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Valormédio do combustível é de
R$ 2,97 o litro. Porém, etanol já

" apresentaquedaem alguns posto�
de Iaraguá do Sul. Em um deles)
valor caiu de R$ 2,74 para R$ 2,49.
Segundo o governo federal, preço
dos combustíveis deve-baixar no

país apartir desta semana,

,Pá�'i6

FISCALIZAÇÃO

ELETRÔNICA

Novas chances demulta
Prefeitura vaí ativar dez radares,no próximo domingo.Até lo de junho, todos os 71
equipamentos espalhados pelasmas jaraguaenses devem estar funcionando.

_,
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.COD DavioLeu
Documento, que também foi entregue noMinistério Público e na Polícia Federal, pede
que ex-prefeito devolva os R$ 2milhões utilizados na construção do HospitalMunicipal

deMassaranduba. Instituição foi inaugurada há três anos, mas nunca funcionou
,

porque não estaria dentro das normas daVigilância Sanltáría. '

. ,

Página 9

DESPERDíCIO ZERO

I,
I

Há quatro anos, Escola Valdete Piazera promove projeto de coleta seletiva. Todo o material que não é mais utilizado pelos
alunos é depositado em lixeiras próprias e segue para a reciclagem. Ontem, técnicos da Fujama (Fundação Jaraguaense do

'

Meio Ambiente) realizaram uma série de palestras na Jnstitulção para reforçar a importância de se preservar o meio ambiente.

................................
�
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blush.
A revista da mulher inteligente!

-

Futsal feminino
busca ponto fora
ADJ empatou em lxl com

Female/Chapecó, adversária
das quartas de final da
Liga Futsal Feminina que
começa a ser disputada no

próximo sábado, às 18h na
'

Arena Jaraguá, com entrada
qratuita, Página 17.

,Quatro prefeitos
da microrregião'
estão no protesto
Votação da emenda 29 e

'

, distrlbuição igualitária dos
royalties do petróleo estão

, entre os temas debatidos
na 14a Marcha em Defesa,
dos MUl1icípios. Evento, que

,

acontece em Brasília até'
'

quinta-feira, reúne maisde
quatro mil prefeitos de todo
o país. Página_7 '

'Suspeito tem prisão
preventiva decretada
Alex Maia, de 18 anos,
confessou ter espancado e
esfaqueado o jovem Rafael,
Sant'Ana, de 18 anos, em frente
a uma boate na noite de sábado.

, Outros dois menores de idade
.

'estão apreendidos, um foi
liberado e um quinto acusado

I

está foragido. Pág!na 19
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2. História
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Viagem inaugural
da nau HMS Beagle
Lançada em viagem inaugural do porto

· deWoolwich, no Rio Tâmisa, namanhã do
dia 11 de maio de·1820, a HMS Beagle en
traria para a história após 11 anos de ser

viço na marinha britânica. Em 1831, sob
o comando de Robert Fitzroy a HMS Be

agle partiu em uma expedição cientifica
.

para os trópicos. Na busca por 'um natu

ralista para servir na empreitada, Fitzroy
aceitou -um jovem graduando para cata

logar as espécies encontradas na viagem -

Charles Darwin.

Inspirado pela adaptação dos animais
encontrados nos trópicos, especialmente
dos tentilhões das ilhas Galápagos - com

· diferenças intensas entre as ave� de cada
ilha - e pelos numerosos fósseis de "me

gafauna" encontrados naAmérica do Sul,
· ao retornara.

Inglaterra Darwin pos se a desenvolver
uma teoria científica para a seleção natural
e as mudanças no "tipo" de uma espécie.

A HMS Beagle- teve 25 anos de serviço,
mas grande parte do renome da embar

cação - uma das mais famosas nauscien
tíficàs - veio de sua segunda expedição,
devido à presença dó na época desconhe-

'

cido
.

Charles Darwin. Em 1839, Darwin
publicou "A viagem do Beagle", urna cópia
do seu diário de pesquisa nos trópicos. O
livro lhe deu fama e destaque nos círculos
acadêmicos, e em 1859, após 23 anos de
pesquisas e revisões, Darwin concluía "A

Origem das Espécies", obra seminal das te
orias de seleção natural e evolução.

A HMS Beagle partiu em 1837 para a
Austrália,

.

em outra viagem científica,· e
_

em 1845 foi vendida para GuardaCosteira,
.

sendo desmantelada em 1870.
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. FOTOS DIVULGAÇÃO

Barão de: Munchhausen,..

aventureiro e mentiroso'
O nobre, aventureiro e orador alemão Karl

.. Friedrich Hieronymus, Barão de Munchhãusen,
ganhou fama após retornar do serviço.militar.
Nascido em 1720, Karl serviu como pajem do

duque Anthony Ulrich II, e junto com o duque,
serviu a Rússia em duas guerras contra o império
Turco-Otomano.

Retornando à vida civil em 1750, depois de
;

atuar na cavalaria russa em duas campanhas
.

contra a Suécia, Karl entretinha visitas com

suas histórias de guerra.e de suas aventuras
_

.

entreuma campanha e outra.

Rapidamente, ganhou uma reputação por
suas histórias absurdas; recontadas entre a no

breza -lutas contra ursos, vôos em balas de ca
-

nhão, abelhas treinadas e viagens à lua figura
vam entre os contos do barão.

Karl faleceu' sem filhos em 1797, sua esposa,
, Jacobine von Dunten, haviamorrido em 1790. A
fama de exagero lhe rendeu numerosas home

nagens na literatura e no cinema, assim como na

síndrome de Munchhhãusen -xíoença psiquiá
.trica em que o paciente.ínventa e se inflige sinto
mas para obter atenção.

- '

Karl faleceu em 1797, com a fama de exagero lhe rendeu
numerosas homenagens na literatura e no cinema.

. Ele também deu nome à síndrome de Munchhhãusen

PELO MUNDO

1310

TempláriOS
1

Incidente de Otsu
1

Deep Blue
O computador Deep Blue, proje- 54 membros da ordem dos cavaleiros

tado pela IBM, derrota o mestre enxa- -' templários são queimados como hereges
O príncipe Nicolau Alexandrovich

da Rússia (posteriormente o czar Nico
lau II) sofre uma tentativa de hoinicídio
durante uma viagem diplomática ao Ia-:
pão. Um dos policiais designados para
escoltar o príncipe, Tsuda Sanzou, ten
tou matá-lo com um sabre na saída de
um jantar oficial.

drista Garry Kasparov no último jogo
.

de uma série de seis partidas. O pri
meiro computador a derrotar um en

xadrista de nível mundial; Deep Blue,
havia empatado uma série de seis par
tidas contra Kasparov em 1,996.

emParis, França, condenados, por here
sia. O papa ClementeVhavia tentado em

.

1305 unir osTemplários com a ordem dos

Hospitalários, mas o rei Felipe IVda Fran

ça pressionou o papa para dissolver a or
dem e executar seusmembros.

ARQUIVO tlISTÓRICO/ARQUIVO DA SOCIEDADE

·

SOCIEDADE ESPORTIVA JOÃO PESSOA
· Fundada em 1932, ,pormoradores da Estrada Itapocuzinho e dissidentes do Esporte Clube
Aliança, a Sportverein Ioão Pessoa.dedicou-se inicialmente ao futebol, usando a casa dos sócios

para eventos. Em 19$5, iniciam a prática de tiro ao alvo, pois muitos sócios não jogavam futebol.
·

No ano seguinte construíram a primeira sede própria. Como muitas associações da região, foi
fechada na SegundaGuerra Mundial. Com um. stand de tiro improvisado, tiveram um acidente

.

fatal na década dê 40, e em 1951 iniciam a construção de um novo stand. Em_l976, inauguram
uma nova sede, reformada em 1986 com doações' do governo do Estado. Mantém a prática de
futebol e de tiro ao alvo, e emprestam a sede para ensaios e apresent�ções culturais.

'

" " ,. • I
- - - - -
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EDrTORIAL

ProUni
Uma reportagem divulgada recentemen

te pelo Fantástico mostrou que as bolsas do
ProUni (Programa Universidade paraTodos)
não está chegando a quem realmente.pre
cisa. Há casos de jovens que estão fazendo
uma segunda faculdade com bolsa - o que
é proibido - e outros que estudaram em es

colas particulares e conseguem o benefício
com declarações falsas.

·Desde que a matéria foi exibida, o go
vemo anunciou mudanças no sistema de

isenção fiscal que beneficia as faculdades

que participam do ProUni. As instituições
só .deíxariam de pagar imposto se o aluno
reàlmente recebesse a bolsa Com isso, o go
verno aumentaria a arrecadação e um maior,

,

número de estudantes seria atendido. Atu

almente, até 30% das bolsas -ficam sem uso;
,

segundá a Controladoria Geral, da União;
No entanto, vale lembrar que estemesmo pro
blema já foi alvo de denúncias em 2009. Na

época, uma auditoria detectou bolsistas com

renda pessoal superior aR$ 200mil por ano. O
relatório apontou ainda 1.700 estudantes com
carros deluxo registrados em seu nome,

Foi quando o ministro da Educação, Fer
nando Haddad, garantiu que o Ministério da
Fazenda faria um convênio para que aReceita
Federal fizesse um cruzamento de dados com
os CPFs dos,bolsistas e seus pais para saber se

.

eles'ainda estão enquadrados nos critérios de
renda para acesso às bolsas. Porém, passados

, dois anos, os novos desvios mostram que o

Ministério da Educação e nem as faculdades
estão fazendo a lição de casa.

Enquanto o governo continuar apenas
com o discurso de que é preciso aperfeiçoar
o sistema, sem qualquer ação prática - e as

universidades se isentarem' da responsabili
dade, alegando não ter poder de polícia para
"investigar" avida dos alunos - o programavai
fazer justamente o contrário do q�e se propõe,
desestimulandomilhares de jovens a realizar o
sonho de estudar e ser alguém naVida.

PONTO DE VISTA

o homossexualismo, o preconceito e,oSIF
,

,

S·
emana passada - o Supremo Tribunal decores" diferentes não eram aceitos pela so-

,

Federal (STF) decidiu sobre as relações ciedade, principalmente pelos brancos ricos.
homossexuais ou homoafetivas. E os Todavia, tanto em um caso (diferença so

doutos ministros caminharam bem cíal) como em outro (diferença racial), a so
em suas conclusões. Isso não quer dizer que ciedade, de modo.geral, vem assimilando' e
o preconceito vá umir agora, da noite pará o percebendo que a diferença é o menos impor
dia, instailtaneamente, mas, por outro lado, tante quando o amor existe.

entendo que é ponto bastante favorável às li- \ Entendo que da mesma forma ocorrerá
I herdades individuais e, consequentemente, à _ com a questão dos relacionamentos e casais
democracia como um todo. homoafetivos. As pessoas perceberão que não

É fato, porém, que ninguém vai ser obri- há qualquer perigo.ou desvio. Nemo institu

gado, por conta desta decisão do stF, a gostar to família corre riscos, diferentemente do que
de homossexuais ou homossexualismo. Assim àduzem alguns religiosos mais radicais (não
como ninguém é obrigado a gostar de casais obstante pregarem tolerância, respeito e amor

heterossexuais, de pessoas' negras, brancas, e dizerem que o homem foi feito à imagem e

amarelas ou-vermelhas, de ricos ou de pobres, semelhança de Deus). Com relação ao divór
de cristãos, muçulmarios ou ateus. O que nin- cio os argumentos (sobre o fim da família)
guém pode é prejudicar, destratar, ofender, agir foram os mesmos e as pessoas continuam se

preconceituosaínente ou rolher direitos dessas casando e as famílias se constituindo. .

,

pessoas (homo ou heterossexuais, brancos ou
.

Por fim cabe dizer que os tribunais e ma-

'

negros, pobres ou ricos, crentes ou agnóstícosl.: gistrados são muito menos preconceituosos
E, ao contrário do que alguns estão dizendo, do que a sociedade em geral, pois, antes desta

. seja por má-fé; seja por desconhecimento de decisão no' STF,- pulularam decisões judiciais
causa, o STF não criou uma "lei nova' quêau- pelo país inteiro 'resguardando os direitos dos
toriza as relações homoafetivas, Na realidade, homossexuais em questões de separação de pa
como se sabe, relações entre casais do mesmo trimônio, herança, pensões previdenciárias, etc.
sexo existem desde sempre e em todas as cultu- E tudo isso 'porque, no dia-a-dia; estas pessoas

,

raso Dizem os especialistas que até entre animais enfrentavam obstáculos só possíveis de trans

ditos irracionais o homossexualismo existe. O por com a deusaTêmis intercedendo..

que o STof fez ou pretendeu fazer foi sobrepor Para encerrar, vale a pena citar manifesta-

princípios fundamentais, em especial o 'da dig-, ções de aiguns dosministros julgadores:
nidade humana, sobre o preconceito. "Se o reconhecimento da entidade fami-

Mais, se formos analisar questões de pre- liar depende'apenas da opção livre e respon
conceito envolvendo as relações amorosas te- sável de constituição de vida comum para

-

mos outros exemplos que remontam de mui -
.

• promover a dignidade dos partícipes. regida
to tempo e ainda não foram completamente pelo afeto existente entre eles, entãó nãopa
superados. rece haver dúvida de que a Constituição Fede-

Quem nunca ou�u falar de casais ena- ral de 1988 permite seja a união homoafetíva
morados que foram sep-arados pelos pais por admitida como tal." (Marco Aurélio).
conta das diferenças sociais? Não seria esse "Aqueles que fazem sua opção pela união

comportamento, por acaso; uma espécie de homoafetiva não podem ser desigualados em
,

. preconceito tambémi. sua cidadania.Ninguém pode ser de uma classe

Hoje ainda temos, embora de maneira dis- de cidadãos diferentes e inferiores, porque fize
farçada, o preconceito -racial. Há não muito .: ram a escolha afetiva e sexual diferente damaio
'tempó; pôr exemplo, casamentos emrepessoas

.

ria," (Cãrmen'Lúcia),

COMUNICADO
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Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por
gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 2106 1936 ou

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.
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,
.
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DO LEITOR
. ,

Mulheres no -Rotary
, ,

As
transformações no mundo fo- já questionava o Rotary. Precisamente desde

ram rápidas e .seria quase impos- 1934, de acordo com matéria publicada pela
sível imaginar, há 30 anos, o que Brasil Rotário (edição de agosto de 1999). Se

,

está ocorrendo hoje. As primeiras gundo a revista,' Eugênia Hamann escreveu a

lutas das mulheres foram em razão dos di- PaulHarris índagando se fora propositalmen
reitos humanos e pára que elas pudessem te ou por um lapso que a mulher havia sido
votar. No Brasil, às anos 1970 foram um-' excluída quando foram-concebidas as linhas
marco .. Com suas vertentes de movimento mestras que regiam a nova organização.Di- .

