
Vitória é
adiadamais
umavez

Desejo daADJ/FME de
triunfar pela primeira vez
no Estadual foi contido pela
experiência do Capivari e
equipe de Iaraguá teve de
buscar empate de 2x2.

Página17

Prefeitura come a

mapear áreas alagáveis
Documento servirá na identificação das ruas mais vulneráveis às cheias para
investir em ações de prevenção. Técnicos estão visitando os pontos mais

atingidos nas enxurradas deste ano .e conhecendo a realidade de
cada local. Mapa completo deve ficar pronto em junho.

Página 9

DIFICU,LDADES NA LAVOURA

.. .
-

Baixo preço da saca do arroz, queda do dólar e a concorrência desleal tornam cultivo do grão cada vez menos rentável
aos produtores rurais. Hoje, a saca de 50 quilos é comercializada entre RS 18 e RS 21, quando o ideal seria RS 32.

.................................� .

blush.
A revista da mulher iJilteligeAte!

lideranças regionais
na diretoria da Fiesc
Secretário de Desenvolvimento
Econômico de Jaraguá do
Sul, Célio Bayer, assume vice
presidência da entidade. já o
presidente do Sindicato Patronal
da Alimentação, Charles Alfredo
Bretzke, vai para o quinto
mandato como diretor. Página 7

Comitiva jaraguaense
se reúne com dois

secretários de Estado
na próxima quarta- ,

feira. Página 4
'

PATRlelA I

MoMES

Padrasto condenado
a 16 anos de prisão
Júri considerou Thiago
Camargo culpado pela morte da
enteada Sarah Strelo Fialho, de
16 anos, em abril do ano passado.
Ele foi levado para a Penitenciária
de Curitibanos, onde já cumpria
pena. Página 19

DIA DAS
MÃES É

NAHAVAN!
TODO O SETOR

EM 10X SEM ENTRADA
E SEM JUROS.

eH)29/04001l0S"
HAVAN
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DIVULGAÇÃO

Jeanne Hachette,
heroína francesa

Invasões mouras na
península Ibérica
Sob ordens do califa Umayyad Al

Walid I, o general muçulmano Tariq ibn
Ziyad lidera um exército de cerca de 15
mil berberes africanos através do estreito
de Gibraltar, em direção ao reino visigo
do cristão de Hispania, na região da atual

Espanha e Portugal. Com a derrota do rei
Roderico em 712, a resistência hispânica
tomou-se desorganizada e facilmente
caiu frente aos conquistadores mouros.

Sob o controle islâmico, a região foi
renomeada de Al-Andalus, e permane
ceu sob controle islâmico até o século 13.
Com a queda da dinastia Ummayad, em
756, Abd al Rahman forma o emirado de
Córdoba, que mantém domínio da região
até o início do século II, se dividindo em

pequenos reinos independentes em 1031.
Embora a reconquista cristã de Al

Andalus tenha se iniciado pouco após a

invasão moura, apenas a partir do sécu
lo 12 é que o controle da região começa
a mudar de mãos. Entre o ano 711 e o

começo do século 12, os reinos cristãos
da península Ibérica se concentravam
no norte da região, não sendo incomum

que um regente cristão e um muçulma
no se aliassem contra um terceiro reino.

Em 1252, o único estado islâmico da

região era o reino de Granada, no sul da

Espanha. Porém, a queda de Granada
levou ainda mais dois séculos, anexado
pela Espanha em 1492.

Durante o controle islâmico, judeus e

cristãos eram livres paramanterem sua fé,
contanto que pagassem uma taxa. Com a

volta da regência cristã, a população mu
çulmana e judaica da península foi força
da a se converter, ou enfrentar o exílio.

Embora não tão conhecida quanto Joana
D'are, Ieanne Laisné, mais conhecida como Ie
anne Hachette (Joana do machado) é uma he
roína nacional francesa, da guerra dos 100 anos.
Nascida em 1456, a vida de Jeanne Hachette é

pouco conhecida. Sua notabilidade vem de seu
feito na batalha deBeauvais, em junho de 1472.

Parte de uma milícia de 300 camponeses,
sob o comando de Louis de Balagny, Jeanne
participou da defesa de Beauvais contra as

forças de Carlos, o audaz - duque da Borgo
nha. Durante a batalha, Ieanne, machado em
punho, avançou sobre um soldado inimigo,
jogando em uma fossa e destruindo um es

tandarte borgonhes, reacendendo a apagada
vontade dosmilicianos franceses.

Como agradecimento, o rei Luís XI insti
tuiu uma procissão em Beauvais, chamada a

"Procissão do Ataque", uniu Jeanne e seu es

colhido, Jean Pilon, em casamento, dando ao

casal um dote digno da nobreza.
Sobre a vida de Hachette após a homena

gem real, pouco se sabe.
Embora pouco se saiba a seu respeito fora da batalha de Beauvais, Jeanne
Laisné é homenageada por esta estátua de Gabriel Vital Dubray, em Beauvais

PELO MUNDO

�i9

Rendição
��

Cerco de Orleans
�I "1

Armas Químicas
As tropas alemãs na Itália se ren

dem incondicionalmente às forças
aliadas. No mesmo dia, tropas da For
ça Expedicionária Brasileira liberam
a aldeia de Fornovo di Taro, no sul de
Parma, e tropas dos Estados Unidos li
beram os 32.000 prisioneiros do cam

po de concentração de Dachau, na

província alemã da Bavária.

JoanaD'are assume o comando das

forças francesas em Orleans, sitiada

pelos ingleses desde outubro do ano

anterior. A batalha de Orleans foi a pri
meira grande vitória militar de Joana
D'are - com a derrota dos ingleses em
oito de maio - e o primeiro esforço de

guerra bem sucedido da França desde
a derrota emAgincourt, em 1415.

As determinações da convenção de
armas químicas de 1993 passam a vi

gorar, proibindo o estoque, produção e

uso de armamento químico. 188 países
aceitaram os termos do acordo, e hoje,
apenas Egito, Angola, Myanmar, Coréia
do Norte, Israel, Somália e Síria não fa-
'zem parte do tratado. Até 2010,60% do

estoquemundial havia sido destruído.

ARQUIVO HISTÓRICO/ARQUIVO DA SOCIEDADE

SOCIEDADE RIBEIRÃO GUSTAVO
Fundada em 1921, a Schützenverein Ribeirão Gustavo começou atuando em um

salão pertencente a Edmundo Kuchembecker, ao lado daCompanhia Janssen. Na
década de 30 mudou-se para um rancho pertencente a um dos membros" mudando-

.

se para outro rancho em 1967. Como várias outras, foi fechada na Segunda Guerra
Mundial, se reorganizando em 48, e novamente em 69. Em 1994, a sociedade fundá
um grupo de dança folclórica, o Grupo folclórico Gustav Bach. Em 99, passaram
sua sede temporariamente para o salão da comunidade evangélica São Marcos, .

u I !,�, I .'.', ' ,

enquanto construíam uma sede própria no terreno ao lado. Além de praticar tiro ao
, alvo, oferecem aulas de música e alemão, e permitem que não sócios participem de
competições pagando uma taxa apenas para o dia.

.

"fi!
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PONTO DE VISTA

Reforma política e sua

importância para o Brasil
o país tem de estar permanentemente em campa
nha eleitoral;

- Fim das coligações nas eleições proporcionais,
o que servirá para fortalecer os partidos e enfra

quecer os conchavos;
- Fim do voto de legenda, permitindo-se assim

que os candidatos que recebem um maior número
de votos nominais sejam os eleitos;

- Adoção do sistema de voto distrital para o par-
.

lamento, o que permitirá que as di
ferentes regiões sejam contempladas
com legítimos representantes;

- Fim da suplência para o cargo
de senador. Hoje o senador é eleito
e ao assumir um cargo federal, esta
dual oumunicipal quem assume seu

lugar é o suplente;
- Financiamento público das

campanhas.
São questões que precisam ser

colocadas no debate e com ampla
mobilização da sociedade. As enti
dades representativas devem se po
sicionar firmes para que o assunto

não se disperse pelos interesses par-

"
A reforma
eleitoral é
o ponto de

partida para as

transformações
conjunturais
que o país
necessita.

"
tidários.

Santa Catarina de maneira especial vive um

momento importante com a participação do sena

dor Luiz Henrique da Silveira na comissão que tra

ta da reforma política. A experiência parlamentar
e a compreensão quanto às dificuldades de gestão
pela excessiva concentração de recursos pelo po
der central, sem o retorno proporcional ao que se

arrecada para estados e municípios é um dos pon
tos que a reforma política pode impor na questão
econômica.

Chegou o momento dos políticos provarem seu

compromisso com o País. E dedicaremmais tempo
ao desenvolvimento do Brasil e menos às questões
eleitoreiras.

/
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REOE SOCiAL

Encontro reúne
twitteiros dia 30

o CORREIO DO POVO

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Romeo Piazera VidorDanich, RaphaelRocha Lopes, CristianoMahfudWatzko,

Júnior, advogado sociólogo presidente da OAB estudante deDireito

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

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

A Direção

Prefeitura deJaraguá do Sul, com apoio dosBombeiros
Voluntáriose doClube de çanoagem Kentucky, continua
om f?s trabalhos de limpeza.de pilares de pontes e ..

,recolhimento de entulhos. Nessa semana os serviços foram
executados na PonteAbdon Batista, noCentro.

IMAGEM DO DIA

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

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

Iaraguá do Sul realiza nesse sábado, dia
30 de abril, a quarta edição do Encontro

de Twitters, evento que busca a integração
dos adeptos da rede social e seus segui
dores por meio da troca de informações e

experiências com a ferramenta. O evento

ocorre a partir das lSh no bar Sacramen
tum Pub, na rua Josef Fontana, 48 (próxi
mo à Grafipel, no Centro). O local conta
com wí-fi e ambiente climatizado - no

twitter o endereço @sacramentumpub.

EDITAL DE SELEÇÃO N° OS/2011
O SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SA·

MAE DE JARAGUÁ 00 SUL, torna público que estarão abertas às

inscrições para o Processo Seletivo Simplificado OS/2011.

1.00 CARGO: A seleção destina-se à contratação temporária de 01 (um)
Técnico em Sequrança do Trabalho e 01 (um) Pedreiro, por prazo deter

minado de 06(seis) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente até

02 (dois) anos.
2.0AS INSCRiÇÕES: As inscrições serão realizadas no período de

11/05/2011 a 24/05/2011, das 8h às 11h e das 14h às 16h, na sede do

SAMAE, situada à rua Erwino Menegotti, 478, bairro Água Verde, Jaraguá
do Sul.
O Edital completo estará fixado no Quadro de Publicações Legais do SA

MAE e na Internet no site www.samaejs.com.br.
Jaraguá do Sul, 26 de abril de 2011.

Isair Moser • Diretor Presidente

B llnTO

Hipertensão no

Sábado do Bem Estar
A Receituário Farmácia Magistral reali

za amanhã o Sábado do Bem Estar voltado

para orientar a sociedade sobre os riscos

da Hipertensão, já que o Dia Nacional de
Combate à Hipertensão foi comemorado
em 26 de abril. O evento acontece das 9h
às l2h oferecendo aferição da pressão ar

terial e apresentando orientações sobre a

doença. Durante o evento, será concedido
'desconto especial para as formulações que
contenhammedicamentos hipertensivos.

�""�o�n E.NPA.GE�V�

Festa de Rainha
com baile no Aliança
ASociedadeEsportiva eRecreativaAlian

ça, de Iaraguá do Sul, homenageia amanhã,
com uma Festa de Rainha e baile, amajesta
de Rosimeri Bachmann. Os festejos iniciam
às l3h30 com concentração na sede social e
buscadamajestade, às l4h.Às 22h30 inicia o
baile com animação da Banda Montreal, do
Paraná. Ingressos antecipados a R$ 10, nos

seguintes locais: Posto Mime daWalterMar

quardt, Flash Vídeo Locadora, Panificadora
Meri e PostoMime do Rio Cerro.

E
alguns momentos temos afirmado nossa

onvicção de que sem uma representação polí
ca efetivamente comprometida .com o desen
olvimento econômico e social veremos adiado

novamente o sonho de termos a infraestrutura que o

Brasilmerece e pela qual a sociedade vem pagando.
Em nosso entendimento, a reforma eleitoral é o

ponto de partida para as transformações conjunturais
que o País necessita, pois todas as decisões que inter

ferem na economia e suas implicações
sociais passam pelas decisões do Con

gressoNacional,AssembleiaLegislativa
e Câmara Municipal. Esta é uma dis
cussão que precisa estar na agenda de
todas as pessoas comprometidas com
o desenvolvimento, no município, no
Estado e naUnião. Omomento é opor
tuno, pois temos um novo governo em
início de mandato e há o desejo claro
dapopulação de que esse tema seja tra
tado de modo prioritário.

O encaminhamento do projeto
de reforma política impõe uma de
cisão sobre o assunto, considerando

que em 2012 o país novamente esta-

rá às voltas com mais uma campanha eleitoral � as

regras precisam estar claras.
Neste sentido, consideramos como aspectos

importantes a serem discutidos pela sociedade:
- O fim da reeleição para os cargos de presiden

te, governador e prefeito;
- Fixação de mandato de cinco anos para todos

os cargos eletivos, inclusive para senadores;
- Coincidência de eleição para os diferentes

níveis, ou seja, eleições gerais, a cada cinco anos.

Hoje são gastos cerca de 500 milhões de reais so

mente com a movimentação da Justiça Eleitoral

para cada eleição, que ocorre a cada dois anos. Pelo
atual sistema mal se termina um pleito e já se co

meçam as articulações para o próximo, parece que

B�""'� �E�'·'�{� 1·'��·r'E'II! jllll W�tl IlII1 W,,,U fA
1,
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Dino's party é

hoje em Jaraguá
Dino's Party acontece hoje no Beira

Rio Clube de Campo, em Jaraguá do Sul, a
partir das 22h. A animação da festa bene
ficente ficará a cargo dos DJs "dinossau
ros" Bibe Andreatta, Paulico Silva, Nene
Wolf e Paulo Tavernard. Os ingressos-ca
misetas estão à venda nos pontos: Posto
Mime Matriz,Weg 2 e Schroeder, além de
comércios no Shopping Breithaupt, Don
na Geno Cafeteria, Multisom, Samuara
Maxim's e Universo Criativo Cópias.

