grande festa

campeira, terá as presenças de várias bandas de renome

nacional. Entre elas: Chiquito Bordoneio, Coração Gaúcho e Gaitaço
fandangueiro. Volto ao assunto.

Quem será?
Sarinha Bittencourt, bela e

sempre simpática, parece que ar

rumou um novo amor que está
deixando a garota feliz da vida, rin
do à toa. Quem será esse felizardo?

Enquanto a gente não descobre,
vou tomarminha espumante Ron
dinée bem geladinha.

NAS RODAS
• O empresário Zéca Rausis e sua

Eliana embarcam amanhã para
um giro de uma semana pelas
delícias de Buenos Aires, na
Argentina.

•.O meu amigo Miro Maba
tomou gosto pelos Estados
Unidos. Segundo seus

escudeiros, ele já está de malas
.

prontas para mais um giro pela
Terra do Tio Sam.

• O centro da cidade amanheceu
bonito na quarta-feira. As
principais ruas da cidade
tiveram suas faixas de trânsito

.

d E� .

.""repmta as. ISSO ar.....

• É neste sábado, a partir das 11

horas, no salão da Sociedade
Amizade, que acontece a 3a
Macarronada Beneficente do
Moa, em prol do Cvv. A festa
contará com várias atrações
musicais e danç-antes. Valor do
ingresso R$ 10,00.

• Já começaram as inscrições
para o 2° Campeonato de Pênaltis
Masculino e Feminino, que
acontece di� cinco demaio, no
Society Iaraguá. O prêmio para os
primeiros lugares será de 2mil reais.
Mais informações pelo (47)3370-
2900. O evento tem o apoio de O
Correio do Povo e StudioFM.

• Por favor, não ousem esquecê
lo: O produtor e amigo Jota
Sacht é o grande aniversariante
de hoje e certamente vai
adorar saber que foi lembrado.
Parabéns! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

Bola branca
O vereador Zé da Farmácia fi

cou surpreso com a indicação do
Instituto de Pesquisa Tiradentes,
de Florianópolis, cujo resultado
de pesquisa feita em Iaraguá do Sul
o aponta como o segundo vereador
mais atuante no ano de 2010. Achei
merecido! Como quieto, Zé tem fei
to trabalhos comunitários exempla
res e tem um gabinete atuante com
excelentes preposições.

Dica de hoje
Curtir a London Pub.

Hoje é dia de pagodejo, com as

presenças do grupo Kibeleza e

de Fernando Lima.

/IÀS vezes quero ficar'
feia num boteco,

bebendo uma
com os amigos".

Mayana Neiva, lamentando a

dificuldade de preservar a vida
pessoal depois da fama, no site

da revista "Contigo!".

i Coquetel
Amanhã à noite, a partir das 19

horas, sob o comando de Débora
Laube, acontece o concorrido co

quetel de inauguração daHomem.
com. Loja especializada em moda
masculina. O evento terá a pre
sença do fotógrafo Mauricio Her
mann. Depois a gentemostra aqui
e na Revista Nossa. Apontou?

Diamantes
No sábado, na Sociedade

Cultura Artistica (SCAR), o casal
Urbano e Alminda Franzner, do
Arroz Urbanno, comemora em

grande estilo, ao lado dos filhos,
noras, genros e netos, as Bodas
de Diamante (60 anos) de uma

.linda união conjugal.. , ,," ,," /. ,. . c."

. Midlele Camàchó -nos
corredores do Baependi

"
A amizade é
um comércio
desinteressado

entre semelhantes.

"

.

Pega não cara...
Alguém pode me dizer quem

é aquele rapaz que iludidamente
está se jogando, sem chance ne

nhuma, segundo ela, pra cima da
nossa mana Mariazinha Gonçal
ves? Com a palavra!

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Mime. A
casa oferece o Buffet com 60

variedades de comida.

Na galera
O empresário Lia Tironi, diretor-presidente da Estofados

Tironi, depois de participar da importante Feira de Móveis de
Milão, na Italia, aterrissou ontem, emMadri, naEspanha, onde
curtiu ao vivo, no estádio Santiago Bernabéu, o jogo da semi
finais da Liga dos Campeões, entre Real MadriXBarcelona.
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JARAGUÁ DO SUL

Depois de uma derrota e

dois empates no Estadual
a ADJ/FME entra em

quadra hoje com a

expectativa de conseguir a
primeira vitória.