.
feminista, grupos lutavain pela redemo- rigente de várias organizações feministas e'
cratização do país e pelamelhoria nas con- mulher de rotariano, Eugênia dizia na carta

-díções de vida e de trabalho da população que - tendo ounão o direito de intrometer
brasileira. Em' 1975, comemorou-se em

.

se - questionaria esse fato e apresentaria seus
, todo o planeta o Ano Internacional da Mu- argumentos. Ela continua: "Vós que-pregais
lher e foi realizada a Primeira Conferência em todo lugar que o lema da organização é
Mundial da Mulher, .promovida pela ONU. Dar de Si Antes de Pensar em Si, respondei,
Essas transformações, no entanto, não fo- por favor: quem, ao longoda vida, dámais de
ram ocasionadas por lutas políticas, pelo si sem pensar em si: ohomem ou amulher?".
liberalismo dos homens ou por pressão das Cinquenta e cinco anos após essa carta, em
feministas. As mudanças ocorreram por fa- 1989 a Justiça norte-americana determínou
tores sociais e econômicos. que os estatutos do Rotary fossem alterados"

Com esse salto histórico, podemos ver suprimindo-se a expressão "sexo masculino","
. que o papel das mulheres 'na sociedade evo- 'Apartir de então, as portas de nossa organiza
luiu a partír do. momento em que elas' se- ção se abriram para o sexo feminino.
tomaram economicamente independente. . ORotary é uma organização Internacional
Atualmente metade dos funcionários da ad- de profissionais e pessoas de negócios, líderes

-

ministração pública nomundo sãomulheres. em suas áreas de atuação, que'prestam servi
As. mulheres também são. 70% dos agentes ços humanitárjos, fomentam elevado padrão
financeiros, dos corretores de seguro e 80% de ética e ajudam a estabelecer a paz e a boa
dos administradores de saúde. Diante desse vontade nomundo. O RotaryClub Iaraguá do
quadro, era inevitável nos depararmos com a SulVale do Itapocu, fundado em,26/03/2008,
discussão sobre mecanismos que equilibras- tem reuniões todas às terças-feiras às l�h, no
sem a' desigualdade entre os sexos também HotelSaint Sebastian.
no movimento, rotário. Não se falava disso há
50 anos com opeso que se fala hoje.

. No entanto, hámais de 70 anos amulher

,I

_
MárciaMayer, comissão de
Imagem Pública do Rotary

CHARGE

4SClJ EsrUD'\t.Jre·
QREtJ1E � PRtc \SO

.

,

De UMA P.OL$A 1 .

COMUNICADO
Helena Franzner Fachini torna público que requereu à Fundação Jaraguaense de MeibAmbiente
- FUJAMA.AutorizaçãoAmbiental para Supressão de Vegetação Nàtiva no imóvel localizado na

.

Rua Dr. Aguinaldo José de Souza, n° q�, bairro Chico de Paulo, .em Jaraguádo Sul.
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federal sobre suas políticas e

programas. Exemplo disso são
oMinha Casa, Minha Vida e o

Programa Saúde da Família,
tão alardeados em Brasília,
mas que não sobreviveriam,

\
sem a pesada contrapartida
,das Prefeituras. Além disso,
os prefeitos cobram uma
revisão da tabela do SUS e a

regulamentação da emenda :19,
que obriga que a União repasse
10% de sua arrecadação à saúde.

,

.

Da região, Luiz Carlos Tamanini,
Nilson Bylaardt eFelipe Vàigt
participam da programação e

esperam retornar sexta-feira com'
boas notícias.

Movimento lIIunicipalista
,

'
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Denúncia contra 'Davio Leu
o prefeito Mário Fernando Reinke (PSDB) cumpriu o prometido. EI�
protocolou no Tribunal de Contas do Estado uma denúncia contra o

ex-prefeito Davio Leu, pedindo ressarcimento de RS 2 milhões pelas
obras irregulares feitas no Hospital de Massaranduba. A unidade foi

inaugurada em2008, mas sem alvará de funcioriamento.

Sem .asfalto
Praticamente unanimidade na

audiência pública foi a opinião
que as ruas locais não devem
receber pavimentação asfáltica
e sim lajotas que facilitem a ' A prefeita Cecília Konell já
absorção da água da chuva. A . assinou a ata de fundação
Câmara.estuda a possibilidade do PSD. Nos próximos dias
de apresentar um projeto delei ,'outras lideranças da região
nesse sentido nos próximos-dias, devem fazer o mesmo.'

Começaram ontem em Brasília
as atividades relacionadas à
Marcha dosMunicípios. Na

,

programação, muitos debates
e encontros com os principais
'representantes do governo,
até mesmo com a presidente
Dilma Rousseft, DeNorte a
SU,I, de Leste a Oeste do país,
os chefes do podermunicipal
enfrentam dilemas comuns.
O principal deles é a divisão
criminosa do baia tributário.
Palco de todas as demandas
da sociedade, os municípios
não contam com recursos para
sobreviver e ainda enfrentam
perigosa ingerência do governo

Pautas
A comitiva de vereadores
da região que participa 'da
Concentração para a Reforma
Política emBrasília se reuniu
ontem.com os integrantes
da Frente Parlamentar -

,

Catarinense. Entregaram aos

deputados e senadores um
documento com a pauta de
reivindicações definida na
última reunião'da entidade e

umamoção com as propostas
para a Reforma Política.

'Manhoso'
Ivo Konel1 e lrineu Pasold
tiveram uma conversa

amistosa na segunda - .

feira. O secretario de .

-

Administração se colocou à

disposição do prefeito em
exercício e disse que nem
ele e nem Cecília pretendem
interferir nas decisões
de Pasold como chefe do
Executivo.À coluna, Konel1
ainda brincou dizendo

que o vice é um 'menino
manhoso' e que como um

.

avô experiente ele sabe lidar
com a situação.

ovemador�ain;und�Colombo'
','

em�na;' (j'''e�çpooao para com�. _,�t!�usesc (Junta""
Comercial dg Estado). bcargo estáentre o presiden
te da Acíjs, llur"a[ Marcatto Junto;' indicado 'pela

classe empresaríal catarinense e com amplo prestígio,' e o. ex

prefeito de Caçador, Saulo Sperotto (PSDB), afastado da Prefei-
.

tiirà,pela Justíçapor suposta compra de votos
"

... ;�. ':
_ :Ii" , 'r ...."

dJPI[J1II��III�llI1Iill�l!IIl'�imlflllUlI1IlliiíllllllmIID1lJln/IIIiJUlllilllllllI1ll1onl/UJiJhIJJllIlIdIIIIUIUJlIUllhlUIIOHIIJ_Ih71110IlUnmmill/ll_Ullldnill;/BllliliniII0JlIdJIIlIlUI/IIII/I//lO/IIIIIU//HlJllm : I!Oi/llliUUIII1II/O/di/llilIUIIUUI/llliUlI1IllllI/llllil1IIIIUlllmmIllUil/lJ/mllJli;�

, (_

Olicial

Recursos
Mesmo em férias, a

,

' prefeitaCecília Konell tem
audiênciamarcadaho]e
corn representantes do
Badesc.Acompanhada '

do secretário de

Administração, IvoKonell,
Cecilia espera receber
a aprovação final do
empréstimo deR$:lS

, milhões destinados a obras
de infraestrutura.Entre as
melhorias previstas estão
o asfaltamento da serrinha

. deNereuRamoseda
estradaRibeirãoGrande,

.

u alémda construção da
Ponte do Rau e daWalter

MarquardtDepois eles
partícípam de reunião
com o secretário deDefesa
Civil,GeraldoAlthoff,
que já sinalizou com.'a
possibilidade do Estado
liberarmais recursos para
obras 'de reconstrução do

. li"'''

munlclplO-.

Adiada
. Uma lesão no joelho adiou
a visita do presidente
venezuelano Hugo Chávez
ao Brasil ontem. O encontro,

'

entre ele e a presidente -

.

, Dilma Rous.seff deve ficar
. para junho.

Audiência
Propositora da audiência
pública que debateu
medidas para minimizar os

impactos causados pelas
enxurradas, a vereadora
Natália Petry (PSB)

,

. avalia o encontro como
extremamente positivo e

acredita que somente com
a organização e a união da
sociedade e das entidades

- representativas será
'possível encontrar saídas

, eficientes. 'Natália ainda'
alerta quanto à necessidade'
da região elaborar projetos
a longo prazo para que as

soluções não sejam sempre
emergenciais como se teIIJ

. visto nos últimos anos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novomutirão emGuaramirim
Saque deve atender localidades que não haviam sido atingidas antes das chuvas-de março,

-,

Durante a próxima
.

semana, a Prefeitura
de Guaramirim estará
fazendo um novo mutirão

'

de cadastramente para o

saque do FGTS.
'

Na
próxima segunda-fei

ra, 16, até o. dia 20 será
feito. atendimento. no.

Ginásio. de Esportes Pre
feito. Rodolfo Iahn, das 8 às 17 ho

ras; sem fechar para o. almoço, O
trabalho será nos mesmos mol
des que o. realizado. 'entre os dias
28 de março. e 7 de abril, quando
foram atendidas as VÍtimas de ja
neiro e fevereiro.

',' No. primeiro mutirão. foram
'atendidas cerca de 4,8 mil pes
soas, Segundo. o. secretário. de

Planejamento. Moacir Iosé Ma

fra, desta vez devem ser cerca de
duas mil. "Corno muitas ruas fo
ram atingidas em to.das as enxur
radas, agora o. atendimento. será,
somente para as que não. foram.

afetadas antes e. para quem não.

conseguiu se cadastrar da pri
, meira vez", explicou.

Corno da primeira vez, D enca

minhamento. exige a declaração.
-,

da Defesa Civil (que será emitida
no. local), identidade mi carteira
de motorista, CPF; certidão PIS ou

,

cartão cidadão, comprovante de
residência e carteira de y;abalho..
Ao. contrário do. mutirão. anterior,

, quemmora de aluguel pode entre
gar uma declaração. de punho. pró
prio, registrada em cartório. - antes

era necessária uma declaração. do.
dono do. imóvel. '

Em Corupá e Massaranduba,
0.. cadastramento. das chuvas de

março. foi feito. no. mesmo. muti
rão que as de fevereiro e janeiro,
Em Iaraguá e Schroeder não há

previsão para o. cadastramento,
'

/

A lista de ruas atendidas está

disponível na Prefeitura e no. site
do. O Correio do. Povo (wwwocor-

.

reiodopovo.com,br).

• Pedro Leal
-

pedro@ocorreiodopovo.com.br ,

EDUARDO MONTECINO

, ..

No primeiro mutirão, realizado,
entremarço e abril, cerca de 4,8
mil pessoas foram atendidas

"
Agora o atendimento será
somente para as que não

foram afetadas antes e para
.

quem não conseguiu se
'

,

cadastrar da primeira, vez.
MOAClR JOS� MAFRA,

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

"

,Contabilidade
,Consultoria Empresarial
'��

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

Ouatmade
��t�

Credibilidade

ihl\l<flí;\�'CII$
�:';$�jh!h._tJ.té·� .

Doofria!\1l�
WM\f_gu/IUZ..conl�br

(47)3'371-4147

BRADESCO. PRESENÇA DE"
SOLUÇÕES E FACILIDADES LÂOa'�
PARA SUA EMPRESA CRESG:ER.

SOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS: '

Cobrança, Custódia de Cheques
e Depósitos Identificados.

SOLUÇÕES OE PAGAMENTOS:
, .

Net Empresa, Pagàmentb Integrado (Fornecedores,
Tributos e Folha de Pagamento), Débito Autornátlco,
Siscornex e DOA -Débito Direto Autorizado.

s.OLUçÕeS DE NEGÓCIOS:" '

Global cásh Management. Antecipação
a Fornecedores e Franquias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL
.

o tecelão Gelson Luiz de
Paula, 32 anos, confessa
que depende do carro para
exercer praticamente todas
as atividades do dia a dia..
"

uso para ir ao trabalho e
.- para a faculdade, todos os

dias. Gastava uns R$ 400 por
.......Inês com gasolina e agora es
tou gastando até R$ 600. Estámuito
caro o combustível, mas eu moro

longe e sou dependente do carro

para tudo", comenta. Assim, como
, Gelson, os consumidores que preci
sam da gasolina parase locomover
diariamente, aguardam com expec
tativa abaixa !lo preço do combustí
vel, que em Jaraguá do Sul, já custa
emmédia, R$ 2,97.

Na última segunda - feira, o mi
nistro de Minas e Energia, Edison'
Lobão, anunciou que os preços de
vem cair no decorrer desta semana.
Mas na prática" as alterações ainda
não ocorreram. A reportagem do O
Correio do Póvo percorreu na ma

nhã de ontem nove-postos de gaso
lina. Em todos os estabelecimentos
visitados, o preço do combustível

\

.

O CORJlEIO DO POVO ., Quarta-feira, 11 de maio de 2011

permanece o mesmo praticado em
maio e divulgado na última pesqui
sa do Procon. Os valores variam de

.

.

R$ 2,89 a R$ 2,99. Em alguns postos,
o valorpago aprazo chega aR$ 3,03.,

Somente em dois postos pes
quisados, o preço do etanol havia
baixado, Em um deles, o valor caiu
de R$ 2,74 para R$ 2,49. "Nóscom
pramos mais barato e repassamos
para a bomba. Mas ainda está caro.
,O álcool custava menos de R$ 2",
comenta a assistente.financeira.de
uma unidade no Centro, Cristiane
de Carvalho.' Segundo ela, com a

baixa do álcool a expectativa é de

que o preço da gasolina fique mais
em conta também, já que ela possui
etanol em sua composição.

-

De acordo com uma pesqui
sa' do Cepea (Centro de Estudos

Avançados em Economia Apli
cada), da Esalq, um dos, fatores
que' levaram o preço do etanol a
baixar noBrasil foi o tempo seco,
que acelerou. a colheita de cana

de açúcar. O início da safra - em

fevereiro - ocorreu em meio às
chuvas, 'mas as condições do tem
po se normalizaram em abril.

• Deborã Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

N IIII"i'"

Preço dagasolina ainda não baixou
'Valor do combustível segue na casa dosRâ 2,97. Já etanol estámais barato em alguns postos,

,

Em apenas dois postos visitados pela reportagem, preço do etanol havia baixado na manhã de ontem

_ EDf.IALDE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSfADODESANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
.

Telefone: (47) 327:t-2390· Horário de Funcionamento: 09:OOh às 18:ooh

'EDITALDE INfIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/se, para a de
vida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo.legal, FICAM
INTIMADOSDO PROTESTO:

Tabelionato GriestJach
Notas e Protesto

Apontamento: 17677l/2011 Sacado: ADAIR DE OliVEIRA Endereço: RUA ALVlNO SfEIN -EM FRENTE
AO 556, APID 203 - SAO LUIS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-630 Credor: PODER !MOVEIS ITOA ME
Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 0000002817 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 615,72 - Venci
mento: 10/04/2011

Apontamento: 176838/2011 Sacado: FUEL EVENIDS ITOAME Endereço:AVMAL DEO. DA FONS.1188
SL4Q1 BX 165 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - C,EP: - Credor: GRAFICAE EDITORA22 ITOA Portador:
- Espécie:DMI- N'Título: 22808 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 460,00 - Vencimento: 22/04/201�,

0000003032 - Motivo: falta de pagamen�Valor: R$ 564,31-Venciínento: 10/04/2011

Apontamento: 176997/2011 Sacado: MARCONDES DEALENCARPOlZIN ME Endereço: RUAAFONSO
BARfEL 233 - JARAGUÁ DO SUL-se - cEi>: 89256-100 Credor: FERRAMENTAS GERAIS CDMERClO E
IMPORIl\CAO SA Portador: - Espécie: 3MI - N'Titulo: 214931-22 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.339,}0 - Vencimento: 02/05/2011

'Apontamento: 176764/2011 Sacado: ANACAROliNADEANDRADENAREL Endereço: NElSON NASA
ro 21 APTO 403 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-040 Credor: PODER IMOVEIS ITOAME Portador: - Es
pécie:DMI - N°TItulo: 0000002532 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 786,38 - Vencimento: 10/04/2011'

Apontamento: 176670/2011 Sacado: GISEU COMERCIO DE CALCADOS IlDA Endereço: JOSET. RIEEl:
RO 100 -ilHADAFIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: CASASDAAGUAMATERIAIS PARA
CONSTRUCAO ITOA Portador. - Espécie:DMI-N'Titulo: 5705/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$

, 67,55 - Vencimento: 23/04/2011
--------------------------:------------------------------------------------------:------------------------------------------

Apontamento: 176763/2011 Sacado: ANDRESSA MEDEIROS MENDES Endereço: RUAALVlNO SfEIN
EM FRENTEAO 556-APTO 102 - SAO LUIS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-630 Credor: PODER !MOVEIS
IlDAME Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0000002820 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 592,92
- Vencimento: 10/04/2011 .