. .
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Comitiva suprapaatidária

O vereador Diogo Iunckes (PR) diz que voltou do encontro, em
Florianópolis, com o superintendente do Dnit, otimista. Ouviu
de João José dos Santos a promessa de que a duplicação da BR-
280 entre São Francisco e Jaraguá começa esse ano. Na verdade,
já deveria ter começado. O atraso beira os dez anos. O que, aliás,
somado àmorosidade das obras na 101, anda gerando um boato de
que o superintendente pode perder o cargo nos dias de maio. ilJiU/lil1iUl.II/IJlIJimlmuli1JJlll1J/ll/l/II/1/II11/U/IIJ/llJlmOIll/iInIImI.ii&llJJJlIui//J1JIIOIiI1iU/lllnIlImll//iIJJ••II1JII11/1JeI/1lnuuiibm//liIIIIi1I1i/J/llliHlllIUJ!/I.hiIJmIIJJiJ/�J/IIII/l/U//llimit//Onm/lIJiJiIdJ••anu/ilillJmnllljlllllbllJl/lb;/lllIIiihiimJll�o/mtUliIiIi/hlUII/ni1i/llIlI/IIlIfJ/I1iUIII�/OmiIÍlilHlll1i/IJlll1Ild////iJj/ll////IIUWIIO/IOIlúnlllnJ/;.dI!iiubJ/IilJII//IJIJ/lldn/llIIJJDOi/III/IJ/Um/ldlllll/1Jll/IIl/lDIIII11I1//lnllJ/I/1IJIIIIIJ/Oidnlff/JJ//UI/lJIIJ1IIi/J/lii1I

Na quarta-feira da próxima
semana, a vereadoraNatália

Petry (PSB), opresidente da Casa,
JaimeNegherbon (PMDB), o
delegado regional, UrielRibeiro,
e provavelmente também o

presidente daAcijs, Durval
MarcattoJunior, participam de
audiência com dois secretários de
Estado, em Florianópolis. Com
o titular da pasta de Segurança
Pública, CésarGrubba, a comitiva
irá tratar sobre a necessidade
deIaraguá ter uma equipe para
investigação naPolícia Civil e
também sobre a necessidade

A280

r

demais efetivo para garantir o
funcionamento daDelegacia
daMulher em esquema de

plantão. Com Paulo Bornhausen,
secretário deDesenvolvimento
Econômico Sustentável, o assunto
vaigirar em torno de políticas de
prevenção para o município. O
secretário também será convidado
a participar da audiência
pública organizada pela Câmara
para discutir soluções para
os problemas decorrentes das
enxurradas. Os encontrosforam
intermediados pelo deputado
estadual Carlos Chiodini.

Exonera,oll não?, "o .

...... '," ';,-

Pergunt�'jtecorr�nt�no Paço 'N1iulicipal s'ültímos dia�':
'

a prefeita Cecília Konell vai exonerar os tucanos antes de
entregar a cadeira para o vice Irineu Pasold? Há quem
acredite que não, afinal, Irineuterá'a caneta durante 3Q;dias e;
pode preparar uma vingança à altura.

DO,
lt10ndrHertoldi vai esperar
por dt1tlsào do dirüttírio
de PMOB no mãxhno até
setcll\brQ (lesse- ano. Sabe que
a :tlU{t�10 deAnUdio LuneUi
'�"'ê',i'Il t�,;l:01,.", n,:(!ií.,m. (t ''I'fI'�,''lii.>·n,<,,,&'' �"t:,'II''''(�'.1Ilm;t.:l ';:IIIl!/tlJlíllí!ll IlIln",-"" ll2 1�,'Ii,it,u;;,:U{�,..:!> .t"'Jfi,;4 t.'Ill

mlI't"l:'tfpresença lru�lus.i�ffe
o lnêdlto e (') enlprosârio j�i
d'\i\�t":ljn' uma couV'ers,n sincera
sobr� es tntl@J1�,ç(lteS de amhca.
O dc;sduo de Bextoldi tem
tudo para ser o Pl-t que na

seln,�'nUl pa:�sada /�h"gt�U (>on�iO

pre-sidtmte Edunrdo BIf�rt(ltdi,
sobrinho do t!x�lu·efttito.

.,
.

Sem brecha
Prefeitura de Jaraguá do Sul

promete cumprir o que diz a lei.
Reuniões já estão acontecendo

para que as construções
clandestinas sejam demolidas o

mais rápido possível. A legislação
é antiga, mas nunca foi aplicada
à risca por falta de fiscalização.

Fic:ha Limpa
Petistas pedem ao presidente
da Câmara de Vereadores de

Iaraguá, Jaime Negherbon
(PMDB), que apresse a

votação do projeto Lei Ficha

Limpa Municipal até maio.
A bancada do PT voltou a

discutir a proposta que está

parada desde o ano passado
na Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. Agora,
o objetivo é apresentar o texto
nas próximas sessões.

,

DIVULGAÇÃO

Não sai
Embora venha sendo
assediado por outras

siglas, Dieter Janssen diz
que está fora dos seus

planos sair do PP. Primeiro

porque tem tudo para
ser o candidato a prefeito
em 2012 pelo partido e

já está trabalhando por
um projeto de renovação.
Segundo porque até o

início do próximo ano

assumirá temporariamente
como deputado estadual,
conforme anunciado

,

pelo líder da bancada na
Assembleia.

Audiência pública
o vereador Francisco Alves (PT) propôs que a Câmara
realize uma audiência pública para discutir o problema
dos loteamentos clandestinos com a população,Ministério
Público, Legíslatívo e a Prefeitura. São mais de 140 áreas sem

regulamentação na cidade - amalorla delas em locais de risco.

Fatma em Jaraguá
A gerência regional da Fatma (Fundação do Meio Ambiente)
deve ser oficialmente inaugurada nas próximas semanas em
Jaraguá do Sul. Quem tem tudo para assumir o comando é
Pedro Garcia (PMDB), vereador por dois mandatos e candidato
ao cargo de vice-prefeito de Moacir Bertoldi em 2008. A

indicação foi feita pelo deputado estadual Carlos Chiodini
(PMDB). O escritório ficará anexo à SDR.

Disputa continua
A cadeira da diretoria geral da Secretaria de Desenvolvimento
Regional é cobiçada por peemedebistas e democratas. Nilson
Bylaardt (PMDB) quer que Francisco Luiz de Souza continue
no cargo. O prefeito tratou sobre o assunto com o secretário de

Articulação, Antônio Ceron, mas a decisão caberá ao governador
Raimundo Colombo, que já ouviu os mesmos apelos do DEM.

Visita às obras
A prefeita CecíliaKonell
vistoria hoje 21 obras em
andamento no município.
Entre elas pontes, '

creches) postos de saúde
e condomínios populares.
Cecília estará acomparihada
dos principais secretários.
A imprensa foi convidada
para registrar o momento.
Mesmo que ninguém diga
publicamente, essa é uma
tentativa do governo de
mostrar que a administração
não está parada como alegam
os opositores.

-�

Co abllid de
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"OI DO ÔNIBUS

Jahn isentaNilson laardt A ideia de
reaproveitar o motor

partiu de mim.
RODOLFO JAHN NETO

Secretário de Infraestrutura confirma intenção de doarmotor aos bombeiros

GUARAMIRIM

A Comissão de Inquérito
que apura o "sumiço" de
um ônibus da Prefeitura
de Guaramirim interrogou
ontem o 'secretário de
Infraestrutura, Rodolfo
Jahn Neto.

Ele
confirmou a intenção de

oferecer omotor do veículo
ao Corpo de Bombeiros. "A
ideia de reaproveitar o mo

tor partiu de mim", admitiu. ino
centando o prefeito Nilson Byla
ardt. Antes de oficializar a doação,
o secretário pediu ao mecânico

Jackson Zanella para avaliar o es

tado damecânica. "Mas no dia em

que omecânico foi retirar omotor,
o ônibus não estavamais no pátio
do Parque de Eventos", declarou.

A doação do motor seria legali
zadamediante aprovação daCâma
ra, se a peça estivesse em condições

.

de uso. Depois, urn leilão seria reali
zado para vender a carcaça do ôni
bus. IINãoprocede avendade forma
direta de urn patrimônio público. A
venda só pode acontecer por meio
de leilão promovido pelaPrefeitura",
disse ontem, Iahn.

O comandante do Corpo de

Bombeiros, Lauri Carlos Leite,
.

prestou depoimento em seguida
e confirmou as declarações feitas
pelo secretário.

De agora em diante, segundo .

o relator da CI, Diogo Iunckes, as
investigações estarão centradas
em um suposto pagamento de

R$ 7mil à Prefeitura pela possível
venda do ônibus.

a parte mecânica à Prefeitura. Já
a carcaça ficou como forma de

pagamento pelo desmanche. "Só
tive prejuízos. O que eu tinha pra
esclarecer já disse para a Delega
cia de Polícia", afirmou ontem ao

OCP o mecânico. Machado não é
dono de oficina em Joinville e seu

,serviço foi prestado de forma par-
ticular. Ele mora em Barra do Sul
e tem negócios de venda e aluguel
de barcos na praia.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

AGENDA DE DEPOIMENTOS
.2DEMAIO
• 13h - Gi'lmar Correa - ex-gerente de

patrimônio;
• 14h - Odair Devigile - coligado ao PPS, teria
participado da reunião com Bylaardt e Tank;

• 15h - Moacir José Mafra - secretário de
. Planejamento e Desenvolvimento Urbano;

O objetivo de desmanchar o ve- • 16h - Antônio Pacher Filho - chefe de gabinete.

ículo em urna oficia de Joinville. .

.3 DE MAIO
Tank teria contratado o serviço de • 14h - Daniel Machado, teria desmanchado

Daniel Machado. Segundo Ma- o veículo e ficado com a carcaça do ônibus

h d
' .

di
em troca do serviço;

C a o, o ex-secretano pe lU que • 16h _ Onofre Araújo Silva - Controlador

ele retirasse o motor e devolvesse Geral da Prefeitura.

Ademir Tank, ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico,
assumiu ter retirado o ônibus do

parque no dia 18 de março, com

CO ESTÁ LADO A. LADO
S CLIENTES TAMBÉM NA

,R.A DE ANTECIPAR A RESTITUiÇÃO'
DE IMPOSTO--DE RENDA.
Você pode anteciparaté 100% da sua restituição de Imposto de Renda.
S só indicar o Bradesco (Banco 237) como domicílio bancário

na sua declaração. Com a Presença do Bradesco, é você quem decide

a hora de realizar seus projetos.
Fale 'c:om seu Gerente ou ligue 0800 213 3486 para m.ais informações.

Crédito Bradesco. Presença
lado a lado para você realizar.

"
EDUARDO MONTECINO

(I ouviu ontem secretário de Infraestrutura (esq) e comandante dosBombeiros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

CORRE QUE O LEAo
NAo É MANSO

DOLErTOR

Mudança de entendimento do
SIJ para aposentadoria

régrafo 5° do artigo 57 da Lei nv.
8.213/1991

Naquele julgamento ficou con

signado que "o trabalhador que
tenha exercido atividades em con

dições especiais, mesmo que poste
f' riores amaio de 1998,

tem direito adquiri
do, protegido cons

titucionalmente, à
conversão do tempo
de' serviço, de forma

majorada" para fins
de aposentadoria co

mum".
Diante disso, o re

lator do recurso julga
do agora na 3a Seção,

, ,ministro Jorge Mussi,
,

considerou que "é ca-
bível a concessão do tempo de ser

viço especial em comum após 1998,
desde que comprovado o exercício

-

de atividade especial".
Outra questão .analisada foi o

'fator de conversão aplicável ao tem
po em que o trabalhador desempe
nhou atividades especiais.

: De acordo c�m o julgado, a Lei
de Benefícios garante ao segura
do o direito de somar os períodos
em que trabalhou sob exposição
a age�tes nocivos - químicos,
físicos ou biológicos - ao tempo
de trabalho exercido em ativida
de comum, a fim de completar o
tempo de contribuição exigido
para a aposentadoria.

3a Seção do STJ (Supe
rior Tribunal de Justiça)

�.. definiu que o tempo de

erviço exercido em ativi- ,

dades especiais pode ser contado
com aumento, mesmo após maio
de 1998, para fins de ,

'

aposentadoria co

mum. Com esse en

tendimento, foi rejei
tado recurso do INSS
contra decisão do
TRF da 1aRegião, que
havia reconhecido o

direito de um benefi
ciário da previdência
à aposentadoria in

tegral por tempo de

contribuição.
O caso foi tratado

"
De acordo com o

julgado, a Lei de
Benefícios garante

ao segurado o direito
de somar os períodos
em que trabalhou sob
exposição a agentes
nocivos ao t�mpo de
trabalho exercido em
atividade comum.

no regime dos recursos repetitivos e
vai servir de parâmetro para a solu

ção, de outros processos semelhan
tes que foram sobrestados.

Adecisão seguiuposicionamen
to anterior da 5a Turma e mudou a

jurisprudência do tribunal. Antes,
era entendimento no STJ que a con
versão do tempo de serviço especial
em comum só era possível em rela

ção às atividades exercidas até 28 de
maio de 1998.

'

No julgamento de um' recurso

especial (no 956.110), a 5aTurma en
tendeu que permanece a possibili
dade de conversão após 1998, pois a
partir da última reedição daMedida
Provisória n-, 1.663, parcialmente
convertida na Lei n°. 9.711/1998, a
norma tomou-se definitiva sem a

parte do texto 'que 'revogava o pa-

ThiagoMarkiewicz, a_dvogado do.
Departamento Empresarial da Cassull '

AdvogadosAssociados

EorrORIAL

Educacão
_,

Este
assunto já !oi come?,

tado neste �spa
ço, mas não da para deixar de refletir so
bre o descaso que continua acontecendo
na Escola Estadual Lauro Zimmermann,

em Guaramirim. Por mais urna

semana, os alunos ficarão sem

aula porque as obras emergen
ciais não foram concluídas. Re
sultado: o período de férias, que
deveria ser aproveitado pelos es

tudantes para descansar e ficar
mais tempo com a família, será de
reposição do conteúdo perdido. É

'

justo os estudantes pagarem por
urn problema que é do Estado?

Em cinco anos, a Lauro Zim
mermann foi interditada qua
tro vezes pelaVigilância Sanitária. Os problemas
estruturais são visíveis, colocam em risco o bem
estar e até a segurança dos estudantes, mas até

hoje apenas medidas paliativas foram tomadas.

Como a possibilidade de construir um novo pré
dio - que vinha sendo avaliada há cerca de dois
anos - foi descartada pela SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional), a única solução será

realizar uma reforma completa
da instituição, o que ainda não
tem data para acontecer.

A falta de investimento na

educação é um dos grandes
entraves do nosso país. Escolas'
sem infraestrutura, professores
mal preparados e mal pagos e

falta de material didático ade

quado são apenas alguns dos

problemas enfrentados nessa

área, que é fundamental para
o desenvolvimento de um país

melhor. A situação da Lauro Zimmermann re

presenta apenas uma pequena parte da realída-:
deque, infelizmente, impera na rede pública de
ensino Brasil afora.

'"
"

:."

OOLErrOR

Política ou politicagem,
qual o nosso cenário?