Na análise do técnico Rena

to Vieira, a evolução da equipe
somada ao retrospecto recente

faz com que as esperanças au

mentem. "O próximo jogo é fun
damental para conseguir uma

vitoria, porque viemos de dois

empates e uma derrota", previu.
A partida será às 20h, na Arena

Iaràgua, contra a Ucesc/Capivari
de Baixo, com entrada gratuita.

Renato preparou o grupo
pautado, sobretudo, no setor de
fensivo. "Estamos conseguindo
fazer os gols, mas estamos levan
do alguns por falta de atenção.
Por isso, fizemos um trabalho em

cima dos acertos da defesa. Uma

.
O CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 28 de abril de 2011
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J buscaprimeiravitória
Renato acredita que jogo de hoje será fundamental para conseguir triunfo

EDUARDO MONTECINO

equipe com padrão de jogo mais
definido não toma esses tipos de

I "go s. .

Apesar de ser normal o time
ter algumas falhas, por causa

desse início de trabalho, Renato
acredita que é preciso ter consis
tência para conseguir o tão espe
rado padrão de jogo. "Uma hora
tem que ter firmeza, senão, não
se tem evolução", disparou.

O treinador tem toda a equi
pe à disposição e deverá iniciar
a partida de hoje com Deividi,
Iurck, Clebinho, Cani e Charuto.
A primeira fase do Estadual tem
turno e returno e serve apenas
como ranqueamento, ou seja,
não possui eliminação.

A partida estava prevista para
acontecer sábado, mas foi adian
tada para hoje por causa do sub-
20 (que joga o Estadual Juvenil
no fim de semana em São Bento
do Sul e tem amaioria dos atletas
atuando com o adulto).

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Falhas na defesa devem ser superadas com a evolução no padrão de jogo

AULJ\S PRESENCIAIS J vEZ POR SEMANA
+ SUPOR.TE OE PR.OFESSORES POR TEI....EFONE E INTERNET

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:
• Administração • Ciências Contábeis

Os Palas da UNIASSELVI não precisam oferecer, necessariamente, todos os cursos listados
este material. pessa forma, confira os cursos ofertados pelo Palo de seu Interesse.

Polo em Guaramirim - se

FAMEG
INICIO DAS AULAS DE

27/08 A 02107"
* Confirme com o Palo de Apoio Presencial da sua cidade.

e-mail: ead@fameg.edu.br

(47) 3373-9800
Rod. BR 280, KM 60 - 15885 - Imigrantes

89270-000 - Guaramirim - se

Esporte 17

Treinador
esperajogo
equilibrado

Apesar do Capivari de Bai
xo vir de uma derrota (5xl para
Ituporanga), Renato acredita em

uma partida equilibrada logo
mais. "É uma equipe boa, uma
das que mais investe na Divisão

Especial", relatou. Segundo o

treinador, os adversários man

tiveram a mesma base do ano

passado e possui um padrão de
time bem definido. "Vamos pro
curar fazer um jogo equilibrado,
jogando em casa temos que ter

personalidade", concluiu.

SERVIÇ().
O quê: ADJ/FME x UCESC/
Capivari de Baixo

Quando: Hoje, às 20h
Onde: Arena Jaraguá
Ingresso: gratuito

MAT�RIAL
DIDATICO

1000/0
GRATUITO f

Mensalidades a partir de

R$187,OO

.RIASSELVI
Credenciado pelo MEC. Portaria 2.686, de 02109/2004 (DOU-03/09/01l

Rodovia BR 470, Km 71, nO 1040 - Bairro Benedito
CEP 89130-000 -INDAIAUSC

Fone (47) 3281 9000 - Fax: 3281 9090
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Cruzeiro vence naaltitude
Santos bate o América, do México, com placarmagro naVila Belmiro'
DA REDAÇÃO

Santos e Cruzeiro
venceram os seus jogos
de ida das oitavas de final
da Taça Libertadores e

saíram na frente pela
vaga nas quartas.