Apontamento: 176992/2011 Sacado: HONEYMODAS LIDA-ME. Endereço: RUA JOAO FRANZNER 305
SAlA 02 - SAO LUIZ - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-500 Credor: TANISE INDUSTRIAE COMERCIO
LIDA Portador: - Espécie: DMI-W TItulo: 3450005' - Motivo: falta de pagamentoValer:R$ 525,16 - Ven

, cimento: 28/04/2011

'Apontamento: 176940/2011 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEOPOLDO
HANNKE 230 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAllAGNOL LIDA 'Por
tador: - Espécie: DMI - W TItulo: 102540 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 766,17 - Vencimento:
15/04/2011

'

..

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

Apontamento: 176721/2011 Sacado: BREMAIR GEMlNIANO BATISTA Endereço: AV. MARECHAL DEO
DORO DA FONSECA, 406-APTO 02 FUNDOS - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-700 Credor:
PODER !MOVEIS IlDAME Portador: - Espécie:DMI-N°TItulo: 0000002712 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 523,13 - Vencimento: 10/04/20lJ

Apontamento: 176756/2011 Sacado: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Endereço: EXPEDICIO
NARIOCABOHARRYHADUCH358APT0203-JaraguádoSuI-SC-CEP:8925Í-380Credor:PODER!MO:
VEIS ITOAME Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 000000?288 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
723,28 - Vencimento: 10/04/2011

'

Apontamento: 176788/2011 Sacado: NIlDADEJESUSCHlCHOWICZ Endereço:MARECHALDEODORO
DA FONSECA 159 APID 201 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-701 Credor: PODER !MOVEIS ITOA ME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000002576 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 892,16 - Venci
mento: 10/04/2011

----------;------------------------------------------------------,------------------.---------------------<;0----------------00:---
Apontamento: 176428/2011 Sacado: ONORILDO DE MORAES ME Endereço: RUA EUZAVOLKMANN
MAAS 99 - JaraguádoSuI-SC - CEP: 89260-642 Credor: DISIRIBDE BEBIDAS JOINVITLEtroA Portador: -

Espécie:DMI - WTItulo:.03250130 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$129,60 -Vencimento: 09/04/2011Apontamento: 176792/2011 Sacado:C�REGINA WPES Endereço: EXPEDICIONARIO GUMERCIN
DO DA SILVAPORTO 555 APTO 53 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89252-000 Credor: PODER !MOVEIS IIDA
ME Portador: - Espécie.DMI - N°TItÚlo: 0000002855 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 948,50 - Ven
cimento: 10/04/2011

Apontamento: 176767/2011 Sacado:NORADTI<E Endereço:RUAERWINOMENEGOIT1, 46-TERRENO/
GARAGEM - CHICO DEPAUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000Credor: PODER !MOVEIS aDAME
Portador: - Espécie: DMI '- W Titulo: 0000002823 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 605,30 - Venci-
mento: 10/04/2011 I

•
Apontamento: 175963/2011 Sacado: RUHAN CARLOS DE SOUZA Endereço: RUA JOAO MAASS 737 - Ja
raguá doSuI-SC - CEP: 89260-644Credor: COMEfl.ClALHAyEGUDAPortador: - Espécie: DMI- N°TItulo:
111 1-1997l cMotivo: falta de pagamentoValor: R$1.220,06 - Vencimento: 12/04/201�

,---------------------------------------------------�--------------_:_------------------------------------------------------

Apontamento: 176822/2011 Sacado: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FALCAO Endereço:
ADELIA FISCHER 1033 CASA : Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-400 Credor: PODER !MOVEIS ITDÁ ME,
Portador: . Espécie: DMI - W Titulo: 000002990 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.982,50 - Venci-
mento: 10/04/20n

'

Apontamento: 176541/2011 Sacado: }MPTRANSPORIES E SERVICOSlTDA Endereço: RUAWIllYBAR
TEL SAIA 03 185 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-150 Credor: JARAGUA TELIlCOMUNICACOES
IlDA - ME Portador: - Espécie: DMf· N° TItulo: 3203 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 290,00 -

Vencimento: 25/04/2011 '

Apontamento: 176726/2011 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA ROBERID ZIEMANN 521 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-300 CAldor: RODOILDISTRlB COMBusr IlDA Portador: - Espécie:
DMI, N°TItulo: 1/36 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.713,26 - Vencimento: 15/04/2011

Apontamento: 176768/20.11 Sacado: CEZARAUGUsro CARNEIRO ,DE OUVEIRA Endereço: RUA JOSE
MARIA GOMES 69 APTO 04 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89252-160 Credor: PODER !MOVEIS ITOA ME
Portador: - Espécie: DMI , W Titulo: 0000002867 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 808,80 - Venci
mento: 10/04/2011

Apontamento: 176746/2011 Sacado: JONATIIAN BARROS DE FREITAS Endereço: ELEONORA SATI.ER
PRADI 125 APID 202 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-080 Credor: PODER !M@VEIS IlDA ME Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000002696 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 662,50 -Vencimento:
10/04/2011

" '

,

Apontamento: 176782/2011 Sacado: UELINIt>N RICARDO DOS PASSOS Endereço: RUANELSON NA
SATO, 21 APID 204 - CENTRO - Jaraguá do StiI-SC - CEP: 89253-040 Credor: PODER !MOVEIS ITOA ME
Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: ()()()()(){)2523 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 649,73 - Vencj
mento: 10/04/2011

----------r.---------------------------.,------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 176649/2011 Sacado: CUNICADENIARIAESPECIALIZADACURADAR Endereço: EXPE
DICIONARIO ANTO CASA FUNDOSMAGAZINI LlIlZA -CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-101
credor: PODER !MOVEIS ITOA ME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 000002809 - Motivo: falta de

.
pagamentoValor: R$ 2.202,50 - Vencimento: 10/04/2�11
------------------------------,----------------------------------------------------_.:_-------------------------,-----------:
Apontamento: 176908/20 II Sacado: D ill\UA IND COMERCIO DE SORVETES'ITDA Endereço: RUACA
MILO PICOLll177 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor:MERCOFRICON S/A Portador: - Espécie:
DMI - N" TItulo: 0000098220 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.181,87 - Vencimento: 25/04(2011

Apontamento: 176776/2011 Sacado: JOSEVllMARIORK Endereço: PRESIDENTEEPITACIO PESSOA 111
APID 113 - JARAGUADO SUL - CEP: 89251-100 Credor: PODER !MOVEIS IlDAME Portador: - Espécie:
DMI - N°TItuJo: 0000002887 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 622,58 - Vencimento: 12/04/2011

Apontamento: 17671112011 Sacado: VAlDIR DElANSTINA Endereço: RUA HENRIQUE NAGEL, 92
-lERREO - AGUAVERDE - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-560 Credor:'PODER !MOVEIS LIDA ME Por
tador: - Espécie: DM1- N°TItulo: ()()()()()2381- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 497,50 - Vencimento:
10/04/2011

'

Apontamento: 176544/2011 Sacado:NUANO DOS SANroS Endereço: RUA JUDO PEDRI 109 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89259-470 Credor: RCF INCORPORADORA IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
NPOO02002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 504,29 - Vencimento: 20/04/2011

'Apontamento: 176697/2011 Sacado:VALERIAMAURERSANDOVAL Endereço:RUAERICHDOUBRAWA,
50APID 401 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-660 Credor: PODER !MOVEIS LIDAME Porta
dor. - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000002779 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 464,50 - Venciinento: '

10/04/201
I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apontamento: 1767l6/2011 Sacado: DATARACAROLINEMENDEs Endereço:RUASILVINO STHlNGEN,
157 APTO 105 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-060 Credor: PODER !MOVEIS ITOA ME Por
tador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0000002656 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 505,58 - Vencimento:
10/04j2011

Apontamento: 176779/2011 Sacado: KEU�Y CRISTINA PUCCINI Endereço: JONES CHl0DINI 37 E 38
CASA 01 - Jaraguá do SuI�SC - CEP: 8925-342 Credor: PODER !MOVEIS IlDA ME Portador: - Espécie:

_

'

DMI - N'Titulo: 0000002302 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 848;10 - Vencimento: 11/04/2011. Apontamento. 176699/2011 Sacado:VINICIUS POERSCHKE DEALMEIDA Endereço: RUA ERICHDOU
BRAWA, 38 APID 103 - CENTRO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-660 Credor: PODER !MOVEIS UDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000002775 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 470,00 - Ven
cimento: 10/04/2011

Apontamento: 176785/2011 Sacado: EMERSON RIGOL 'Endereço: JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA
1092 - JARAGUAD9 SUL - CEP: 89254-7l0 Credor: PODER !MOVEIS IlDAME Portador: - Espécie;DMI
N'Titulo: 0000002434 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 651,38-Vencimento: 10/04/2011 '

Apontamento: 176612/2011 Sacado: KS FERRAMENTAS aDA Endereço: RUA PREFEITOWAlDEMAR
GRUBBA 4083 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-900 Credor: BRASPRESS TRANSPOIU'ES URGENTES
aDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1103074142 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 135,26 -

Vencimento: 08/04/2011 '

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
1lI05/2011.

, Jaraguá do Sul (SO, 11 demaio de 2011.
Apontamento: 176530/2011, Sacado: FLEX - ACAO CONF ITOA ME Endereço: R PAUliSTA DEMAIHE
PICOm 81 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-560 Credor: ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MALHAS LIDA .Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 40782/1 � Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.474,73 - Vencimento: 21/04/2011

Apontamento: 176789/2011 Sacado: LUCIANA MARA SOARES Endereço: WAlTER BRErrnAUPT 139
APID 104 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89251-540 Credor: PODER !MOVEIS UDA ME Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 0000002511-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 918,26 - Vencimento: 10/01/2011 ManoelGustavo Gríesbach

. Tabelião Substituto
Apontamento: t76747/2011 Sacado:MARCIAMADER Endereço: CARWSFRI1ZVOGEL67 CASA - JARA
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Política 7

_" �

Presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer (O) participaram da cerimônia de abertura

EM BRASíLIA•••
_

Prefeitos de todo-
-
, "

_

o pais se unem
paraprotestar
Eles pedem ..a votação da emenda 29 e
dás regras de distribuição dos royalties
JARAGuí DO SUL camente todo o recurso dopetrõ- ,

leo. Se osparlamentaresmudarem__./.

essa realidade, Santa Catarinapo-
.

derá incrementar R$ 160 milhões
todo ano na sua arrecadação". A
emenda que prevê a alteração da

regra atual ainda depende da vo-
_o.. tação dos parlamentares federais.

A emenda constitucional 29 foi
o segundo tema discutido no pri

o evento em Brasília, meiro dia de encontro. Os prefeitos
dois assuntos polêmicos defendem a inclusão 'da matéria
concentraram ontem o que regulamenta o repasse de ver
debate entres os mais de bas _ públicas à saúde na pauta da

quatromil prefeitos de todo o país. Câmara dos Deputados. O prefeito"
Os representantes municipais bri- de Schroeder, FelipeVoigt, disse que
gam pela distribuição igualitária os 'parlamentares serão pressiona
dos royalties do petróleo - ressar- dos para votar o decreto' que fixa

cimento financeiro pago pelos um índice. de repasse, das verbas

exploradores - entre os Estados públicas pelo governo federal, "Hoje
e os municípios. Atualmente, aUnião não tem um valor definido

_ as localidades produtoras rece- para repassar para o setor da saúde
bem uma parcelamaior dos royal- - dosmunicípios" criticouVoigt,
ties efetuados pelas empresas.

_

�

Os prefeitos de Corupá e de

Segundo o prefeito de Guara- São João do Itaperiu,' respecti
mirim, Nilson Bylaardt, a mudan- vamente Luiz Carlos Tamanini e

ça das regras de distribuição dos Valdir Correa, tanibém participa
. royalties possibilitará um incre- ram do everito.
mento. imediato na receita orça-
mentária. "Hoje o Rio de Janeiro e - Daiana Constantino

. o.Espirito. Santo. ficam com pratí-... �!ljªnaç���.�����,,��II,�Vo.���.b� ..

Do Vale do ltapocu,
quatro prefeitos partiCipam
da 14ª Marcha em Defesa
dos Municípios, que
,vai até amanhã.

, -

.
' 'Dilma d�z q'ue c�escimento
do Brasil "é irreversívél"

, "

A presidente Dilma
Rousseff realizou no .ínícíô
da tarde de ontem õ dis-

._'

PREFEITO E VICE NÃO PRESTARAM ESCLARECIMENTOS PARA (I

'Motoristadiz que recebeu ordens'de'Tank'
Em depoimento, à Co- ,

missão de Inquérito (CI) que
-

investiga o, "sumiço" de um

ônibus da Prefeitura de Gua
.

, ramirim, Evaldo Luís Ochner -

.' ,

motorista que buscou o motor
. do veículo em Joinville e entre

gou para o Corpo de Bombei
ros - foi breve..Ele confirmou

que fez o serviço a pedido de,
Ademir Tank, ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico.
Evaldo é funcionário' contra
tado pelo governo' 'municipal
,pormeio de licitação.

De acordo com o depoi-

-

mente de Evaldo, 'a corpora- não existe mecânica e ele (Eval-
ção dos bombeiros ao receber

.

do) disse que pegou o motor na

o motor do ônibus no dia 21 beira de uma estrada com um

de março solicitou que a parte motorista de um guincho que '

mecânica fosse entregue à ofi- estava o esperando"..
cina de Jackson Zanella, me-· 'Os outros dois convidados
cânico que faria a avaliação do a prestar esclarecimentos não

equipamento. Se estivesse em compareceram à audiência on
bom estado de uso, as peças se-. tem. O prefeito NilsonBylaardt
riam doadas à entidade volun- participa da Marcha dos Muni-
tária pela Prefeitura. .: cípios em Brasília e'o viceAltair'

Segundo o relator da: CI, José de Aguiar não justificou a

Diogo .Iunckes (PR), o motorís-
.

ausência.Agora, eles serão cha
ta não esclareceu quem entre- ' mados para depor na sexta-fei
gou omotordo ônibus em Ioín- ra, a partir das 14 horas, no ple
ville. ''Achei estranho porque. nário da Câmara deVereadores:

Evaldo LuísOchner é omotorista que buscou omotordo ônibus em Joinville, ele prestou depoimento ontem
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VfSTlNDO GERAÇÕES. •

,

,

A Lecímar c�memora neste mês de maio, mais um aniversário de fundação.
São 24 anos de crescimento e sucesso el neste mês inaugura também a sua
nova loja com uma festa de descontos.