O
grandemestre Rui Barbosa assim diferen - gos para pessoas não capacitadas, tendo como

dou: "Política e 'polítícalha não se con- princípios 'os interesses' próprios, passando por
fundem, não se parecem, não se relacio- cima dos interesses do povo, ou seja, de seus

nam uma com a outra. Antes se negam, se eleitores, algo o qual é inadmissível e ao mesmo
excluem, se repulsam mutuamente. A política é tempo abominável, e quem sempre perde com

a arte de gerir o Estado, segundo princípios de- tais articulações sujas e baratas é o povo.
finidos, regras morais, leis esc"rftas'ou tradições No momento atual percebemos as ideologias
respeitáveis. A politicalha é a i�� irem por água a baixo, onde an-

dústria de explorá-lo a benefício , , tigamente se respeitava uma ide-
de interesses pessoais" (Discuti�o ologia, hoje não se respeitamais.
em 17.09.1917). i,:, '" Infelizmente, Está na hora de moralizar a

Sendo assim, chega-se a con- a política nossa política local e nacional,
clusão de que, a política nada vem sendo' fazendo que certos articulado-
mais é que a arte de lideraF.,:,:P res baratos saiam de uma vez

confundida com d dê Ipovo, respeitando os ideais,' de por todas do po er, e eem ugar
uma nação, zelando pelos inte- os-politiqueiros para pessoas qualificadas, que
resses da sociedade, admínís- de plantão, tenham uma profissão, e que
trando o Estado com zelo, pois 'figurinhas não usem do cargo eletivo como
deixando de fazer isso, comete- marcadas', uma cabides de empregos, pois isso é

I.
'

se um grande desrespeito -por vez quemuitas um desrespeito para todos nós.
parte dos políticos com os cída- pessoas acham O grande filósofo Platão e a

dãos, sendo que político, assim que a polític� não Ciência Política afirmam que: "O
como J'á citado anteriormente; "é estado deve ser governado não

, é coisa séria.
o representante do povo. Contrâ- pelos mais ricos, os mais arnbi-
dição seria fazer o que bem ep.: , , ciosos ou os mais astutos, mas

tende, não buscando a opíníão pelos mais sábios".
da maioria, pois afinal, forarIt.'��les que os colo- Sou a favor de uma discussão democrática,
caram no poder. . !"'�',

.

entre a população e seus representantes, e par-
Infelizmente, a política vemsendo confundi- tindo desse pressuposto as decisões do legislati

da com os politiqueiros de plantão, "figurinhas vo, bem como do executivo.

marcadas", uma vez que muitás pessoas acham Cabe a nós analisarmos os pontos aqui abor-
que a política não é coisá séria. ' dados, e refletir com muita atenção, para que

Para definirmos de uma vez, a política é possamos chegar a uma resposta justa acerca do

completamente diferente da politicagem, senão título deste artigo.
vejamos: politicagem é um jogo de interesses, \

onde os politiqueiros articulam jogadas fraudu
lentas, conchavos políticos, distribuição de car-

Luís FernandoAlmeida, presidente DCE
Católica de Santa Catarina - campus

Jaraguá doSule bacharelando em Direito
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Lideranças regíona
na diretoria da Fiesc
Célio Bayer assume vice-presidência da

entidade no lugar de Durval Marcatto
A partir do dia 17 de julho,
o Vale do Itapocu terá
um novo vice-presidente
na Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de
Santa Catarina).

os últimos seis anos, o

cargo foi ocupado por
Durval Marcatto, que
dará lugar a Célio Bayer,

atualmembro da diretoria da enti
dade. A região ainda contará com
outro representante, o presidente
do Sindicato Patronal da Alimen

tação' Charles Alfredo Bretzke, que
vai para o quinto mandato como

diretor. Na presidência, Alcantaro
Corrêa sairá e dará lugar a Glauco
José Côrte. A eleição acontece em

chapa única e as inscrições termi
naram no último dia 15.

Atual secretário de desenvol
vimento econômico de Jaraguá
do Sul, Célio Bayer assume a vi
ce-presidência da Fiesc na região
com a expectativa de continuar
reivindicando investimentos. No
foco do secretário está o inves
timento da Píesc em relação à

qualificação profissional dos tra
balhadores da região. Além disso,
o objetivo também será a parte
social, que ficará a cargo do Sesi.
"Vamos nos reunir com os presi
dentes dos sindicatos, para ver o
que será solicitado", adianta.

Veterano na Fíesc, Charles Al
fredo Bretzke também está satis
feito com a última gestão e destaca
os investimentos feitos no Senai e
no Sesi. Para o próximo mandato,

EDUARDO MONTECINO

Bayer disse que prioridade será o investimento na

qualificação profissional dos trabalhadores

Charles está otimista, pois "a região
sempre foi atendida quando reivin
dicou alguma coisa". Mas o diretor

pondera dizendo que é importante
se concentrar em alguns pedidos
para depois fazer outros. Outras

prioridades ainda serãoanalisadas,
mas a BR-280 já é uma delas, além
do viaduto e anel viário,

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

ATÉ AGORA" 130/0 DO PÚBLICO ALVO FOI IMUNIZADO

Dia "O" da vacinacão é neste sábado
�

JARAWÁ 00 SII. /

Neste sábado acontece o dia
"D" daCampanhaNacional deVa
cinação Contra a Gripe. As 15 uni
dades de saúde com sala de vacina

,
de Iaraguá do Sul estarão abertas
das 8 às 17 horas, sem fechar para
almoço, para vacinar gestantes,
crianças de seis meses a menores

de dois anos, trabalhadores de
saúde e idosos com sessenta anos

ou mais.

"Nossas equipes uao vaci
nar esses grupos contra a gripe e

também irão verificar se as outras

vacinas estão em dia, por isso é
fundamental levar a carteira de

vacinação", ressalta o secretário da
Saúde, Francisco Garcia.

Em Jaraguá do Sul a meta é
vacinar 16.993 pessoas. Até a úl
tima quarta-feira (27) o municí

pio vacinou 13,43% da meta, que
corresponde a 2.283 pessoas va-

cinadas. Deste total foram vaci
nadas 422 crianças (13,95%), 181
gestantes (11,1%), 133 trabalha
dores de saúde (9,57%) e l.547
idosos (14,13%). A Campanha
Nacional de Vacinação Contra

Gripe iniciou na última segunda
feira e se estende até o dia 13 de
maio. Os postos que não pos
suem sala de vacina são os dos
bairros Amizade, Rio da Luz, Tifa
Martins, Vieira e o Pama 1.

I • , r , , , • •• ., • � f , • , , , r , 1 • , " ••• , •• 1 I , -"

Bairro Amizade, Lot. Ville de Lyon
Jaraguá do Sul

Contato: (47) 3055-3300 (47) 9161-3300

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DOBRASIL- ES'D\DO DE SAND\CATARINA

Tabelionato do Município eComarcadeJaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

-

AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

Apontamento: 175786/2011 Sacado: ALE JUNCKES REPRESENTACOES Endereço: RUAADELIA FISCHER 52 - Jaraguã do
SuI-SC - CEP: 89256-400 Credor: GRAFICA SBARDELATIl TIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 1051 ' Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 370,00 - Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 175699/2011 Sacado: AVEMAQSm INDUSTRIAL TIDA-ME Endereço: RUA ALBERfO UTPADEL 660 -

CAIXA PO - JARAGUÁ DO stn.sc - CEP: 89261-600 Credor: DIMAROL COMERCIODE ROlAMENTOS E PECAS TIDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 000762/002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 485,07 - Vencimento: 22/03/2011

Apontamento: 175674/2011 Sacado: DEFASE SERVELEfRICOS TIDAME Endereço: RUAGERMANO MARQUARDT253-
Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: COMERCIALHAVEGTIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 17487-10 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 1lI04/2011

Apontamento: 175569/2011 Sacado: DERll DE FATIMA P. MARTINS Endereço: HERMANN SCHUlZ 169 AP 303 ex 11
BLA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: CEN1RO FORM COND LES TIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
23349 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$173,33 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 175648/2011 Sacado: EDSON DOS SANTOS Endereço: R BERNARDINA BITI'ENCOURT MUllER . EM
FRENTEA CASA 173 - JARAGUA DO SUL - CEP: - Credor: SERGIO JOSE NEGHERBOM Portador: - Espécie: NP - N°
TItulo: Dl - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.100,00 - Vencimento: 30/10/2008

Apontamento: 175576/2011 Sacado: EUSANGEIADE UMAALEIXO Endereço: RWAI1'ER STENCKE 71 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: ' Credor: CENTROFORMCOND LES LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 6326838 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 285,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 175579/2011 Sacado: ESTEIAHERIELNAGEL Endereço: RSAN1lliA P. RENGEL 182 - Jaraguá do SuI-SC -

CEP: 89258-200Credor: INFOWAREINFORMATICALIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 4279/UM - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 308,00 - Vencimento: 06/04/2011

Apontamento: 175814/2011 Sacado: FARMASHOPPING TIDA Endereço: AV. GETIJUOVARGAS 268 - JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89251-000 Credor: DISTRIBUIDORADEMEDICAMENIDS CASIRO &MAR Portador: ' Espécie:DMI - N°TItulo:
1000021194 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 763,76 - Vencimento: 12/04/2011

Apontamento: 175660/2011 Sacado: JOSEANIDNIOXAVIER Endereço: ERWIN SCHU1ZE 06 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89251-970 Credor: CENTRO FORM COND LES TIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 27932 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$174,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 175398/2011 Sacado: IAURITASCHMID Endereço: ESTRADA PEDRA DEAMOlAR 1500 - CORUPA-se
CEP: 89278-000 Credor: SIlMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 37443*001 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 385,00 - Vencimento: 08/04/2011

Apontamento: 175647/2011 Sacado: MARCIELCORSINI Endereço:RUAINGO BLUNK 61 RUA 1042 - Jaraguá do SuI-SC
CEP: - Credor: SERGIO JOSENEGHERBOM Portador: - Espécie: NP - N°TItulo: 01- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 270,00 - Vencimento: 1lI1l12008

Apontamento: 175668/2011 Sacado:MB INDUSTRIADEALIMENTOSLIDA - ME Endereço:AlFREDOADOIPHOMILL
NTIZ 160 - SEMINARIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PRO SERIGRAFIAITOA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: N. FISCAL 20 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.120,00 - Vencimento: 25/02/2011

Apontamento: 175669/2011 Sacado:MB INDUSTRIADEAIlMENTOS LIDA - ME Endereço: AlFREDOADOIPHOMIll
Nm 160 - SEMINARIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PRO SERIGRAFIA TIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: N. FISCAL 20 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.120,00 - Vencimento: 16/03/2011

Apontamento: 175846/2011 Sacado: MERCADINHO JUUO CESAR TIDA EPP Endereço: RUA ANTONIO BERNAROO
SCHMIDT500 - Jaraguá do sul-se - CBP: - Credor: FOSCASADISfRIBillCAO EWGISTICAITOA Portador: - Espécie:
DMI - N'Tituío: 049025-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 458,46 - Vencimento: 04/04/2011

Apontamento: 175847/2011 Sacado: MERCADINHO JUUO CESAR TIDA EPP Endereço: RUA ANTONIO BERNAROO
SCHMIDT 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:ANJU INDUSTRIAECOMERQODECAFETIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 8907-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 508,00 - Vencimento: 13/04/2011

Apontamento: 175848/2011 Sacado: MERCADINHO JUUO CESAR LIDA EPP Endereço: RUA ANTONIO BERNARDO
SCHMIDT 500 - Jaraguá do Sul-se - CEP: - Credor: PEDROMUFFATO ECIALIDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
109305930 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1.l79,06 - Vencimento: 14/04/2011

.

.

Apontamento: 175643/2011 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 35 APrO 503 - CENfRO
- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-510 Credor: CONDüMINIO RESIDENCIAL PIATANUS Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 9200007920 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$I36,97 - Vencimento: 10/04/2011

Apontainento: 175574/2011 Sacado:NlL'i0 ACACIO P. DE M. JUNIOR Endereço: ERNESTO LESSMANN 577 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-300Credor: CEN1RO FORMCOND LESLIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 28839 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 256,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 175578/2011 Sacado: PATRICIAGROSSKOPF Endereço: RUA FREDERICO BARG 217 - Jaraguá do Sul-se
CEP: 89256-170 Credor: CENTRO FORM COND LES LIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 25264 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 303,40 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 175l)44/2011 Sacado: ROSEU GOMES RIBEIRO Endereço: AGUAS ClARAS 200 - I DA FIGUEIRA, JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
22616003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 707,81-Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 175632/2011 Sacado: ROSILENE FERNANDES Endereço: FREDERICO C ALBERTO VASEL 324 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89259-560 Credor: MC IND ElEIRONICADO BRASlLLIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 01101-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 08/04/2011

Apontamento: 175649/2011 Sacado: RUBENS CEISO UMIAUF Endereço: RUACARLOS BLANKE212 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: - Credor: Sl'RGIO JOSENEGHERBOM Portador:- Espécie: NP - N°TItulo: 01- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.000,00 - Vencimento: 08/12/2009

Apontamento: 175571/2011 Sacado: RUDINEI BUENO DA SILVA Endereço: MARCEW BARBI 514 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: - Credor: CENTRO FORM COND LES LIDAEPP Portador: - Espécie: DMI ' N°TItulo: 26773 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$199,00 - Vencimento: 10/03/2011

Apontamento: 174837/2011 Sacado: SONIAMARCIAANACLEI'O Endereço: RUAFRANCISCOGREITER 0001- RIBEIRAO
CAVALO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: BVFINANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N°l1tulo: 131020933 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.116,53 - Vencimento: 14/0112009

Apontamento: 175625/2011 Sacado: SUPERMODAS ROUPAS EACESSORIOS LIDA Endereço: RUA BERNARDO DORN
BUSCH 1400 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-901 Credor: PI.ANET KIDS IND COM DE CONFECCOES lIDAE Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 141731- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.589,04 - Vencimento: 08/04/2011

Apontamento: 175634/2011 Sacado: VANIlDAMARIANO SIQUEIRA Endereço: GERMANO MARQUARDT 132 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor:MC IND ELETRONICADO BRASlLITDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 01101-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$166,66 - Vencimento: 08/04/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de 29/04/2011.·
Jaraguá do Sul (Sq, 29 de abril de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 26

. ., t.· , ' .. t,'
4 .\, .J • , I 0#" .:. ( '.l ... ,· f � (',", ,\,., I.''::''''� .. 'J) l"�\Jl �,) �i",�
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

Abrace alguém
com vontade.

universotpm@ocorreiodopovo.com.br '"

'

',i ,: '

-

'
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Elas hoje, elas amanhã
Dizem

que uma garota de 19 anos será prendada e dada às atri

buições domésticas, se ela lê os panfletos promocionais dos

jornais e fica conferindo os preços do sabão em pó, do esfre

gão, do desinfetante. E dizem ainda, que um homem possi
velmente terá dores de cabeça com aquela garota que, também aos

19 anos, é absolutamente doidinha por roupas e calçados, que não

pode ver um tosco anúncio deVanish na revista, que já fica toda ouri
çada com a blusama-ra-vi-lho-sa da garota propaganda. Os homens
diriam que a garota de 19 anos ideal, gastaria moderada e esporadi
camente com roupas, se preocuparia em comprar lençóis baratos e

de boa qualidade, e saberia em qual supermercado da cidade se en

contra o melhor preço da cerveja. Eu diria que nenhuma garota de 19
anos será a mesma aos 30 ... Então, pouco irríporta, não é?

CTRL C + CTRL V
A F�MlNJNA ARre OE ILUD.Ru.

