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Item da cesta,
básica sofreu

reajuste de 88%
,

em relação ao mês
, passado. Surpresa
ficou por conta do

,
tomate, que ficou
28% mais barato
em comparação ao

mesmo período.
'
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Apenas 50°/0 recebeu
,

. ,

.
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.
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vacmacon

,

Câmara ques�ona .

..
,

novo sistema viário
Diretor jurídico da Casa, Nilton
Hening, deve cobrar mais
informações da Prefeiturasobre
projeto queprevê construção
'de 44 novas pontes e viadutos,
alterando o Plano Diretor.

.

• Página 7Segundo a Secretaria de Saúde de Iaraguá do Sul, até agora 8,5mil pessoas foram. imunizadas,
.

enquanto ameta é atingir 16,9mil habitantes. Campanha Nacional contra Influenza termina
.

.

.
. -

-
,

nesta sexta-feira e não há previsão de prorrogação do prazo pelo-Ministério da Saúde. PrejUíZOS das chuvas
no centro do debate
Audiência Pública realizada
na Câmara de Vereadores, na
noite de ontem, contou com

cerca de 100 participantes.
'

Objetivo foi avaliar soluções para
0$ problemas causados pelas

'

catástrofes climáticas. Página 4

�ojistas comemoram
-

aumento das vendas
,

Segundo a (DL (Câmara de
'

Dirigentes Lojistas), vendas do
Dia das Mães cresceram 6,6%
,em relação ao mesmo período
do ano passado. Próximos
dias dévem ser dedicados às
trocas. Página 11

... ,
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2 História

Queima de livros
naAlemanha

o governo nazista inicia uma campa
nha de "limpeza cultural", organizando
queimas públicas de livros considerados
"undeutsch" (anti alemães). Os eventos

- de "Sãuberung" (purificação) por fogo de
material contrário ao "espírito alemão"
foram realizados entre o dia IOde maio e

o dia 21 de junho.
As ações foram organizadas pelo es

critório de imprensa e propaganda da
Deutsche Snidentenschaft (associação
estudantil daAlemanha), e ocorreram em

34 cidades universitárias com "estrondo
so sucesso". Em Berlim, as rádios .de es

tado cobriram a "purificação" ao vivo, e
cerca de 40 mil pessoas se reuniram para

- um pronunciamento público do ministro
de propaganda Joseph Goebbels, "contra
a decadência moral e a corrupção e em

defesa da decência e amoral na família e

no Estado"
A associação estudantil havia publí- _

cada em 8 de maio uma 'série de teses,
- acadêmicas defendendo a ideia de uma

"língua e cultura pura" e criticando o que
viam como uma "campanhajudia" de cor
rupção contra a cultura alemã. A Bücher

verbrennung (queima de livros) marcou o

início das políticas nazistas de 'censura e- -

controle cultural.
Estima-se que, somente no dia 10 de

maio, cerca de 25 mil livros tenham sido
destruídos. Entre as obras destruídas es

"- tavam textos de teoria socialista, literatura
estrangeira, obras de "crítica burguesa" e

textos de autores judeus, como o poeta ju
deu-alemão Heinrich Heine, que em 1820
escreveu "onde queimam livros, também

- se queiÍnam pessoas".

-�

,

19

Mudança de capital
Na edição de 1� de maio de 1979, o
jornal O Correio do Povo noticiava

_

a ação movida por dois vereadores
de Blumenau, Jair Girardi e Beno
FredericoWeiers, do MDB, pedindo
amudança da capital do Estado, de

, Florianópolis para Curitibanos, na
região central do Estado.

,

. �.
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A "hora de glória"
da FEB - Monte Gastelio
Considerada uma dasmaisbrutais batalhas

, .

do front italiano da Segunda Guerra Mundial,
a batalha de Monte Castello foi a vitória mais
conhecida da Força Expedicionária Brasileira,
contra o general alemão EccartvonGlabenz.

Os alemães haviam se fortificado em
,

-

Monte Castello, no Vale do Rio Reno, em Bo-

-Iogna, e impediam o avanço das forças alia -

_

das. No dia 24 de novembro de 1944, a FEB fez
a primeira investida contra Monte Castello,
com 34 mortes e 153 feridos. No dia 29, uma
segunda tentativa levou a umabatalha de seis
dias, sem sucesso,

_

Em dezembro, um ataque surpresa foi
- frustrado pelo apoio de artilharia

_
de tropas

- aliadas dos EUA. Em fevereiro de 1945, com
o apoio da fAB,e da 10a divisão montanhesa
do exército dos EUA, a PEB investiu contra a

fortificação alemã pela quarta vez, tomando
Monte Castello e abrindo o caminho para a

ofensiva de primavera, em abril do mesmo

ano, que expulsou os últimos pelotões
-

ale
mães da Itália.

Uma das mais violentas batalhas da FEB, a vitória brasileira em

Monte Castello, sob condições pouco favoráveis, deu aos pracinhas
brasileiros uma reputação mista de bravura e insensatez

PELO MUNDO

1

'Posse de Mandela
2 5

Atentado frustrado
1979

Micronésia'
.
.-

O ex-guerrilheiro e vencedor -do

prêmio Nobel da Paz, Nelson Man- -

dela, assume a presidência daiÁfrica
,

do Sul, o primeiro negro a assumir o

cargo no país, que até o ano anterior
vivia sob o regime segregacionista do

Apartheid. Mandela foi eleito com 62%
dos votos, na primeira eleição geral da
África do Sul.

-

Durante pronunciamento em Tsilbi,
Geórgia, Vladimir Arutyunian arremessa

uma granada demão contra o presidente
dos EUA, GeorgeW Bush, em uma ten'
tativa de matar o presidente americano
,e o ,presidente da Geórgia, Míkheíl Sa
akashvíllí. A granada caiu a 20 metros do
alvo, e não detonou - Mikheil e Bush só
souberam do ataque horasmais tarde.

Os goverhos locais de um conjunto
de 607 ilhas no Oceano Pacífico, então
sob administração dos Estados Unidos
da América, declaram independência'
no dia 10 de maio de 1979 e estabele
cem uma nova Constituição,

-

forman
do os Estados Federativos daMicroné
sia. A independência da: Micronésia foi
oficialmente reconhecida em 1986.

� -'r
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,'Formadãem setembro de195'7, no Iaraguazínho, a Sociedade Atiradore,s Indeperidêncía-inicieii
suas ati�d'aaes em jâneiró do-ano seguinte, em'1959,: iniciou a construção de suaprimeírá i'

,

sede; emmadeira. Em 1993; constroem a sede atual, em alvenaria. A sociedade participa de
competições de.tiro com outras sociedades da região, e passou a participar da Schützenfest _

'em 1990. Até 1970, as festividades da associação eram abertas somente para os sócios. Em
1999, amédia de público dos bailes:':" abertos a comunidade-em geral � da Sociedade Atiradores
Indep�ndência era dç 750pésso<;ls,'én�ão amaíormédí dê público·d,as.s9d�gades de tirode
IaxaguéÍ do Sul. Em 2000, a'soG�êdadeiéontava co adas, com títulbner�pitário. =.

,
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SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPALDE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

, ,

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraquá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
,- -

• LICITAÇÃO N°: 75/2011

,

• TIPO: MENOR PR.EÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA COM MARTELETE

-

• RETIRADA DO-EDITAL: A partir do dia 10/05/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:06
às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 24/05/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwlno Menegotti, nO 478 - JaragUá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

-Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO rJlUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

_ AVISO DE LICITAÇÃO ,

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se' encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
• LICITAÇÃO N°: 73/2011
• TIPO: MENOR FtREÇO POR ITEM
·MODAODADE:PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE CAMINHÃO
TRUCK E SERViÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂ�ICA (COM LANÇA) E CAMINHÃO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/0512011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 20/05/2011 14:00 horas

.
-

O Edital encontra-se à disposição-dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone '047-- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente
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PONTO DE VISTA,

QUARTA-FEI� ,QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
--------�--,�--�-��

Raphael�DchaLape�
advogado e professor

CristianoMahfudWatzko,
esttldánte 'deDireito

DurvalMarcatto,
presidente�aAcijs

. Condenados à libe'rdade

Romeo Piazera
Júnior; advogado "

A
O ler o artigo 110 anonimato covarde" do

.

' professor e advogadoRaphael Rocha Lo-

pes, publicado neste jornal no dia 4 de

maio, no qual' expunha seu desconforto
em relação ao tratamento dado ao presidente 9.0'
DCE (Diretório Central de Estudantes) da Cato-

"

lica de Santa Catarina, deixa entrever o mal-estar

que suscita o surgimento de uma nova geração de
atares políticos, com ideias próprias em relação
ao trato da coisa pública. Nesse contexto, a Iíber-

'

dade de pensamento deve cumprir'um papel cen
tral no entendimento da realidade social. O texto

.

do acadêmico de Direito Luis Fernando Almeida,
que trata dos 'conceitos díspares entre política e

politicagem, não acomoda qualquer conteúdo que
ofenda alguém em particular. No entanto, aconte-

,

ceram reações diversas ·contrárias ao mesmo, de
cunho ofensivo acauteladas no anonimato. Peran
te tal manifestação, devemos perguntar�nos neste

caso específico, quais são os' a usados para cerce
ar a liberdade de pensamento? Por que são usadas

" formas de expressão anônimas para desmoralizar

posicionamentos divergentes?' ,

,

O despertar da juventude para uma nova ex

periência política deve' ser resguardada como

um investimento intelectual para O futuro, e não
criminalizá-la apenas pelo, temor de qualquer

, questionamento -gcneralizado. A ridicularização
infame escondida nas sombras do anonimato
não acrescenta nada ao debate político. Pior ain
da, desautorizaa construção da identidade social
e cidadã; tão importante para traçar os rumos

certos do país que queremos desenhar. Do ,pon
to de vista sociológico, partiremos do postulado
de que os seres humanos são livres perante as

instituições, salto epistemológico .muito pouco,
compreendido ainda, porém interessante para

'

ser discutido nesta questão. Somos reféns das

instituições que nos dizem até onde podemos ir.
ÉSÚlS canalizam a conduta humana, análoga aos

instintos, que. canalizam o comportamento dos
animais. Entretanto, podemos observar que exis
te umadiferença fundamental entre as duas es-

pécies de' canalização. O animal, se conseguisse
pensar sobre seus instintos, diria: "não tenho es

colha". Os seres humanos, ao explicarem porque
'obedecem aos imperativos institucionais, dizem
o mesmo. A diferença encontra-se em que os' ani-

'

mais' estariam dizendo a verdade, e os homens
I.

apenas se autoenganando. Por quê? Porque, na-
verdade, os seres humanos podem dizer "não" ao

pensamento institucionalizado.
Aquele que assume a tarefa de-se expressar-pu

blicamente, pode sofrer consequências desagradá
veis ao encaminhar-se por esse rumo. No entanto,

-

existir autenticamente, consiste em viver a consci
ência da natureza singular e incomparável da líber
dade de expressão. Os outros! que riem sequer co

gitam tal possibilidade, uma vez que aceitam como

natural sua obediência, se conformam e se desca
racterizam na sua identidade ínstítucíonal, Assim
como, as massas cinzentas dos rebanhos, que se

reconhecem na 'incapacidade de assumir compro
míssos, usarri a calúnia desfigurada escondendo-se '

nas páginas anônimas dos blogs da internet. Qual
é' o medo do enfrentamento dialético entre os con-'

trários? O que nos impede dizer o que pensamos?
Só podemos fazê-lo de forma ofensiva e anônima?

Temos pavor de sermos livres?
Com estas observações chegamos à considera

ção-ética de que nossa modelo desociedade, con
cebido como inseguro e imprevisível, nos torna re
féns de nossos próprios dogmatismos ideológicos.

, Fihgimos que essas precárias convenções 'sejam'
verdades eternas. Agimos como se não houvesse
outra possibilidade de pensamento, sem imaginar

_ que somos capazes de fazer as coisas de modo dífe-
.

rente. Se tivermosa ideiade perceber essa alterna-
'

tiva, escapando do rígido determinismo do modelo
social e das convenções que nos afetam, certamen
te deixaremos de usar o recurso anônimo de crítica
insidiosa e ofensiva, resultado da frustração de não

possuir argumentos para mostrar nosso "rosto so

cial"; e por fim, como destino, seremos capazes de
descobrir que, gostemos. ou não, somos condena-
dos à liberdade.

'
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COMUNICADOAO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência emnosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate: '

21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.
A Direção

IMAGEM DO DIA�

Participantes �a�anifestação�o�t.ra os pre.çosdos combustívels usaram acrlatividade e o

.
bom humor para protestar no sábado em'

Jaraguá. Movimento tem se espalhado pelo país.
'

.

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

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

.. SERVIÇO Al)TÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 'ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO I:?E· LICITAÇÃO. .

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 14/-2011
.. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO

.

• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 1 0/05/2Q11, das.Bh às
-11h30 e das 13h às 16h
• DATA pA ABERTURA: 25/05/2011 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no -escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478":" Jaraquá do-Sul -'SC- Site:.www.samaejs.com�br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100,

Isair Maser
'.

Diretor Presidente

, UMIM'Sl'1t.(�E®V�, nil Ulw."z $) ,,"l,� �

Alunos realizam
evento. de Direito �

A turma 1.10 do curso deDireito doGrupo
Uniasselvi/Fameg realiza até dia 12 demaio a
4a SemanaAcadêmica - 2° Simpósio de Direi
to. Com o apoio de empresas e instituições,
como O Correio do Povo e a OAB Iaraguá do

- Sul, o evento discute ternas polêmicos. Hoje,
Elízabete Baesso e Leandro Nunes falam so

bre Lei Maria da Penha e a Criminalidade,
respectivamente. O evento custa R$ 25 (aca
·dêmicos) e R$ 50 (comunidade e profissio-
.. nais). Informações pelo telefone 8804-2100.