'

A nova loja de fábrica segtJe padrão moderno com amplas 'e confortáveis
instalações, estacionamento próprio, e o mais importante: vendendo com
preço de fábrica, toda a 'coleção
inverno 201,1! -

'

,.

Venha conhecer a nova loja
, da teclmar e desfrute da promoção
de inverno 2011, para adquirir
produtos atualizados segundo as

.
.

mais recentes, tendências da
moda internacional.

www.lecima.r.c:om.br
lecimar@lêcimar.com.br

, Novo endereço Loja Lecimar
RLla Mano,el Francisco da Costa, 4050
Bairro:' João Pessoa

, Telefone: 3376e8600

'M"
.

d "E'li tA.'
,

,
I '..,
I' I'

.

I,
i

I
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I
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informática
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-

'IJ�""""""""'_'"
. Vendas e Assistência técnica em 'computadores e notebooks '

<d"

Note Book Acer Time Une Dual Gore Intel' �
2.3 GHZ Memória de 4 GB DDR3 Hd de 'ª

500 GB Gravador de OVO e Tela de 15 lED i
Só 10 X de·R$189,90 ou I

a vista com desconte �
especial por R$ 1620,00 + .§

Maleta Executiva de Brinde

Note Book Acer Time Une
'

Dual Gore ,lnteI2.3 GHZ
Memória de 2 GB DDR3 Hd
de 500 GB Gravador de DVD
e Tela de 14lED
Só 10 X de R$174,90 ou a

vista com desconte éspecial
por R$ 14Q9,00 + Maleta
Executiva de Brinde

Gamera Sony Modelo W330 14.1
Mega pixels nas cores

Só 10 X de R$ 49,90 ou a vista com

desconte especial por R$ 499,00 +
pendrive de 4 GB de brinde

Gomputador Dual Gore 2.9 GHZ Memória de 2 GB DDR3
Hd de 500 GB Gravador de DVD e Tela de 18,5 (GD Philips
Só 10 X de R$123,90 ou a vista com desconte especial
por R$ 999,00 + pendrive de 4 GB de brinde
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Reinke denunciaDavio Leu
Objetivo é que ex-prefeito devolva R$ 2 milhões aos cofres públicos
Começou ontem mais
um capítulo sobre o caso

do Hospital Municipal de
Massaranduba. O prefeito
Mario Fernando Reinke
(PSDB) protocolou denúncia
contra o ex-prefeito Davio
leu (DEM), por improbidade
administrativa.

Odocumento
foi entregue

ao Tribunal de Contas da

União, Ministério Público

e, quinta-feira, será levado

para Polícia Federal, em Joinville.
Junto com o prefeito, estava o ve

reador Silvio Mainka. Reinke exige
que Leu devolva os R$ 2 milhões
utilizados na construção da obra,
pois o hospital não estaria dentro
das normas da Vigilância Sanitá
ria. A denúncia será analisada pela
promotora da moralidade admi
nistrativa do Ministério Público,
Vera Lucia Ferreira Copetti, e de

pois encaminhada à Promotoria
Pública de Guaramirim. "Ele vai
ter que devolver o dinheiro públi
co gasto na obra", afirma Reinke.

Em relação ao fato de ser o

vice-prefeito na época da cons

trução do hospital, Reinke garante
que nunca foi consultado sobre
nada. "Massaranduba tinha um

coronel que queria decidir tudo e

não consultava ninguém. Apenas
nos usava em época de campanha
para pedir voto", desabafa. Segun
do Reinke, Leu decidia tudo sozi-

- nho e nunca convocou reunião

para discutir detalhes da obra.
A atual secretária de saúde e

Reinke espera abrir licitação para contratar empresa responsável pela reforma do hospital até a próxima semana

mulher do prefeito, Suzane Reinke,
ocupava o mesmo cargo na admi

nistração de Leu, -mas também
não teria sido consultada e apenas
assinava os documentos. "Quem
mandava 'era ele, ela apenas assi
nava os papeis", conta Reinke. De
acordo com ele, o verdadeiro res

ponsável pelo projeto e execução
era o então assessor de planeja
mento da Prefeitura, Roberto Leu,
filho do ex-prefeito.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

DAVIO lEU DiZ QUE REINKE PAR1"B(!POU DAS DECISÕES SOBRE A OBRA

Ex-prefeito rebate acusações
"Ele (Mario Fernando Reinke)

é um mentiroso, está enganan
do o povo", acusa o ex-prefeito de
Massaranduba, Davio Leu, se de
fendendo das acusações de mau

uso de dinheiro público na cons

trução do Hospital Municipal. Leu
não sabia da denúncia e garantiu
que a investigação apontará que
tudo não passa de "uma engana
ção para iludir o povo". Segundo o

ex-prefeito, Reinke acompanhava
o processo e chegou a participar
de reunião com representantes do
governo do Estado, para solicitar

recursos, que não vieram até hoje.
I

A secretária de saúde da época,
Suzane Reinke, teria assinado to
dos os documentos e estava por
dentro do processo de licitação, .

segundo Leu. "Se assina, tam

bém é responsável", decreta o

ex-prefeito. Segundo ele, Susane
assinou o edital de licitação, o

contrato com' a empresa vence

dora e fez a lista dos equipamen
tos necessários para o funcion-a
menta da unidade.

Sobre a falta de autorização da

Vigilância Sanitária e da Secretaria
de Estado dá Saúde, Leu garante
que enviou o projeto �os, dois, ór-

, •• •• • j , ., I � � •

gãos, mas não recebeu nenhuma

resposta. A obra teria sido cons

truída conforme as regras do Mi
nistério da Saúde, mas foi execu
tada sem autorização dos órgãos
estaduais porque era' considera �

da urgente. "Tinha assumido um
compromisso com a população
e estava no fim do mandato", ex
plica Leu. Segundo ele, émentira
que a Vigilância Sanitária teria

impedido o funcionamento do

hospital, pois Reinke demorou
dois anos para fazer a denúncia,
"tempo suficiente para o prédio
ficar deteriorado".

Ex-prefeito diz que prédio está
deteriorado devido ao abandono

Geral 9

Hospital consumiu
orçamento de �$ 2 milhões
e até hoje nunca funcionou

Relembre
'0 caso

A obra tío Hospital Mu
nicipal de Massaranduba
começou a ser executada
em 2004 e ficou pronta em
2008, mas os atendimentos
não iniciaram por decisão
da Vigilância Sanitária. A
unidade de saúde, cons

truída na administração
do ex-prefeito Davio Leu,

r

custou R$ 2 milhões e teria

capacidade para atender
uma população de cerca

de 60 mil pessoas. De acor
do com avaliação feita pela
Vigilância Sanitária, falhas
graves na estrutura teriam
motivado a interdição. O

prédio estaria com proble
mas de infiltração, instala
ções elétricas deploráveis,
pintura externa e interna
de péssima qualidade, piso
interno com .problemas
de deslocamento, portas e

janelas de baixa qualida
de, forro concluído com

isopor já quebrado, além
de condicionadores de ar

e computadores que não
funcionam. Com isso, é ne
cessário reformar em mais
de 60% do prédio, para que
fique dentro das exigên
cias. Em 2009, a expecta
tiva era de que o hospital
ficasse pronto até metade
deste ano.

q"
Tinha assumido
um compromisso
com a população
e estava no fim
do mandato.

DAVIOlEU

"
.
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JARAGUÁ DO SUL

A diarista Natália
Willemann mora na rua

Feliciano Bortolini há
quase 20 anos.

Atualmente,
por causa

do trabalho, elamal fica
em casa com os outros

cinco integrantes da fa
mília - as exceções são algumas
horas durante o almoço e à noi
te, quando acaba o expediente.
Mesmo com tão pouco tempo
livre, ela vê uma cena semelhan
te incontáveis vezes em uma

semana: motoristas apressados
desrespeitando o sinal vermelho
que fica praticamente em frente
à sua casa.

A diarista conta que já cansou
de ver a imprudência no trânsi
to. "É sempre a mesma coisa. Em

alguns dias, quando o movimen
to diminui, não é tanto - mas

quase sempre vejo as pessoas
passando no sinal vermelho.
Há um tempo atrás, ummenino
de 12 anos morreu. E dias atrás,

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 11 de maio de 2011

teve engavetamento com três
carros", relata a moradora, que
tem um amplo arquivo mental
de casos de acidentes que ocor

reram na via, uma das mais mo
vimentadas da cidade.

O cruzamento da Feliciano
Bortolini com.a rua Padre Aloísio

Boeing, na Barra do Rio Cerro,
ganhou um radar instalado no

semáforo no início do mês, mes
ma época em que outros 16 pon
tos de fiscalização de velocidade

passaram a funcionar no muni

cípio. Até agora, no entanto, Na
tália garante que a imprudência
dos motoristas continua muito
comum no local. "Não mudou
nada, eles continuam passando
rápido do mesmo jeito. Já ensi
nei meu neto, e sempre tomamos
cuidado - não deixo ele andar de
bicicleta na Bortolini, só aqui para
cima (na continuação da Aloísio

Boeing, em direção ao restaurante

Pedra Branca), e quando ele vai ao

colégio sempre acompanhamos",
conta a diarista.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo:com.br

" Alguns ficarão para a terceira/depois do dia
15. Ainda assim, não estamos atrasados -

está tudo dentro do nosso cronograma. "JOSÉ ANTÔNIO SCHMITT, DIRETOR DE TRÂNSITO

FIS ur

Novos radares até'domingo
Prefeitura trabalha na segunda etapa de implantação. Até dia 1 o

de junho, 71 controladores de velocidade irão emitir multas

Efeito teria sido "positivo
Segundo o diretor de afirma o diretor.

Trânsito, José Antônio Sch- Por enquanto, 17 radares
mitt, ainda :n.,ãQ é possi:v€l já foram ativados. Até próxi
ter dados concretos sobre-à mo domingo, IS; outros dez
eficácia dos novos radares. passam a fazer parte da lista
O primeiro relatório deve - em locais como a rua Ber
ser entregue -e anali�â�!M) tua Wyege' e }D1\oximid'ades
pela Prefeitura na próxima do loteamento Schumann.
semana, com os resultadós Até o dia Iode junho, todos
disponíveis entre a, guintcr,,.� 8i'o� r��ares. prê�st9§ Rel�,sexta-feira. 'I,

PrefeItfira, inclüslve os an-

"OS dados vão direto para tigos que foram desativados
a empresa, e depois chega à por causa do novo contrato,
Prefeitura, Mas .acredíto qu� estarão funcionando. "Não
eles estejam sim ajudando conseguiremos fazer tudo na

o trânsito. Os locais foram segunda fase, acredito, então
muito divulgados, estão alguns ficarão para a terceira,
bem sinalizados e acho que, depois do dia 15. Ainda as

se ainda assim nãoresolveu, sim, não estamos atrasados
então fica difícil. Aos poucos - está tudo dentro do nosso

as pessoas passam a aceitar cronograma", garante José
e a prestar atenção às ruas Schmitt. Com isso, a cidade
onde foram' implantados", contará com 71 radares.

"
Não mudou nada, eles
continuam passando
rápido do mesmo
jeito. Já ensinei

meu neto, e sempre
tomamos cuidado.
NATÁLIAWlllEMANN,
DIARISTA E MORADORA

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

Mesmo com radar, carros passam em alta velocidade na rua Feliciano Bortolini , na Barra do Rio Cerro

,

il!ll'mlír

Moradora NatáliaWillemann afirma que não deixa o neto Lucas, de 9 anos, transitar pela via de bicicleta

• MONITOR DE SEMÁFORO - ETAPA 2

LOCAL (RUA/AVENIDA) VELOCIDADE N° DE EQUIP.
• AV.PREF. WAlDEMAR GRUBBA (CASA DO COLONIZADOR) 60KMjH 1
• R. BERNARDO DORNBUSCH X R. CARLOS EGGERT 60KMjH 1
• R. PRESo EPITÁCIO PESSOA X R. PADRE FRANCKEN 60KMjH 1
• R. REINOlDO RAU X R. DOMINGOS R. DA NOVA 60KMjH 1
• R. REINOlDO RAU X R. CEL. PROCÓPIO G. DE OLIVEIRA 60KMjH 1
• R. HENRIQUE PIAZERA X R. EXP. ANTÔNIO C. FERREIRA 60KMjH 1
• R. BERNARDO DORNBUSCH (MARISOl) 60KMjH 1

, TOTAL " 7

• LOMBADA ELETRÔNICA - ETAPA 2

LOCAL (RUA/AVENIDA) VELOCIDADE N° DE EQUIP.
• R. FELICIANO BORTOLlNI 243 60KMjH 1
• R. MANOEL FRANCISCO DA COSTA 4366 40KMjH 2

TOTAL 3

• TOTAL GERAL 10
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3370-7500-
Rua Walter Marquardt,' 2670

NFERIRI

,'fIL

FIAT\STfLO SPORTING 2008
COMPLETQ TETO CAMBIO M

. 1\$45.990,00

FORO\ RANGER XLS 3.0
2005 C\DU.PLA COMPLETA

, R$54.45Ó,OO

FI4T\PUNTO ELX 1.4 2009
·COMPLETQ\FN\JJDON�

R$34.9:00,OO

I

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação
I

RENAULT SCENIC EXPRE\
2005 COMPLETA\ CONT\ SaN'

\ VOL R$2S.990tOO
-

GM ASTRA 2.0 S5 2008
. COMPLETO ABS
R$42.990,OO

Nós garantimos o preço

e

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, . Rodas de Liga-leve, Sensor de Estacionamento,
Computador de Bordo.

207 SW Escapade 1.6
.

39.000,00'
2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador

.

Traseiro, Roda? de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensorde Chuva, Faróis de Neblina, Cd Player.

1·

26.500,00.
Palio Fire Elx Flex

I·
,

Í'
2007 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção -Hidráulica,'
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Freios ABS,Air Bag II.

.

Polo hatch 1.6 MI

35·900,O�
2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,

. Travas e Espelhos Elétricos·, Limpador e Desemoaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, 4x4, Câmbio·
Automático, Bancos em Couro, Freios Abs, Air Bag II.

.

.I .