Porém;
a Raposa foi a que

ficou mais perto da clas

sificação. O time de Cuca
derrotou o Once Caldas

por 2x1, em Manizales, na Co-'
lômbia, e pode empatar no jogo
de volta, na próxima quarta, na
Arena do Jacaré, em Sete Lagoas
(MG), para avançar. Mesmo na

altitude da cidade colombiana
de Manizales, que fica a 2.153

metros acima de nível do mar, o

Cruzeiro conseguiu manter sua

invencibilidade na Libertadores.
Os gols saíram somente no

segundo tempo. Cuca mexeu no

. ataque para tentar aproveitar
melhor os espaços na defesa do
Once Caldas. Assim, Roger deu
lugar para Everton e Brandão
saiu para a entrada de Ortigoza.
Com essas mudanças, o time
mineiro teve forças para fazer
os gols e conquistar a vitória na

altitude de Manizales. O primei
ro gol saiu aos 27 minutos com

Wallyson e o segundo foi aos 38
minutos co·m Ortigoza. Já aos 43,
o time colombiano descontou
com Núfiez.

O Peixe conquistou uma vi
tóriamagra de 1xO sobre o Amé

rica, do México, naVila Belmiro.

) ,

I

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

São Paulo passou pelo Goiás com gol de Dagoberto e agora enfrenta o Avaí nas quartas da Copa do Brasil

JOGOS PELO MUNDOO Alvinegro Praiano fez a lição
de casa e a vitória, ainda que
pelo placar mínimo, dá ao time
brasileiro a vantagem de jogar
por um empate na partida da

volta, na próxima terça-feira,'
no México. O gol do Santos saiu
dos pés de Ganso, aos 38 minu
tos do primeiro tempo. Depois
da assistência de Neymar, o

meia finalizou de longe, baten
do rasteiro no canto esquerdo
do goleiro Ochoa.

• TAÇA LIBERTADORES
• OITAVAS DE FINAL

RESULTADOS

ONTEM

Once Caldas 1x2 Cruzeiro

Santos lxO América

HOJE

19h30 - Periarol x Internacional

21h50 - Fluminense x Libertad

• COPA DO BRASIL
• OITAVAS DE FINAL

JOGOS DE VOLTA

ONTEM

Grêmio Prudente 1x2 Ceará

São Paulo lxO Goiás

Horizonte-Cf Ox3 Flamengo
Vasco OxO Náutico

HOJE

19h30 - Caxias x Coritiba

Rodrigo e Kleber; Bolatti, Guifia
zu, Andrezinho e D'Alessandro;

.

Rafael Sobis e Leandro Damião.
A partida de volta do Colorado
será na próxima quarta-feira, 4.

tomar gols. Os Tricolores temem
que o critério de desempate seja
importante para a classificação e

focam toda a atenção na defesa.
Para o treinador Enderson Mo

reira, o desejo de sair na frente não
pode fazer com que o Fluminense
deixe a defesa exposta e será neces

sário. ter inteligência para superar
os paraguaios. "Temos que buscar
o resultado sem dar oportunidades
ao time deles', disse.Moreira deverá
escalar a mesma equipe que derro
tou o Argentinos Iuníors, por 4x2,
em Buenos Aires. A volta do flumi
nense acontece na quinta-feira, 5.

OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES TEM SEQUÊNCIA HOJE

Inter e Fluminense entram em campo
4

I I

O Internacional e o flumi
nense jogam hoje pela partida de
ida das oitavas de final da Taça
Libertadores. O Colorado visita o

Pefiarol, às 19h30, no estádio Cen
tenário, em Montevidéu. O jogo
poderá marcar a estreia do meia
atacante Ricardo Goulart, inscrito
na competição na terça-feira. Ele
vem treinando bem e começa a

ganhar espaço com Paulo Rober
to 'Falcão. Outro jogador acres
centado à lista de 25, o zagueiro
Rodrigo Moledo, ficou fora. O In
ter viaja com time definido. Irá a

campo com Renan, Nei, Bolívar,

Já o Fluminense recebe o Li

bertad, do Chile, às 21h50, no

Engenhão, pensando em não Ricardo foi relacionado no Inter

Vasco ficou no OxO
com Náutico

Mais quatro
.

se classificam
para as qUartas .