II l'Jff.'l::(!l ��N·.. nf"iff)'I�ui ��mml,.d" A ,

Feiras na praça
já têmdata marcada

. o Programa Clube de Mães realiza fei
ras de artesanato na PraçaÂngelo Piazera,
sempre na segunda quinta-feira do mês:
12 de maio, 9- de junho, 14 de julho e 11

de agosto. Durante' as feiras, a populàção
.

tem a oportunidade de conhecer os tra-
.

balhosmanuais feitos nos clubes de mães
de laraguá do Sul e .também pode levar

para casa artefatos originais, bordados ati
pintados, feitos com reciclagem ou outras

técnicas de artesanato.

B IÃfi NANCE�E�A

Sebrae e Apevi
realizam curso

..Curso para falar
,
em público hoje

O cursoGestão Financeira - do controle A Acijs (Associação Empresarial de Ia-
à decisão - é uma solução criada pelo Se-,',

.

raguá do Sul) promove essa semana, dias _

brae para empresas que buscam melhorar. 10, 11, 12 e 13- de maio, o curso Técnicas
os resultados na sua.gestão financeira, em. de apresentação em público. A instrutora

parceria com Apevi. Procura desenvolver - éAdelíta Fernandes; especialista na área de
competências para controlar, analisar, pla- comunicação e oratória. O curso acontece

nejar 'e simular informações financeiras. no Centro Empresarial das 18h30 às 22h30.
do seu negócio para a eficiente tomada de Investimento de R$ 280 (nudeados), R$ 295
decisões. O curso inicia hoje, e segue com (associados) e R$ 480 (demais interessa
encontros presenciais e via internet. Infor-· dos). Informações pelo telefone (47) 3275-
mações pelo telefone (47) 3�75-7024. 7017 ou e-mail tréinamento@acijs.com.br.

,

'.(
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_ o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 10 de maio de 2011
,

.

IÊN I P
-

BUCA" ,

" Debate-em busca de soluções,
.

, ' .

Autoridades políticas e moradores discutiram projetos para prevenir catástrofes climáticas

'AO
final 'da audiência pú-

'

,

. blíca, como encaminha-
,

'menta ficou decidido Civil; po�s te� c�mpetênci� p�a
"

'1'
. atuar na prevençao. "Esses .orgaos

que os par amentares � " ,
.

.

'

.

, - .' _

di
, }azem o projeto, nos aprovamos e

cnarao uma cormssao que lSCUti-' ,

b do "1'"

h
- "

a di
,

ir os d
e usca o recursos, exp lca,

ra so uçoes para nnmurr os anos

causados pelas enchentes; Parale
lo aeste trabalho, será formado,

um grupo composto por vereado
res, , representantes da Prefeitura,
Acijs (Associação Empresarial de
Iaraguá do Sul), Ministério Pú
blico, Associações de Moradores
e outras entidades interessadas,

*" Segundo a vereadora, Natália

Petry, que presidiu a Audiência

Pública, a comissão deverá estar
,

formada nos próximos 15 'dias,

"Queremos criar uma Comissão
com começo, meio e fim, que
discuta o problema e apresente
soluções", disse à vereadora,

,

No encontro também estava

presente o diretor de Recursos
Hídricos da Secretaria de Estado

JARAGUÁ DO SUL

Durante três horas, aCâmara
de Vereadores de Jaraguá.
dQ Sul foi palco de um debáte
,sobre as possíveis soluções
para os problemas das
enchentesna região.'O .

encontro, que aconteceu na

noite de ontem, contóu com
,

a participj)Ção de cerca
de 100 pessoas.

, '

1
'

mitê de Bacias do Vale do Itapocu,
, que faz parte do Programa Micro
bacias; do governo do Estado, De

"

acordo com o,diretor, esse seria
um ,importante espaço para dis
cussão e elaboração de projetos,
pois há verba disponível. -"O comi-

,

tê precisa ser atuante aqui, pois fa -

.

ria o estudo e planejamento para'
a região", disse, Edson ainda apon
tau três caminhos que podem ser

seguidos, que seriam por meio
da Cídasc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola de '

SantaCatarina), Deinfra (Departa-:
menta Estadual de Infraestrutura) ,

e Secretaria de Estado de Defesa

'"
É necessário estudo

para que a CâmaraJaça
uma nova lei de uso e
-

ocupação,do solo.
, 'IRINEU PASOLD

"
'

Como a prefeIta' Ce�íliá Ko-
,

nell está de férias, aPrefeitura foi
representada pelo vice-prefeito
Iríneu Pasold, 'que destacou a

importârícia ,da realização de
estudos para' saber qual é a sí>

,

.tuação da cidade, "É necessário
estudo para que a Câmara faça
uma nova lei de uso e ocupação
do s610", comentou Pasold..

de' Desenvolvimento Sustentável,
Edson Pereirade Lima, que desta- • Alexandre Perg,r
cou o não funcionamento do Co-

'

alexandre@ocorreiodopo�o.contbr

Moradorés lotaram a Câmara e partkiparamcom perguntas e críticas. Encontro reuniu cerca de 100 pessoas

I,
.
' ..

I.

I

j'
: 1

j'

I

I
I.
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'Políti,ça 5o CORREIO DO POVO • Terça-feira, la dê maio de 2011 '

, Patricia Moraes,' 2106.1924 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

,'De 17 a 19 vogas
O diretorjurídico daCâmara
de Vereadores e o assessor
EduardoBertoldi explicam
que o parecer sobre (J número
mínimo emáximo de vereadores
elaborado pelo Ibam (Instiuuo

.

, Brasileiro deAdministração
Municipal) é um modelo que

,

está sendo enviado a todas as
Câmaras do país, que solicitam
orientação.Por isso, no texto
consta que a cidade consulenie
tem duzentos mil habitantes.

qs doisjá corrigiram algumas
informações e repassaram o

documento para conhecimento -

dos vereadores.A novidade'
segundo eles, éque, para o-

força para estimular os
, defensores do aumento do -<"

número de cadeiras, a pressão
popular pode dificultara .

mudança de posição dos que
já anunciaram ser contra a

medida. É o caso do presidente
'

da.Casa, IaimeNegherbon,
'

que afirma que o parecer veio
'

tarde demais e quepor isso,não
abremão demarcar posição
pela manutenção, das 11 vagas.
Com ocampo embolado, hoje, �

fica difícilprever o resultado
da votação.Muitas negociações
vão acontecer nos corredores da
Câmara nasprôximas semanas.

, A conferir.

-Ibam, afaixa imediatamente
, anterior, no caso deIaraguâ
,

com 143mil habitantes seria
a linha demunicípios de 80 a

-, 120mil moradores, ditaria o
.

número mínimo a ser seguido
na composição do Legislativo,'

-

Com isso, laraguá deveria ter
- entre 17 e 19 vereadores e não
ele 11 a 19. A interpretação
tem como base o princípio de
proporcionalidade previsto
na Constituição Federal e pode
mudar os rumos do debate

,

sobre a emenda à Lei Orgânica
,

prevista para irà votação no
dia 9 deJunho.
Mas embora O parecer tenha
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ProVa de logo
Projeto de revisão do Plano Diretor, que prevê
a construção de 44 pontes' no município pelos

�
_ próximcs �º.aD:��, ..pode marcar o .. fim 40. '

"

'períodq"de trégua entre Legislativo e E�eçutivo.·
.' --;... .,� .

De um lad'9;'Qs"_y,er�adores nãoaceitam a falta-
de debate 'sobre o tema-e, de outro, a Prefeitura
acredita que a necessidade das estruturas já é
consenso entre a população.

,
,

" .

SeITa na região
.'

o tucano José Serra já confirmou palestra no dia 13 de junho 'em.
Blumenau, Participará doAlmoço de Ideias, promovido pelaADVB e

falará sobre o desenvolvimento econômico do Brasil e seus problemas.'

.Nomeaç�s, ..

As nomeações para diretoria geral '

da Secretaria de Desenvolvimento
.Regíonal, que deve ficarmesmo
com Davio Leu, � também para.
gerência regional da Fatma, a
indicação será do deputado
Carlos Chiodirii, devem
sair essa semana.

ste,
Pal'almprw!w,amcionàtaliSm dO]JresJ.der.rre daVene1JUe�.Hngp
fChável� ao Bm'5il hoje�,�eiáum1'tesre emnt.opií:Ji!ntriw"f!!COlno se: rmrJporta
Dibi1a.JioíUFJl51€:tl Espeni�8e qu,e�ao (untrmÕi.o deLuJa.,JJilma>siga f)i

protof:olo e n.ão dernfJJJmre t�prer;o peilaspl[)]ítica�ditatoriais deChávéz;
, .

Posse -

o vice-prefeito de Schroeder,
'

LuisAparício Ribas, tomou posse
ontem como chefe do EXecutivo
em função de viagem de Felipe
Voigt a Brasília. Ribas fica no cargo

,

até a próxirha segunda-feira.

,Aliançci "

O presidente do PPS,
Humberto Grossl, assume
que o partido estámesmo
conversando com o DEM

para fazer parte do governo
municipal. A decisão deve
ser tomada até o fim do mês
e significa também uma

aliança já visando às eleições
de 2012. Por enquanto não se'
fala abertamente em divisão,
de cargos, e se cogita ainda
uma possível filiação de

'

algumas lideranças do PPS
no PSD.

Apresentação,
o primeir� dia de prefeito para Irineu
Pasold foi de apresentação. Ontem

, pelamanhã, Pasold participou da
abertura do campeonato escolar
naArena e depois visitou todas as
secretarias para conversar com o

funcionalismo.
'

�Enlático
"

Porta-vozdo governador Raimundo Colombo, o secretário Antonio
.Ceron deu um recado claro aos dembcratas que-ainda estão erp cima
do muro em relação àmudança de partido. "Quem ficar noDEM
estará fora do projeto político dó governador".

Contabilidade
Consultoria Empresarial
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Sobre a.manifestacão do DCE
.

. �
.

tílízoeste espaçá para ex
pressarminha admiração
perante a iniciativa dos

,...." acadêmicos e do DCE Ca-
tólica Santa Catarina -. campus de
Jaraguá do Sul. Estudei na institui

ção por um ano e nunca nem vi os.

integrantes do DCE, talvez por cul
pa minhamesmo. Penso que com-

. �, esse tipo de ação se está instauran-
. do a figura 'do universitário dentro
das práticas da comunidade, o

que considero de. extrema impor
tância, pois o universitário tem'
como principalatividade pensar o
seu redor, a sociedade em que está
inserido para -poder realizar me
lhorias futuras. Parabenizo-os pela

preocupaçãoCom a comunidade e.
por expressar sua opinião, apesar
de acreditar ser mais válida uma

manifestação sobre amelhora do
transporte coletivo, por exemplo.
Um transporte mais bem distri
buído, com. conforto e também
melhorias no preço. Assim um

maior número, de pessoas iria
aderir ao transporte coletivo, e '

consequentemente melhoraria o

trânsito na cidade. Sem contar que
é provável que saia muito .menos
custoso do que construir 44 pon
tes pela eídade,

Valdinei-Deretti, estudante
de História da Universidade

Regional de Blumenau (FURB) .

Vale a pena ver de novo?·

Era
ano de 1992, entre ja- minaram com' o Impeachment do

neiro e julho nossos tele-
,

Presidente: Em Iaraguá do Sul, a
visores recebiam a Global 'polêmica da cidade era a constru-

.

novela Pedra .

.

. ção de pontes, seus
sobre Pedra, com a , , '

custos e as discus-
abertura do inoxidá- sões sobre suas reaisHoje a novela já caiu no

vfl Zé Ramalho com esquecimento global necessidades.
"Entre a serpente e· e popular, contudo, o Hoje a novela já
a estrela". Tratava a relato acima farácom caiu no esquecimen-
novela da briga en- que muitos consigam to global e popular,
tre duas famílias;" relembrar aquele tempo. contudo, o relato
oriunda de amores Hoje políticos e· pontes. acima fará com que
não correspondidos voltam ao cenário. muitos consigam re-

do passado. Nurria lembrar aquele tem-
segunda fase da tra - , , po. Hoje políticos e

ma, o ator principal tenta fazer da pontes voltam ao .cenário.
filha a prefeita da cidade fictícia de Detalhe curioso, o persona
Resplendor. Um papel secundário

.

gem da novela, vivido pelo ator

que marcou' época foi o apareci- Lima Duarte, que retomava às te
mento do "retratista" Jorge Tadeu, las com seu estilo coronel tal como

personagem vivido pelo cantor em Roque' Santeiro, chamava-se:
Fábio Júnior.

.

Ivo Pontes.
. Naquele ano o Brasil começa

va a ruir, �o� �e�Ú!lcias que cul-

�

,
J

.- i·
, I

- ..

,

.
,

NiltonHelJing, advogado� • 4 ,
••

t

EDrTORlAL
; .

.

Um novo escândalo
eportagem publicada neste domingo
no jornal "O .Estado de S. Paulo" revela

que investigação do CNMP (Conselho
Nacional do Ministério Público) cons-.

tatou que promotores incorporam como remu

neração o auxílio-moradia e ul

trapassam o teto constitucional
de R$ 26,7 mil.