PARCELA

Buggy BRM M8 - 60% RS14.996;OO 11$ 269,12
Go11.0 4P - 50% ., 11$15.440,00' R$lTl,09
Ford KA 1.0. - 60% RS 15.744,00 R$.282,55
Celta la 2P - 60% R$ 16.204,00 11$290,80
Ford KA 1.6 - 50% RS 17.050,00 RS305,99
Buggy BRM M8 - 80% R$19.99S,00 RS358,84
Pick-Up Courier - 60% R$ 19.476,00 RS349,52
Saveiro 1.6 - 60% RS iO.034,00 R$3S9,54
Buggy BRM M8 - 90% RS 22.495,00 R$403,70

-

R$588,51 R$855,17
RS 788,S7 R$1.OSS,17

, R$ 80.000,00 R$608,OO R$470,86 R$684,14 RS 518,62
.' l·.l11'pate.1a RS 768,00 RS630,8ó , RS8«.14 R$678,61

R$ 70.000,00 R$532,OO R$412,OO R$598,62 R$453,79
l,.l00parula

.

llS67l,OO RSS5].OO RS 738.61 RSS93,79

R$ 60.000,00 R$456,OO R$ 353,14 R$5)3,10 R$388,97
l·.l00pMU!a RS576.00 RS41114 1lS633,10

•

RS 508,97

R$ 50.000,00 R$380,OO R$ 294,29 R$427,59 R$324,14
l·.lll'par<e1a 1lS480,oo RS 394,19 IlSm..s9 RS424,14

E-mail:

elsiorussi@netuno.com.br
uniaosilver@netuno.com.br

REPRESENTANTE AUTORIZADO EM JARAGUA. DO SUL E REGIÃO

MOTOS 60 MES�S
S/ire, Serviços Ltda

Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- se
Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220

Contato com: Elsio F. Russi e ou Roselene
CARTA DE CRfDITO C!\tDlro PARCELA

Honda NXR 150 Bros - ES R$ 9.830,00. R$199,70
Yamaha XTZ 125 - E RS9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 Bros - KS RS 9.270,00 R$188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 RS 182,63
Honda CG 150Iltan EX - Mix RS8.540,00 R� 173,49
Honda CG 150 Iltan ES - Mix RS 7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 YBR - ED R$ 7.960,00 R$ 161,70
Honda Biz 125 + R$ 7.830,00 R$159,06
Honda CG 150 Titan KS - Mix R$ 7.440,00 R� 151,14
Honda Biz 125 ES, RS 7.150,00 RS 145,26

"

(lüNiAO
Aqui seu sonho é real

WVlW unlaocat.cem.br I 08007278800
' -

Palio -Weekend
Adventuré Locker 1.8

49·90�,OO
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Oesembaçador Traseiro,
Rodas de liga-leve, Faróis de Neblina, Cd PlayerMp3, 'Computador
de Bordo, Locker.

\

New Civic Ixs AT 1:8

52.900,00

Crv Ex 2.0

73.500,00

2008 � Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, AirBag II, Freios ABS, Cd Player, Cambio Automático.

Ka G11.0

·17·200,O�'\

2005 - Preta � Gasolina - Ar Quente, Limpador e Oesembaçàdor
Traseiro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30às 12h.·

E das .13h30 às 18h30..
Sábado até as 12h ..

,

,

VEíCULOS
JARAGUÁ· DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da.Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo ..com.br

I

"

..

1

POlO 1.6 MI S.OURO 1.6
MI TOIFlEX 8V 5P 2006

R$31.800,00
PALIO WEEKEND FIRE 1.3

2003 R$22.800,00

UNO MillE 1.0 FIRE
F.FlEX ECONOMY 4P 2004

R$16.800,OO PARATI1.8 2000 R$19.800,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I I' .. -"" """ "'"
19..1'>- 1011 MHI 111.'

",' 'o' ,'l I" _ �J" '<i'''(� ....
, �

l ....... ,1.4(.... �l('t).\
... -, -

- 1-

� ,

IMAGEM REAL DA EXPEDiÇÃO CITROEN A1RCROSS.
RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN" COM
EXqUSIVA FUNÇÃO HIFI-LlKE DE

ESPACIALlZAÇÃO SONORA, COMANDOS
N0 VOLANTE, CD/MP3, ENTRADAS
USB E PARA IPOD, BLUETOOTH '

INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO
I('jCLlNÔMETRO (LATERAL �
LONGITUDINAL) E BÚSSOLA

PARA-BRISA PANORÁMICO RODAS DE LI,GA-LEVE
DIAMANTADAS BUGGY 16" �.__,
E PNEUS PIRELLI SCORPION

• M010R 1,6 - 16V, FLEX, 113CV· PILOTO AUTOMÁTICO· LIMITADOR DE VELOCIDADE· FREIOS ABS COM EBD o ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS
.: SENSORES DE CHUVA E DE ESTACIONAMENTO· 4 AIR-�AGS (2 FRONTAIS E 2 LATERAIS) • TRAVAMENTO DAS PORTAS À DISTÃNClA • COMPUTADOR DE BORDO
o' DIREÇÃO HIDRÁULICA· ESTEPE COM DISPOSITIVO ANTIFURTO E ABERTURA POR TELECOMANDO DA CHAVE· RODAS DE LlGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS USO MISTO

. ....
.,

• SUSPENSÃO ELEVADA· INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETROS (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA.· PORTA-MALAS DE 403 L E 1,500 L COM BANCOS REBATIDOS

CITROEN C3
GLX 1.4 FLEX 2011
SÉRIE ESPECIAL SONORA

CITROEN C4 GLX 1.6 FLEX 2011

A partir de R$

37.9901
... à vista ..... •

,

à vista

.

. -.,�.
�AII!K'AOO"·
HOIIAASI<

,

• 1 ANO DE MUSICAGRÁTIS PARA OUVIR E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
� RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS. DIREÇÃO ELÉTRICA

• FREIOS ABS • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO
, ; VOLANTE COM COMANDOS CENTRAIS FIXOS

C�NHEÇATAMBÉMAVERSÃO 2.0 16V 151CV

CRÉAllVE. TECHNOtOGI'E CITROEn

Promoção Citroên C3 Sonora com 1 ano de Terra Sonora grátis (Consulte reqularnento nas concessionárias). 1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e

opcionais. Cltroên AirCross GLX 1.6 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.rn (condição especial
negoc;iada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroén C4 GLX, 1.6 10/11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55%
e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/11 com valor à vista de R$
37.990,00 e COC realizado' pelo Banco PSA com entrada de 45% e' saldo em 24 meses com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito

•• �uJeitd'a'aP'l.evqçãq- ,r.e�l'ité\dc>, p�IQ.Banco "P$A Finance- F;.lnapciflJT1ento �iml:l,laqo '(}arà��Pess�9 fís.ic;a. Ofeftas yáJfd�s até'16/O'QI,�Q1;1 .QI,I enquanto durarem-os estoques, Imagehs ilustrQ'ti!Qas','
." • • .�'_"�'--.,..._'_,_�.�.�.�._'���.�._._._._'._.__• .....-..:_t_'..,...<_'_'........,�,,..,.<_.,_'_'..,.,.....'_�'__,-"...,......-,-._'...,.• ......,-_,_'-.--,....--,..,...-.,----r--.--.-r-�r:.-

. .",.-���t'-?�_�_--.,.._''.,..__,�• ..;-�'.....r-.--.--.-'�.--._.�._._��.. _t_ ....

� ._'_.�._,__,_••_,_._,_�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•
•

aos"
e' \)�,., O'.. \�o·
_pOlP ....

ARaitirde
.

. RS 24.990,00
.

àvistase�t�oca+ 990,00.

. (omDireçãoHidráulica

. A partirde .

.

�
,

R$ 25.990,00
à vista sem troca

OU
. .

Entrada + 60 parcelas de .

. R$343,OO:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GUARAMIRIM Vende-se Casa centro
de Guaramirim, com 233 m2 área útil,
540 m2 terreno, estuda proposta. TR:
8448-8644.

•

GUARAMIRIM Vende-se Casa Bairro
Avaí, 150 m2 áreaútil, 392 m2terreno,
estuda proposta, TR: 8448-8644.
GUARAMIRIM Vende-se casa no

bairro Amizade, 150 m2 área útil, 562
m2 terreno estuda proposta. TR: 8448-
'8644.

'

Apto no Condomínio Amizade, 3 JOÃO,PESSÓA Vende-se casa com 80
quartos, banheiro, sala de estar e m2 com terreno de esquina medindo
jantar, cozma,área de serviço e uma

aprox. 600 m;, _ estrutura para dois
vaga na garagem. FINANCIAVEL. pisos, ótimo para área comercial.
R$135.000,00 (negociável) - Tratar JARAGUA 99 Vende-se casa de, TR: 3370-3441 ou 9992-1260 com
com Gabriel 9181-6689 madeira com unia de material Claudio.
VENDE-SE Apartamento novo no nos, fundos, loteamento Miranda,
Champàgnat (rua do colégio) 110 mt2 R$80.000,00.TR:3273-6938.
com 1 suíte, 2 quartos, acabamento 'LHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa
em massa corrida e roda teto em de alvenaria 100 m2, terreno 420 m2,
gesso, varanda com churrasqueirà e 3 quartos, sala, cozinha, WC, área de -

SCHROEDER Vende-se Terreno de
garagem. R$168, 000.00. TR: 8401- serviço, garagem com churrasqueira, 3000 m2 para residência, próximo de,6404. ,livre de enchente. Liberada para BARRA RIO MOLHA _ Vende-se,
BAEPEND��u�-��artamen�M' fin�dame�o. ��da � prop�tas ���������•.�������������.

Rua MaxWilhelm 837, prédio azul, TR: "I:R:8425-6491 ou 3374-2075. chácara em condomínio fechado, A..." '

.

a 7 km do centro, com 20.198,54' RES. FELh"ITA 100% Novo!! Chaves entregues dia3371-6Q21 'ILHA DA FIG_UEIRA -vende-ãeãrea de m2. Terreno escriturado com 28.03. Á 150mts�posto Marcola., CZERNIEWICZ - vence-se Apart. 25.900 m2 na rua Domingos Rosa energia elétrica, ribeirão B nascente.
com 3 QUARTOS (1 suíte), sacada 946,com poço artesiano com nascente "R$65.000,00. Entrada 50%

.

+
com churrasqueira, semi mobiliado, de água, aceita-se veículos no negocio parcelamento. T.R: 3376-411 ° 19163-
liberada 'para financiamento e uso do e parcelamento diretamente com o 7000 em horário comercial:
FGTS R$: 170.000,00. TR: 9159-9733 dono.R$R$165.000,00 TR:9196-. '

RIO CERRO 11_ Vende"se chácara com
VENDE-SE Apartamento 3 quartos

1 000
50.000 m2, com 2 lagoas de peixe,

em Joinville, bairro Boa Vista. Troco MASSARAMDUBA- Casa com suíte,' com escritura, 600 metros da BR 416.
por apto com 3 quartos no Centro de 2 quartos, 101 m2, nova e pode ser ,R$135.000,00. TR.: 3376-0726.
Jaraguá do Sul. TR: 9917-3771 financiada peía caixa. R$135.000,00

.

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro [bTEAMENTO MARAJOARA - Uma
quartos, uma suíte, três banheiros, casa de ,alvenaria 136 m2, terreno de
sacada com churrasqueira, - , suíte 407 m2 com 1 suíte, 2 dorrmórlo, sala
com hi,dro e sacada, duás vagas de de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem TR: 9602-3904' dispensa e 2 vagas para garagem.

'

CENTRO - vende - se 130 m2, quatro
TR: 68715814 ou 3372-2265 com , ,

F b·
'

ALUGA-SE Kitinet no bairro Agua Verde
quartos, uma suíte, -rês banheiros,

. a ano.
próx. Igreja São Judas, R$350,00. TR:

sacada com churrasqueira, suíte FIRENZI - Vende-se casa de 9917-5856. �

com hidro e, sacada, duas vagas de alvenaria pequena com lage e piso:
garagem TR: 9602-3904 R$75.000,00TR: 3371-6069 creci ALUGA-SE 2 quartos, prédio azul Rua

11 831
'

Max Vilhem n° 837- TR: 3371-6021
. ESTRADA NOVA'- Apartamento, com .

Sandra.
dois quartos, sala" cozinha e área de SCHROEDER - Vende-se imóvel

serviço, vaga de garágem pode ser terreno 2.000 m2, com galpão de ALUGA-SE Kitinet 1 quarto, cozinha,
.

financiado e o uso do FGTS,'entrada 220 m2 com forro térmico e ar cond. banheiro, R$370,00. TR: 3371-6021.
de 15.000,00, mais financiamento Com casa mista de 3 quartos e ALUGA-SE Super loja ·no centro de
bancário. TR: 9159-9733 demais dependências, com' piscina e' Pornerode, ou aprox. 80 m2, com vídeo

FLAT ., -Aluga - se para uma pessoa, quiosque. TR:3374-0927.
"

locadora completa, com telefone. .

quarto, banheiro, sala de estar e jantar, 'NEREU RAMOS Vende-se Casas' Venha' conferir. TR: (47) 3395-1256,
cozena e lavanderia, 40 m2- semi geminadas 2 quartos, em demais 3387-0042, 99,85-6333. ,J

mobiliado. R$550,00, na Rua Erwino dependências, financiável. TR: 3376- ALUGA-SE Apartamento novo com 2

Menegotti, 1.500 metros da Unerj. TR: 0569 ou 9155-0553/911'9-2643. quartos, Ribeirão Cavalo, R$480,00.
8404-78401 Áurea BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na TR: 3276-3368 com João.

'

APARTAMENTO - Vendo ou troco por próximo à Construtora Hane, livre de ALUGA-SE Sala comercial própria
imóvel de Jaraguá do sul, apartamento enchente, terreno de 1016 m2 plano, para mercado ou concessionária, com
com 3 quartos, com garagem, na porcelanato, suíte máster com hidro, estacionamento, região central de
Av. central do kobrasot na grande closet, móveis sob, medida, garagem Canoinhas. TR: 8868-5822.
Florianópolis R$16q.000,00 Tr: 9196- para 2 carros, ampla varanda
4430 ,R$480.000,00 TR: 3372-1765 ou

,9109-9085. Aceita troca por apto
em Jaraguá e Itapema/Meia Praia at.e
R$180.000,00.
TRÊS RIOS DO NORTt - Residencial

'

Paineiras - Casá geminada,' 70 m2,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço e garagem coberta.
R$128.000,00 - Somente à vista. (47)

---

APARTAM[NTOS

salão de festas e, parquinho infantil.
R$160.000,00. TR: 3376-4110 1
9163-7000 em horário comercial.
JOÃO PESSOA VILLAGE STARK
Vende-se 2 aptos cl 2 quartos
por R$114.900,OO cada. Entrada
R$14.900,00, restante financiado pela
caixa econômica federal. Entrega em

,

maio deste ano. TR: 9233-800s-.com
Fábio.

8825-7730.

� CHÁCARAS

-- LOCAÇÕES

SCHROEDER - Apartamento 2 quartos
- 67 mF, na planJa - R$79.900,00 -

TR: 8800-8800
'

_'. ,SALAS
COMERCIAIS

I VILA NOVA Vende-se apartamento no
Edifício Marangoni, com 2 quartos,
banheiro social, lavabo, garagem e

sacada. Ficam móveis sob medida
no banheiro e cozinha. -Prédio. com

VENDE-SE Galpão de eucaípto �é 192
m2, coberto com eternit, para retirar do
local. Com Paulo: 3273-2289 1 8802-
4041

'

VENDE-SE ótima oportunidade, loja asfalto, creche, .escola, mercado etc;
com estoque', e roupas,' calçados área urbana, lugar sossegado, livre
e móveis, com clientela formada, de enchente e deslizamento, distancia
por apenas R$25.000,00. Motivo, até DG WEG, 6 km - R$130.000,00 -

mudança. Aceita carro no negócio, : 9124-7715
há possibilidade de 'negociação. TR: JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno
3371-9604 ou 9188-3815 com Elisa. .corn área de 317 m2, localizado
VENDE-SE Clínica de Estética com no Loteamento Pradi I. (Aceita
Salão de Beleza, clientela formada. financiamento) R$65.000,OO TR:
R$55 OOO"OO(aceito automóvel no 84787790 ou 99644959.