Mais quatro times se

classificaram ontem para as

quartas de final da Copa do
Brasil: Flamengo, São Pau

lo, Vasco e Ceará confirma
ram o favoritismo e avança
ram de fase. O Mengo foi o
que teve o resultado mais
surpreendente. Precisando
vencer por 2xO o Rubro

Negro goleou o Horizonte

por- 3xO. Rafael Galhardo,
Deivid eWillians marcaram
na partida. O Flamengo vai

pegar o Ceará, que venceu

o Grêmio Prudente por 2x1
ontem à noite.

O São Paulo venceu o

Goiás por 1xO e agora en

cara o Avaí. Dagoberto
marcou o único tento dos

paulistas na partida. O Vas
co ficou no OxO com o Nãu-

.

tico, mas levou vantagem
pois venceu o confronto
de ida por 3xO. Agora, o

, time Cruzmaltino encara

o Atlético-PR nas quartas.

Apenas o Palmeiras não
ficou sabendo qual time vai
enfrentar na sequência da

competição. Isso porque
encara o vencedor do duelo
entre Caxias e Coritiba hoje
à noite. O Coxa venceu o

primeiro jogo por 4xO.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Assassino de enteada vai a júri
Thiago Camargo confessou ter matado jovem de 16 anos a facadas em abril do ano passado
Está marcado para as

9h de hoje, no Fórum
de Jaraguá do Sul, o
julgamento de Thiago
Camargo, acusado de
assassinato.

a manhã do dia 13 de
abril do ano passado, a
jovem Sarah Strelo Fia

lho, de 16 anos, enteada
de Thiago, de 24 anos, foi morta

por ele com várias facadas no

pescoço. O assassino ainda usou
um pedaço de concreto para ba
ter na cabeça da adolescente,
que teve o crânio esmagado.

A polícia militar foi acionada
por vizinhos que ouviram gritos
de socorro por volta das 9h30.
Ao entrarem na casa para prestar
atendimento à vítima, os poli - .

ciais a encontraram já sem vida
no chão do seu quarto.

O crime foi cometido na re

sidência da adolescente, na rua

Nossa SenhoraAparecida, no bair
ro Ilha da Figueira. Segundo o as-

sassino, a briga com a enteada co

meçou porque ela não queria lavar
a louça. Ele foi preso em flagrante
quando tentava fugir em uma bi
cicleta e encaminhado ao Presídio

Regional. Thiago confessou o cri

me, revelando os detalhes com na

turalidade. Ele informou que mo
rava na residência há cinco meses.

·A mãe da jovem, Araceli Car
men Strelo, de 32 anos, com

quem ele vivia, estava em viagem
para Blumenau quando ocorreu

o crime. Na época, ela afirmou à

imprensa que o rapaz nunca de
monstrou ser violento.

Thiago deverá ser enquadra
do por homicídio qualificado por
motivo fútil e sem possibilidade
de defesa, cuja pena é de 12 a 30

anos de detenção.

• Bisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

Segundo Thiago Camargo,
briga com a enteada teria
começado porque ela não

queria lavar a louça

PREVISÃO DO TEMPO

TEMPO
SEGUE FIRME
O ar frio e seco mantém
o dia com predomínio de
sol em SG. Temperatura
em elevação no

decorrer do dia e frio
no período noturno.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 21°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 24°C

SÁBADO

6MíN: 16°C
MÁX: 27°C

DOMINGO

dMíN: 17°C
MÁX: 27°C

I

\
PANCADAS

, Chuva ocasional
�

durante a noite no

Norte e litoral
O tempo mantém-se estável

por todo o Estado, com chuva na

região de Joinville, e pancadas
de chuva mal distribuídas pelo
Norte e o litoral do Estado, com
maior concentração no período
damadrugada e da noite.

SEVOCÊVAI pARA···

AlAlANlA
TempO nublado dU�e
todo o dia, com

ullndade
elevada e pouco��nto.
Temperatura mlOl�a
de 12"C de manha e

máxima de 21°C à tarde. RIO DO SUL
T �
13° 20°

Graças àpassagemde umamas
sa de ar seco e frio pelo Estado, a
madrugada e a noite de quinta-feira
ainda devem trazer temperaturas
baixas no Estado, com condições
para formação de geada isolada nas
áreas altas do Planalto Sul.