Segundo o texto, "o auxílio
moradia deveria ser temporário,
mas é pago a todos os membros

.
do Ministério Público de pelo
menos cinco Estados: Amapá,
Mato Grosso, Mato Grosso 'do
Sul, Rondônia e Santa Catarina".
Os Ministérios Públicos estadu
ais alegam que pagam o auxílio-
moradia a seus membros com base em leis regio-
nais aprovadas-nos últimos anos. .

A revelação levou a OAB (Ordem dos Advo-
,

gados do Brasil) a discutir uma ação no STF-(Sl,l-.
premo Tribunal Federal) para cessar esses paga-

mentos. De acordo com o presidente da Ordem,
Ophir Cavalcante, o benefício viola a Constitui

ção, que prevê a remuneração dos integrantes·
do Ministério Público em parcela única - "veda
do o acréscimo de qualquer gratificação, adicío

---------,/
--- nal, abono, prêmio, verba de

,

'1IameD�ável que _

representaçãoou outra espécie
prom9tores e procuradores; remuneratória".

"

que têm por dever fiscalizar
-

É lamentável que promoto-
,

O cumprimento das leJs, : res e procuradores, que têm por
estejam se valendode o· dever fiscalizar o cumprimento

J�isl�-,ão que: eles�esmo5 - das leis, estejam se valendo de
crlar�m -� so eles podem

_

� legislação que eles mesmos
-

-"�_ara e�g�r�!rQS- criaram - e só eles podem mu-
riOS salarlos • dar - para engordar. os próprios

salários. Enquanto não houver
combate firme à corrupção e a

legislação continuar sendo burlada para atender
aos interesses de poucos, será impossível garan
tir que'o direito à saúde, moradia, -segurança e

educação de qualídáde se transforme em reali
dade a todos os brasileiros.

-

/

OOLErTOR -

_Os preços des combustíveis

Tais iniciativas
estão muito

longe do 'Brasil
.

ser um país
de tolos'. Só
uma minoria

frustrada é capaz
de pensar assim.

endo o artigo do estudante de enge
nharia Jean Michel Jungblut, publica
do no painel Do Leitor (06/05/2011) no

..._ qual questiona a mobilização nacional
para usar fitas. pretas -por causa do aumento

dos combustíveis, que considera ridícula, e .

do qual concordo plenamente, me leva a fa
zer algumas considerações. Em
primeiro lugar, sua argumenta
ção de que o "crédito irrespon -

.

sável e eleitoreiro" do governo
anterior é o culpável da situa

ção atual não é verdadeira. Tal
discurso não passa de. um .mern
juízo de valor preconceituoso,
ou pior, desconhecimento to

tal de como funciona a econo

mia política. Em 'segundo, citar
Prates para expressar seu ódio

reprimido contra o povo humil
de que conquistou o sonho de

.

.acesso ao consumo através da
mobilidade social, me parece uma atitude ex

tremadamente vulgar.
-/ Entretanto, vou perder um pouco. do meu

tempo para 'esclarecer algumas ações realiza
das pelo governo anterior, principalmente no

.que se refere às iniciativas para conter a crise.
de 2008, entre outras. Em princípio foi à ado
ção' de medidas 'fiscais e monetárias antícídi
cas, evitando assim a contaÍninação do �iste':'
ma financeiro nacional. Já em 2009, a União
abriu uma linha de' crédito para o BNDES de
3,3% do PIB, em conjunto com incentivos' fi-

'

nanceiros para o Banco do Brasil e a Caixa .

, '

Econômica Pederal. Tal iniciativa. permitiu, a·
esses bancos públicos, a aplicação de recur

sos nos' setores produtivos mais dinâmicos e

geradores de empregos, corno a construção ci
vil, agropecuária e insumos básicos, de modo.
a incentivar a produção e venda de bens de
consumo duráveis, entre eles, automóveis,

Não apenas isso, o aumento do

emprego formal, dos lucros e

v� os' salários, terminaram acen

tuando um novo ciclo de de
senvolvimento, sinalizado pelo
crescimento do PIB em 9% no

primeiro semestre de 2010. Tais
iniciativas estão muito longe
do "Brasil ser um país de tolos",
Só uma minoria frustrada é ca-

.

.

.paz de pensar assim. Finalizan-
do, seria bom colocar a fitinha

preta contra os usineiros,. que
preferem vender açúcar ao ex

terior' penalizando a adição de
etanol na gasolina e provocando o aumento dos

combustíveis, Qualquer estudante de engenha
da mecânica deveria�saber que a gasolina tem
25% de etanol na .sua composição. É .claro que
não tem obrigação de saber, se não quiser, que o

problema dá. elevação dos custos não é resulta
do de apenas politicas locais, e sim dos parâme
tr.os que 'Os mercados internacionais estabele
cem como metas. Amaioria delas contrárias aos
interesses do país e, portanto, de sua população. l

"

"

. VictorAlberto Danich, professor,
diretor do JaraguaTec, EngenheiroMecânico

eMestre em�ngenharia da Prodúçào
,
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NOVO S'ISTEMA VIÁRIO

Jurídico questiona as.alterações.
ti '

Câmara deve cobrarmais informações sobre o projeto que prevê 'a construção de. 44 pontes
, I

'

JARAGUÁ DO SUL

Nem todos o� últimos 'depoi
mentos serão tomados hoje pela CI
(Comíssãode Inquérito) que inves-

tiga o suposto sumiço de Um ôni
'bus da Prefeitura deGuaramirim. O
.prefeítoNilsonBylaardtparticipada -

'.

Marcha dos Municípios em Brasília '

e não, poderá 'tnmparecer à audi
ência O presidente da comissão,
Iaíme de Ávila (PT)" espera ouvir,
pelo menos o vice-prefeito, Altair
José de Aguiar, e 'o motorista que
entrego� o motor do veículo para
a Secretaria de Infraestrutura, res
pectivamente às'15h e 16h, na Câ
mara. O procurador da Prefeitura,
FagnerAzambuja, vai encaminhar Os trabalhos da ÇI devem'

, um ofício aos vereadores justifican- ser concluídos no prazo legal de
do a ausência do prefeito e agen- 60 dias úteis. A prorrogação por
dando uma nova data; mais 45 dias é possível mediante

Segundo o presidente da CI, aprovação do Legislativo. Termi-
"'

;;; Quanto aqde " ,.Ósta$i'çom aicQm�dade,"'o"se.;�·· ,depois de ouvir os convidados de nado o relatório filial, o doeu-
'''�cretário, de Pladej

'. ",

entolAd��des rrunsten afifÍna' que asmu- hoje, os parlamentares integran- mento será protocolado' junto
dimças foraH);'anãfisâ(las ,e apIovadas pelo '6omcidade -(ÇonseIho

'

tes da comissão vão avaliar se será ao Ministério Público. Caberá à

Municipal éla: Cidcidey àntcis' de serem e:ncâmirihadas Rara Câmara necessário interrogar' o prefeito. promotora pública da Comarca
.'

deVereadores. Por íssb, semmdo Panstêín, não há necessidade de "Acredito que o depoimento do de Guaramirim também avaliar

�alizaI;audiência:spúblicas. "C?-datidadãosabe:que no futuro umâ , prefeito Nilson Bylaardt não vai.: o inquérito policial referente ao

rua que' terminá com rio deve receber uma ponte". Aslocalidades - alterar o rumo das investigações, caso. Antes de ser aberta a co-

·i:q.rucadas sÚtgirpm apartir de um estudô feito pela'Secretaría de '

. pois ele vai negar todas as acusa-missão pelo Legislativo, a Pre-

PhwejamêUtoUrbano em consenso comas 24 entidadespúblicas e
'

ções feitas pelo Ademir Tank (ex- feitura instaurou um inquérito'
priYa(I�que compõeoconselho. "Desdequeo IvoKonenfoiprefeito secretário de Desenvolvimento administrativo - que apontou

.,Daiana Constantino:_ ,

deJaraguánãÔ consttuírammaispontes nomuniCípio", atacou.' _ Econômico) ", afirma. De ,14 de Ademir Tank como o responsável
��A�@OO�N�d�IM.nm��.� ...

_

••_._.u_,_u_._,,_,,_.,_�.�u_�._�_••_���_.�_.�'�������������� �clMé'a�, 13:�p�men�s pclomm����ffibm:

As,novas propostas
previstas para o Plano
Diretor do município
devem gerar uma.séríe
de questionamentos

,.- ao Executivo. '

II
esde a, segunda-feira da
semana passada; o texto

'é analisado pela assesso

ria jurídica da Câmara de
Vereadores com previsão de en-

caminhamento para a Comissão
-

Legislação, Justiça e Redação Fi
nal vnos próximos dias. O diretor

jurídico da,Casa, Nilton Hening,
questiona os' 'critérios técnicos,
utilizados pela Prefeitura para

'

mapear a construção de 44 novas

p.ontes e viadutos. "A proposta do
'

Executivo altera um planejamen
to já existente. As mudanças são
focadas apenas nas construções
de pontes e viadutos e não con-

,

sideram as alterações no.trânsito
e a opinião dos populares", alerta
Hening. O diretor esclarece que
cabe ao EXecutivo promover au-"
díências públicas para discutir as
propostas e não ao Legislativo.

"

A assessoria jurídica fará o tra-
.

balho .de orientar os vereado
res', mas a responsabilidade de
cobrarmais detalhes do projeto
é 'dos integrantes da comissão;
q_ue podem devolver o texto à

administração pública. O projeto
de lei complementar que pede a

, autorização para adotar um novo
"

sistema viário ao município não

-pode tramitar e� regime de UI

gência devido à complexidade da
,matéria etomará mais tempo de
discussão naCasa de Leis.

Depois de encaminhado o

projeto para a comissão, 'os par-
,lamentares integrantes do grupo
têm 20 dias para discutir as mu

danças, porém o tempo pode ser

estendido em função do volume'
de trabalho. Qvice-presidente da
comissão, Francisco Alves (PT),
adianta' que as obras já proje-

,tadas devem ser .a prioridade
agor,!."'> "No meu entendimento.
é preciso cumprir o que já está

previsto como construir a ponte
projetada entre os bairros Vila
Rau e Amizade".

Equipe jurídica da Câmara avaJia p�ojeto. Para diretor, Nilton Hening (esquerda), Executivo deveria promover audiências públicas sobre o tema"

I,

. .

Bylaardt não participa hQje
da CI do "sumico',' 'do ônibus,

�

foram tomados. Apenas' o chefe
de gabinete, Antônio Pacher Fi

lho, não compareceu à audiência
e pode ser chamado novamente.

Francisco Alvez adianta que comissão vai pedir informações à Prefeitura

•

\
, \
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Elijane Jung
,BISCOITO
DA SORTE

, Não se envolva
,

em fofocas.

UI
I
I
I'
'�

,

.

"

,

Sobre amor.e· Deus "Underground"
Um querido amigo, responsável por cuidar

de toda' a parte externa da empresa ondetra
balho, encontrou um passatempo que pode
ser considerado um benefício à natureza. Sabe
aquelas lâmpadas queimadas que você normal -

,

mente jogada fora? Pois é. Ele começou a pin
tar essas lâmpadas,.desenhando bonequinhos
coloridos. Sempre ouvi dizer que muitas idéias
de sucesso começam na brincadeira. Vai saber
se daqui a algum tempomeu amigo Afonso não
estará recebendo encomendas de abajures? Ok,
ele não é profissional de arte, nem nada assim.
Mas são ideias pequenininhas que só precisam
ser aprimoradas. É isso, Afonso. Continue dese
nhando suas réplicas de Chuck. Apoiado!

Perlqulta falante
Comecei a semana com boas

risadas. Uma amiga e o namorado
compraram um casal de periqui
tos. Chamaram-nos Luiz e Gerusa.
Então minha amiga contou que, o
Luiz dá um pio e a Gerusa dá º.Q,i�.
Aí o Luiz dá mais um plote. a:Ge
rusa vai lá e dá uns cinquenta

'

pios estridentes. Então o Luízdá
outro pio e à Gerusa derrama em
cima pele uns mil pios, Aí o Luiz
faz o que? Cala o biCo. Bem coi-

.

sinha de fêmea, né,' esse negócio
de intimidar o companheiro com

tantos pios...

essa história toda de direitos de união está
vel dás homossexuais, a gente vê, lê e ouve,
um montão de absurdos. Gente que diz que
isso não é coisade Deus, que é uma afronta

amoralidade e coisa e tal. Primeiro: Se vai contra as Leis de Deus, somos nós que devemos
julgar? Não seria Deus que deveria fazer esse papel? Segundo: Por que seria uma afronta à
nossamoralidade? Seria por que nossamoralidade é aquela em que vemos tudo distorcido,
achando anormal qualquer coisa que não seja um sexo básico entre quatro paredes.entre
um homem e umamulher? Deixo aqui a pergunta: É pior ver duas pessoas do mesmo sexo

distribuindo amor, do que ver casais hétero espancando filhos, traindo-se mutuamente
e cometendo violência física e psicológica? Ao invés de olharmos para os homossexuais
corno dois corpos, deveríamos vê-los como duas almas ... e ao invés de levarmos a Bíblia
(transcrita por homens comuns) ao pé da letra, deveríamos levarmais a sério o amorentre
as pessoas ... para termínar: sim, eu acredito em Deus, com todas asminhas forças!

Palavra de homem
Dr. Love .no site Papo, de HornernfPergun- o resto da "adega sóvem depois dessa ínaugu

ta: 'O'homern vê algum diferencial em uma rnu- ração. Visualiza. Enxerga a #@%& da garrafa
Iher virgem aos 21 anos?' Meu bem, veja bem, de uvas pisoteadas e fermentadas anos a fio.