SUTil COM SOJO
CINTA QU6 COMPRIMa
A SARRleA li L.EVANTA

o BUMSUM
b--------�----,---------

É

Palavra
de homem
Recebi por e-mail (e dei

muita risada):
11
...0 que se

passa na cabeça de uma na

morada ciumenta? Ela deve

pensar que eu sou o cara, que
se eu sair sozinho na rua, no

futéba ou no bar com meus

amigos, qualquer mulher

que passar vai olhar pra mim
e vai cair pra dentro. Pô, 'eu
mal consegui arranjar uma
namorada! E isso acontece

com a maioria dos caras. Só
as namoradas mesmo pra
achar que o namorado é o

mais lindo do mundo e que
tá cheio de biscate dando em
cima. Não que eu seja feio,
mas falando sério, se eu fos
se cogitar trair minha namo

rada seria com uma deusa
e essas definitivamente não

. me dariam bola. É como se

minha namorada montasse

uma quitanda n� praç:�ven
dendo mortadela e a quitan
da ao lado vendesse peito de

peru defumado premium...

"

CHAPINHA

(mulhertrinta.blogspot.com)

F É A TREVA
Receber no mesmo en

dereço de e-mail a mesma

mensagem, do mesmo re

metente, umas 10 vezes se

guidas. Péssimo também é
não ter o link obrigatório,
que me permite clicar e re-

tirar meu nome da lista de destinatários. Eu não me

. incomodo de receber promoções, divulgação e coisa e

tal, desde que moderadamente. Empresa que enche a

caixa de e-mail dos outros com mensagens repetidas e

constantes, pede para ser mal vista. Será que eles não

percebem que isso é a treva?

Essa variedade de calçados que renascem das
cinzas. Adoro ver que, assim como aconteceu com

as sapatilhas, os mocassins estão de volta, com for

ça total. Identificados pela costura em relevo, di
ferente da sapatilha super delicada, os mocassins

nos pareciam terríveis antigamente. Mas o tempo
melhora tudo, né? E hoje, sapatilhas, sapatinhos
oxford e mocassins são um flash para nossos pés ...

DIVÃ COM MARCIELE CANI
ONDE TRABAlliA E O

QUE FAZ: Trabalho como

secretária e auxiliar de RH.
EU SOU: Tagarela, atencio
sa, teimosa e companheira.
HOMENS SÃO: Ora fáceis,
ora difíceis de entender.
MULHERES SÃO: Pode
rosas! SE MEU RELACIO
NAMENTO FOSSE UM
RITMO SERIA: Meio trash,
meio pop. DESÇO DO SAL
TO QUANDO: Duvidam de
mim. PARA ME GANHAR
BASTA: Se mostrar uma

pessoa segura de si. SE EU
FOSSE CELEBRIDADE SE
RIA: Angelina Iolíe: linda,
talentosa, discreta e de co

ração grande. ROUBARIAO CLOSETDE: MileyCyrus. MEU CORAÇÃO
BATE MAIS FORTE QUANDO: Estou perto de quem gosto. EU SOU

ÓTIMA EM: Ouvir. EU SOU PÉSSIMA EM: Dar conselhos, sou muito
extremista. UMA NOITE PERFEITA PEDE: Ótima companhia em um

ambiente agradável. UM CASALAPAIXONADO PRECISA: De confian

ça em primeiro lugar. COM 50 REAIS EU: Comprariamuitos esmaltes!
COM 1 MILHÃO DE REAIS EU: Me mudaria para a Inglaterra.

Casalzinho sucesso!
A coluna não vai deixar de fora o assunto que rola há vários dias e

que culmina hoje, no acontecimento social do século: o casamento de
Kate eWilliam. Mas apenas para dizer que, dos aproximadamente 1900

convidados, David e Victória Beckham, Guy Ritchie, Elton John, Ioss
Stone e até o Mr, Bean, prestigiam a festa. E uma curiosidade (nem tão

curiosa assim, se analisarmos bem): Barack Obama não foi convidado,
pelo simples fato de que não é uma festa com cunho político. Enfim,
tem todos esses famosos, mais dois bilhões de expectadores via TV; in
ternet e outros meios, e tem ainda os sinos daAbadia deWestminster,
que soarão durante três horas após o casório... Casamento bem real!

TRICOTANDO

o x

PaulMcCar ney, vem por aí o

relançamento de dois álbuns
do artista. "McCartney" e
McCartney II", de 1970 e

1980, Fespectivamente, serão
relançados em junho e terão

." um livretô com fotos inéditas
e faixas' extras. Boua...
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JARAGUÁ DO SUL

"Perdemos mercadorias da loja e em
casa, tive quejogar um armário fora.
Entrou água, uns 30 centímetros,
tentamos erguer tudo e salvar o
máximo possível dos móveis".

--.. relato é de Marilene da Cruz, 43
anos, que mora e trabalha na rua
Bertha Wegee, na Barra do Rio

....... Cerro. Assim, como ela, muitos
dos vizinhos possuem experiências em

enchentes. "Alagou aqui em 2008 e este

ano novamente. A rua parecia um rio.
Na minha casa entrou 80 centímetros
de água. Perdemos muita coisa e até

hoje estamos tentando comprar tudo de
novo. Temos medo que aconteça nova

mente", conta o comercianteValterBerti,
49 anos, que vive na mesma localidade.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 29 de abril de 2011

Para orientar estes moradores sobre
onde e como construir, a Prefeitura de Ia
raguá do Sul trabalha naelaboração de um
mapa que fará um verdadeiro diagnóstico
das áreas alagáveis nomunicípio. A inten
ção éidentificar as ruas mais vulneráveis
às cheias, para depois, investir em ações
de prevenção. "Estamos indo in loco, con
versando com os própriosmoradores para
saber a realidade de cada bairro, cada rua",
explica o secretário de Planejamento,Aris
tides Panstein.

Segundo ele, o mapa completo deve
ficar pronto em junho, mas das áreas já
visitadas pode-se tirar uma conclusão,
nada animadora: são cada vez mais nu
merosas as regiões da cidade atingidas
pelas enchentes. Entre os bairros mais
vulneráveis estão: Barra do Rio Cerro,
Rio da Luz, Vieiras, João Pessoa, Ribeirão
Cavalo, Nereu Ramos, Ilha da Figueira,
Centro, Chico de Paula e Jaraguá 99.

tEI

luz e água somente para regulares

HENTES

Prefeituramapeia "áreas
neráveis a alagamentos

Documento servirá para traçar ações de prevenção e orientar moradores

.

Outra iniciativa que, segundo Panstein, tem ajudado a Prefeitura na questão da

prevenção de novas tragédias é a lei que proíbe ligações de água e energia elétrica em
terrenos irregulares. "Este foi um avanço. Para quem não tem o alvará da Prefeitura,
não é !igado luz e água", comenta.

MAPA SERÁ
COMPLEMENTO

A cidade jápossuiumPlano Diretor, ou

seja, um documento que planeja o cres

cimento do município para os próximos
anos. Nele;' constam orientações sobre as

áreas que podem ser ocupadas por resi
dências, empresas, comércio, indústrias,
etc. Mas para Panstein, estemapa vem so

rnar informações neste sentido. "O mapa
será um complemento. Então antes de

construir, o ideal é seguir as orientações
do Plano Diretor, e também do mapa. Nas
áreas alagáveis, não significa que não se

pode construir. Mas a pessoa terá que ter
um cuidado maior no projeto, construir
uma casamais alta, por exemplo", conclui.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Geral 9

" .

Alagou aqui em 2008 e

este ano novamente. A
rua parecia um rio. Na
minha casa entrou 80
centímetros de água".

\/IAl"rER SER"!"I

"
EDUARDO MONTECINO

Berti diz água da chuva invadiu a rua e a casa

JOINVlllE

MuniCípio já possui mapa
Em Joinville, a Prefeitura realizou um trabalho semelhante. O mapeamento das

cheias está acessível para consulta da população em repartições públicas e também
na internet. Segundo Panstein, a ideia de disponibilizar o mapa no site da Prefeitura
também pode ser implantada em Iaraguá do Sul.

(
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Espetáculo de
dança da Scar
cruza o Brasil
Produção jaraguaense recebeu prêmio
nacional e agora inicia turnê pelo país
JARAGUÁ DO SUL

o espetáculo jaraguaense
de dança contemporânea
"Vazio das Partes" da

. ,

Cia. GpoEXlScar, iniciou
ontem sua turnê nacional,
começando por Sorocaba,
no interior paulista,

om cenas ora objetivas,
ora sensoriais, "0 Vazio
das Partes" busca trans

..._mitír uma sensação de

"inquietação", explica a coreó

grafa do Grupo de Experimen
tação Cênica da Scar (GpoEx/
Scar), Lisa Jaworski, que dirige o

espetáculo. ''A proposta passeia
por esta grande imensidão do ser

humano - sua busca pela perfei
ção' pelo ter por ele só, chegar
sem alcançar, frustrações, medos
e ansiedades", destacou.

O espetáculo surgiu em

2007, a partir de um trabalho de

improvisação, e desde então, já
foi assistido por cerca de quatro
mil pessoas. Ano passado, re-

cebeu destaque ao ser selecio
nado pelo prêmio Funarte de

Dança Klauss Viana.
De acordo com a coreógrafa,

o trabalho de pesquisa por trás
do tema passou por debates em

mesa redonda I com apresenta
ções de textos e poemas sobre o

vazio, e a definição da trilha so

nora foi resultado de debates en
tre os bailarinos e direção.

A montagem das cenas foi
'

pensada ao redor de uma "linha
de pensamento" sobre o tema va

zio. Foi também desenvolvido todo
um roteiro de filmagens e discutida'
quais as cenas que complementa
riam o espetáculo, em outra linha
de trabalho do GpoEX/Scar.

Após Sorocaba, o espetáculo
passa por Itu, hoje, e Piracicaba,
no dia Iode maio, seguindo para
Belo Horizonte, Goiânia e o Rio
de Janeiro.

Mais de quatro mil pessoas
já assistiram à peça

Comemoração e protesto no
Dia Internacional da Danca

�

A Aprodança (Associação dos
Profissionais de Dança) e o Fó
rum de Dança de Santa Catarina

preparam uma série de ações
para hoje, dia 29 de abril, data
instituída em 1982 pela Unesco
como Dia Internacional da Dan

ça, em homenagem ao nasci
mento do bailarino francês Jean
Georges Noverre.

De acordo com a presidente
da Aprodança, Lisa Jaworski, as
ações vão ocorrer em nove cida
des do Estado, com apresenta
ções, espetáculos e palestras,
entre outras atividades. Em

Iaraguá, a mobilização será
no anfiteatro externo da Fun

dação Cultural, a partir das 15

horas. Com aula aberta de dan-

ça de salão do Studio Dois pra
lá Dois 'pra cá e apresentações de
Balé clássico, acrobacia de solo e

dança de rua da escola de dança
da Scar.

"Também faremos um 'abra

ço coletivo' ao final das ações
por todo o Estado", conta a presi
dente. Segundo ela, a ação é um

protesto político por mais espa
ços públicos para se trabalhar
a dança e melhores condições
para os profissionais da área. E

principalmente a criação de um
curso de graduação em dança
na Udesc (Universidade do Es
tado de Santa Catarina). A ação
simbólica consiste nos artistas
cercando o palco de mãos dadas
durante dez minutos.

Fundo Municipal de Cultura
tem 49 projetos deferidos

Das 56 propostas pré-sele
cionadas na primeira fase do

processo de apoio à cultura,
49 projetos foram levados para
a parte final da seleção, e os

autores de seis dos sete proje
tos indeferidos tem até às 16
horas de hoje para entrar com

recurso no setor de Protocolo
da Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Na quarta feira, o Conselho

Municipal de Cultura deve se

reunir para fazer as deliberações
finais sobre os projetos deferi
dos e definir quais propostas se
rão de fato beneficiadas.

Conforme a coordenadora
de Finanças e Planejamento
da Fundação Cultural, Marile
ne Giese, apenas nas áreas de
literatura e teatro não tiveram

projetos indeferidos. "Tivemos
certidões de negativa vencidas,
documentos faltando, e outros
problemas menores, por isso
tem-se esse prazo para entrar

com recurso e corrigir estes

erros." Porém, um dos projetos
não pode ser revisto, afirma.
"Durante a análise documen
tal se constatou que o projeto
er�de uma organização com

fins lucrativos, e que portanto
não pode legalmente receber o
recurso", explica.

A listagem das propostas
deferidas e indeferidas está

disponível no site http:/ /cultu
ra.jaraguadosul.com.br/ .

ARQUIVO OCP

Área da dança é uma das que teve propostas aprovadas na iniciativa
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FOTOS DIVULGAÇÃO

As gérberas
ajudam a

renovar o ar

dos ambientes o crisântemo deve
ser mantido em local

arejado. sem exposição
direta ao sol

- Portas
- Janelas
._ Caixilhos
- Vistas
_ Rodapés
- Dobradiças
_ Fechaduras
_ Puxadores

Fone: 47 3055 2327
Fax: 47 3376 4327

Rua João Picolli, 44 ..

.Jaraguá do Sul- Centro - se·

porttQ.ni.vendas@hotmail.com·
"�o •
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Saiba quais plantas são capazes de retirar toxinas
do ar e aprenda a usá-las dentro de casa
m estudo da NASA (Agência Es- mais modema, minimalista, e funciona

pacial Americana) revelou que como esculturaviva. ;

algumas plantas ornamentais, .
O filodendro-pendente, como o próprio

além de retirarem o dióxido de nome sugere, é urna excelente opção para.

�

carbono (C02), absorvem gases estruturas suspensas .ou painéis verticais. E
tóxicos como benzeno e formol. muíto'resístente e.pode ser cultivado em 10-

Pouco se fala sobre esses componentes quí- . cais com arscondicionado-e luz artificial. Se
micos, mas a verdade é que eles estão espa- tiver onde se apoiàr, urna treliça ou grade, ele
lhados pela casa inteira sem notarmos. sobe e pode alcançar até 4,5m.

.

Muitas das colas usadas para a.aplicação A Camedórea-bambu é uma .palm�ira
de papéis de parede e assoalhos, e aquelas muito resistente e clássica na decoração de
utilizadas para construir móveis _apresen - interiores. É como aquele pretinho básico
tam alguma dessas substâncias. Tintas, ver- que nunca sai demoda. Funcionasuperbem
nizes e'outros acabamentos também estão em qualquer tipo de decoração, sozinha ou
nessa lista. em destaque. Porém, é preciso atenção na

O uso desses produtos vem sendo bani- hora de escolher o vaso. Ela necessita de
do ou reduzido. Porém, muito mais fácil do espaço para poder se desenvolver, por isso,
que trocar toda amobília ou reformar a casa procure por peçasmaiores.
inteira é decorá-la com urn purificador de ar O lírio-da-paz, conhecido por gostar de -

100% natural. Confira algumas sugestões: solo úmido e meia-sombra, parece não sair

Quem gosta de variar as cores commaior da moda. Apenas urna mudinha num vaso

freqüência, deve optar por crisântemos e pequeno -já muda o astral do ambiente. Se

gérber.as. As flores duram algumas semanas, você tiver urn pouco mais de espaço, pode
depois é preciso comprar outros exempla- fazer uma bacia com eles.
res. Podem ser colocados em vasos de cerâ- As combinações entre as plantas são

mica esmaltada ou cachepôs, enfileirados bem-vindas e podem criar resultados inte
em um aparador. ressantes. Porém, evite aglomerar muitas

Já a espada-de-São-Iorge retornou com espécies, afinal a ideia não é ter um show

força total. Combina com urna decoração roam de plantas.