'

negócie) TR: 9946-349. ' GUARAMIRIM, - vence-se Terreno
VENDE-SE Mini mercado em, loteamento

'

São _Francisco,
funcionamento. R$35.000,OO. ' R$58.000,00 á vista. TR: 3�72-5413
TR:9112-3947. ou 9118-1799.
VENDE-SE Restaurante com clientela-JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de
formada, Rio da Luz. TR: 3370-3599. 325,00 m2 - Residencial Marajoara 11-

R$68.000,00 - Somente à vista.' (47)
8825-7730.

SCHROEDER Vende-se Terreno de
aprox.3000 m2, para reskíêncla, valor
a combinar - 9124-7715

I

�-"

TERRENOS

Suíte + 2, dorm e demais dependência, 2 sacadas
, ,

1 com churrasqueira, 1 garagem, Hall de entrada,'"
elevador, portão eletrônico. Totalizando 110.06m2.

"
.

R$185.000,00 Estudo propostas.

Suíte + 1 dorm e demais dependência, 2 sacada2
1 tom churrasqueira, 1 garagem, ,Hall de entrada,'" "

elevador, portão eletrônico: Totalizando 99,62 m2.

R$165.000,00 Estudo pro ostas,

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. CURSO:

·SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM,GESTÃO
,
DA TECNO,LOGIA DA INFOR�AÇÃO .

Iriscrições: até 22165/1.01:1 '.'
Através do site www..sc.senac.br

•

Business
TelecomP'rova:2S/0S .

CONTRATA
Ampliando as Fronteiras do seune�ócio CONSULTOR DEVENDAS

.

Vaga·s para Jaraguá do Sul e Região
Oferecemos:
Salário Fixo;
Excelente Comissão;
Treinamento em Serviços e Produtos;
Acompanhamento em Campo:
CamJ}anhas lnternas.
Seguro de Vida em Grupo;

. Excelente Ambiente de Trabalho.'

Pré-Requisitos:
Veículos Próprio;

.

Boa Comunicação;
. Disponibilidade Imediata;
Conhecimento em Informática;
Proatividade.

. Palestra OFICIAL UPDADE I FURUKAWA

Dia: lp/OS - 2i!! feira I Horário: l8h30 às 22h30

Inclui: certificado Oficial da FCP
.

coquetel
sorteio de brlndes Faça sua inscrição! Interessados (as)

,
,

Fone: (47) 3055-0099 ou (47) 9994-5881
adm.jaragua@businesstim.com.br

.. rh@businesstim.com.br \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, ,

3372·1070 I 3370·4714 I 912 ·2
Rua Walter Marquardt, n o 1850,

.
'

Bairro, Barra do. Rio Molha, Jaraguá do StJl.

207 sw XR 1.4 FLEX
8V 5P 2009

CORSA SEDAN SUPER
1.0 MPFI 4P 99 GNV

-

PALIO ELX '1.0 FIRE
FLEX 08

\

SIENA HLX 1.8 MPI
,

"

FLEX BV 4P 2006
, fOCUS 1.608

COMPLETO
FOX CITY t.O Mf

'

TOTAL FlEX 4P 06
.

�

,

FJORtNO FUHG. 1.5
FIRE FLEX 08

,

IDEA ADVENT. lOGKER
1.8 MPI FLEX 5P 10

,

COURJER 1.6 L
FLEX GNV 0.1'

LOGAN EXPRES. HJ··
'

FlEX1.0 4P 08·
206 PRESENCE 1 A
FlEX 8V 5P 08

.

SANDERO AUTHENTIQUE
HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

Analista Contábil'S�ni'or
Assistente de Setor' Pessoal

,

' ,

Auxiliar Administrativo de Obras
'

Auxiliar de Instalação
'

Auxiliar da Qualidade
Cronoal1alista

, Encaixador
Engenhe'iro da Qualidade
Impressor üttset '

.

Leiturista
'Mecânico de Manutenç'ão Têxtil (URGENTE)
Mecânico üeral
Mecânico Montador '

Modelista
Montador

.
,

Planejamento Produção
Programador, de PCP
Programador de Software
Promotor (a) de Vendas
Servente de Limpeza
'Técnico de Campo

, Televendas
Vendedor (a)
Vigilante

AUPT/ I.,

,/ .

Aço�guei,ro
.

Ajudante, de Moto,rista

AuxiHarde Manutenção
Confeiteiro (a)
Conferente '

Estoquista

..

.

Vagas disponíveis para trabalhar nos final de semana. Jardineiro .

üperadnr (a) de Càixa
-üentrataçãn imediata, 40' vagas Padeiro
para a empresa 'WEG. Interessados
comparecer na B�ck RH.

'

, Repositor
Zelador .:(a)

( ,

,

. ,

,
.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Exemploaseraprendido e ensinado
Na EscolaValdete Piazera, todo o material que não é utilizado mais vai para a coleta seletiva

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL neiras que os temas reciclagem e

meio ambiente podem ser traba
lhados em sala de aula - incluin
do desde a produção de textos

até a realização demanifestações
culturais, como música e teatro.

Tudo de forma didática, porém
prazerosa e criativa, gerando um
ciclo de conscientização. "Os pe
quenos desenvolvem o hábito da
coleta seletiva e passam a cobrar
dos pais para que eles também
adotem esta prática", ressaltou a

diretora Alvina Boshamer.
Para as alunas do 5° ano,

Mariana Caroline Reis e Priscí
la Guimarães, separar o lixo já
faz parte da rotina. "Fui eu que
comecei a separar o lixo lá em

casa", orgulhá-se Priscila, afir
mando que, às vezes, precisa
lembrar os pais a levar a inicia
tiva a sério. "Minha mãe sepa
ra o lixo em casa, e eu sempre
cuido para não colocar na lixeira
errada", contou Mariana.

o papel usado tem sua

própria lixeira. Assim
como a sujeira do
apontador,aslatas
de refrigerante e as

garrafas PET.

a Escola Valdete Pia
zera é assim: cada tipo
de lixo tem seu devido .

lugar e tudo é manda
do para a reciclagem. Há quatro
anos, a instituição realiza um

programa de conscientização
ambiental que é seguido à risca

pelos alunos e professores. Mas,
ontem, a iniciativa ganhou um

reforço especial. Técnicos da Fu
jama (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente) fizeram uma sé
rie de palestras aos alunos do 1 °

ao 5° ano sobre o assunto.

A chefe de educação ambien
tal da Fujama, Lucya Lagedo,
comentou sobre as diversas ma-

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br Ontem, técnicos da Fujama realizaram palestras aos estudantes sobre a importância da reciclagem na rotina diária

PREVISÃO DO TEMPO

FRENTE Ffl�A
Tempo instável em
se, com nebulosidade
variável e condição de
chuva isolada, devido à
influência de um cavado
e uma frente fria em

deslocamento pelo
oceano.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
MÁX: 26°C

QUINTA
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 19°C

TEMPOJ'U�l

Chance de temporais
nesta quarta-feira

um l

Vento forte e com

raadas na costa
Além da condição de chuva

isolada em todo o Estado, duran
te esta quarta-feira há a possibili
dade de tempestades mais fortes,
especialmente no planaltoe lito
ral sul. Próximo à fronteira com o

Rio Grande do Sul, há possibili
dade de granizo.

Com a passagem de uma fren
te fria e de um cavado pelo oceano,
a tendência para o mar e as cidades
costeiras é de vento moderado para
forte, chegando aos 50 km/h, com ra

jadas mais intensas ao longo do dia.
SÁBADO
MíN: 13°C
MÁX: 20°C .�

I

,

Ens.o!ara.do Pm'I.:!alnwnte Nub!ado Imrtá'fü!
�jlJbladl.l
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Romitex
21 anos
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Hoje, 11 de.maio, completa
22 anos de fundação a Romitex
Malhas. A empresa nasceu em

Iaraguá do Sul posteriormen
te transferiu-se para a vizinha
Guaramirim. Atuando com as

marcas próprias Kely & Kety e

Wyrky além de marcas licencia
das como Snoopy e diversos ou

tros, está conseguindo destacar
se cada vez mais no segmento de
moda infanto-juvenil.

Viaduto
complicado

Se com um projeto aprovado
já é difícil conseguir alguma obra
do Dnit, imagine conseguir verba
para refazer um projeto. No en

tanto, é por uma boa causa pois,
já pouco sentido construir em

pista simples um viaduto que de
verá dar conta do transito entre

a cidade e o novo traçado da BR-
280. Desta forma, o viaduto sobre
aWaldemar Grubba no acesso ao

bairroVieira vai demorar.

Energia cara
Apesar de o grosso de

nossa geração de energia
elétrica ser realizada atra

vés de usinas hidrelétricas
e a maioria ser já conside
ra "energia velha", isto é,
já opera tempo suficiente

para ter pago o investi

mento, os preços estão em

praticamente o dobro do
mercado mundial. Desta

forma, grande parte das

empresas de setores em

que a energia é funda
mental como alumínio,
siderurgia, petroquímica e

papel e celulose, estão dei
xando de receber investi
mentos de multinacionais

que buscam outros países
- incluindo o vizinho Uru

guai - para novos projetos.
Na área do alumínio,

até as empresas nacionais

pretendem levar a bauxita

para ser processada em

outros países como Trini
dad & Tobago, no caso da
Votorantim.

Mercado Regional

Lourival Karsten
Senal é referência para Guatemala·

m grupo composto por profes
sores e gestores do Intecap (Ins
tituto Técnico de Capacitación

__.. y Productividad) da Guatemala
iniciou nessa segunda, em Florianópolis,
uma série de visitas a unidades do Senai
no estado de Santa Catarina. Um acordo
entre as duas instituições está promoven
do a transferência de conhecimento entre
catarinenses e guatemaltecos e apoian
do a implantação de uma nova unidade
com o modelo do Sehai/SC na cidade de

Huehuetenango. A série de visitas e reu

niões faz parte de um programa de quali
ficação sobre práticas pedagógicas e de ges
tão que o Senai catarinense está realizando
na Guatemala. O estágio no Brasil comple
menta a formação que receberam em seu

país e prevê visitas às unidades do Senai
em Florianópolis, Chapecó, Jaraguá do Sul,
Joinville, Blumenau, Palhoça, e Luzerna. Ao
todo, participam da missão internacional
oito professores e seis diretores de escolas

,
'

de diversas regiões da Guatemala.

Seguro-desemprego
Em diversos estados brasilei

ros a integração entre as insti

tuições que concedem o seguro
desemprego não existe e por isto
o governo central não conhece o

número total de benefícios con
cedidos. Esta situação deverá
mudar brevemente e além disto
estão "no forno" diversas medi
das que disciplinarão a conces

são do seguro-desemprego que

ficará focado nas pessoas real
mente desempregadas, que du
rante o período em que gozarem
do benefício deverão passar por
cursos de qualificação. Trata-se
de uma medida que reduzirá o

dispêndio do governo e ao mes

mo tempo beneficiará os traba
lhadores. Estas medidas contam

com o inteiro apoio dos mais di
versos sindicatos.

Alfabetização
Santa Catarina é o segun

do estado mais alfabetizado do

país com 3,86%, perdendo para
o Distrito Federal com 3,25%. Na

Sustentabilidade
O Núcleo de Responsabilida

de Social da Acijs/Apevi promo
ve no próximo dia 17 de maio o

evento "Sustentabilidade e Sua

Empresa - Treinamento, Cami
nhos e Desafios". Trata-se de um
tema que fatalmente terá de es

tar na agenda de todas as empre
sas pois entre outras coisas po
derá sermuito importante para o

• I

desenvolvimento da mesma.

sequência vem Rio de Janeiro e

São Paulo, ambos com 4,09%. 'Os
números são do IBGE e vem dos
dados do Censo de 2010.

46 - 49 - 55 - 57 - 70

''As duas capacitações que tivemos na
Guatemala, sobre práticas pedagógicas e

gestão, forammuito enriquecedoras, prin
cipalmente por ter aplicações institucio
nais em todo o país", explica Julio Alberto
Soreiana, consultor do departamento de

capacitação em recursos humanos do

Intercap. Já a implantação do Centro de

Formação Profissional Brasil-Guatemala,
a ser inaugurado em julho, é resultado de
uma cooperação entre os governos dos
dois países, o SENA! e o Intecap.

Perspectivas
da safra

Aos poucos vai mudando o

humor do mercado e além do al

godão que está com a cotação em

queda, também o açúcar já não
encontra mais um mercado tão

doce e a soja e o milho estão en

frentando redução de demanda
em alguns mercados. Se por um
lado isto é um problema para as

exportações brasileiras, para o

controle da inflação é uma ótima

perspectiva.

BOVESPA

POUPANÇA

Turismo industrial
Embora para algumas pessoas

possa parecer exótico, para uma

região como a nossa, as visitações a
empresas é um importante chama
riz para turistas. Em Joinville já exis
te um programa oficial coordenado

pelamunicipalidade que conta com
a colaboração de grandes empre
sas da cidade para promover estas
visitas. Por aqui, algumas empresas
abrem suas portas para diversos

públicos que lhes interessam e, não
faltam visitantes. Certamente é pos
sível fazer disto um negócio.

INDICADORES

10.MAID.2D11

10.MAID.2D11

02 - 03 - 06 - 07 - 08
09 - 1 O - 12 - 18 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 .li
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
. 5ª Festa do Champanhe
os conVite.s para a 5a Festa do Champanhe, evento só para elas,'

.

que acontece dia 31 de maio, na Adega Airoso Menezes, já co-

meçaram a ser comercializados. O valor do convite é R$ 60,00,
que dará direito a tudo free ..Desde champanhe, um cardápio

maravilhóso.incluindo sobremesa, desfiles de moda, show de dança,
brindes e muita música. Vai perder? O encontro tem a assinatura da

revista Nossa, o apoio do Centro de Estética Iaraguá, da competente
Iune Casagrande, do RestauranteDomini -;LiArt, Dois Pra Lá Dois pra
Cá, Dj Paty Lemz e O Correio do Povo,

Galetada'
Dia 28 de maio, das 10 às 14

horas, acontece na Igreja Matriz
São Sebastião, a tradicional Gale- .

tada da Apae. O valor do convite
· é R$ 12,50. Prestigie!

·

O amor está no ar .

. Iaraguá do Sul, 11 de maio :- o
.

outono está lindo e com eleno
_vos casais que povoam a city. A
depender do' clima de romance

impregnado no ar, com certeza

o dia dos namorados, em junho,
será b�em animadopor aqui.

. Kiko & Leonora
., Pense num' casal nota dez:
o formado por,Celito Barros, o

Kiko, e Sua amada; Leonora Ro
cha, sempre feliz e apaixonado.
Beleza, amigos! •

NAS RODAS
• O ortodondista José A. dos

-

Santos Neto, depois de muitos
anos longe das salas de aula,
está de volta às quatro paredes, e
desta vez cursando Direito.

,

I

-

• ManuWolfChiodíni, esposa
- do deputado estadual Carlinhos

.