. o' patrimônio sexual de, uma mulher, é como Agora substitui as uvas por anos de criação fa
uma grande adega, A virgindade é uma peque-,· miliar, influências externas e desejos-contidos.
na garrafa de vinho de safra única, rótulo feito Tem em mãos um -dos mais finos néctars que
a mão, com apecullandade de só poder ser d�- um homem pode saborear, Na teoria, aigo en-

, gustada em uma única taça, se'm retil, E todo' tre um Blue Label e ym Moêt Ghandon.",

"TRICOTANDO

"()rad·
.

no Brasil o dia do uiá de.
,,� "'"

Turismo. Lembrei'que,
qua�qo eu era novínha, '. ).
'queii'â:�;ml!litQ viâ}arjl múdM_ú.
Daquela cabeça de menina,
saíam ideias de ser aeromoça
� até g�!a de t\lfrisino; Não; •...�

.

deu': E;sbrevo'essa coluna de" m

Jaraguá mesmo...

,.

É A 'TREVA!
Homens casados que sabem' o Mulher que faz-plástica pensan-

que querem davida. Que não se dei- do exclusivamente em agradar o

xam levarpor qualquer rabo de saia, parceiro. Digo exclusivamente, pois
que sabem a hora de sair da mesa se ela também desejar mudar, sem
de' bar, pois têm alguém esperando medo, eu apoio incondícíonalmente.
em casa, que não vêem a mulher Mas quando há um parceiro que in
carno um burro de carga, mas que a siste eJ? lembrar àmulher seu ponto
ajudam com os afazeres domésticos e fraco (sejaum nariz, umabarriguinha
com as crianças. Enfim, homens que ou um culote), então eu decidida-

, estão contentes nos seus relaciona- mente penso que ela deve trocar de
mentos. É bacana também, aqueles

.
parceiro. É bem mais em conta e se

que,não fazem a mulher de trouxa levarmos em consideração que um

quàndo estão infelizes no casamen- breve sofrimento pela separação
to. E terminam logo, de uma vez... emagrece ... Ela tá é no lucro!

"
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JARAGUÁ DO SUL

Na manhã de ontem, o
aposentado Hilário da Sjlva,
66 anos, saiu de casa com o

intuito de se proteger de uma

doença comum entre idosos
e crianças, principalmente no

inverno: a gripe.

OUEM DEVE
SE VACINAR

Neste ano, a imunização está dis

ponível para os idosos com 60 anos

ou mais, para trabalhadores de saúde,
gestantes e crianças de seis meses até
menores de dois anos. A campanha
segue até esta sexta-feira, dia 13, e ao

há previsão de prorrogação deste pra
zo pelo Ministério da Saúde.

Para receber a dose basta comparecer
em algum dos 15 postos de saúde domu
nicípio com sala de vacina (veja quadro)
munido da carteirinha de vacinação.

A imunização protege contra o vírus
da gripe sazonal e HINl. Estudos de
monstram que nas pessoas commais de
60 anos ela pode reduzir em até 45% o

número de internações por pneumonias.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com,br

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 10 de maio de 2011 Geral 9

ARQUIVO OCP

"
Esta já é a

última semana
e a procura está
baixa. Estamos
preocupados.
WAlUR ctAVERA

"

• Posto de Sa�de IIh� da Figueira'
c'

Rua: João Sanson, 156 - Bairro:
Ilha da Figueira Telefone: 3370-
4014

• Posto de Saúde Mathilde Sebold
Blunk Rua: lOgo Blunk, 110-
Bairro: Estrada Nova Telefone:
3276-0690

ia Posto de Sa4de Padre AntôniQ
Echelmeyer Rua: André Voltolihi
915 - Bairro: Nereu Ramos
(fundos da Igreja) Telefone:
3276,;Q211

,r '

• UÍlidade Sanitaria Central Rua:
Reinaldo Rau, 123 - Bairro:

, Centro. Telefone: 3276-8900

.", Posto de Saúde Adilson Bassani
Rua: 25 de Julho, 576 - Bairro:
Vila �ova Telefone: 3372-1594

ff • Posto de Saúde Dr. Mostinl1o '

"

Luís Bianchi Rua: Mâxímlno
Beber, 695 - Bairro: Santo
Antônio Telefone: 3276-0570"'

PROCÓN DIVULGA MAIS UMA PESQUISA DE PREÇO DA CESTA BÁSICA

Batata suja é a vilã, com aumento de 88%
. -

o Procon de Iaraguá do
Sul acaba de divulgar a pes
quisa de preço da cesta bási
ca de maio realizada em sete

supermercados da cidade:

Angeloni, Bertoli, Brasão,
Breithaupt, Gumz, Rancho
Bom e Santa Luzia. Foram
verificados os preços de 13

produtos, considerando o

consumo mensal de uma

pessoa.
A principal vilã desta vez

foi a batata suja, que pode
ser encontrada com preços
entre R$ 1,30 e R$ 2,98 o qui
lo nos estabelecimentos da
cidade. O produto sofreu um
aumento de 88% em relação
ao mês passado. A surpresa
ficou por conta do tomate,
que ficou 28% mais barato,
de acordo com o estudo.

As alterações de preço
já são sentidas pelos pró
prios consumidores, que

, ,

Ultima semana para se
proteger contra a gripe
Apenas 50% do público-alvo da campanhajá buscou a imunização nos postos

le foi até o posto de saúde do
Centro para receber a vaci
na há uma semana do fim da

...... campanha nacional. "Acho
bem importante. Este já é o quinto
ano que tomo a vacina e desde então
nunca tive gripe", conta. Mas pelos
números da Secretaria Municipal de
Saúde, nem toda a população tem a

mesma consciência de Hilário.
Até ontem, somente 50% do públi

co - alvo da Campanha Nacional contra
Influenza - havia procurado os postos
de saúde da cidade para receber a dose.
Isso significa que 8,5mil pessoas já foram./

imunizadas, enquanto a meta é atingir
um público de 16,9milhabitantes. Dados
do Ministério da Saúde revelam ainda Gestantes, crianças e idosos devem se vacinar até sexta-feira

que em todo o país, apenas 40% dameta
da campanha foi atingida.

"Esta já é a última semana e a pro
cura está baixa. Estamos preocupados.
A vacina é muito importante, segura e

está disponível gratuitamente para a

população.: Infelizmente, as pessoas
estão deixando para última hora", co
menta o diretor deVigilância em Saúde,
Walter Clavera.

costumam pesquisar antes
de efetuar a compra. "Está
tudo ficando mais caro: a

gasolina, o leite, e os alimen
tos em geral. Eu costumo

olhar o preço e se está mais

caro, levo menos. Mas tem

alguns itens que são quase
que impossíveis de tirar do

cardápio, como a batata, por
exemplo", diz o aposentado
Pedro Maduenhu, 56 anos.

De acordo com os geren
te de supermercado, o au

mento no preço da batata e

a baixa do valor do tomate se

devem a questões de oferta e

procura.
A tabela completa com os

preços da pesquisa está dis

ponível no site da Prefeitura,
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

- link "Pesquisa Procon - Ces
ta Básica". Mais informações

. pelo telefone do Procon: (47)
3275-3237.

EDUARDO MONTECINÓ

Item pode ser encontrado entre R$ 1,30 e R$ 2,98 o quilo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Moradorespedem sinalde celular
Principal problema, segundo comerciante, seria a falta de comunicação em caso de acidentes
REGIÃO

Em algumas regiões do
Estado, conversar com os

, amigos ou familiares, só
se for pessoalmente - ou

com um telefone fixo.

m caso de emergência, en
tão, é bom ter um estabele
cimento aberto nas proxi-

..._midades, já que o telefone
do local é o único jeito de entrar
em contato com a polícia ou os

bombeiros voluntários. Como
se não bastassem os problemas
de comunicação, o atendimento I

a turistas ou possíveis clientes
também fica prejudicado - já
que aqueles que param em um

posto de gasolina, por exemplo,
não precisam nem tirar os telefo
nes celulares dos bolsos, já que o

sinal é inexistente - e os lojistas
precisam ouvir as reclamações
de quem não consegue nem

mesmo comprar cartões de re

carga de créditos, já que a região
não está no mapa de cobertura da
telefoniamóvel no Brasil.

A descrição acima é perfeita
para um espaço de cerca de 14

quilômetros entre os municípios
de Guaramirim e Massaranduba
- nas áreas próximas ao bairro Rio
Branco, que pertence à primeira
cidade. Segundo o comerciante
Gilmar José Morsch, que possui
uma Iojade caldo de cana na loca
lidade e émais conhecido emGua
ramirim como "Bá", até mesmo a

manutenção de algumas ruas do
bairro é assumida pelos próprios

,

moradores. "Ficamos indignados.,
Não há sinal desde o morro de
Guaramirim até a rotatória para
Guarani-Açú, depois do Posto Pa

checo, e ninguém faz nada. Até as

ruas aqui, fizeram há algum tem

po' e nós é que precisamos retirar
a brita", relata o morador.

Gilmar, que mora há cerca de
500metros do caldo de cana, afirma
que, já ouviu muitas reclamações
dos clientes por falta de sinal para
celulares, e desistiu até mesmo de
vender recargas, já que a procura
seria apenas de eventuais turistas.
"O pior é que esta região, apesar de
não ser central, é importante - uma

rodovia passa por aqui, é existem
muitos comércios", explica.

, \.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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MARCELE GOUCHE

o que dizem as

empresas de
telefoniamóvel
A reportagem conver

sou com as assessorias de

imprensa das empresas
Oi, Tim, Vivo e Claro, que
se comprometeram a dar
uma resposta à situação .

Até o fechamento desta
edição, no entanto, apenas
a Claro havia dado retorno.
A Claro informa que conta
com cobertura GSM nas

áreas urbanas das cidades
de Iaragua, Massaranduba
e 'Guaramirim:, A Cidade
de Jaraguá do Sul já conta
com o sinal 3G da Claro e,

�P�'�'i;inara �I��e �O"!i,,�S��,,\,
prevista a chegada do 3'G.a
Guaramirim. ATim é a úni
ca empresa que já ínstalqu
unw,antenà 'egiã�I""""",,[;;'(,,111''''''1
Massaranduba ....:. mas está"
continua desativada e sem

previsão para o. início dó
fu�çionamen:tõ;" I ,

I

Gilmar Morsch diz que
moradores já fizeram abaixo
assinado, mas até agora
nenhuma melhoria aconteceu

Improviso
o QUE D�ZEM AS PREfEITURAS

Massaranduba
A segurança seria o principal problema, neste caso, por

causa dos acidentes de trânsito. O morador já precisou socor

rer um motociclista que se acidentou a alguns metros de seu

comércio, fá que era o único telefone disponível para entrar

em contato com os bombeiros. 'Em sua opinião, a ativação de
apenas uma antena telefônica poderia resolver grande parte do
problema. "Se fosse colocada no lugar correto, cobriria a Ponta

Comprida, Iacu-açú, Barro Branco e a LinhaTelegráfica. Somos
1800 eleitores, e três vereadores de Guaramirim saíram daqui.
Será que não, merecemos atenção?", protesta o morador. Gil
ma� afirmaque os moradores já chegaram a fazer um 'abaixo
assinado e entraram em contato com a Prefeitura e os vereado
res diversas vezes, sem conseguir solucionar o problema.

Mário Fernando Reinke, prefei
to de Massaranduba, afirma que já
tentou entrar em contato com di
versas empresas de telefonia móvel
- como aTim, Claro,Vivo e Oi. "Não
sabemos mais o que fazer. No meu

primeiro ano demandato, fui visitar
todas elas pessoalmente e fui mui
to bem recebido. Mas eles dizem

que estão estudando o caso, assim
como em outras regiões, e acaba fi
cando por issomesmo", explica.

Segundo ele, há uma antena

da Tim há cerca de quatro me

ses na área industrial da cidade,
mas a empresa estaria afirman
do que, antes de possibilitar o

atendimento, a empresa precisa
de uma liberação de Brasília que
não tem data para sair.

Não há também um plano
municipal de telefonia móvel �,

segundo o Prefeito, nenhum pe
dido foi protocolado depois do

primeiro ano de mandato da ad

ministração atual, em 2009.

Guaramirim
VENDE-SE CAÇAMBA 3

EIXOS, PASTRE, ANO 92, COM
CAPACIDADE PARA 69M2.

TR: 9988-3302

o prefeito de Guaramirim, Nil
son Bylaardt, ressalta que Ilhá um
contato permanente e um trabalho
incansável do governo de Guara
mirim para que as operadoras dis

ponibilizem cobertura de 100% do

município", mas que "infelizmente

o governo federal não cobra das

operadoras através da sua agência
reguladora aquilo que foi contra
tualizado quando da privatização
do Sistema de Telefonia do Brasil,
que dizia que até 2005 teríamos
cobertura de 100%", critica. (

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 10 de maio de 2011 Geral 11

do para atender a demanda por
troca de peças que não serviram.
"Já tivemos várias pessoas tro

cando, e deve ser assim a semana

inteira, é inevitável", conta Iosína
Custodio, vendedora de uma loja
de roupas. Diz ela que, graças à

chegada do frio, os presentes
mais vendidos foram moletons,
€asacos de lã e calças jeans. Con
forme a vendedora, o movimen
to para o Dia das Mães .sempre é

bom, mas desta vez foi mais in
tenso do que o esperado.

"
Já tivemos várias pessoas
trocando, e deve ser assim a

semana inteira, é inevitável.
JOSINA CUSTÓDIO, VENDEDORA

"
Também preparada para as

trocas está Jane Simone Moret
ti dos Santos, gerente de uma

loja de acessórios. "Não tivemos
trocas ainda, mas já estamos na

espera", comentou ela, durante a

manhã de ontem. Segundo a ge
rente, as vendas estiveram acima
do esperado, mas dentro do que
se tinha como objetivo. "O que
tivemos de maior procura foram
bolsas, que são o nosso forte,
mas vendemos também muitos
cintos e bijuterias", afirmou.

.Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

ca
Aumento de 6,6% nas vendas ficou dentro das expectativas dos lojistas jaraguaenses

I AS E�.�)

Após a compra, éhora da

Bolsas,
acessórios e
eletrodomésticos
estão entre
os itens mais
vendidos no Dia
das Mães

de. "Tivemos pessoas se jun
tando a nossa carreata no meio
do caminho, e até os postos de

gasolina nos apoiaram", decla
rou. Por volta das 9h30 do sába
do, os manifestantes partiram
da Arena Iaraguá, e seguiram
para vários postos no centro

da cidade, abastecendo ape
nas R$ 0,50, pagando com no

tas grandes ou cartão de cré

dito, e exigindo a emissão de
nota fiscal.

O protesto, divulgado por e-
.

mail, foi inspirado por uma ação
similar em Goiânia, e na semana

passada, protestos parecidos foram
realizados em outras cidades catari
nenses. De acordo comAlmeida, se
depender apenas da vontade dos
estudantes, a ação será repetida
em outros fins de semana.

JARAGUÁ DO SUL

Com aumento geral de
6,6%, as vendas do Dia
das Mães em Jaraguá do
Sul ficaram dentro das
expectativas do comércio,
que agora se prepara
para as trocas.

De
acordo com o presi

dente da CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas),
Wanderlei Passold, as

estimativas da entidade eram de
crescimento entre 5 e 7% com re

lação a 2010. Conforme Passold,
a movimentação esteve dentro
das estimativas mais positivas, e
concentraram-se na sexta-feira e

no sábado, nos dois últimos dias
antes do Dia das Mães.

Gerente de uma loja de ele

trodomésticos, Jean. Marlon
conta que o movimento foi bas
tante acima do esperado. "Nós
tivemos um aumento entre 10 e

15% com relação ao ano passa
do, a movimentação foi muito

-

boa". Além de eletrodomésticos

pequenos, como fornos, liqui
dificadores e batedeiras, houve
bastante saída de netbooks, tele
visores e outros eletrônicos.

Na sequência do Dia das
Mães, agora as lojas de roupas e

de acessórios estão se preparan-

PARTICIPANTES ABASTECERAM RS 0,50 NOS POSTOS DE COMBUSTíVEIS

Manifestacão reúne mais de 120 motoristas.
� -

FOTOS MARCELE GOUCHE

Veículos saíram
em frente à
Arena Jaraguá
em direção a

diversos postos
de gasolina (no
detalhe), onde
abasteceram
com RS 0,50

Segundo o presidente do
DCE (Diretório Central dos Estu
dantes) do Centro Universitário
Católica de Santa Catarina, Luis
Fernando Almeida, a ação contra
o aumento do preço dos com

bustíveis organizada pelo DCE
no último fim de semana saiu
melhor do que o planejado. "Ia
raguá do Sul não tem o costume

de se manifestar, mas reunimos
cerca de 120 carros e 38 motos

só na saída da Arena", conta Al
meida. A expectativa do presi
dente era de que reunissem 80
a 100 carros. Contrariando sua

expectativa, a ação contou com
a participação ativa de alguns
empresários e comerciantes.

De acordo . com o líder es

tudantil, a manifestação teve

bastante apoio da comunida-

-

. PREVISAO DE QUEDA

o ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, anunciou ontem que
opreço dos combustíveis nospostos
de gasolinavai cair.Agasolina e o ál
cool apresentaram aumentos subs
tanciais nas últimas semanas por
causa das instabilidades no merca

do internacional e também pela re
dução da oferta de álcool anidro na
entressafra da cana-de-açúcar. "A
partir de hoje (ontem) poderemos
perceber nitidamente a redução do
preço do etanol na bomba. Precisa
mos agora elevar drasticamente a

produção para que, com o excesso

de oferta, se possa ter a redução dos
preços", disse ao participar de uma
sessão solene no plenário da Câma
ra, namanhã de ontem.
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OAB
Comemora hoje 27 'anos de atuação a

OAB em Iaraguá do Sul. É uma longa trajetó
ria de lutas e grande participação nas causa

comunitárias.'

SPC
Aprovado na Comissão de Consti

tuição e Justiça da Câmara do Deputa
dos o projeto de lei que permite apenas
após 30 dias de atraso do pagamento a

inclusão do nome do consumidor em
serviço de proteção ao crédito. Embora
sejamuito interessante estimular a ne- e

gociação entre o consumidor ,e forne-

cedor, cria uma situação que precisará
sermuito bem administrada, em espe-
cial pelo comércio, pois poderá haver
aumento na inadimplência.

Simpósio de Direito
Aconte.ce de 9 a 12 de maio a IV Semana

Acadêmica - II Simpósio de Direito, com
o apoio de várias empresas e instituições
da região, incluindo o Jornal O Correio do
Povo e a OAB Jaraguá do Sul. O evento tra

rá grandes nomes da área jurídica, prome
tendo envolver comunidade e profissio
nais, com temas polêmicos e,de discussão
necessária. A iniciativa é da turma 1.10

do Curso de Direito do Grupo Uniasselvil

Fameg.

Convenção GOL
Embora estejamarcada apenas para 24 a

26 de maio de 2012 ou seja, daqui a mais de
um ano, a 44a Convenção Estadual do Co
mércio Lojista já tem um tema "DNA do Va

rejo" e começa a movimentar a cidade sede,
isto é Jaraguá do Sul. Esperamos que seja
um evento de.grande sucesso.

iV�ercadoJ R ional
Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Estado expo�tador
De janeiro a abril as exportações catari

nenses experimentaram crescimento de 19%
em relação a igual período do ano passado.
Ainda assim, acumulamos déficit de US$ 1,82
bilhão no ano. Jaraguá do Sul deu uma forte

contribuição para este crescimento, pois as

exportações de motores, transformadores e

geradores elétricos foram 30,7% maiores que
em igual período de 2010.

Carnes
A inspeção realizada por veterinários

russos que foi finalizada há poucos dias, re
sultou na restrição de importação de carne

de 13 plantas brasileiras. Entre elas estão

quatro unidades da maior empresa do país
e foi acompanhada de severas críticas dos
russos que entendem que a situação piorou
em relação há alguns anos. Protecionismo à

parte, está na hora de o Brasil acordar.

Franguinho?
Em abril as exportações de frango aumentaram 3,7% em

volume e 27,4% em dólares que agora é de US$1,98/Kg, na
comparação com igual mês de 2010. Os aumentos de preço
- em dólar - na comparação de abril2011 com abril2010 fo
ram de 22,8% para o frango, 32,5% na carne bovina e 9,7% na

carne suína. Mesmo descontando avariação cambial, é uma
forte pressão inflacionária, pois as variações no mercado ex

temo também se refletem nomercado interno.
,

...

Desempregados
Uma grande incógnita é como

medir o nível de desemprego da ci
dade. Embora, existam evidências
de que vivemos um pleno emprego,
a existência de cerca de seismil pes
soas gozandouo seguro-desempre
go não combina com este quadro.
Além disso existe mais um signifi
cativo contingente de beneficiados
com programas sociais do governo
que não querem emprego formal,
além dos que não tem interesse
em trabalhar. Somando todos es

tes públicos, certamente temos um

percentual de "não trabalhadores"
bem além dos 10% da população
economicamente ativa. Vale a pena
pensar russo.

A coisa "tá russa"
A Rússia anunciou a suspen

são das exportações de deriva

dos, pois o país passa por um de
sabastecimento em função das

exportações e da limitação do
refino interno. Não é só no Brasil.

Smartphones
O mundo da tecnologia dá sal

tos e não faltam mudanças. Nos

Estados Unidos a liderança entre

estes equipamentos sempre foi do
sistema do Blackbeny mas, depois
de um crescimento do mercado de
15% no primeiro semestre, a lide

rança passou para o sistema An

droid da Google. O terceiro lugar
continua nasmãos daApple.

Carnes para China
Este é um grande importador

de soja emilho e também de farelo
e está na hora de trocarmos estas

exportações pelo produto resul

tante, ou seja, carne. O mercado
chinês consome muito pouca car
ne bovinamas, consome um volu
me significativo de frango e princi
palmente carne suína, que é uma

prioridade para Santa Catarina.

LOTERIA

22 - 23 - 50 - 68 - 69

01 - 04 - 06 - ,08 - 10
11-13-14-16-17
20 - 21 - 22 - 24 - 25

1 ° 45.365 1.000.000,00
2° 11.890 24.000,00
3° 71.352 14.500,00
4° 70.843 14.000,00
5° 55.615 12.240,00
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: 1\riA$,·PR.ESENGIAIS J �EZ poR. SEMANA
+- SUPORTE DE PROFESSORES POR TE.,�E.FONE. E. INTE.RNET ,

.

• Arles Visuais • Ciências Biológicas
, ,

• Ciências da Religião • ,Filosofia • Geografia • História
• Letras - Português • Matemática • Pedagogia • Sociologia

SUPERIOR D� 'JEClOLOGIk
• Comércio Exterior • Gestão Ambiental

,

• Gestão Comercial • Gestão Financeira
• Gestão Pública • Gestão ge Tecnologia da Informação

• Gestão do Turismo • Logística • Marketing
• Negócios Imobiliários • Processos Gerenciais
• Recursos Humanos·· Segurança no Irabalho

BACHARELADO:
. '. Administração • Ciências Contábeis

.

.. ''"'

MATJRIAL
DIDAIICO

111P1à
.

'

Mensalidades ,a partir de
.

1$'1_1,88
.

-"f

Os Paios da UNIASSELVI não precisam oferecer, necessariamente, todos os cursos listados ••

este material, Dessa forma, confira os cursos ofertados pela Palo de seu interesse,

POlo em Guaramirím - se

fAM'E.G
, UR,IA,.SILVI

- Cretiencíado pêlo MEt. Portaria 2.686, de (1210912004 (DO�.:o3l09/04)
Rodoviá BR 470, Km 71, n° 1040 - Bairro Benedito

CEP �130-000 - INDAlALISC '"

fomr(47) 3281 9000 'I. fax: 3281 909Ô.

. IIÍCIO DAS AULAs DE
27/O&A 82107*

* Coirnrme cOm ti PoJo deApoio PresencIai da sua cidade.
,""'

•
"

,,-��.,�"_..,...1'

. ,

. .e-mail: ead@lameg.edO.br
,: (41) '3373-9800

Rod. SR 280, KM 60< � 15885 - Imigran!es
89270-000 - Guaramirim .. SC

PR'EVISAo DO TEMPO'

Áreas de 'instabilidade.
provocam chuva em boa
parte do dia em todas
as regiões catarinenses.
À noite o tempo melhora

'

um peuco..

.Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
MÁx: 20°C

QUARTA �

MíN: 16°C
,
MÁX: 260C "

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

SEXTA �:'����f.'" -

M/IN'. 140C '<:,:t,""",,:,��,
,( �'.'1

MÁ)(: 220C ·,�,,,,,,,,_,,,,,.""AA')'

/>

.

Pr,ecipitação moderada '

por toda Santa Catarina

E

,
Pouca variação e '

" temperatura baixa'
Durante todo o dia de hoje, a ten

dência é de temperaturas baixas, com
maior intensidade no período da ma

nhã e damadrugada.Avariação de tem
peratura deve ser pequena, mantendo a

'tarde ainda fria, masmais amena.

Com a passagem de uma frente
fria pelo Estado ontem; a tendência

para o dia de hoje é de chuvamal dis
tribuída por todo o período, em toda
Santa Catarina. Durante a noite, a

tendência é de tempo mais estável.

--I
I

,

TróvoadaParcialmente Nublado Instll,ve!
NUblado

ChtW()SO
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CarlosHenrique
Schroeder, escritor

, -

CRÔNICA
� -

QUINTA:FEIRA" SEXTÂ-fEIRA. SÁBADO

As novas diretrizes do Ensino Médio .

.....In.Conselho Nacional de Educação acaba de mentar ou diminuir o número de horas-aula das

aprovar mudanças no Ensino Médio - o Mi- disciplinas fundamentais, ><-como português ou

nistério da Educação ainda precisa homolo-
-

matemática. Umaescola de uma região industrial,
.....Ig.ar, mas parece que está tudo arranjado. por exemplo, pode focar seu currículo na área de

- Estive verificando as mudanças e não gostei tecnologia e reduzir a carga horária de disciplinas
nada do que vi. Fizeram mudanças no ensino fun- como física e química. Tudo ótimo, mas e' quem
damental, na década passada, há poucos anos, e o vai fiscalizar Se isso está sendo feito corretamente?
resultado não foi bom: a alfabetização, que sempre Porque me-parece mais que o Ministério da Edu
foi eficiente, agora tem uma sistemática totalmente cação (o governo do país.na verdade) está se de
diferente. Ensina-se às crianças primeiro a escre-

-

sobrigando da responsabilidade da qualidade da
ver com letra de forma, o que toma um problema educação brasileira, para colocá-la nas costas das
ensiná-las a escrita cursiva. Antes ensinava-se a le- próprias escolas. Algo como;a culpa damá quali
tra de imprensa apenas para o reconhecimento dos' dade do ensino médio não é nossa, é da escola que
caracteres impressos'no livros e outras publicações. não soube usar a "flexibilizaçãoque oferecemos.
As famílias de sílabas, que iniciavam as crianças na Outradúvida: umEstado ouumacidade, ouuma
leitura das palavras, não é mais usada, elas têm que escola de uma determinada região escolhe priorizar

" reconhecer o encontro de consoantes e vogais "por algumas disciplinas, em detrimento de outras. Os es

repetiçãd', meio porsimbiose, pois são jogadas síla- tudantes que saírem dessa escola terão dificuldades
bas para elas formarem palavras, por exemplo, mas _

não sópara conseguir acesso àuniversidade, sejapor
elas juntam sílabas sem saber o que está escrito. Por vestibular ouEnem,mas também para semanterem
isso" temos crianças, hoje, no terceiro ano do ensino nela, para acompanhar o currículo, se conseguirem
fundamental que não sabem ler e escrever. Ecomo -

entrarno ensinosuperior; t-

não existe mais reprovação, também uma das no-
_

Ah, mas com essa coisa de aumento dematérias
vidades do novo sistema, elas seguem em frente de aqui, diminuição de outro tanto acolá; aumento de

qualquer maneira, mesmo que não tenham conse- , carga horário de algumas e 'diminuição de outras, o

guido acompanhar o conteúdo dado. ,

'

projeto prevê uma saída sensacional: O CNE apro-
.