S
MAIS SIMPLES

As banheiras deixaram de lado urn pouco
daparafernália tecnológica embutida nos últi
mos anos, para dar lugar amodelosmais sim
ples, aconchegantes e cheios de designo Com
o banheiro merecendo cada vezmais atenção
e cuidados para garantirmomentos de relaxa
mento e puro prazer, não raro o espaço se une

ao quarto, criando urn só ambiente, onde abe- .

leza falamais alto.

PAREDES ABAIXO
Espaços integrados são tendência em

apartamentos de todos os tamanhos. Banca

das, estantes e painéis servem como divisó
ria em apartamentos onde a integração dos
ambientes é prioridade total. Alternativa para
ganharmais espaço, a eliminação das pàredes
ainda dá urn toque moderno ao imóvel, sen
do uma opção bastante comum entre jovens
solteiros e descolados.

-

NOVAS OPÇOES DE
REVESTIMENTO

No último mês, São Paulo recebeu três das
principais feiras do setor de casa e construção
do Brasil: a FeiconBatímat (190 Salão Interna
cional da Construção), a Exporevestir (Feira
Internacional de Revestimentos) e a Kitchen
& Bath (Feira Internacional de Produtos e

Acessórios para Cozinha e Banheiro). Entre ,

os destaques, revestimentos que exploram
volumes e relevos.
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A escolha do padrão. textura e design
também são essenciais para obter um bom
efeito na decoração e facilitar a limpeza

,lt

I,mERDADE

PARACRIAR
A decoração contemporânea

não tem amarras. Hoje em dia, o
legal é misturar estilos, cores, fun-"
ções ... Pode-se tudo desde que o

resultado seja harmônico e tenha

significado para quem usa o espa
ço. Às vezes temos em casa uma ou

duas peças que adoramos, herda
das damãe ou da avó, e não damos
o destaque especial a elas por não
ter número suficiente. Além de po
der aproveitar tudo isso, mesclar
objetos diferentes cria um estilo

pessoal e único, deixando a càsa
com um toque exclusivo.

OCPConstruir&Rifgrmar
AbriV2011· B1

s

-
,

Prefira tecidos leves e fáceis de I "';'>:,� como o voil e o linho;
O branco e os tons claros s

_ ;, ,��� mais indicados
'":< • "'_���-���'

�",:.n�"

nas janelas é outro detalhe irrÍportante. Cortinas
fluindo estendidas podem funcionar bem em

sua sala de estar, mas não servem na cozinha.
Luzia Fortunato, uma especialista no as

sunto, dá a dica,;",�D voil é o tecido mais indi
cado, pois além cre'ser leve e fácil de lavar, dis
pensa o uso do ferro elétrico", diz. Para deixar a
peçamais chique, Luzia sugere aplicações com
renda gripir. "Outra opção é o linho, um tecido
muito procurado e que dá um toque de sofisti

cação ao ambiente", sugere.

o escolhercortinas paraa cozinha, pra
ticidade é crucial. Escolher o melhor

padrão, textura, design e cor de cortina
podem ser igualmente essenciais para
bter um efeito positivo na decoração

, .facilitar a limpeza. .;
A escolha da cor do tecido émuito importan- .

te, pois ela vai ajudar na passagem'ou bloqueio
da luz solar. Pretira o branco e os tons claros, pois
toda cozinha precisa ser bem iluminada e areja
da. Adequar as cortinas com base no tamanho

FLORISA
"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"

A onda é
misturar
estilos. cores
e funções.
deixando a

casa com

um toque
exclusivo

�,

Móveis para !àr.dim, serviço
ejardinagem e-paisagismo.

�
•
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Mais famoso'parque de flores
do país fica aberto até 20 de maio

"

do ano, logo após o irúcio da

primavera no Hemisfério Nor
.

te, o Parque Keukenhof, locali
zado a 35 km de Amsterdã, na
Holanda, abre as portas para

_

mostrar suas mais de sete mi-
lhões de flores.

Devido ao clima local, a exposição
dura apenas dois meses e, neste ano,
a temática do evento será "Alemanha
- Terra de Poetas e Filósofos". O país vi
zinho será representado de várias for
mas, mas o destaque ficará por conta
de uma reprodução do Portão de Bran-

demburgo, em Berlim, composta por
mosaicos de flores.

Uma das principais atrações turísti
cas dos Países Baixos, o Parque Keuke

.

nhof foi projetado em 1830, em estilo

inglês, e ocupa uma área de 32 hectares,
sendo cortado por cercade 15 quílôme-

. tros de trilhas.
.

Ali é possívelver uma imensavarieda
de de tulipas - a flor-símbolo do país apa
rece em mais de 4,5 milhões de versões

-, mas há também espaços dedicados ao
cultivo de antúrios, bromélias, orquídeas,
narcisos e lírios, entre outras espécies.

-

·-:('\{W' '";;.;:.'.� "O'Parque Keukenhof fica localizado em uma região
conhecida pela intensa produção de flores

Cinco dicas para tirar omelhor proveito da côífa 'e do exaustor
Ter uma coifa ou exaustor ins

talado na cozinha não é garantia
de livrar-se da fumaça e da gordura
que ficam no ar. É importante saber
usá-los corretamente. Confira as di
cas dos especialistas:

- Ligue o aparelho assim que .

começar o preparo das refeições.
.

Dessa forma; evita-se-o acúmulo de
J: �

r
:!_., ('; .;��.

vapores,�górdura: no local; -

- Depois de terminar o trabalho,
mantenha o aparelho ligado por

.
mais algum tempo. Essa atitude ga
rante a total renovação do ar;

- Quando decidir ligar a coifa ou
o exaustor, certifique-se que não há
corrente de vento no local. Ao fe-

I _

char a janela ou a porta que causa

essa ventilação excessiva você. ga
rante a total eficiência do aparelho.

.

Porém, nunca isole a cozinha por

completo, é fundamental que haja
circulação constante.

- A manutenção periódica, (a
cada dois meses) é muito impor
tante para garantir a eficiência do

aparelho. O processo é simples,
basta limpá-lo com água quente,
detergente neutro, esponja macia
e pano limpo. Não use produtos
abrasivos ou palha de aço, que po
dem 'danificar o equipamento. Al->
guns modelos 'possuem tecnologia
que emite algum sinal quando che
ga o momento de fazer uma higie
nização

- Os filtros de carvão ativado,
que ajudam a eliminar o odor, são
descartáveis e devem ser trocados a
cada três meses. Já os de alumínio
têm de ser substituídos depois de
30 horas de uso .

"

ESPEéldlZABl EM FLORES E PLA .' .' ,

. ....
.

'.
.

' fiTAS ARTIFICIAIS

, ,
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o ambiente, assim chamado por ter churrasqueira ou serlíçado à cozinha, hoje é um diferencial

CLIMAMODERNO

As varandas gourmet têm sido respon
sáveis por transformar áreas de imóveis -

principalmente apartamentos - em locais
de lazer perfeitos para receber os amigos.
Há alguns anos, este tipo de ambiente in

tegra grande parte dos lançamentos imo
biliários. Emmuitos' casos, a varanda pode
ser uma extensão da cozinha ou da sala de
jantar, ou ainda, uma sala de TV com um

amplo e confortável sofá e também umes

paço para jantar.Mas, além de capricharna
escolha dos acabamentos, é preciso inves
tir em um bom sistema de exaustão e no

fechamento da área com vidro, para des
frutar do ambiente o ano inteiro.

o fechamento da varanda com vidro

resguarda a decoração da chuva e do vento

. ;

O TOO. RÚSTICO
DAMlIQEIRA

Diferentemente da maioria das

pessoas, que só investe na varan

da ao fim do projeto de decoração,
o proprietário deste apartamento
priorizou o ambiente porqueadora
cozinhar e receber amigos com fre:'

quência. A ideia foi criar um espaço
inspirado no clima informal do lito
ral baiano, com o uso de móveis é
de um painel de madeira de demo

lição, de adornos de fibra natural e
um sofá com almofadas soltas, bem
ao estilo das casas de praia.

ESPAÇO FUNCIONAL
Para que a varanda gourmet seja bem

funcional, a dica é utilizar uma ampla
bancada ilha que serve de apoio gourmet
e ao mesmo tempo acolhe os convidados,
combinando com a copeira, as chaises,
poltronas, som ambiente e TVs. Nesta va
randa há ainda um espaço para relaxar e

para conversar, além de um lugarzinho
para a churrasqueira a gás.

Área bem iluminada e

ambiente descontraído

A adega precisa de um ponto
de eletricidade para ser

colocada no 'vão da bancada

,
,
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� '�PJlRA TER.UMA
ESC,ADA SEGURA

O piso deve ser antiderrapante ou ter sulcos ou fita antiderra
pante próximo da borda, Item fundamental para a segurança é o

corrimão, com altura de 90 cm do piso, afastado pelo menos 4 cm
da parede, preferencialmente em formato anatômico, arredonda
do com diâmetro de 3,5 cm à 5 cm.

�."" •. H,
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As escadas curvas mais comuns
são do tipo caracol, com um tubo
central de onde partem os degraus

NO TAMANHO CERTO
O piso (profundidade do degrau) pode variar

de 25 cm a 32 cm. E o espelho (altura do degrau)
de 16 cm a 18 cm. Existe uma relação entre piso
(peprofundidade) e espelho (e= altura) do de-
.grau na fórmula: 0',63 rn'� p -+ 2 'e � 0,65m.

-

PROPORÇAO CORRETA
A largura de 1,20m é confortável, mas, por

exemplo, em uma casa que tenha uma sala de
15 m- (3 m x 5 m), essa escada ficaria despro
porcional, ocupando uma área próxima de 10
m-. Uma boa largura nesses casos é 90 cm. Me
nor que isso,melhor que não seja a escadaprin
cipal. Sim, tem casas que têm duas oumais es

cadas, social e de serviço. Escadas estreitas não
devem estar confinadas entre duas paredes, as
sim, na hora da mudança, o mobiliário poderá
ultrapassar o espaço aéreo de algum dos lados.

O USO DOS PATAMARES
O patamar serve para descanso, como

no caso de escadas muito longas, que po
dem se tomar cansativas, e, também, para
mudar a direção e até o sentido da escada.
Sua profundidade deve ser pelo menos

igual à largura do degrau.

\

ESCADA CARACOL
SÓ EM LOCAIS DE BAIXA

-

COlCULAÇAO
As escadas curvas mais comuns são as do

tipo caracol, com um tubo central de onde par
tem os degraus. Essas escadas devem ser usadas
apenas' em locais com baixa circulação, com
medida mínima de diâmetro de 1,50 m. Ima
gine que com esse diâmetro o piso ficará com
cerca de 70 em de largura, sendo que os 30 em

.

próximos do eixo não comportarão a pisada,
restando apenas 40 cm para trafegar, Por mais
que a força centrípeta ajude, pode faltar espa
ço para' o seu pé. Outro modelo da família das
redondas é o tipo helicoidal, no qual os degraus
estão presos em uma viga parecida com uma

mola: Sem dúvida, ocupam bastante espaço.
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Assim comoa nosss'ã údé, nos
.ii ;Iãr'���Mr:cisa de cuidados

e check ups para se manter.sempre fiín,g,onando bem.-
,".

manutenção da menta nos furos); verificição de
casa deve ser feita válvulas de descarga daS"lj�ciâs /
periodicamente, até sanítárias, Regular caso ';êsteja'

.

por uma questão demorando para fechar, desper-
ecottomjca. ':". 'I '�(Uçarido água; pintura dos tetos "

, Quando a gente, dos banheiros; lubrificação, de
, vai 'deixando a manutenção fechaduras e dobradíças.Iímpe
de lado, os problemas apare- za de calhas e troca de telhas.'
cem já num estágio avançado ' O proprietário da Porttoni .

e acabam exigindo despesas Comercial, Toni Depin, explica
muito maiores, além de um que portas que fazem barulho

tempo maior para o reparo. (rangem) pedem 'um ajuste
Como guia para quem quer nas dobradiças, que podem'

'manter sua casa em "boa for- estar com desgaste ou falta de
ma", segue um listinha de ve- parafusos. "Geralmente o pro- :"

rificações
-

básicas: Revisão da blema está, na instalação, da í
instalação elétrica; ajustes e re- porta. Quando ela não fecha

-

I
paras no quadro de distribuição direito pode ser devido à pin
elétrica; troca de lâmpadas, to- tura. A porta tem seis lados,
madas e interruptores; limpeza mas só vemos duas. As partes
do ralo e do copo inferior dos . laterais, de cima e de baixo não
sifões das cozinhas e banhei- recebem tinta e ficam exposta
ros; verificação de possíveis va- à umidade, acabando por en
zamentos hidráulicos; limpeza tortat a madeira", completa.
de caixa d'água; verificação de O mais importante é ficar

rejuntes e vedação em áreas atento aos sinais que a casa

molhadas (banheiros e banca- apresenta, como manchas de

das); manutenção e limpeza de umidade, maus contatos, além
torneiras, registros e chuveiro das contas de luz, água, gás etc.
(limpar arejadores e crivo dos (elas não devem apresentar va
chuveiros para evitar entupi- riações grandes).

FOTOS DIVULGAÇÃO

É importante ficar
atento aos sinais que a

casa apresenta, como
manchas de umidade e

maus contatos

)

!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'.

OCPConstruir&Ref9rmar
Ia Abrilj2011

Gesso
lmpecria I

Madenop
Madeiras

Rua Bernardo Dornbusch n° 1233 • Baependi
• E-mail contato@gessoimperial.net.

Fone: 3370-6004

PROMOÇÃO
FORRO PVC BRANCO RS 21 90 2

COLOCADO COM TODAS AS ESTRUTU�
m

MANTA TÉRMICA 2 M.M 1 FACE RS 3,90m2

,
I

�ViElm{ltQ)�lBM
©(lJMT�lr:sm.Q)

Novo endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 SI 2
Centro - CEP 89252-050 - Jaraguá do Sul - SC
Tel. (47) 3372-2549 • wwww.eletrojgua.com.br

portasmeg@eletrojgua.com.br
.
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resulta empreços baixos. E por ou
tro lado, nossos custos estão cada
vez mais altos", explica o produtor
de Guaramirim, Everaldo Sprung.

O presidente da recém-criada

Associação de Rizicultores do
Norte Catarinense, Orlando Gio

vanella, de Massaranduba, acres
centa que a importação do grão
gera urna concorrência desleal.