Chiodini, será capa da revista. .

NossaWeekeI1d, 'edição do fim
de semana. Elá fala da família e

davida agitada de esposa de um

parlamentar.
.

-

·

• A empresário Naoto, o
popular "China', ·feliz· com
o mercado jaraguaense, que
recebeu a sua lojaVale tudo Sex

Shop, especializada na arte da

sedução a dois.
.

Boa pedida.'
Às quintas-feiras, a Choperia

Bier ·H�lUS tem atraído um ex

celente e.diversificado público.
Tudo por conta da boa música,
do delicioso chope e da alegria
do ambiente. Sempre a partir das
19h30. Um programa imperdível
para iniciar a noite.

"

Venilton Carvalho, que
. posa ao lado da .sua Kátia
Klein, troca idade nova bem

. nesta quarta. Cheers!

nde C mar bem
.

em araguá
No RestauranteItaliano Nona

Dica. Muito bom!

.

·jônathan tit�eXátiá·Luiza
: Schópping �pagam hoje' ,

a primeira velinba d�
aniversário de namoro

-, ,
Ser profundamente amado
por alguém nos dá força;

amar alguém profundamente .

nos dá coragem.
(�,o."rSE

"

Sumi.do
. O "boníton'' Maikon Passos

anda .

sumido da city. O motivo
é que ele está vivendo direto na
BR-I0l- indo ao encontro da

.

gaúcha! No último sábado, escol- .

tado pela bela de corpoescultu
ral, ele deu o ar da graça, na urbe. .;

I
I .. IJQuero ser

gostosa,.
cansei deser
bacanlnha" .
Maria Ribeiro, atriz,

.

em ensaio sensual
para a revista "Trip" .

rJ;
.I .

r

J'
I

i Troféus e Medalhas;I

•. r. "3_275....4044_. _:

•

� Ica e

uarta-:-feira .

Curtir o Restaurante Mada
lena. Mas não esqueça de pedir
um beíruth.

.
'

Reêado
O "Festival de Sushi" do Kantan

tem novos dias: Agora é nas ter

cas, quintas e domingo, Ah! e com
aquela: promoção do mês de maio:
A mamãe acompanhada ganha um
super desconto. Bom demais! �.

"
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. KellyÉrdmann,
jornalista
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QUINTA-FEIRA
'GRÔNIGA

.

SÁBADO
LuizCarlosAmorim,
Escritore fi!ditor

. CharlesZimmennann, CarlosHenrique
.

escritor Schroeder, escritor

TERÇA-FEIRA

Labirinto de nomes

'M
eu nome é Florbela" disse ela.

. "Humm, que interessante! E o que
.. faz perdida aqui nessa viela?" per-

guntou o moço alto. "Vim procurar
minha amiga Gabriela" parecia assustada. "O
nome dela rima com seu nome não é?" "É. Isso
mesmo senhor." Ficou mais à vontade. "E o.

nome das duas rima com canela e ...vejamos ...
também com cidadela que lembra Composte
la. Isso para não falar de mortadela e de cos

tela. Que legal. Gosta de seu

nome menina bela?" "Sim,
gosto muito". Parafraseando
o romance Cidade de Vidro,
da IncrívelTrilogia de Nova

York, de Paul Auster, onde o

.
destaque para nomes ganha
uma importância singular,
o diálogo' acima ressalta as

características curiosas que
um nome pode despertar
numa leitura. O seu nome. o meu não foram

.

escolhidos por acaso, nossos pais criaràm as

sociações, semânticas ou não, quando nasce

mos, para a escolha de como o mundo irá nos
chamar por toda a vida. É quando se passa a

ser personagem de simesmo a partir do batis
mo e, assim, segue-se pela estrada da existên-

.

cia arrastando, de forma prazerosa ou não, a
bagagem de ser a Maria,' o João, o Pedro, aAn-'
dréia, a Denise, o Ricardo e por aí segue aJis
ta. Nomear algo me coloca numa intrincada e

angustiante teia de dúvida e me ative a isso há

algum tempo, quando penetrei num labirinto

de nomes e comecei a pesquisar significados
para personagens de um romance que estou

escrevendo. Tinha de ser forte o bastante para
impregnar a ponto de torná-los inseparáveis
de seus donos, digo, os nomes. Embora pudes- .

se apagare mudar as denominações na hora
que desejasse, graças ao processador de texto,
naprática, não funciona assim, pois àmedida

que a história vai acontecendo, o personagem
ganha vida, e não Sê podematá-lo a qualquer

momento com a assassina
tecla delete e simplesmente
colocar outro no lugar para
continuar sua história. Lite
ratura a parte, pulemos para'
,a vida real onde o papel dos

.

pais na .escólha do nome'
dos filhos é um elemento

poderoso e só conseguimos
"habitar" esse·mundo cruel

quando o dito cujo é sacra

mentado no papel num cartório. E, vamos
combinar, talvez a vida possa se tornar com

plicada para alguém que se chama (acredite,
existefi pessoas com esses nomes) Pombinha
Guerreira, Necrotério Pereira, Mijardina Pin

to.Lança Perfume de Andrade, Faraó do Egito
Souza, Bucetíldes Cruz (chamadapela família
de Dona Tide), Cantinho daVila Sampaio; Ou
se torne doce e encantada para Catherine, Vi
tória, Iulíet, Gabriel, Lucas. A lista é grande e,

.

caros leitores, aqui encerro dizendo que adoro
e agradeço por me chamar Elyandria embora
nunca tenha encontrado o significado.

LANÇAMENTOS

Examinando os oito tipos afetívosque mais frequentemente , •.

causam" turbulência aos seus n;;eiros, este novo liVro 'de Walter .Amores de alto fISCO

'Riso -terapeuta de larga e}( ��êia e autor oe vá'rfostftülos de '. O"'''ilo''(f'Ji;:;;:�;�,;;��:Z:':'.�'J::;;,.��:/<:''P''_I"�U",, é�

psicología aplicada - é dirJgido aqualquer um. que queira melhor ) )

�
..

.

entendera própria vida' amorosa e as próprias escolhas . .E tarn- / I I \

bém àqueles que quiserem revisar sua vida afetiva com o intuito ;1/ ._;.
de fazer do amor uma experiência positiva. ( .. t�/;;:- ,

'

. O retorno de Tamara'
Neste longa conduzido pelo aclamado Stephen Frears com

sua segurança e talento habituais, após retornar para a pequena'
cidade onde cresceu, com. o objetivo de vender a antiga casa de
sua mãe, a exuberante jornalista Tamara Drewe logo cativa o cora

ção de muitos habitantes do local. Assim, sua presença começaa
afetar a rotina dos moradores, espeCialmente um jovem músico e

um escritor que trai a esposa constantemente.

GLIG DO LEITOR

,._

o Totó estava nas ruas e precisa de um novo lar, contato com Tereza pelo
telefone "3275-4632 ou pelo e-mail terezinhadireito@yahoo�com

Envie sua foto para redacaoêocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (l.eg) (14hO,
l6h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Hop - Rebelde sem Páscoa (Dub) (14h20, l6h30

- todos os dias)
• Como você sabe (Leg) (18h40, 2lh15 - todos
os dias)

•

• Cine Garten 5
• Sobrenatural (Leg) (13h50, l8h50 - todos os
dias)

• Lope (Leg) (16h, 2lh - todos os dias)

• CiDe Garten 6 (3D)
.. Thor (DubH13h40 - todos os dias)
• Thor (Leg) (16h20, 19h, 2lh50- todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Thor (leg) (14h40, l7h, 19h10, 2lh20 - todos
os dias)

-

• Cine Breithaupt 3
,

• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Pânico 4 (leg) (19hl0, 2lh20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (teg)
(13h30, l6hl0, 19h, 2lh40 - todos os dias)
• Cine Mueller 2

.

• Rio (Dub) (13h40, l5h40, l7MO - todos os

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

os dias)

• Cine Mueller 3 (3d) .

• Thor (dub)
(14h15, 16h45, 19h20, 2lh50 -:- todos os dias)

BLUMENAU,
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, l5h20, l7h40, 20h - todos os

dias)
• Rio (Leg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2

� • Velozes e 'Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
, (13h30; 16hl0, l8h40, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3

• Cine Garten 1
�. Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h20, l8h50, 21h - todos os dias)

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

dias)
, • Cine Neumarkt 5

r '

.. Thor (Leg) (14h20, 16h40, 19h20, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Água para elefantes (Leg) (14hl0, 16h50,
19h30, 22h- todos os dias)

....

• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, l6hl0, l8h50, 2lh40 - todos os dias)

.' ..

.

\

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h20, 15h30, 17h40, 19h40 - todos

. os dias)
• A garota da capa vermelha (leg) (22h -todos os

dias)

• Cine Garten 3
• Thor (Leg) (14h, 16h40, 19h10, 2lh30 -Todos
os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO

r

Rita se ofende com a oferta de Regina. Ivan se

. mistura com uma família que estava no mesmo va-

gão e escapa, Francisco chega com Guilherme em

seu prédio e se encontra com Cleber, que o provoca
antes de sair. Ivan pede para a namorada arrumar

suas coisas, pois conseguirá o dinheiro de Betão.
'

Marizete diz à Patrícia que Jose foi demitido e que
Francisco já saiu da prisão. Cacau vai até a casa de
Belmiro e diz que vai morar com ele. Ernesto e Divi

na ouvem um barulho vindo da cozinha. Ele vai até
.

o local e se. depara com Ivan, que cortou a mão ao

. entrar no restaurante.

MORDE E ASSOPRA
Minerva briga com Júlia e ameaça tirá-Ia da es

cavação. Áureo vê Josué entrando em sua casa e vai
,

atrás dele. Júlia avisa a Abner que Minerva preten
de comprar sua fazenda no leilão. Minerva planeja
desmoralizar Júlia e contrata Josué para atrasar sua

pesquisa, Júlia e Abn� jantam com ícaro e Naomi.

Celeste pede para Áureo ajudá-la a provocar ciúmes
em Abner-, Natália tenta seduzir o marido. Minerva
oferece o cargo de diretor do Instituto de Pesqui
sa dos Dinossauros a Tiago em troca do apoio de
Oséas no leilão da fazenda de Abner. Inês procura
Guilherme e ameaça desmascará-lo .

CORÓEL ENCANTADO

Açucena conversa cem Augusto que lhe falâ
sobre sua mãe, rainha Cristina, e sobre o acordo
entre as casas reais de Seráfia. Genaro concorda
em esconder Petrus na sala de projeção do cinema ..

Jesuíno pede para Açucena tomar cuidado com Úr
sula. Felipe levaum buquê de flores para a princesa.
Farid reza para que suas três esposas não se encon

trem. As crianças levam comida para Petrug, Ternu
rinha pede desculpas para Cesária e pede que ela
volte a cozinhar na prefeitura. Augusto apresenta
a princesa para os jornalistas. Açucena se assusta

com as câmeras.

INSENSATO CORAÇÃO
.

Léo é levado pelos bandidos e Marina fica pre
ocupada. Rubens deixa Léo em uma cidade próxima

.

a Florianópolis, Djalma informa aos passageiros so

bre o roubo das joias. Léo descobre o conteúdo do •

DVD e faz uma cópia. Henrique fere Neném e Wah
da fica aterrorizada. A polícia chega no momento em

que Henrique tenta fugir e o atinge. André acorda de
mau-humor e fica irritado ao ver que Leila ainda está
em seu apartamento. Djalma çonta para Marina e

Bibi que Henrique morreu. Beto e Willian veem os
.

dois e Júlio fi.ca furioso ao perceber que eles estão.
falando de Leila.

.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
,
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HORÓSCOPO··
ÁRIES
Hoje, seu bom-humor vai fazer

parte do seu dia. No trabalho,
se você unir o útil ao que gosta de

fazer, conseguirá prestígio. No amor, a

sorte está ao seu lado. Demonstre sua

competência profissional.

Aproveite este dia para cuidar.
de assur'ltos· mais sigilosos.
Seu poder de iniciativa estará \)

em alta graças a Marte. A dois, novos

estímulos vão aquecer sua vida. Faça
uma surpresa aos seus familiares.

�GÊMEOS .

O Seu poder de comunicação es-

tará ainda mais em evidência,
aproveite para ampliar seus horizontes

profissionais. A dois, clima de intimida
de em alta. Dedique;se a atividades que
estimulem o raciocínio.

CÂNCER
9 campo profissional está pro

tegido, . 'dê mais atenção. às
oportunidades que pódem surgir

neste dia. A' dois, uma declaração de

amor pode alegrar à romance. Ativida
des em equipe favorecidas pelos.astros.

Hoje, você perceberá sua vida

com mals nitidez. Setor pro
fissional bem-amparado nesta

. quarta-feira. A dois, interesses em co-

mum vãofortalecer os vínculos. Ótimo
momento para refletir sobre o quer.

Mantenha sua discrição habitu-
i àl neste dia e aproveite para re

fletir' sobre suas limitações. Há
sinais de mudanças positivas em sua

vida amorosa. Atividades que exijam re

colhimento estão favorecidas.

LIBRA'
.

� Trabalhos em equipe coritam

� com boas vibrações astrais.
. Conte com colegas e parceiros
para progredir profissionalmente. No ro

mance, mantenha sua discrição. Deixe
um pouco a individualidade de lado.

.

ESCORPIÃO"
.

.

'

No trabalho, é hora de movimen

tar suas atividades cotidianas. A

dois, seu poder de comunicação
estará em alta, aproveite para ex":

pressa r seus sentimentos ao par. Dê mais

atenção ao seu corpo e seu visual.

SAGITÁRIO
.

Hoje, seu bom-humor e seu

otimismo estarão em alta. Terá
muita energia para desenvol

ver atividades no âmbito profissional. A
dois, o astral está do jeito que você quer.
Mantenha seu 'alto-astral.

CAPRICÓRNIO
É· tempo demudar alguns de

talhes em sua rotina' familiar
.

e doméstica .. No setor afetivo,
os astros indicam uma grande sintonia
entre você e sua alma gêmea. Viagem
ou mudança de casa favorecida.

No trabalho, atividades que esti

mulem o raciocínio tendem a ser

mais favorecidas neste dia. À noi

te, vai querer ficar só, podendo até deixar

o romance em segundo plano. Defenda
sua privacidade.

. PEIXES
Valorize suas atividades profis
sionais, o astral envia ótimas

energias para essa área. No

relacionamento a dois, é tempo trans

formações. Fique de oLho, podem surgir
oportunidades de trabalho.

I � I
•
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William e Kate partiram
c-'

-.

para a lua de mel··
o Príncipe William e·sua mulher, Catherine Midd

leton.ftnalrnente viajaram em lua de mel. O tabloide
britânico Daily Mail divulgou uma nota que diz que
o Duque e a Duquesa de Cambridge viajarão por

.

apenas duas semanas. O destino do casal não foi
confirmado pelo porta-voz do palácio de S1. Jamés,
mas especula-se que eles tenham ido para as Ilhas

. - r
.

de ,Seychelles, no Oceano índico.

. . � ,

Marido deGisele Bündchen
pode voltar ao Brasil·

Após curtir o Carnaval carioca este ano, é possível que
.