Agora querem mudar o ensino médio, que já vou que a escolapode trabalhar até 20% de conteúdo
não é dos melhores e que, pelo visto, não vai ficar a distância. Não é sensacional? A escola aumenta a

melhor. Pelanova sistemática, as escolas de ensino quantidade de disciplinas ou de carga horária delas,
médio poderão optarporquatro novas disciplinas:' masnão precisa dar a aula
ciência, tecnologia, cultura e trabalho. Mas como,

.

Além de tudo isso, uma coisa,muito importante
se atualmente o tempo em sala de aula não é sufí- não é prevista -no projeto que foi aprovado: não foi
-ciente para-dar o conteúdo programático sem e�- - falado na preparação dos professores para todas es-
sasmatérias?Ali, fácil: o projeto demudançaprevê, sasmudanças, na adequação para a implantação de
o aumento de três para quatro anos a duração do tantasmudanças,muitomenos em salário.
ensino médio noturno. Não sei não, parece que .querem piorar ainda

, E tem jnais;para dar mais - "autonomia"; cada mais o ensinomédio; ou sera impressãominha?
escola poderá escolher entre quatro, áreas de

atuação para focar o seu currículo e poderá au- • http://luizcarlosamorim.blogspotcom
, ,

LANÇAMENTOS
,

. Solteirões Convictos,
j

_/

Gray,' Adam e Charlie Já não são mais tão jovens, mas continuam
celebrando a solteirice. TOQos os anos eles passam um mês viajando
no_iate de Charlie, numa celebração à amizade e à diversão. O que, eles.,

-

se recusam a admitir é que essa aparente felicidade esconde suas de-
silusões e frustrações com o amor. Mas suas vidas 'mudam quando eles
conhecem pessoasespeciais, capazes de mudar suas visões de mundo.

As 'Viagens de Gulliver
Llemuel Gulliver é um resignado. entregador de correspondência

de um jornal de Nova York que tem a chance de mudar de vida quan- ,

do- é enviado para o Triâgulo das Bermudas com a missão de escrever
um texto sobre a viagem. No entanto, ao chegar lá seu barco é tragado
por um turbilhão d'água que o leva para a fantasiosa ilha de Lilliput,
habitada por seres humanos diminutos. A estada na ,quimérica, ilha
leva Gulliver a repensar seu jeito'de ver o mundo à sua volta.

ii .' ,., ,� '''. •

r

CLIC DO LEITOR

A Raquel e o Ivan estão de mudança, e precisam arranjar um
lar para a Laila e os três filhotinhos dela. São dóceis e gostam de

-Ó» crianças. Contato pelos telefones 3372-2045, 8417-5211 ou 8427-6761,
ou pelos e-mailspedrotti�unerj.brouivan_fbr@yahoo.com

Envie sua foto para redacaoêocorreioõopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt .1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg) (14110,
16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

..
-

-

• Cine Breithaupt 2
• Thor (leg) (14h40, 1'(h, 19h10, 21�20 - todos
os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Pânico 4-(leg) (19h10, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)

, (13h30, 16h10, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (�3h40, 15h40, 17h40 - todos os

dias)
.

• Água para elefantes (Leg) (19h40, 22h - todos
, os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Thor (dub)
(14h15, 16h45,.19h20, 21h50 - todos os dias)
• Cine Garten 1

,. Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16h10, 18h50, 21h40·- todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h20, 15h30, l7h40, 19h40 - todos
os dias)

• A garota da capa vermelha (leg) (22h -todosos

dias)

• Cine Garten 3
• Thor (Leg) (14h, 16h40, 19h10, 21h30 -Todos

os dias)

• Cine Garten 4
• Hop - Rebelde sem Páscoa (Dub) (14h20, 16h30
.- todos 'Os dias)
• Como você sabe (Leg) (18h40, 21h15 - todos
os dias)

• Cine Garten 5
• Sobrenatural (Leg) (13h50, 18h50 - todos os

dias)
• Lope (Leg) (16h, 21h - todos os dias)

• (;ine Garten 6 (30)
• Thor (Dub) (13h40 - todos os dias)
'. Thor (Leg) (16h20, 19h, 21h50- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, 15h20, 17h40, 20h - todos os -

dias)
'. Rio (teg) (22h10 - todos os dias)

._ Cine Neumarkt 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (l.eg)
(13h30, 16h10, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h20, 18h50, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h, 16h20, 18h50, 21h - todos os

dias)

• Cine Neumarkt 5
• Thor (Leg) (14h20, 16h40, 19h20, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Água para elefa'ntes (Leg) (14h10, 16h50,
19h30, 22hctodosos dias)

f

,

NOVELAS
VIDAS EM JOGO

Regina diz que Francisco não trabalha mais
em sua casa, Belmiro se irrita com o fato de ser

prolbido de visitar sua neta. Francisco relata

para Guilherme que quàse foi morto pelos poli
ciais. Augusta dá dinheiro para Vinícius e pede
que ele siga Raimundo. Regina liga para Patrícia
e pede a ela que consiga o telefone de Rita. Re-

.

gina liga para Rita e marca um encontro. Vinícius '

segue Raimundo e vê que ele mentiu. O jovem
foi à praia com Juliana. Ivan foge para um metrô
e chega ao final do vagão. Rita vai até o aparta
mento de Regina. A empresária pergunta à moça
qual é seu preço.

CORDEL ENCANTADO
Benvinda comenta Com Jesuíno sobre o

desaparecimento de Cícero. Açucena recobra
a consciência e conta que estava fugindo de

\ '

Timóteo quando se acidentou. Ursula vê o vul-

to de Petrus pela Janela e se apavora. Virtuosa
conta para Augusto e Efigênia que Açucena é
Aurora. Úrsula conversa com Augusto é acusa

Timóteo e os cangaceiros de serem os res

ponsáveis pelo acidente de Açucena. Antônia
enfrenta o irmão e é trancada em seu quarto.
Farid fica nervoso ao saber que a cidade está

i -

repleta de repórteres. Augusto abraça Açucena
e revela que é seu pai.

\

MORDE E ASSOPRA -

Guilherme pede para Dulce não contar que
é sua mãe. 'Abner discute com Júlia por achar

que ele é quem deveria pedi-Ia em casamento.
Salomé impôe que Celeste namore Áureo. tean
dro não se conforma com a mudança de atitude
de Naomi e decidé investigar. Dulce decide re

velar que é mãe de Guilherme para a família de
Alice. Naomi avisa a ícaro que irá procurar um

advogado para provar 'que está viva. Leandro
conversa com Palmira sobre Naorni, Aquiles diz a

'

Naomi que seu casamento com ícaro ainda pode
ser válido. Guilherme e Naomi tentam convencer

Dulce a mentir pelo filho.

INSENSATO CORAÇÃO
Norma não cede às ameaças. de Kátia

e leva o dinheiro de Araci. Pedro vai à casa de

urna cliente e vê objetos de arte que podem ser

roubados. Pedro conta para Freitas sobre suas

suspeitas contra a cliente e o delegado o orienta
a conseguir alguma prova do suposto roubo. He
lena diz que não tem como arrumar um emprego
para wanda Leila consegue fazer André levá-Ia
para o seu apartamento. Rubens e seus capan
gas começam a abrir os cofres no momento em

que Marina chega com Jarbas. Léo consegue o

DVD paraCortez. Rubens negocia sua saída com

Djalma e Marina tenta manter a calma.
,

"

(O 'resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras)- -- - - , ' , , - - - , , ,
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, é hora de deixar
seu lado divertido vir à tona, as-

sim conseguirá atrair mais clientes.
No relacionamento afetivo. é melhor ter
cuidado com ciúme. Aproveite sua des

contração par.a interagir com as pessoas. '

o dia favorece trabalhos autô
nomos ou feitos êm casa. Nas

,
coisas do coração, não convém

se prender ao passado. Não permita in

tromissões em sua vida afetiva. É traba
lhando duro que os resultados aparecem.

.
'

ÜGÊMEOS
'

No trabalho, o momento é propí
cio Rara unir responsabilitlades

'

com lazer. No setor afetivo, pode
parecer que as coisas não andam como
gostaria. Convém evitar discussões com

o par neste dia.

Tarefas feitas em casa ganham
espaço e podem gerar um ga
nho extra . Não convém misturar

amizade e trabalho. A dois, um sentimen
to de perda não está descartado. Cuida
do com pessoas oportunistas.

LEÃO
Tudo o que envolva documenta

ções conta com, boas energias
astrais neste-dia. A dois, cuidado

com o que almeja, seja mais realista ou

poderá se frustrar. O excesso de ambição
pode te prejudicar.

,

Mantenha sua discrição' neste
_ dia, principalmente em suas

atividades de trabalho. No cam

po afetivo,..-não deixe o desânimo tomar

conta de seu astral. Cuidado com a des-
, motivação, é tempo de reagir!

LIBRA
"

No trabalho, conte com o auxilio
dos amigos para encaminhar

projetos. Podem estar de olho
.

em seu desempenho neste dia. A

,dois, cuidado com problemas malresol

vidas. Mantenhaa calma com assuntos

delicados.

ESCORPIÃO
No trabalho, atividades que

exijam discrição estão favore
, cidas. Interesses profissionais e

afetivos podem entrar em conflito nesta
,

terça-feira. Estabeleça quais são as suas

priorídades e mantenha-se nelas. '

SAGITÁRIO
.� Contato com pessoas distantes

estão favorecidos neste dia.
"

No campo profissional, sucesso
em concurso ou testes de conhecimento
não está descartado. Não deixe sua vida

amorosa em segundo plano.

CAPRICÓRNIO '

Trabalho cotidiano favorecido.

Convém' mostrar sua capacida-
de para conquistar seus objeti

vos. A dois, momento de crise não está
descartada. Avalie as situações antes de
tomar decisões definitivas.

I�="AQUÁRIO
Nó trabalho, 'o período é propí
cio para assumir mais respon-
sabilidades. No relacionamento

a dois, é preciso ser mais coerente entre
o que quer e o que faz. Converse mais

.corn pessoas experientes.

, PEI!_(ES
Hoje, o trabalho pode absorver
boa parte de suas energias e

de seu tempo. Na vida amoro-
sa, conflitos ou cobranças des

necessárias podem abalar o romance.

Dedique-se mais aos trabalhos de

rotina,

\
. -
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Autor de "Macho Man"
.

nega acusação de plágio
o autor de "Macho Man", Alexandre Machado, '

diz ser dono da ideia ínícía! do seriado e que nunca
viu ou ouviu falar no livro de Ticiana Azevedo.t'Seu
Príncipe Pode Ser uma Ginderela". A autora notifi
cou a Globo por considerar que a série plagia uma

história_de seu livro. Machado alega que o clichê da'

"pancada" é antigo, assim como a piada de um gay
setornar heterossexual.

Giovanna Lancelloti"é
pivô de separação?

Segundo a "Folha de.São Paulo", em seu primei
ro papelna Globo, como a Cecília de "Insensato Co
ração:', a atriz Giovanna Lancellotti, 17, Já é alvo de

especulações. Par romântico de Jônatas Faro, que
interpreta Rafael,. ela foi acusada de ser o pivô da

separação, dele e da atriz Danielle -Winits. Os dois,
terminaram um casamento relâmpago quando €Ia

estavà no sétimo mês de gravidez,

DIVIRTA-SE

Cabelos brancos
Um dia, uma menina estava sentada observando sua '

rnãe tavar os pratos na cozinha: De repente, percebeu
que sua mãe tinha vários cabelos brancos que sobressa
íam.entre a sua cabeleira escura.Olhou para sua mãe e

lhe perguntou:
- '- Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe?

'

Amãe respondeu: '

;- Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz
chorar ou me faz triste, um de meus cabelos fica branco. '

,

('
A �enina digeriu esta revelação por algúns instantes

e logo disse:
,;-,.M�e, por que todos os cebeíos davovó estão brancos?

, José Mayer-em
"Fina Estampa"
José Mayer está confirmado

no elenco de "Fina Estampa". Se
gundo a coluna "Ielenotícias", do

I

jornal "O Dia", o autor Aguinaldo
Silva contou a novidade em seu

blog. "Ele far� um descolado fabri
cante de,moda verão, ao mesmo

tempo em que, 'no teatro, fará Te

vie, o protagonista de 'Um Violinis-,
'ta no Telhado' com uma barba de

judeu do final do século XIX! E to
dos nós,em nome daarte,temos
que - ,e vamos - conciliar as duas

coisas", escreveu o.autor,
, ,

Atriz de'OSI-,chama,
Bieber de "pentelho"
Justin Bieber fez sua estreia como ator com uma

participação na série "CSI" e nãodeixou por lá uma

boa impressão. Em entrevista, a atriz Marg Helgen-
'"

berger disse que ele foi "meio pentelho" durante as

filmagens e pregou' peças na equipe. "Ele foi gentil
.cornígo, mas �Ie trancou um dos produtores em um

, armário e .ele destruiu um bolo", contou a atriz' a
uma rádio francesa.