"Competimos com o arroz vindo
de países como Uruguai, Argenti
na e Paraguai, onde os custos de

produção são bemmenores. É urn
grave problema, porque assim, a
tendência é o preço do nosso arroz

seguir caindo", enfatiza.
Hoje, a saca (50kg) do grão é

comercializada a valores'entre R$
18 e R$ 21, quando .o ideal seria

algo na casa dos R$ 32. "Para pro
duzir urna saca temos urn custo
de R$ 24. Estão nos pagando cerca
de 70% de nossos custos, ou seja,
estamos trabalhando no prejuízo,
sem margem de lucro. Muitos ri
zicultores estão se endividando e

EDUARDO MONTECINO

Everaldo, que é rizicultor em Guaramirim, afirma que o

preço praticado está muito abaixo do ideal

"
Competimos com o arroz vindo de países como
Uruguai, Argentina e Paraguai, onde os custos
de produção são bem menores. É um grave
problema, porque assim, a tendência é o

preço do nosso arroz seguir caindo.
ORLANDO GIOVANELLA

Queda no preço da saca de arroz causa prejuízos aos produtores "
os pequenos estão desistindo da

atividade;', alerta Sprung.
Segundo o produtor, o descon

tentamento é geral. "Estamos des
motivados, é lamentável trabalhar
durante� ano inteiro, e no fim
das contas, sobrar despesas. Nin
guém consegue trabalhar no pre
juízo", argumenta.

ÃO
..Entidade quer
políticas públicas

I� I

Continua a crise no
setor'de rizicultura
GUARAMIRIM

Ele está presente
diariamente na mesa dos
brasileiros, e é fonte de
renda para milhares de
fammas na região do Vale
do Itapocu.

Oarroz
movimenta a econo

mia local, mas dedicar-se
ao cultivo do grão tem se

tomado cada vez mais di

fícil, e menos rentável, aos produ
tores rurais. Isso porque, há cerca

de três anos, o setor enfrenta uma

rigorosa crise, com a queda grada
tiva do preço pago pela saca.

Tanto que no 'último mês de

fevereiro, rizicultores da região
realizaram uma manifestação em

protesto ao cenário atual. De lá

para cá, de acordo com os pró
prios produtores, pouco, ou quase
'nada, tem sido feito. 110 cenário é
de muita oferta do produto, o que

Para ter representatividade entre a esfera política e

reivindicar incentivos ao setor, rizicultores da região
acabam de criar a Associação de Rizicultores do Norte
Catarinense. A meta é de contar com cerca de mil as
sociados até o fim do ano. "Queremos ter voz, e poder
expressar nossas dificuldades", resume o presidente da
entidade, Orlando Giovanella.

-

EXPORTAÇAO
É INVIÁVEL

A dificuldade também está
em escoar a produção. "Diante da

queda do dólar, exportar não vale
a pena. E a importação gerou urn
excesso de oferta do produto. Vi
vemos realmente um momento

muito difícil para o arroz", comen
ta o presidente da Cooperativa
Juriti, de Massaranduba, Antenor
Borgonha.

P DUCÃO
MassaPanduba é ..

maior produtor
EmMassaranduba, município considerado a Capi

tal Catarinense do Arroz, a produção média anual de
arroz em casca é de aproximadamente 1,5 milhão de
sacas. Já em Guaramírím, estima-se que existam hoje,
cerca de 800 famílias dedicadas aocultivo do grão.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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contece nos dias 27 a 29 de
maio na-Arena Jaraguá este fei

rªo de imóveis que já se está
Jl" "",I ,1,- f

tornando tradicional e que ofe-
rece a possibilidade de encontrar em um

só local as mais diversas opções de imó
veis. A organização é da Episteme que
também organiza o evento em Joinville.

Cedro Móveis
Foi num sábado legal, em abril de 2001

que surgiu esta loja de móveis, no local onde
hoje está instalado o Sine e, depois de dez
anos de trabalho já são duas lojas que con

tam com o atendimento do Neivor e esposa
comodas duas filhas e mais sete colabora
dores. Desde sua fundação, mantém par
ceria com a Simonetto Design em móveis

planejados e desfruta de preferência de um
número crescente de clientes. Seu fundador
é um ativo membro da CDL local.

Aviso aos fãs
A logo da foto é a oficial para a pro

va deste ano da, Indy que comemora

no dia 29 de maio o centenário do 'In

dianápolis Motor Speedway. Ainda dá

tempo para estar presente neste mo

mento histórico para o automobilismo
de competição.

Brasil-México
Depois de praticamente 15 anos de deba

tes, as negociações para firmar o acordo de livre
comércio entre Brasil e México estão avança
das e caminham para um entendimento. No

entanto, a presidente da Câmara de Comércio
Exterior da Fiesc, Maria Teresa Bustamante,
defende a maior participação dos empresários
brasileiros nas negociações para se termais cla
reza das oportunidades e das ameaças que esse

acordo representa para as empresas do país. O
empresário brasileiro não é muito adepto des
tas negociações e por isto não raro é surpreen
dido por acordos danosos para sua atividade.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 29 de abril de 2011

Mercado Regional

Lourival Karsten

Multi brasileiras Plenária no quartel
Reforçando ainda mais a parceria, a

reunião plenária da AcijslApevi da próxi
ma semana será realizada no quartel da
Polícia Militar. Na ocasião, além dos as

suntos normais na pauta serão apresen
tados os resultados da parceria das enti
dades empresariais com a PM, bem como

poderão ser conhecidos equipamentos ad
quiridos com a participação na arrecada

ção de multas de trânsito. Esta verba, por
sinal, deverá crescer aindamais em função
do grande volume de novos controladores

que estão sendo instalados.

_

Segundo dados da Unctad, em 2009 as

empresas mundiais brasileiras botaram o

pé no freio e repatriaram US$ 10,1 bilhões

mas, em 2010 voltaram a investir, aplicando
US$ 11,5 bilhões em sua expansão ao redor
do mundo. As principais investidoras foram
Vale, Gerdau, Camargo Correa, Votorantim,
Petrobras e Braskem mas, naAmérica Latina

perderam para o México que investiu US$
12,7 bilhões no exterior no ano passado.

Top de Marketing
Aberta a temporada de caça ao ta

lento que poderá premiar sua empresa
com o Top de Marketing. As inscrições
estão abertas até 12 de agosto. Tám
bém estão abertas as inscrições para
o prêmio Empresa Cidadã ADVB/SC

que vão até 8 de junho. Duas ótimas

oportunidades para colocar sua em

presa na vitrine.

Weg-
A multinacional jaraguaense iniciou o

ano com forte crescimento no primeiro tri
mestre quando obteve receita operacional
18,7% superior a igual período do ano pas
sado. O crescimento do lucro líquido tam

bém cresceu, atingindo 1,6% a mais que no
ano anterior. No período os investimentos
totalizaram R$ 33,8 milhões, o que mostra a

disposição para conquistarmais mercado.

05 - 22 - 36 - 41 - 79

01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 09 - 12 - 14 - 15
17-19-21-22-25

Pregel em
Barra Velha

Em um terreno com 105 mil
metros quadrados que já passa
por terraplenagem, no bairro
São Cristóvão, o grupo italiano

Pregel pretende erguer sua uni
dade produtiva ainda este ano.

O foco está em uma fábrica de
essências e sabores de sorvetes

mas, também investirá em pro
dutos para panificação assim
como em uma escola de cozi

nha e gastronomia em BarraVe
lha. A Prefeitura está oferecen
do para a empresa um amplo
pacote de incentivos, apostan
do na diversificação da matriz

econômica da cidade litorânea.
A empresa italiana conta com

duas unidades produtivas na

Itália além de outra nos Estados
Unidos e dedica-se à produção
de produtos que são comercia
lizados em mais de 100 países.

Segundo lugar
A Petrobras conseguiu o se

gundo maior lucro entre as em

presas, das Américas enquanto a

Vale ficou com o 6° posto, segun
do pesquisa da consultoria Eco
nomática. Todas as outras quatro
primeiras são norte-americanas.

INDICADORESPrazo para entregar
declarar I R acaba hoje

o prazo para entrega da declaração do impos
to de renda 2011, que tem como base o ano de 2010

termina hoje, às 23h59. No entanto, até quarta-feira,
apenas 61% dos contribuintes brasileiros entregaram
a documentação, segundo a Receita Federal. Para

aqueles que atrasarem na entrega da documentação,
a multa mínima é de R$ 165,74. É importante desta
car que neste ano as declarações não poderão mais ser
entregues em papel. Só serão aceitas declarações via
internet - pormeio do sistema oficial da receita - e em

disquete que deve ser entregue nas agências do Banco
do Brasil ou da Caixa Econômica Federal.

BOVESPA

POUPANÇA

I!UIDJ#!IIII/IIIJIIHI/lJI}{IJIIl!1lJuH/lllIJJ11Ji711"II//JIII1JI/lIJ:iIIllilJ/I/I!IIliIIIii!I/IJ/iimllllll1ib1IifIiI@flilJ/lIlf1iIl/if/J/IliIU/iIIl///iP.JfJnllJl/fIIllli/llmjIIl/iliiRiI/llllllJfllil1llfilllff/llill/l1flJjf/il/ll/H1nillw/ii/iiii!l/illfiffilill/lJ1I(/JfI/lIlmDiJ!I/III1IIUIIJ!II!m!PlII!IIIU//lIl11l�JIl/llHI/!1Ji/OU#IIJ/IlJIIliH//llJIIIIIIl!/_lll1I1lI/iJiI/1l1JIfIIUilfiDPJiliJJJnUIJJl/Ill/ill#1
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todos os dias)

CLIC DO LEITOR

VENDO SALACO�ERClAl.
CENTRO DE JARAGUA DO SUL
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CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

KellyErdmann,
jornalista

ElyandriaAparecida
Silva, escritora

o mundo de 19 ponto 61
á 50 anos, em abril de 1961, alcança
va o espaço Yuri Gagarin, o primeiro
homem a dar uma volta em torno do
Planeta. Lá de cima, soltou uma frase

simples e poética: A Terra é azul. O america

no Neil Armstrong, ao pisar na Lua, oito anos

depois do feito do russo, também soltou a sua

frase, um pouco arrogante, um pouco luxu-

osa, talvez: este é um passo
-

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

para um homem, mas um

salto para a humanidade. Eu
fico com Gagarin no quesito
Frases. Apenas quatro meses

depois do feito Gagarin, a

União Soviética põe o segun
do homem no espaço. Dessa

. vez o presidente soviético

deve ter perdido milhões de

simpatizantes cristãos e de
outras' religiões, ele usou desse vôo para pre

gar o ateísmo. "Mandamos um homem para o
.

espaço para ver se Deus existia, mesmo. Ga

garin não achou nada. Insistimos na tentativa
e mandamos um segundo homem. Foram 17

voltas ao redor daTerra e comprovamos: Deus

não existe", disse o presidente.
Mas de uma coisa é certa, o ano de 1961

daria muito no que escrever. Pelos seus

grandes acontecimentos que marcaram a

história. Em fevereiro daquele ano, os Bea

tles fazem o primeiro grande show em Liver

pool. Neste mesmo mês, na África, começa
os mais sangrentos movimentos pró- inde
pendência daquele continente, Angola, Ar
gélia, Congo. Em 13 de agosto, não teria data

mais apropriada, russos e

alemães orientais decidem
iniciar a construção do
Muro de Berlin, dividindo
a cidade por 28 anos. Nada
mais cruel, mais simbólica
nas diferenças de mundos

que esse Muro. Amo filmes,
shows que retratam a his
tória desse Muro. Com o

passar dos anos esse foi li
teralmente o divisor de dois mundos. Mun

dos com povos de valores, vidas totalmente
diferentes para cada lado seu. Inesquecível foi
o filme de produção alemão Adeus Lenin em

que retrata justamente essa diferença dos dois
mundos. Do filme uma frase celebre: Como

podemos ficar impassíveis e apoiar algo tão

desumano e estúpido quanto este projeto?

LANÇAMENTOS
_ c_

>. ,_A vjda S�P1Pt� yence.", ">'.
Um casal, dois filhos, uma famflia igual a tantas outras. Até"ô dia em""

que uma tragédia muda_o rumo-do destino. Nenhuma.pista, nada que

pudesse explicar o que levaria uma mãe-a tomar atitude tão surpreen
dente e radical. Aos poucos, o tempo foi descortinando o estranho mis

tério. A vida jamais nos pune, no entanto, as consequênçías de nossas

atitudes forçam o nosso amadurecimento. Descobrimos que não pode
mos corromper a verdade, porque a vida sempre vence.

o Buraco

A Brisa foi recolhida das ruas pelo setor de Zoonoses, recebeu tratamento
completo, e precisa de um lar. Muito companheira e adora crianças.

Contato com a clinica Schweizer, pelo telefone 3275-3268.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Thor (teg) (14h40, 17h, 19h10, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rio (dub) (15h, l7h, 19h, 21h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Hop - Rebelde sem Páscoa (dub)
(14h30 - todos os dias)

• Pânico 4 (Ieg) (17h, 19h10, 2lh20 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub) (14h, l6h30, 19h15 - todos os dias)
• Pânico 4 (leg) (2lh15 - todos os dias) .

• Cine Mueller 2
• Água para elefantes (Leg) (13h45, l6h15,
19h, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Thor (dub) (14h20, 17h, 19h30, 22h -

todos os dias)

• Cine Garten 1
• Thor (Leg) (14h, l6h40, 19h30, 22h -

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h20, l5h30, 17h40,
19h40 - todos os dias)

• A garota da capa vermelha (Ieg)
(22hl0 -todos os dias)

• Cine Garten 3
• Hop - rebeldes sem páscoa (dub)
(14h45, l7hl0 - todos os dias)

• Eu sou o número quatro (leg)
(19hl0, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Como você sabe (Leg) (14h20,
l6h50, 19h20, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Sobrenatural (Leg) (13h40, l6h20,
l8h40, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Dub) (13h30 - todos os dias)
• Thor (l.eg) (16hl0, 19h, 2lh40- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Últimos capítulos, sem divulgação de resu-

mo.

CORDEL ENCANTADO
Jesuíno tenta sair do buraco, mas acaba

desmaiando. Zóio-Furado diz que vai levar Úrsula
até a princesa. Úrsula descobre quem é Açuce
na. Zólo-Furado conta para Úrsula o motivo pelo
qual Herculano quis proteger a identidade de

.

Açucena para o rei. Setembrino, Quiquiqui e Cí
cero saem para procurar Jesuíno e Dora decide

ir com eles. Nidinho vê um homem misterioso

na igreja e tenta falar com ele. Todos procuram

por Jesuíno na mata. Sérgio cuida de Inácio e co

menta sobre o estado de Antônia. Úrsula conta

para Nicolau o que descobriu sobre a princesa.
Dora cai no buraco em que Jesuíno está.

Depois de se mudarem para um novo bairro, os irmãos Dane e Lucas
conhecem a vizinha Julie e juntos descobrem um buraco lacrado no só

tão da casa nova. O que eles nem imaginavam é que uma vez que o bura

co seja aberto, além de não ter fundo, ele serve como um portal para um

·mal sem precedentes. Com estranhas sombras à espreita a cada esqui- I

na e pesadelos ganhando vida, eles são forçados a encarar seus medos
mais profundos para colocar um fim a este mistério.