� Ô0" ,:;":;' ...
Ensolarado Parcialmsnte Nublado Instável Chuvoso TrOvoada

Nublado
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Piloto de moto
morre na SG-413

Por volta das 20h de terça-fei
ra, um acidente no km 61 da SC-

413, em Massaranduba, resultou
na morte do motociclista Ivanil
do Brayer, de 37 anos, conhecido
como "Zico",

De acordo com relato de teste

munhas, o condutor damotocicle
ta colidiu na lateral de um ônibus
e caiu, e em seguida foi atropela
do por um caminhão, que atingiu
suas pernas e parte do tórax, cau
sando inúmeras fraturas.

No momento do acidente,
uma viatura dos Bombeiros Vo
luntários de Massaranduba pas
sava pelo local e a vítima, ainda
com vida, foi levada ao Pronto

Atendimento do município. Po

rém, logo após dar entrada na

unidade, Ivanildo sofreu uma pa
rada cardíaca em função da gra
vidade dos ferimentos e faleceu.
O enterro foi realizado às 15h de

ontem, em Massaranduba.

/
/
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JARAGUA DO SUL
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Novo Gol 1.0 2011 Total Flex 4 Portas
a partir de R$

DE 25 A 30 DE ABRIL VENHA CONHECER O NOVO JETTA

Preço com
nota fiscal
de fábrica

• Para-choque no cor do veículo
• Banco do motorista com

regulagem de altura
• Porto-molas revestido de carpete

lETrA .2,5, llPTRON1C
'170 ev /2009

R$ 61,�900t
(,OMF)tETO

NÚ�I!QQM -

. ��,��AI www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

ACIJI.,A'IlN'
.

4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

Promoções válidas até 30/04/2011 para veiculas com pintura s6lida. Freie Incluso, Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, c6d. 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.930,00. Direção hidráulica, Pacote Trend e Módulo Comfort por

R$990.00 (pacote referência W421W43+P09) válidos somenle para compra de Novo Gol 1.0 e 1.6. 'Promoção "GPS em toda a linha zero quilômetro' válida enquanto durarem os estoques ou até 30/04/2011. Exceto para Novo Gol e Voyage. Modelo GPS: Navegador GPS
Portátil H·Buster (HBN-4310P). Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Garantia de 3 anos para a linha Votkswagen 2010/2011 Okm, sem limite de quilometragem. para defeüos de fabricação e montagem em componentes intemos de motor e

iransmlssão (excelo Kombi, limitada a 80.000 km). � necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais infonmaçôes, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovaçãc. SACo 0800 no 1926. Acesso

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Falos meramente ilustrativas. www.vw.com.br. Veículos em conlonmidade com o Procenve.

. 'Querendo perder os quilinhos a mais?

f

PHOLIANEGRA
Extratda de uma planta Indígena e utilizada há séculos como bebida medicinalt a PhoUanegra ê o mais novo fitoterápico
Indicado para quem quer perder peso e diminuir medidas.

Beneficios:
.. Retarda o esvaziamento gástrico. provocando a sensação de saciedade .

.. Queima gordura localizada, principalmente na reglio adbominat

.. Diurético.
'" Reduz i formação de celulite.
*' Antioxldante.

A Ekilfbrio traz novidades para quem quer perder peso e medidas com saúde.

Seneffclos�
" As fibras presentes na fruta diminuem a fome e estimulam o funcionamento do intestino.
" Possui componentes de ação IIpolitic� ou seja; ajudam na queima de gOrdura! principalmente
na mgfio abdominal. Além de ajudar no emagmcimento e controle de peso .

.. Estudos comprovaram Que a irvlngla gabonenses ajuda no controle de deslipidemias�
reduZindo o coJesterol LDL 9 trigllcerfdeos e melhorando os niveis do colesterol HOl.
assim como reduz os níveis de glicose no sangue.

JRVINGlA GABONENSIS
. A IrvJnglagabonensls é um fitoteráplco obtido do caroçodamanga africana� queajudaaprolongara
sensaçio de saciedade� diminui o apetite e faz com que a ingestaalimentarsejamenor.

Estas novidade$ você encontra na Ekilfbrio Farmécla de Manipulação. Manipu.lação de Fórmulas Médicas

Dermatotôqicas • Fitoterápicos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