Xuxa traz a mãe
.

"

para morar.com ela
Segundo a coluna "Retratos da Vida", do jornal

"Extra", a apresentadoraXuxa Meneghel trouxe sua
mãe, Altía Meneghel, para morar com ela no Rio de
Janeiro. Dona Alda, quê residia há 15 anos em Or

.lando, nos Estados Unidos, sofre do Mal 'de Parkin
son e tem piorado nos últimos tempos.Preocupada
com' a saúde de sua mãe, Xuxa decidiu ficar mais

perto dela. segundo a coluna, a família passou o
" Dia das Mães reunida na casa da apresentadora.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo épreencherum quadra- '

,

do' 9x9 com números del
a 9 sem repetir números '

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

quadrado de 3x3.
"_
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I,

'.

, moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves'.

)

Madrinhas
r" --"'-1,I �SPORT DI
:-..7�rp%� :>:I f�,,

, I
Ginástica é moda I

: Av, Mal. Deodoro da Fonseca I

I 819 - centro - Jaraguá do Sul
,N'AS RODAS

a quinta-feira, às ,20 horas, em torno de grupo minimizado
e elegante de pessoas, será realizado um concorrido coquetel
na residência do casal Márcio Menegotti e Mônica Menegotti
Sehünke, em homenagem às dezmadrinhas do 10 Baile da.Gala '

da APAE, que será realizado dia 30 de j�o, no Baependi. O fotógrafo
"

Mauricio Hermann estará presente e a cobertura da festà será estampa
da nas páginas da Revista Nossa, na edição de junho. Haja flashslí

• Dois colegas que dividiam o

mesmo espaço profissional, já
não dividemmais... O motivo da

separação foi a inconveniência
damulher de um deles,
Melou o negócio!

• As gatfssimas Luciana Brandão
e LolaManke fizeram sucesso .na

London Pub, no domingo. É pra
,

quem pode.: ..

• Falando em London,quem foi

aquela gárota "atiradinha", pra
não dizer outra coisa, que no

-

domingo entrou a tiracolo de um

moreno.largou no meio da festa,
beijoumuito um outro moreno

e foi embora grudadinha de um
loiro saradãó? Tudo namesma

.

noite. Rapidinha, essa!

lotado
A maioria dos restaurantes

da' cidade estava lotado, no do- '

mingo, Dia das Mães. Todos usa-
,

ram a criatividade para manter
,

,
,

o povo que costuma peregrinar,
nessa 'época, para outras cidades.
Além de melhorarem muito' o

I menu, foi um' festival de decora
ção, música, atendimento e pro-

,

moções: Ê issoai!.
'

o meu amigo Jacson Siega e sua esposa Leila, no
coquetel de inauguração da loja Homem.com

", ,_'''''" leitora fiel-
'A leitora fiel de hoje a minha

,

amiga Marciana Rubrecht, da
Couro Griff. Ela é outraquerida

que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Os homens são mlseravels,
porque não sabem ver nem
entender os bens que estão

ao seu alcance.
'

.

Bem na ffta
Solteira, a dentista recém-formada Glória Ramos tem despertado

olhares na city, No entanto, dizem que a bela anda beijando muito o

guapo dos olhos verdes Claiton Rosa Oliveira. E ,viva o amor! '

�

O empresário Ary Prádi,
proprietário, e esposa'
Kerstin Uber, durante.o
coquetel de ,Inaugl\raçãp �a

.

(oja Sol Store Paragliders �

"

Felizes Prateleira

f •

Entre' as descoladas não se
As morenas Shirley Caval- fala noutra coisa a não ser da

cante e Rosana Matos' estavam ' máscara alongadora de O Botícá
numa mesa rodeadas de amigos, rio, da linha Make B.,Dizem que
sexta, no Espaço do Oca. Shírley dá um up nos cílios, graças ao

em fase solteira. efeito 3D do produto. Valorizan- ,

do os, olhos, que ganham desta-
,

que namaquiagem. 'Iaí a dica!

�eokção
(JulolUJ/91WflJln.fJ 2011,-

•

� di óJfUUJ'
A Lua di Pano traz o climapena qonferir. É umdosmaiores

.

" eventQsdo norte dóEstado. da. nova 'estação na '

Coleção Outono Inverno 2011.

Venha conferir as novidades,
, ..

está imperdível!

• A LiArt, agêQciá.de
li aecor�ção domeu eamarada

'

Fernando, já está amil com os
-

detalhes da decoração para a

5a Fe���do çhª,ro,Q'��h�, di�
31 de maio,,, na�degaAltoso J

Menezes. Bom demais!

'bua di pano
Horário: segunda a sexta das 8h30 às 12h
l.3h:>O às 18h30 - Sábado: 8h30 às 12h30

R. Roberto Ziemann, 2,+08 - Amizade - ]ataguá do Sul se
Fone/Fax 47 32i5 33i8 - Orkuc Lua di Pano Boutique

Faccbook: lojaJ.u<ttl1pal1o@gmaiLcom

,

'I
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ATARINE S

OI pyagarante-vagana decisão
Em seu primeirojogo com apoio do OCP equipe vence de virada e conquista o primeiro turno
JARAGUA DO SUL

Olympya conquistou
no domingo o título '

.

do primeiro turno do
'

Campeonato Catarinense
e, de quebra, está. na final
da competição.

as, quem pensa que as

jaraguaenses tiveram
vida fácil" está enga
nado. As comandadas

de Polenta precisaram virar para
cima do Avaí, por 2x1, no estádio
do João Pessoa. Estreando. com
o patrocínio do Jornal O Correio"
do Povo e com novo uniforme, o.'
"time das meninas" levou um gol
logo aos 13-minutos do primeiro

. tempo, com Noca.
"Não jogamos bem no primei

ro tempo. Mas, no segundo, com a

entrada daRúbiae o acerto namar
cação, o time melhorou', descreveu'
Polenta. Com aequipebempostada

.. e uma tarde inspirada de Samantha
os gols saíram. A jogadora empatou

• TRAVAS E ALARME DE SER1E
• BOTÃO DE ABERTURA DO
PORTA·MALAS NO PAINEL

aos 23, com-uma bomba da inter
mediária e virou, aos 41, com chute'

cruzado. aproveitando um rebate
do escanteio. O Olympya folga na

_

última rodada do turno e só volta
. .aos gramados no'dia 22,' contra o

Scorpions, pela abertura do returno ..

Samantha, que'até o ano pas-
.

sado atuava pelo time de futsal da

Cidade, disse que não esperava ser

decisiva. ((E� imaginava que chega
ríamos à final, mas não com dois

gols meus", revelou. Caso o Olym-
. pya seja campeão Catarinense (para
isso precisa sair vítorioso nas finais)
a equipe garante uma vaga na Copa

, Brasil de FutebolFeminino..

Perguntada se ainda pretende -,

levar adiante a carreira de jogado
ra (hoje a meia trabalha durante a

semana), Samantha disse pensará
no assunto. "Por enquanto não,
quero ficar assim, trabalhando e

jogando nos fins de semana. Mas
caso a gente for (para a Copa Bra
sil) é outra situação epoderei pen- '

sarmelhor", garantiu..

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodoAOVO.com.br

• BANCO DO MOTORISTA coM
REGULAGEM DE ALTURA.

MARCELLE GAOUCHE

Olympya folga na próxima semana e só volta a campo no dia 21 contra o Scorplons pela abertura do returno

• AR·CONDlCIONADO
,

• DIREÇÃO I-IlDRAULlCA
• ROUAS DE UGA LEVE 15:
" FAROIS DE NEBLINA
• COMPARTlMEHTO EXTf:lA
NO PAINEl REFRIGERADO

" TRAVAMENTO AUTOMATICO
DAS PORTASA 15 KMIH
• VIDROS. TRAVAS E
RETROVISORES ELt:TRICOS

Promoção "Ofertas ImbatíveisLl lválida até 10105120; 1 ou enquanto durarem osestoques - 50 unidades), Ford Fiesta' RoCam Hatch 1.012012 (cet FAE2) a partir de R$27.400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m e 12,55% a.a., 50% de entrada
(R$ 13.700,00) e Saldo em 48 parcelas de R$ 390,00, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, in�luindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 32.420,00, Custo Eietivo TQtal (CET) a partir de.l ,34%
a.m e 17,38% aa, através do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat, �FA2) a partir de RS 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% arn, e 0,00% aa, 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e Saldo em36 parcelas de R$ 799,00
na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da 1''1 parcela, fncluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.46li,80, Custo EfetivoTota,1 (CEl) a partir d� 0,30% a.m. e 3,60%'a,a., através do Programa Ford Credit.

.

Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de..despachante, manutenção ou'qualquer outro serviço pre�tado pelo Distribuidor, Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CEl poderá sofrer alteração, quando da.data efetiva
da contratação, considerando ti valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de.acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de
Financiamento e·Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamentonos distribuidores Ford,

,

, As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ P SEU.
Acumule até RS lO.OCOem descontos na compra de seu FOrd Zl!ro.
Capitais e .egllIe5 fTl'!ITOpollllln�� 4001"",�541lllemill.I.t:ilIIdadIA<08007224858. Ford Empresas: (1114174.390Q

t:t ti
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ersderrotadomais 111113.vez
CorupáBuffalos também é superado e perdem a invencibilidade no Catarinense

/

DA REDAÇÃO
O domingo foi amargo para
o Breakers. O time foi -

derrotado em casa" pelá
quarta rodada do S,C Bowl,

da vitória do Blumenau Riesen, até
-

então, lanterna. "Errámos algumas
jogadas no ataque e o adversário
veio bem preparado", comentou' i

o técnico, Rodrigo Boeder. O pró-.
ximo embate acontece no dia 2�,
em casa, contra o Timbó Rhinos.

Jogando pela chave verde, o Co
rupá Buffalos foi derrotado pelo
Joinville Gladiators, por 21x6. Se
gundo o dirigente, JulianoMillnitz,'
a manada pecou nos detalhes,

-

mas foi um bom jogo. No dia 21, '

eles partem para Brusque, onde
encaram os Admirals.

derrota por l�xl4 foi a se-,
gunda consecutiva no SC

'

Bowl, .mas, desta vez, os

'quebradores; que jogam'
pela chave vermelha, deixaram de

conquistar a vitórià por pouco. Fal-
. tando alguns, instantes' para o fim,

.

.

a bola escapou das mãos do quar
terbacke logo a defesa adversária a

recuperou e marcou o touchdown
• Ilta Pretti .

titai@ocorreiodopovo.com.br

Editora

Saraiva.

autora
"

Pedrinho
a hora mais gostOS.3 do dia LIVRARIA & PAPELARIA

Time jaraguaense
perdeu para
o lanterna do
campeonato
por causa de
uma bobeira nos

.

minutos finais
do jogo

"

E;

Jaraguaense disputa Eu�opeu
Iéferson Batista Ramos, o Milico, viaja hoje para França onde disputa o

5° Campeonato Europeu de Capoeira. O instrutor é o único representante
do Sul do Brasil no' torneio, no qual a delegação brasileira participa ,como'
convidada, A expectativa deMilico émelhorar o desempenho do mundial
(que aconteceu no Rio deIaneiro no ano.passado), quando terminou na

quinta colocação da categoria B. "Melhorei meu condicionamento físico e

minha técnica.Acho que consigo até um resultadomelhor", opinouMilico,
que dá aulas de capoeira.em Jaraguá do Sul hámais de dez anos�

JOGOS PELO MUNDO .

.

Roma/Chico de Paula 2x2 Brandeilburgl
Dutra Água
Noite a Fora 2x0 Nova Geração
Vila Lalau 4x2 Forprem
Corinthians ix1 Arnobasa/Sto Antonio
sto Antonio ix3 Flamengo B

,.

Amizade/Boelng Ox1.Global. Pisos/Barrai

• CAMPEONÀTO CATARINENSE
·JOGO DE IDA

RESULTADO
CriCiúma ixO Chapecoense
• JOGO DE VOLTA

.

DOMINGO (15/5)
16h -'Chapecoen§e x Criciúma

Fontana
Roma 0x2 Atlétic.o Independente
Kiferro 0,,0 Tigre

P�ÓXIMOS JOGOS
• ,SÁBADO (14/5)
CAMPO DO FLAMEf'JGO
13h30 - Roma x Roma/Chico de' Paula
15h15" Forprem x Flamengo B

CAMPO DO PARANÁ
• CAMPEONATO GAÚCHO
• JOGO DE IDA

RESULTADO 13h30 - SER Nova Geraçâo x Amobasa/Sto
Internacional 2x3 Grêmio
�. JOGO DE VOLTA

. DOMINGO (15/5)
16h - Grêmio x Internacional �

,. Antonio
I

.

15h15 - Vila Lalau x Sto Antonio]
CAMPO DO JOÃO PESSOA

13h30 - Atlético Inl'lependente x Sup.
Brandenburg/Dutra Água
15h15 - Kiferro xAmizade/ Móveis Boeing
CAMPO DO GARIBALDI

.

13h30 - Noite a Fora x Corinthians

15h15 - Tigre x Global Pisos/Barra/Fontana

..

• CAMPEONATO PAULISTA
• JOGO{)E IDA

RESULTADO
.