MORDE E ASSOPRA

ícaro afirma a Júlia que não suportará per
der Naomi pela segunda vez. Leandro se declara

para Naomi. Guilherme convence Márcia a acei

tar que ele fique com o cargo de diretor do pos-

to médico. ícaro se despede de Júlia e diz que
vai tentar se acalmar. Naomi fala para Leandro

que não pode amá-lo. Eliseu sugere fazer uma

consulta em ElainejÉlcio. Nivaldo estranha que
a gasolina de seu carro tenha sumido. Elainej
Élcio tenta fugir de Eliseu. Guilherme reclama da

comida de Dulce. Palmira avisa a ícaro que uma

conhecida pediu seu endereço. Naomi e Leandro
se beijam e ícaro flagra os dois.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo pede emprego para Marina e ela afirma

que falará com Oscar. Norma confessa para Jan

dira que matou Araci. Rafa se culpa pela morte

da mãe e Cecília tenta acalmá-lo. Vitória teme a

influência de Cortez sobre Rafa. Alice pergunta
se Carol ainda gosta de André. Léo fica furioso

com o emprego que Marina lhe consegue na .

empresa Delamare. Cortez negocia para que as

investigações contra ele sejam suspensas. Haidê

ajuda Sueli com a mudança. Daisy impede Klé

ber de levá-Ia até seu novo emprego. Carol fala

para Alice que não pensa em namorar ninguém.
Raul chega à casa de Léo.

I I � '.'

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das�fl)i�qra$)J .
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HORÓSCOPO
ÁRIES
A manhã favorece atividades

que exijam concentração e in-

vestigação. À tarde, trabalhos mais
competitivos vão render mais. No ro

mance, mostre sua alegria. Tenha mais

paciência com seu par.

Você está em uma fase de in

trospecção, aproveite para cui-

dar de assuntos que exijam mais

discrição. No campo afetivo, seu astral

anda meio retraído. Cuidado com envol
vimentos secretos.

�GÊMEOS
� Convívio social está favorecido

, neste dia. Aproveite o momen-

to para planejar novos projetos de vida.

O astral envia boas energias para o ro

mance. Sua motivação virá de pessoas
do seu convívio.

CÂNCER
Mantenha-se nas atividades ro

tineiras e conseguirá dar conta
de seus compromissos profissiO

nais. A dois, o momento pede mais ati

tude de sua parte. Que tal dar o primeiro
passo em assuntos sentimentais?

LEÃO
Estará com mais segurança
para expor suas opiniões. Ati-

vidades competitivas estão favo

recidas nesta sexta-feira. A ousadia vai

tomar conta do campo afetivo. Dê um

novo ânimo para a vida a dois.

Hoje, o dia pede para finalizar

"'��, l projetos para que novos pos
sam surgir. A Lua em sua oitava

casa indica necessidade de mudanças,
isso também na vida amorosa. Cuidado

com acidentes ou problemas de saúde.

LIBRA

� Hoje, trabalhos em equipe es

� tão mais favorecidos, então, é
hora de deixar tarefas indivi

duais um pouco de lado. No amor, você

estará mais impulsivo(a). Interaja mais

com pessoas jovens e de visão.

ESCORPIÃO

fié!!S\ No setor profissional, já é tem

� po de eliminar as pendências
que estão te incomodando. Na

vida a dois, é hora de surpreender
o par com atitudes mais ousadas. Prati

car esporte pode ser positivo para você.

eSAGITÁRIOAo meio-dia, a Lua entra em

seu paraíso astral, deixando

seu dia mais intenso. Na con

quista, é um bom momento para come

çar um relacionamento. Trabalhos liga
dos a lazer favorecidos neste dia.

CAPRICÓRNIO
Invista em atividades ao ar

livre, elas podem trazer mais

energia para você enfrentar os desafios

do dia. A dois, a atração física pode ser

determinante. Assuma mais riscos e

ouse em suas decisões.

AQUÁRIO
Sua criatividade estará a mil

neste dia,' aproveite para colo

car suas ideias em prática. No relacio

namento afetivo, é hora de se soltar,

Cuidado com as palavras ou pode ser

arrogante com alguém.

PEIXES

No campo profissional, mostre
seu lado competitivo e lute com

determinação pelos seus interes

ses. Na conquista, há chances de sedu

ção. Invista em suas tarefas de rotina,
elas podem dar resultados rápidos.
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ffilEVISÃO

Milene Domingues sem
, pressa para namorar
Solteira há dois anos, Milene Domingues não está

com pressa de arrumar um namorado. "Acho que a

gente vai ficando mais exigente depois dos 30. Você

pensa um pouquinho mais antes de se relacionar", dis
se a apresentadora ao site "Ego", da rede Globo. Além

de passar por seu crivo, o candidato tem que agradar
o ciumento Ronald, filho dela com o jogador Ronaldo.

DIVIRTA-SE

Gol de Placa

Cristina Mortágua proibe
filho de citar seu nome
Cristina Mortágua ameaçou recorrer à Justiça caso

o filho Alexandre cite' seu nome em entrevistas. A gota
d' água na relação conflituosa entre os dois foi a mixa

gem "A loka do Rivotril", em que o rapaz usa frases da

ex-modelo respondendo aos jornalistas: "Ele foge de

casa!" e "Ele se droga". Em fevereiro, uma briga entre

Mortágua e o filho terminou na polícia.

Mãe de Elton John não

"quell sabep,do neto

Tarde de domingo. Futebol de várzea em Lisboa.

A certa altura um dos jogadores vai cobrar um
escanteio e o gandula, muito sacana, coloca uma

pedra no lugar da bola. O cobrador do escanteio,
toma distância, corre e pimba. Mete uma bicuda na

bola, ou melhor, na pedra. Cái no chão, começa a

gemer, mas logo está dando gargalhadas!
O gandula -

, indignado, pergunta:
- Você' acabou de quebrar o pé chutando a

pedra, posso saber do que você está rindo?
- Há, há, há! Tô rindo daquele imbecil que fez o

gol de cabeça!

Marlene Mattos
falará de Xuxa

em livro
Conforme a coluna "Retratos

da Vida", do Jornal "Extra", Mar
lene Mattos contará detalhes da

vida e carreira no livro "Pedaços
de ontens", que será lançado no

fim do ano. "Vou falar de coisas

que gosto e não gosto de lem

brar, das minhas experiências no
trabalho. Quem fez parte disto

estará no livro", revela a empre
sária, que não vai omitir a parce
ria de quase 20 anos com Xuxa.

Daniela Mercury critica
próprio estilo de se vestir

Durante desfile do estilista Pierre Cardin nesta quarta-feira, Daniela Mer

cury alfinetou o próprio estilo de se vestir ao jornal "O Estado de São Paulo".

"Retrozinha, meio fora de moda", definiu. A cantora, que às vezes aparece com

peças extravagantes, também falou de Cardin. "Tive uma aula de autoestima

com o estilista. Ele jura que tudo o que fez sempre deu certo", diz.

Piada com autismo abala
Marcelo Adnet e a MTV

Marcelo Adnet não foi trabalhar nesta

quarta-feira por estar muito abalado depois
de ser responsabilizado por ridicularizar au
tistas no quadro "Casa dos Autistas", em

programa da MTV. Segundo coluna do jornal
"Agora São Paulo", nesta quarta Zico Góes,
diretor de programação da MTV, reuniu-se
com representantes de entidades em defesa

dos autistas. Ficou combinado que a emis
sora irá investir em ações sociais e vinhetas

promocionais sobre o tema.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

A�tlreia M. �rtolini
Arlete Correa

Brayan Danfelinskf
carlosA Nâumann
Claudemir l:escowicz

ClauàemirUndner
Darlan Konell

Diogo Lom�rdi '

, ,

Elisabêth 8àêhmánn
Francis F Klistke

, Gilson J. Maestri ,
'�,

IIsé'Gellhardt

Jeane M. lescowicz

, jefer:sonGruttmacher
Jefferson F. Máestri "

Jerson Artu'rMohr
: �

r
�

Jonathan Rafael KreRnke

José A. de Souza

Luísa 8ettoni
Marcelo de F. Vaz

Norberto Emmerdorffer

Odeníte c. Magalhães
OlívioAndreatta

Tadeu Hernacki

Tania Braun

Vilmar Junkes
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
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,

E neste sábado
manhã, mais conhecido como sábado, acontece no salão '

da Sociedade Amizade, a partir das 11 horas, a 3a Macarro
nada Beneficente do Moa. Evento que será em prol da CW
(Centro de Valorização da Vida).A festa terá a participação

da vários shows, entre eles: o grupo de DançaDois Pra Lá Dois Pra Cá,
DetonAxé, os sertanejos Lucas & Eu, a Garotada Fandangueira e a Dj
Paty Lemz. Na ocasião haverá também o sorteio de um GPS. O encon

tro tem a assinatura da Revista Nossa e o apoio da DonnaAnna Bou

tique, O Correio do Povo, ADVAurora, Iamo, LecimarMalhas, Mundo
dos Brinquedos elOS FM.

Gente boa
O casal Valéria e Edeltraud

Kazmierski merece todos os elo

gios. Além de ser um dos maiores
incentivadores dos bons costu

mes familiares, quando é chama
do para qualquer ação social, está
sempre'presente. Bola branca.

.
'

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Pizzaria Domini, na praça
de alimentação do superAngelo
ni. Além da tradicional pizza, os
melhores pratos da cozinha ita
liana e brasileira.

Mamonas
Assassinas

Hoje à noite, na London Pub,
tem festa animada com a presença
dos Mamonas Assassinas Cover.
Já no sábado tem London Cabaré.
Festa temática inédita.Vai perder?'

Em elta
Quem está sem

pre linda e esbanjando
c

simpatia por onde pas
sa é a empresária Jacira
Cavalcanti. Um amor

de pessoa!!!

A minha ex-colega de trabalho Janke Bastos ao lado dos pais, o jaraguaense
(ledo Olavo Bastos e de lone Fedatto Bastos, tomou posse comfe, Juiza Federal
do Tribunal Regional do Trabalho da 1 a Região, no Rio de Janeiro. Janice foi
sócia fundadora do escritório de advocacia Bastos e Bastos em Jaraguá do Sul

Classificado
A revista Nossa, uma dasmais

premiadas da nossa região, está
contratando consultores(as) de
vendas'. Mais informações no

(47) 9187-7047 com Daniel.

Dica de
sexta-feira

Convidar os amigos e fazer
um happy hour no Restaurante

,Madalena. Local de gente inte
: ressante e de bom astral.

Mais in�orinações no (4()
3370-2900."

"
Busque agir para o bem,
enquanto você dispõe de
tempo. E perigoso guardar

uma cabeça cheia de
sonhos, com as mãos e o
coração desocupados.

RO&ERfrO $HiNl'IfiiSKma

"

NAS RODAS
• Quem esqueceu ainda está
em tempo de desculpar-se:
Teca Solamon, em Corupá,
foi o grande aniversariante
de ontem, 28. Igualmente,
a suamãe, dona Miranda
Solamon. Liguem! Eles vão
adorar saber que foram
lembrados.

• Quando se trata de

elegância e finesse, um dos
nomes que sempre aparece
em evidencia é da senhora
Janice Breithaupt.
• Muito legal a roupa que
a morena Luiza Campos,
namorado bom vivant
Sandro Dalcanale Jr, desfilou
nos corredores da London.
Chamou a atenção deles e

delas. Arrasou.
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Outra uma vez, avitória não veio
Equipe daADJ/FME esteve com dois gols atrás domarcador, mas conseguiu arrancar um empate
JARAGUÁ DO SUL

Não foi dessa vez que
a ADJ/FME conseguiu
a primeira vitória na

Divisão Especial do
Campeonato Estadual.

j1Jsar
de pressionar o Ca

vari e duelar com um

dversário teoricamente
ais fraco que os demais,

aADJ não conseguiu o tão espera
do primeiro triunfo e acabou em

patando em 2x2 na noite de on

tem, na Arena Jaraguá. O próximo
jogo da equipe jaraguaense será na

sexta-feira, 6, às 20h30, contra o Ibi
rama, no ginásio João Moretti.

Os visitantes abriram o mar

cador com Fuska, aos Smin43,
numa desatenção da defesa de

Jaraguá. Depois do gol, a pres
são foi toda dos garotos da ADI,
mas esbarraram na boa atuação
do goleiro Tainha. Felipe, Daniel
e Cani perderam ótimas opor
tunidades de empatar ainda no

primeiro tempo. Aos 16min4S foi
Deividi que evitou gol do Capi
vari com uma defesa de reflexo

depois do chute de Fuska.
No segundo tempo, a partida

recém recomeçou e Bruno bateu
na saída do goleiro jaraguaense,
ampliando para os visitantes.

Jaraguá só conseguiu descontar
aos 33min8, com lance individu
al de Charuto, que bateu na saída
de Tainha. O segundo tento tam
bém foi de uma jogada tramada

pelo camisa 15. Ele roubou a bola
e deixou Felipe na cara do gol,
que concluiu para as redes.

No fim da partida os jaragua
enses lamentaram o fato de não

conseguir a primeira vitória, mas
exaltaram o poder de reação da

equipe. liA vitória não veio, nos
sa defesa levou dois gols bobos
e quando acertarmos a defesa a

primeira vitória vai sair", garan
tiu Charuto, um dos melhores

jogadores em quadra.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Time de Jaraguá foi surpreendido pelá boa marcação do Capivari

Samuellopes
busca vaga no

Mundial de Tiro
O atleta jaraguaense Samuel

Lopes viaja hoje ao Rio de Janeiro
para participar das provas seleti
vas para o ISSFWorld Cup da Ale
manha, última etapa do Mundial
de Tiro, que acontece do dia 16 a

23 de junho. As competições se

letivas vão ocorrer no Centro Na
cional de Tiro Esportivo, complexo
que sediará os Jogos Olímpicos do
Rio em 2016. Lopes irá competir
nas modalidades carabina ar e ca
rabina deitado, disputando duas

provas para cada modalidade. O
atleta, membro da seleção perma
nente da Confederação Nacional
de Tiro Esportivo, está confiante

para as seletivas do Rio. O jara
guaense já está classificado para a

penúltima etapa do Mundial que
ocorre em Fort Benning, nos Esta
dos Unidos, de 14 a 23 de maio.