Corinthians.OxO Santos
• JOGO DE VOLTA
DOMINGO (15/5)
16h -.Santos x Connthians

• VARZEANO DE GUARAMIRIM

• COPA DO BRASIL
• QUARTA-FEIRA (11/5)
21h50 - Palmeiras x Coritiba

21h50 - Ceará x Flamengo
.• QUINTA-FEIRA (12/5)
f9h30 - Vasco xMlético-PR
21h50 - Avaí x São Paulo

- Bem Bolado/Beira Rio 3x3 Pirapora
Amizade/Alenice Malhas 2x3 Atlético F. C.
Cruzeiro 8x1 Unidos da Vila
Avaí 2x1 União/Jagunços
• 2a DIVISÃO
Esporte Guará 3x3 Ex. Caixa D'Água
Couve-Flor 2x0 Versats/Elian "

Oeste/Juventus Ixl-Beko's/Alchini Tintas
Rio Branco 3x4 Sportin

ii TAÇA LIBERTADORES
� QUARTA-FEIRA (11/5)
21h50 - Once Caldas x Santos
• QUA'RTA-FEIRA (:1!8/5)

.

22h - Santos x Once Caldas

PROXIMOS JOGOS
• SÁBADO (14/5
CAMPO DO AVAí
13h30 - Rio Branco x Sportin
15h30 - União/Jagunços x Atlético
CAMPO DO AMIZADE
13h30 - Esporte Guará x CaixaD'Água .

15h30 - Unidos da Vila xAmizade/Alenice
CAMPO DO SELETO
13h30 - Couve-Flor x VersatsfElian
151130 - Bem Bolado/Beira Rio x Cruzeiro

CAMPO DO RIO BRANCO
13h30 - Oeste/Juventus x Beko's/A1chini Tintas
15h30 - Avaí x Pirapora

• VARZEANO DE JARAGÚÁ
RESULTADOS

"

.

.-
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Segurança
ladrões tentam ·Ievar
do.is coíres eletrônicos
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I .

.
,

Região é cenário de
dois acidentes fatais
Uma das vítimas, 'de 25 anos, será sepultada hoje à tarde

_
e não resistiu aos ferimentos,
falecendo' na madrugada desta

segunda - feira.
O motorista do automóvel,

também de 25 anos, afirmou aos

policiais que não viu o ciclista

Na
madrugada de ontem, passando atrás do carro. _O cor-

. por volta de 1h30, o ci- po de Cleber está sendo velado
dista Cleber dos San- . na Capela da Vila Lenzi e o se

tos Gomes, de 25 anos, pultarnento está marcado para
morreu no Hospital, São Iosé.. às lGh de hoje, no Cemitério do
No domingo à noite, por volta mesmo bairro.
de_22h30, ele trafegava de bici- No sábado à noite, r outro'
deta pela rua Walter Marquar- acidente - desta vez entre um

dt, no bairro Rio Molha, quan - veículo Gol e .uma motocicleta
do foi atingido por ,um veículo - provocou a morte. do rnotoci
Ecosport. Cleber foi encami- dista. Roberto Carlos Faria, de 22'
nhado ao hospital pelos Bombei- anos. A· colisão frontal dos dois

,

.

ros Voluntários em estado grave veículos aconteceu no km 76 da

.

As cidades de Jaraguá do
Sul e Gorupá foram palco' de
dois acidentes com vitimàs
fatais neste fim de semana

BR�280, em Corupá. O enterro de
Roberto foi realizado no sábado
à tarde, no Cemitério Municipal
de São Bento do Sul'.

Na última quinta-feira, San
dro Matykevicz, de. 24 anos,
morreu ao colidir a moto que
conduzia contra um automóvel
na mesma rodovia. O acidente
aconteceu 'no km 74,6 da BR-

280, em Nereu Ramos. Sandro
morreu na hora e o motorista
do outro veículo, Jeferson Bfi
zola, de 21 anos, sofreu feri
mentos leves. Os casos estão

.

sendo apurados pe�a polícia.

• Elisângela Pezzuai
elis@ocorreiodopovo.com.br,

MARCELE GOUCHE

Treého da rodovia registrou duas mortes desde a última quinta-feira, Acidentes no local são frequentes

RAPAZ FOI ESFAQUEADO EM FRENTE À BOATE, NO Á�UA.VERDE
.

. Polícia Civil investiga assassinato
A polícia está investigando

o homicídio de' um jovem de 18

.

.

anos, que morreu após seI esfa

queado. O' caso aconteceu por
volta das 2h da madrugada de
sábado, durante uma briga em

frente à boate Chope & Club, no
bairro-ÁguaVerde. APólíciaMili
tar foi acionada pelos seguranças
da casa e quando chegou ao 10-.
cal, Rafael Sant'Ana :-: .que. tinha.'

vanas perfurações de faca no

pescoço e nas costas :; já estava

sendo atendido pelos bombei
ros. O adolescente foi encami
nhado com vida ao Hospital São
José, mas morreu horas depois.
Ele residia no bairro Rau e foi se

pultado às 10h de domingo, no'
Cemitério daVila Lenzi.

De acordo com a polícia, dois
'menores deI? . anos são os sus-

r'

MASSARANDUBA estavam em uma caminhonete.
O vigilante que presta. -servíços
para a instituição ficou no local
até que toda a estrutura de vidro
destruída fosse refeita.

Ontem, as imagens do circui
to interno dó estabelecimento
foram analisadas na tentativa de
.identíficar os autores do crime.
Por enquanto, a Polícia Civil não
tem pistas. sobre o-paradeiro dos

suspeitos.
Há cerca de um-mês, três jo

vens tentaram arrombar uma

agência do Banco do Brasil, no
centro de Massaranduba, Com

.

eles foram encontrados dois ma-
.

çaricos que. seriam usados para
cometer o furto.

19

peitos de esfaquear Rafael: Um
deles foi detido pelos próprios
seguranças da boate e outro está

foragido. De acordo com familia
res do jovem morto, o motivo da

.

briga teria sido o fato da vítima
estar no local com a ex-namora -

.

da de um dos agressores.
. Este já é o quinto homicídio

registrado em Jaraguá do Sul
Christa IngeHilIeWagner, Interventora

e�e.a�.·, ,\'�';.: ., .. , .... ,'� .. �\�.�.�..�.�..�.�:�_._._:�.:�.�.�.������������������

Na madrugada de' sábado

para domingo, por volta de 3h,
ladrões tentaram carregar dois

. cofres eletrônicos inteiros da

agência Via Credi, localizada n�
. Tua 11 de Novembro, no centro

de Massaranduba.
Para chegar aos cofres, os.

� criminosos destruíram as portas
de vidro que ficam em frente da

agência. Moradores daquela re

gião ouviram o barulho e aciona
ram a PolíciaMilitar.' �

Porém, quando os policiais
.

chegaram ao local os assaltantes

já haviam fugido. Segundo infor
mações da PM, o grupo era for
mado por quatro integrantes que

NOTA DE AGRADECIMENTO
. A família enlutada de

Horst Jaeger,
=,

falecido no último dia 1/5, sentem muita dor e saudade pelo exemplo
de pessoa generosa, pelo pai dedicado e avô carinhoso que sempre foi
e será em nossas lembranças. Agradecem aos. parentes e amigos qúe
enviaram flores e coroas e que o acompanharam até sua última mo

rada.Em especial agradecem aos vizinhos Sr. Ingo Wensersky, a. Sra.
Marlene Mann;Sr. Mario e Sra. Maria Lima pela ajuda e solidariedade

prestada no momento de aflição .pelo qual a família passou, também

agradecem ao Pastor Cristiano da Paróquia Apóstolo Paulo pelas pa
lavras de conforto e consolo. O culto memorial será no dia 15/05 às
8h30min na Paróquia Apóstolo Paulo - Vila l.enzi,

REPÚBUCA FEDERATIVADOBRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA Tabelionato do Município e Comarca
deGuaramírím - Christa IngeHilleWagner, Interventora Rua28 deAgosto n° 1918,Telefone: (47) 3373-0404

.

Horário dePuncíonamento: 8h30 às 12h e 13h3Ó às 18h -

. EDJTALDEINTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados apartir dapublicação deste edital a os aceitar oupagamo tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento deresposta escritanomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto corresponderite.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) oudomiciliada(s)
fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porqueninguém se dispôs a receberairitimação no endereço fome-
cido pelo apresante, tudo em conformidade comas arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ. -

Protocolo: 15345Sacado:ADEMIRSPRUNGCPF: 351.475.809-30 Cedente:REFRIGERAÇÃOTEXFRIO IlDAMECNPJ: .

83.130252/0ó01-62 Número do Título: 6059/13775 Espécie: Duplicata deVendáMercantil por Indicação Apresentante;
BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 18/04/2011 Valor: 457,00 Liquidação após a intima-
ção:R$10,85,Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30,Edital:R$15,00

, .
.

-------------------,---------------------;-----:---------------:.------------:----------------�------,..-/----.-------_.----:----------------------------
Protocolo: 15390Sacado: CARWS HENRIQUE LEVEKCPF: 025.630.149-21 Cedente:VENTUSPNEUS IMPORTADORA
E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001 :02 Número do Título: 3180.i/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante:BANCOBRADFSCOSADataVencimento: 13/04/2011 Valor: 524,00 Liquidação após a intima
ção:R$10,85,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70,Edital:R$ 15,00
-------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------:::-----------

Protocolo: 15547Sacado:DECORAR,MOVEIS IlDACNPJ: 02.899.390/0001-09 Cedente:EQUIMOVEQUIPAMENrOSIN
DUSTRlAIS EREPRESEN1A�ÕFS IlDACNPJ: 05.935.312/0001-00 Número doTítulo: 1858 Espécie:Duplicata deVenda.
Mercantil por Indicação Apresentante:BANCO BRADFSCOSADataVencimento: 20/04/2011 Valor: 168,00 Liquidação
após a intimação:R$10,85,Condução:R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70,Edital:R$15,00

Protocolo: 15396 Sacado: JÚLIOCF5AR ROCHA UYflTÜ CPF: 837.952.190-00 Cedente:VENTUS PNEUS IMPOKfA-
.

OORAEDISTRIBUIDORACNPJ: 07.573244/0001-02 NúmerodoTítulo: 3391.113Espécie:DuplicatadeVendaMercantil
- por Indicação Apresentante; BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 13/04/2011 Valor: 363;19 Liquidação após a
intimação:R$10,85,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70,EditakR$15,00

Protocolo: 15607 Sacado: NEUCICONCEIÇÃOEDELAI CPF: 625.800.009-00 Cedente: PORfECPORIOFSELEfRlCOS
IlDAEPPCNPJ: 00.572.556/0001-52 Número doTítulo: 4014 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por: Indicação Apre
sentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDatàVencimento: 16/04/2011 Valor: 205,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85,Condução:R$ 5,00,Diligência:R$ 21,70,Editai:R$15,00

• .

Protocolo: 15269 Sacado: RtiTE HUUER FAGUNDFS CPF: 017:135.779�50 Cedente: O.M COMERCIO DE MAQUI
NAS DE COSTIJRAEACFSSORIOS CNPJ: 06.116.650/0001-83 Número doTítulo: 1608.008 Espécie: Duplicata deVenda
Men:antil JlOr Indicação Apresentante:BAl\!CO00 BRASIL SA - AGENCIAGUARAM1RIM DataVencimentó: 15/04/2011
Valor: 244,00 Liquidação após a intimação:R$10,85,Condução: R$ 5,00;Diligência:R$ 21,70,Edital:R$ 15,00 .

-----_"::_-------------------------------------------------------------------------------------------------------_._�----------------------------

Protocolo: 15643 Sacado: SIl.VIO SCHNEIDER CPF: 031.187.i39·92 Cedente: COOPERATIVAREGIONALAGROPECU
ARIAVALE00 ITAIAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número doTítulo: 01021601 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor
Indíeação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 22/04/2011 Valor:457,76

. Liquidação após a intimação:R$lO,85,Condução: R$ 32,99,Dílígêneía; R$ 33,30, Edital:R$15,00
.

Protocolo: 15660 Sacado: SocIEDADE CIVIL IRMAS FRANCISCANAS DA SSMATRINDADE CNPJ: 76.693.746/0010-80 .

Cedente:W.P. FARMA IlDAME CNPJ: 07.377.508/0001-52 Número do Título: 143 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 12/04/2011 Valor: .

151,50.Liquidação após a intimação:R$10,85,Condução: R$ 44,10,Diligência:R$ 33,30,Edital:R$15,00

Protocolo:15371Sacado:TRITElITILINDUSTRIAECOMERCIOACETEXTEISDnACNPJ:08.688.568/0001-59 Cedente:RO
MACOCOMEROALIMPORTADORADEROlAMENTOSllDACNPJ:85.108.314/0001-65NúmerodoTítuJo:1 0'Z4513CEspé
cie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:BANCOBRADF5COSADataVencimento: 18/04/2011 VclIor: •

357,78 liquidaçãoapósa intimação:R$ lO,85,Condução:R$32,99,Diligência:R$33,30,EditaI:R$ 15,00
.

Protocolo: 15311 Sacado:VALENTIM JAGIEllO CPF: 004.113.069-36 Cedente: EXCEL FOMENfOMERCANfILÜ'DA
CNPJ: 08.663.765/0001-13 Número doTítulo: 000059 O Espécie: Cheque ApresentaIite: EXCEL FOMENfOMERCANTIL
IlDADataVencimento: 01112/2010 Valor: 1.430,00 liquidação após aintimação:R$10,85,Condução: R$1O,88,Diligên-
cia: R$ 33,30,Editai:R$15,00 .

Guaramirim,10demaiode2011. •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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