Promoção "Ofertas Imbatíveis Ford" (válida até 30/0�12011 ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.012011 (cat. KBC1) a partir de R$ 23.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. a 12,55% a.a., 50% da entrada e Saldo em 48
parcelas de R$ 338,68, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da P parcela, incluindo tarifas, custos a impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 28.251,64, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,31% a.m. e 16,94% a.a.,
através d? Programa F�rd Credit. Ford Fiesta RoCam H�tch ! .01201.1 (cal. FAB1).a partir de R$ 26.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. a 12,55% a.a., 50% de entrada e Saldo em 48 parcelas de R$ 378,76, na modalidade coe
com 30 dias de ��rêncla para �agamen�o da P parcela, mc�umdotanfas,. cu�o� e ImpostosJIOF), valor total aprazo d; .R$ 31.675,48, Custo Efeti�o Total {CET} a partir de 1,29% a.m. e 16,56% a.a., através do Programa Ford Credito Para o modelo
Ford Ka preço valido para pedidos reahzados via Internet, Junto a um OI�nbUldor Ford. Nao abrange .seguro, ecessonos, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro- serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à
aprovação de crédito. Contratos de Hneneiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas apresentadas
correspondem somente às cores sólidas desses veículos. Valores para cores metálicas e/ou especiais mediante consuta na revenda. Imagens somente para
fins ilustrativos. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
� , '- , I. ' i,· '

I

Acumule até R$ 10.000 em descontos na çompl'i! de seu FOrd Zero.
Capitais e 'eglOes m<!IropOlltlnos: 4001,48$81 Domais localidades: 0110072HiSB. Ford Empresas: (11) 4174.3900

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

----�--------�� .�-��--�.._----�-� --
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Em jogo morno, Colorado fica no IxI e poderá igualar sem gols na partida de volta

DA REDAÇÃO

Depois de sair atrás no

placar, o Internacional
resistiu à catimba do
Penarol e arrancou um

.

empate de lxl, ontem, no
Estádio Centenário.

gora, o time gaúcho deci
dirá a vaga para as quar
tas de final da libertado
res em casa, na próxima

quarta, no Beira-Rio, e é só não le
var gols que estará nas quartas de
final da competição continental.
Pressionado pelo rival uruguaio
nos instantes iniciais da partida, o
Inter começou recuado na defesa
e precisou de algunsminutos para
estabilizar as ações e equilibrar o
duelo. E, enquanto arriscava tími
das investidas no ataque, o time

brasileiro se segurava atrás graças
às boas defesas de Renan.

Aos 18 minutos, por exemplo,
o goleiro do Inter se destacou ao

evitar o gol uruguaio em duas
tentativas seguidas do ataque ri
val. Na primeira, defendeu chute
à queima roupa de Martinuccio,
dentro da pequena área. Na se

quência, espalmou chute de vo

leio de Pacheco.

Recuperado do susto, o Inter
deixou a' retranca e cresceu na

DA REDAÇÃO
O meia Paulo Henrique Gan

so desmentiu ontem que já te

nha acertado a sua transferência

para o Milan. De acordo com a

imprensa 'italiana, representan
tes do jogador teriam se reunido
com dirigentes do clube na. úl
tima quarta, sendo que o jornal
Corriere dello Sport chegou a pu
blicar que o acordo está fechado

para que o jovem astro brasileiro
se apresente na Itália em janeiro.

"Ainda não tem nada cer

to com o Milan. Sou jogador do
Santos. Estou focado no São

Paulo (adversário deste sábado,
pelas semifinais do Paulistão) ",
disse. "As notícias (sobre o acer

to) são falsas. Sou do Santos",
completou o jogador, que tem

contrato com o clube brasileiro

partida. E, quando começou a

dominar as ações no meio-cam

po, foi surpreendido por um rá

pido contra-ataque deMartinuc
cio. Ele escapou pela esquerda
em velocidade e cruzou 'rasteiro

para Corujo completar para as

redes, fazendo lxO para o Peüarol
aos 36 minutos.

O Colorado voltou para o se

gundo tempo mostrando maior

ofensividade, enquanto o Peüarol
tentava reduzir o ritmo de jogo.
Com dificuldade para penetrar na
defesa uruguaia, o Inter acabou

chegando ao empate em uma jo
gada de contra-ataque. Aos 19 mi

nutos, o atacante Leandro Damião
.

arriscou de longe e contou com um

desvio da defesapara encobriro go
leiro Sosa, fazendo lxl no placar.

O empate não movimentou o

jogo, que seguiu morno. Os dois
times apresentavam problemas
nas finalizações e praticamente
não deram trabalho aos goleiros
no segundo tempo. Mostrando

nervosismo, o Penara I exagerou
nas faltas e chegou a esboçar
uma pressão nos minutos finais.
Sem sucesso.

Já o Fluminense mediu forças
com o Libertad, no Engenhão, e

a partidà ficou interrompida por
cerca de uma hora devido à pane
nos refletores do estádio. Por esse

motivo, o duelo não havia encer

rado até o fechamento da edição.

JOGADORDIZ QUE É DO SANTOS E ESTÁ FOCADO NO SÃO PAULO

Ganso nega acerto com Milan
até 2015 - amulta rescisória é de
50 milhões de euros.

Apesar de negar o acordo, o
meia não desmentiu uma pos
sível negociação e deixou clara
a intenção de deixar o futebol
brasileiro e ir para a Europa em

breve - além do Milan, a Inter

de Milão estaria interessada na

sua contratação. "Não sei até

quando vou ficar aqui no San

tos. Eu tenho o sonho de um dia

jogar na Europa e quero muito

que isso aconteça. Mas ainda
não tem uma data certa para
isso", afirmou.

,

Enquanto não define seu fu

turo, Ganso garante estar total
mente concentrado no Santos.

Na quarta-feira, ele marcou o

gol da vitória sobre o América

do México, por lxO, naVila.Bel-

miro, na partida de ida pelas oi
tavas de final da Libertadores. A

vantagem para o segundo jogo,
na próxima terça-feira, no Mé-

, xico, animou o jogador. "O time

saiu de cabeça erguida pelo re

sultado em casa, apesar de ser

por um gol de, diferença só", .

analisou Ganso.

Meia fez o gol da vitória
do Peixe pelas oitavas

da Libertadores

Com gol de longe de
Leandro Damião Inter

garante o empate
no Paraguai

JOGOS PELO MUNDO
• TAÇA LIBERTADORES
• OITAVAS DE FINAL

RESULTADOS

ONTEM

Periarol 1x1lnternacional

Fluminense x Libertad*

• COPA DO BRASIL
• OITAVAS DE FINAL

RESULTADO
Caxias Ox1 Coritiba

• PRÓXIMOS JOGOS
•QUARTAS DE FINAL

QUARTA-FEIRA (4/5)
21h50 - Atlético-PR x Vasco

21h50 - São Paulo x Avaí

QUINTA-FEIRA (5/5)
19h30 - Coritiba x Palmeiras
21h50 - Flamengo x Ceará

QUARTA-FEIRA (11/5)
21h50 - Palmeiras x Coritiba
21h50 - Ceará x Flamengo
QUINTA-FEIRA (12/5)
19h30 - Vasco x Atlético-PR
21h50 - Avaí x São Paulo

*Jogo não encerrado até o fechamento
da edição'

DIVULGAÇÃO/SANTOS FC
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Padrasto condenado

pormatar a enteada
Pena é de 16 anos de prisão, sem direito a recorrer

JARAGUÁ DO SUL

O assassino confesso
Thiago Camargo, 26 anos,
foi condenado ontem
a 16 anos de' prisão em

regime fechado.

motivo fútil, cruel e sem possibi
lidade de defesa da vítima.

Quando cometeu o assassi
nato, Thiago estava morando
com Araceli Carmen Strelo, de
32 anos - mãe de Sarah - há

apenas cinco meses. Na oca

sião; amãe da adolescente esta
va em Blumenau. Para a polícia,
ela afirmou que o rapaz nunca
havia apresentado comporta
mento violento.

A defesa não poderá entrar

com recurso para redução da

pena. O advogado do réu, Ho
nório Nichelatti Júnior, de Blu
menau, disse à reportagem do
O Correio do Povo, que Thiago
Camargo, hoje com 25 anos, tem

problema crônico com álcool.

A
pena estipulada pela
juíza Cândida Inês Zo
ellner Brugnolli será

cumprida na Penitenci
ária de Curitibanos, onde Thiago
estava preso desde abril do ano

passado, após matar a facadas a

enteada Sarah Strelo Fialho, de
16 anos. Ele foi enquadrado por
homicídio triplamente qualifica
do - quando o crime ocorre por

"Ele sofre de embriaguez pato
lógica e estava completamente
alterado quando cometeu o cri

me", afirmou. "Trabalhei para
que o meu cliente fosse interna
do em uma clínica de tratamen
to psiquiátrico, mas a decisão
da Justiça é soberana e deve ser

respeitada", observou Nichelatti,
que tem 12 anos de experiência
na área. Segundo ele., nenhum
advogado de Jaraguá do Sul acei
tou atuar no caso. O júri popular
teve início às 9h da manhã de
ontem no Fórum da Comarca
de Iaraguã do Sul e foi encerrado

próximo das 16h.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Júri começou às 9h e encerrou às 16h.Thiago (no detalhe) foi condenado por homicídio triplamente qualificado

ASSASSINO DISSE QUE BRIGA COMEÇOU PORQUE A JOVEM NÃO QUERIA LAVARA LOUÇA

Caso chocou os jaraguaenses
O assassinato da jovem 'dei- por vizinhos que ouviram gritos

xou a sociedade jaraguaense de socorro por volta das 9h30.
chocada. Sarah foi morta na Ao entrarem na casa para prestar
manhã do dia 13 de abril do ano atendimento à vítima, os poli
passado, com 36 facadas no pes- ciais a encontraram já sem vida

coço. O assassino ainda usou um no chão do seu quarto.
pedaço de concreto para bater.

.

O crime foi cometido na re

na cabeça da adolescente, que sidência da adolescente, na rua
teve o crânio esmagado. Nossa Senhora Aparecida, no

, A Polícia Militar foi acionada, bairro' Ilha da Figueira. Segundo

....___;_,;,,�.....;.;:;..-...;;.;--:....:...-
-- - _o' _. __ • • __

Thiago, que na época confessou
o crime, a briga com a enteada

começou porque ela não queria
lavar a louça. Ele foi preso em

. flagrante pela Polícia Militar

quando tentava fugir em uma

bicicleta. Policiais que atende
ram a ocorrência descreveram o

local do crime como uma "cena
de terrol'''�!' .".

Segurança 19

/'

JORNAL TRIBUNA DO POVO, JOINVILLE

Segundo a PRE, suspeita é quemotorista perdeu controle da direção

Caminhonete despenca no rio
e três ocupantes perdem a vida
GUARAMIRIM

Um acidente ocorrido por
volta das 22h de quarta-feira,
no km 45 da SC-413, em Gua

ramirim, tirou a vida de três

pessoas. O veículo em que elas
estavam, uma caminhonete
S-10, com placas de Rio Branco
do Sul (PR), saiu da pista e des-

.

pencou' da Ponte do Zimdars,
caindo dentro do Rio Itapocu.

Quando os Bombeiros Vo
luntários chegaram ao local da
ocorrência, os três ocupantes
do veículo estavam,mortos,
presos pelos cintos de seguran
ça dentro da caminhonete. As
vítimas são Silveirinho Souza
Fernandes, 25 anos, Valsandro
Correia, 23 anos, eValdecir Car
valho Júnior, de apenas 14 anos.

De acordo com informações
dos bombeiros, foram neces
sárias cerca de três horas para

retirar o veículo de dentro da

água. O sargento Nilson Stüpp,
da PolíciaRodoviária Federal de
Blumenau, informou que o veí
culo trafegava no sentido Mas
saranduba/Guaramirim e que
o local onde aconteceu o desas
tre é bastante perigoso porque
a cabeceira da ponte fica em

uma curva. "Acidentes aqui são
comuns", comentou. "Ao que
tudo indica, o motorista perdeu
o controle da direção", infor
mou Stüpp. O caso está sendo

apurado pela Polícia Civil, pois
é necessária a abertura de in

quérito quando ocorrem aci
dentes com vítima fatal.

Os corpos foram enca

minhados ao IML (Instituto
Médico Legal) de Jaraguá do
Sul e o veículo levado para o

pátio do posto da Polícia Mi
litar Rodoviária.

'APREEN O

Menor de 17 anos é
flagrado com drogas

Na tarde de quarta-feira, a Cen
tralRegional de Emergências da Po-.
lícia Militar recebeu 1una denúncia
anônima informando que estaria
havendo comércio de entorpecen
tes na Praça do Expedicionário, na
avenida Getúlio Vargas, Centro de

Iaraguá do Sul. Após algumas ron
das pela região, os policiais abor
daram um adolescente de 17 anos.

Com ele foram encontrados R$ 40
em dinheiro e sete buchas demaco
nha. O adolescente foi encaminha
do à delegacia e entregue ao comis
sário de plantão, juntamente com a

droga apreendida.

SUCESSO DE VENDAS O LIVRO
GAMPEQES PARA, SEMPRE

Já estão se esgotando.
Adquira as últimas unidades na
Gratipel e livraria do Pedrinho.

, .
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PREVISÃO '00 TEMPO

ICHUVA E

Mais nuvens do Planalto
ao Litoral, com chance
de chuva isolada na
madrugada e à noite entre
a Grande Florianópolis e o

Norte do Estado. A....._.",

SEVQCe.VAI pARA···
"

s1\ÃOPAI\Á
Sol acompanhado de

poucas nuvens
e vento

traco. Temperatura
mínima de 13QC de

manhã e máxima
de

25"C à tarde.

I

I

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

:t-�'"""MíN: 14°C
MÁX: 24°C ( )

......_-".,'�,,"

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 16°C
MÁX: 26°C

SEGUNDA

(A_�MíN: 12°C
'I

MAx: 23°C \..................-)

CHU

Precipitação
reduzida nos

próximos dias
TE PERATURA

Calor aumenta na .

virada para maio
Embora continuem amenas,

as temperaturas no Estado estão

em elevação nos próximos dias, e
devem voltar a descer na primei
ra semana de maio. Apesar do

aumento, manhãs e madrugadas
devem continuar frias.

As chances de chuva para o

Estado entram em queda nes

te fim de semana, com poucas
chances de chuva longe do lito
ral. No sábado, chuva deve atin

gir o Oeste do Estado, enquanto
litoral e região norte tem sol com

poucas nuvens.

6c<)dQ.
PIlI'cialrmmte Nublado Instáve! C!1I.lvmw Tró'Joada

Nublado

24/4
Ensolarado

FASES DA lUA
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

VENHA CONHECER O NOVO JETTA

..

.0 2011 Total Flex 4 Portas

a partir de R$

Preço com
nota fiscal
de fábrica

• Para-choque na cor do veículo
• Banco do motorista com

regulagem de altura
• Porta-malas revestido de carpete

JETrA 2.5 TIPTRONIC
170 CV 12009

.

R$ 61 �9100,
COMPLETO

I
'

Promoções válidas até 3010412011 para velculos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 Total Flex. 4 portas. ano modelo 10111, c6d. 5Ul1C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.930,OO. Direção hldràulica, Pacote Trend e Módulo Comtort por

R$990,00 (pacote referência W421W43+P09) válidos somente para compra de Novo Gol 1.0 e 1.6. 'Promoção "GPS em Ioda a linha zero quilOmetro' válida enquanto durarem os estoques ou alé 3010412011. Exceto para Novo Gol e Voyage. Modelo GPS: Navegador GPS

Portátil H·Buster (HBN-4310P). Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Garanlla de 3 anos para a Linha Volkswagen 201012011 Okm. sem limite de quilometragem. para defeitos de fabrlcaçAo e montagem em componentes Internos de molor e

transmissão (exceto Kombl, limitada a 80.000 km). E necessário para a sua ulilização o cumprimento do piano de manutenção. Para mais informações. consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SACo 0800 770 1926. Acesso

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvkíoria: 0800 701 2834. Fotos meramente ilustrativas. www.lIW.com.br.Velculos em conformidade com o Proconve.

o e4
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