Tom Brady, o marido de Gisele Bündchen, volte ao Brasil
ainda esta semana. Segundo a coluna de Bruno Astuto,
do jornal "O Dia", -o jogador .de futebol americano pode
acompanhar a mulher durante o desfile de lingerie que
ela fará nesta quinta-feira emSão Paulo. Tudo depende
do New England Patriots, time em que joga:

DIVIRTA-SE

10 anos
.Joãozinho e sua mãe foram passear, Para isso,

eles precisavam pegar um ônibus. Vendo uma placa
avisando: crianças menores de 10 anos não pagam a

passagem, a mãe cochichou com Joãozinho:
- Joãozinho, se o cobrador perguntar quantos anos

você tem, diga que tem 10 anos, e não onze.
- �sta bem.mamãe - disse Joãozinho .

O cobrador perguntou:
- Quantos anos você tem, menino?
- Dez anos - respondeu Joãozinho.
- E quando vocêfaz onze?
- Quando. e,u descer do ônibus.

Schwarzenneger
se separa,·

apõs25anos
Após 2� anos de casados, Ar

nold Schwarzenegger e Maria Shri
ver anunciaram a separação nesta

segunda-feira. Um porta-voz do ator
e ex-governador da Califórnia emi
tiu um comunicado anuociando a

separação. "Este foi um momento

de transição pessoal e profissio
nalde cada um de nós. Depois de

.

uma grande dose de pensamento,
discussão, reflexão e oração, chega
mos a essa decisão em conjunto",
disse o casal em um comunicado
ao jornal "LA Times". :

Jude Law move .acão
r

.

�

contra tablóide, diz site
O ator Jude Law está movendo uma ação judicial contra o tablóide News

of the World. Segundo ele, teriam grampeado seu telefone e um investigador
contratado pelo veículo estaria analisando suas mensagens de voz. As informa

ções são do site Just Jared. A ex de l.aw, Sienna Miller, já passou pelos mesmos
problemas com o jornal. Ela ganhou a ação, recebeu 10,0 mil libras (cerca de R$
263 mil) de indenização e um pedido de desculpas público.

Claudia Raia rejeita
.

convite da "Playboy"
Claudia Raia foi recentemente sondada pela "Play-

. boy" para mostrar seus muitos atributos na edição de ,

aniversário da revista, em agosto. Mas para a tristeza
dos marmanjos, a atriz disse não. "Tenho um carinho
enorme pelo pessoal da revista, mas já mostrei o que

.

tinha de mostrar, agora .vivo outra fa_se", disse a atriz
ao colunista Bruno Astuto, do jornal "O dia".

SUDOKU

SO.BRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo-épreencherum quadra
-do 9x9 com números de 1
à' 9 sem repE)tir núnieros
em cada linha e cada col
una. Também .não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Luciano Beleti
.

<

, Mario P. da Silva
Mateus Sapli�ski
Natalia EngelharÇl�

.

,Nilza Luiz M. Spickert
Orioval Lindner

-,".

Paóla Gornes

Rafael C.Fernandes

RyánC:Cer�
Va.ndislàu Winreich

" Vft0ria G. Menegali
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inte e quatro anos. No.mês
,

de maio, a empresa têxtil,
Lecimar .faz aniversário.
Tantos anos dentro do mer

cado de confecções são provas da de-
, dícação, empenho e qualidade q�e
iniciou com um pequenomostruário
de peças de fabricação própria e hoje
possui 260 funcíonáríos diretos. "Co-

, meçamos vendendo para São Paulo
e Rio Grande do Sul, hoje vendemos
para o país todo. São 12 mil clientes
em todo o Brasil", afirma Tayse Sch
mitz, responsável pelo setor de de
senvolvimento de produto e marke

ting, filha dos empresários Moacir e
Rosângela Schmitz.

.

,

',Seguindo a evolução da empresa,
atualmente, a Lecimar tem linhas que
.atendem todas as faixas etárias: bebê,
infantil, juvenil, teen e adulto. "Nossos

o CORREIO DO POVO, • Quarta-feira, 11 de maio de 2011

produtos são desenvolvidos através
das tendências internacionais, dire
cionando para o mercado nacional",

, contaTayse. ,

Primando pela qualidade, a em

presa trabalha com fios diferenciados
em suas coleções, tendo assim uma

melhor qualidade em seus produtos.
Sempre almejando atender aqui

lo o que o cliente deseja, o empre
endimento tende só ao crescimento.
Paralelo ao aniversário, a Lecimar

inaugura as novas instalações do.
novo parque fabril, no. bairro João.
Pessoa. Além disso, a inauguração
da nova loja anexa à fábrica com

plementa a comemoração. Valo
rizar o colaborador também é um

ponto importante. A eles, um almo

ço especial foi feito para celebrar as
24'anos de história.

"

lecimar - Marcas
"

Expressiva no setor têxtil, a Lecimar está com todas as li-
nhas renovadas. Trabalhando com duas marcas próprias, as,

, .

VESTINDO GERAÇÕES,

Voltada ao público infantil, ju
venil, teen e. adulto masculino e fe
minino, essas linhas são desenvol
vidas por estilistas que trabalham
com temas diferenciados para as

idades' que a marca atinge. Desta
cam-se pelos- detalhes, .acessórios
modernos e estampas variadas.

Produção feita com dedicação pelos funcionários

coleções seguem um estilo contemporâneo, utilizando deta
lhes diferenciad.os para agregar valor aos produtos.

f' , gj,inÂo;_
�oJo;�i,Q;
by Lecimar Malhas

ALinhaTodo Dia tem por objetivo"
"descomplicar"o conceito de se vestir.
É uma coleção de produtos de fácil

coordenação e que combinam com
,

tudo. Confortável e em total sintonia
com a moda, pode produzir belos
looks com uma simples produção. A,
linha é sucesso absoluto em vendas.

I
�,

VESTINDO GERACOES,

�

'Empresa comemora 24 anos de história

É uma marca destinada aos bebês.

Apresenta os personagens infantis Bito
e Kinha e seus 'bichinhos de estimação It
e Mizi. São peças divertidas, coloridas e

com design arrojado que, além de se iden
tificarem com as crianças, descontraern.
e deixam os pequenos mais à vontade 'na
hora de trocar de roupa. Anovídade é que, '

marca, passou por uma reformulação, pois
com o passar dos anos, precisou ser atua

lizada e remodelada de acordo com o. que
o mercado vinha"solicitando, com perso- .

nagens que tivessem vida, fossem mais

alegres e modernos, Jazendo com que as

crianças se identífiquem com os novos per
sonagens. Com esta mudança a Lecimar

.. deseja que a nova Bitokínha seja reconhe
cida como umamarcamoderna no merca

, do em que atua.A empresa vai desenvolver
a cada coleção umahistória diferente e lan

çar novos materiais de ponto de vendas. O ,

. intuito é que os lojistas façam a divulgação
dos novos,personagens, para agregar valor
amarca e mostrar aos, consumidores que a

Bitokinha oferece produtos' de qualidade,
� • além de transmitirem as crianças úmmun-

_ . � _. :.. . .... ,. _ , . , .... , NQV� ',pj� c.Qffi�pc;léJ .Ij�.��. �.�çir:t:'�� ... .: .... , .. , ... ,
I : '

I
, , " "do Júdíco defantasía eemoções; , ,. ".", . __ .. ', _ ... � ... __ Processo de.embalagem da Ledrnar.• .

Malha de qualidade na produção das peças da marca
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Na área

Henrique
Porto

Olympya
EJ

Correio do Povo mostrou que é um patrocinador pé
quente. Mal começou a patrocinar a Associação Despor
tiva Olympya e a e�uipe conquistou umtít�l?: o.turno �o
Campeonato Catannense de Futebol Femíníno, Mas nao

pensem que foi fácil. Pelo contrário, foi heroíco. O 'time de meni
nas' saiu perdendo para o Avaí e só alcançou a virada nos acrés-

.

cimos da segunda etapa. Samantha, com passagem pela seleção
brasileira de futsal, marcou dois golaços que você pode conferir
ver no blog 'Na Área', no site do OCP.

Futebol
I A bola rolou - e até mesmo quicou - nos campos da região no

fim de semana. NO Varzeano de .Iaraguá do Sul, Jogos difíceis e

placares apertados. Em Guaramirim,.o Cruzeiro segue .absoluto
na Primeira Divisão, enquanto o 'meu' Couve-Flor está perto de
subir. No Citadino, as equipes ainda se ressentem da falta de en-

. trosamento e - como reflexo - 'apenas' 2,75' gols foram marcados
na rodada inaugural. Já nos Seniores, oVitória é o primeiro semi

finalista, restando duas rodadas para o término da primeira fase.

Futsal
Na noite de sábado, 14,'

os torcedores de região 'terão
a .oportunídade de acompa
nhar as duas equipes de fut
sal adulto da ADj em ação. As
meninas encaram . Female /

Chapecó, pelas quartas de fi
nal da Liga Futsal, enquanto
os rapazes enfrentam a Cha-

.

pecoense, pelo Catarinense..
Os jogos acontecem na Arena

Jaraguá, a partir das 1,8h, com
entrada gratuita.. ,

Na rede
Mas uma equipe da região,

caiu na rede. Depois do Couve- .

Flor, de Guaramirim (couve
florfc.corn.br /@couveflorfc),

'

chegou' a vez do jaraguaense
Corínthians ter seu site ofi
cial e Twitter (corinthiansjara
guasc.com/@jaraguasc). Seria
interessante se 'outras equipes
também apostassem na intera
tividade com o torcedor..

wo
WO é a abreviação de "walk .

over", ou sejÇl,' "passar por
cima". No futebol, é sinônimo
de dor de cabeça e vem ator

mentando o andamento do

. Campeonato Jaraguaense de
Seniores, por interferir na clas
sificação e' na artilharia-Pera
resolver este problema, a LJaF
promete medidas enérgicas
nos próximos dias.

Aniversários
Na semana passada dei':

xei 'escapar' dois importantes
aniversários, ambos no dia 4.

A ADHJ (Associação Desporti- ..
va de' Handebol Jaraguaense)

.

completou sua primeira déca -

.

da de vida, enquanto a Ajinc
(Associação Iaraguaense de In
centivadores da Natação Com

petitivá) comemorou seu déci
mo segundo aniversário;

--Jl.--...L 'FE . I

Equipe jaraguaense'
arrancaum empate
Timesurpreende ao conseguir um IxI em Chapecó

\

JARAGUÁ .00 SUL modificado, sabíamos que encon
traríamosdíficuldades nesse reiní- .

cio, Mas já evoluímosmuito, prova
, disso foi esse empate com q forte
time de Chapecó. Isso mostrou

, que podemos surpreender as cha-
,

pecoenses na Líga" avaliou.'Além
de Chapecó no sábado, a €quipe
jogou também com Kindermann,
de 'Caçador, na sexta-feira, e per
deu por 7x1, pelo Campeonato
Catarinense, Os gols jaraguaenses
foram anotadosporTééfa e Preta.

A partida contra as atuais cam-

peãs da Liga será no sábado, 14, às
18h, naArena Iaraguã, com entra

da 'gratuita. Para o duelo, a equipe
jaraguaense intensificou ostreina
mentos, já que é importante ven-

,

A equipe de futsal feminino
adulto 'AUJ/Grameyer/
Postos. Mime/Ffv1E voltou
do Oeste com um bom
resultado. '

smeninas empataram em

Ix1 comaFemale/Chape
---- có, atual tricampeãdaLiga

utsal e bicampeã mun-

dial, e adversária das quartas de .

.

final da-Liga Futsal. O técnico Vitor
Alexandre comemorou o resultado
e'declarou que o empate mostra 'ii

�

.

evolução do time na temporada.
"Por ter um plantel bastante

Esporte
� 17

cer em .casa para ter'a vantagem,
do empate na volta, que será no

outro sábado, .21, às 18h, no Giná
sio Plínio Arlindo de Nês, No final
dos dois confrontos, a equipe 'que
somar a maior pontuação estará
classificada para a decisão.

, Em caso de empate em pontos,
será . realizada uma prorrogação
de dez minutos (dois tempos de

.

· cinco). Persistindoa igualdade a

decisão da vaga será nos pênaltís.
· Já a próxima rodada do Catarinen
'se, que seria nesse fim de semana
contra AESC/Araranguá e Unesc/

Criciúma, será remarcada.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.b�

DIVUlGAÇÃO/C8FS

Jééh marcou o gol de Jaraguá no empatefora de casa com às atuais bicampeãs mundiais de futsal feminino
,"

. "

TAÇA ALFREDO JOSÉ DE BORBA COMEÇA NO DIA 29 DE MAIO
..

Barra Velha reativa campeonato
A partir do dia 29 de maío. as'

. redes vão voltar a balançar em

Barra Velha. A FME (Fundação
Municipal de Esportes) depois de
sete anos sem futebol de campo
na cidade volta a promovera Taça
"Alfredo José de Borba". Ao todo,
12 equipes.vão participar da com
petição, quê 'irá acontecer em três

campos: em Medeiros, Itajuba e

no,Rio Novo. Durante os três me
ses do�amPeonato, os jogos; serão

aos domingos à tarde. As chaves e
'

tabelas de jogos, serão definidas no
congresso promovido pela FME,
dia 18, no ginásio Alfredo José de

Borba, àS,19h30.,
Para o prefeito Sarnir Mattar, a

, previsão é de que os jogos atraíam
os' torcedores e as equipes apre
sentem um bom nível técnico. Os

. campeões serão contemplados
com troféus, medalhas, além de

premiações em dinheiro. A taça

"Alfredo José Borba" recebeu esse

nome para homenagear um dos
.

_grincipais desportistas. barra
velhenses dos anos 70. Nascido

·

em 25 de março de 1962, Borba
era-um apaixonado por esportes,
principalmente a natação e o fu
tebol.

.

O atleta', conhecido como

um. dos melhores jogadores de
futsal da região, faleceu' aos . 21

anos, vítima de trágico acidente de
moto na BR-101. lAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Santos inicia duelo comOnce das
Peixe joga na Colômbia cheio de obstáculos corno desgaste físico e emocional dos atletas

•

DA REDAÇÃO
O único clube brasileiro
que restou na

·

Libertadores vai ser
·

colocado'à prova hoje'
·

contra Once Caldas,
as 21h50, no estádio
Palcgrande, em Manizales,
na Colômbia.

S·
e o time voltar com um em-

• patê já aumentará as chan
ces de passar às semifinais.
porquebastaráavitória sim':'

ples, em casa, na quarta da próxima
semana para ficar com a vaga. Os

· obstáculos não são poucos.Omaior
deles é o desgaste físico e emocional

· dos jogadores envolvidos em segui-
· das decisões da principal compe
tição sul-americana e nas finais do

Campeonato Paulista, passando
pela qualidade do adversário que
eliminou o Cruzeiro, até então.
considerado o melhor time do'
país, emMinas Gerais.

Também pesà a ausência de

Paulo Henrique Ganso, em razão
dalesão muscular na coxa direi
ta. Sem contar que a altitude'de
2.150 metros pode ajudar os co-
lombianos. Só quando o jogo co

meçar será possível saber como
o time do Santos se comportará
diante de tanta pressão e se está

pronto para chegar ao título.
Muricy vai armar o time para

.

jogar defensivamente. Os laterais
Ionathan e Léo (ou Alex Sandro)
terão' ordem expressa para pri
meiro defender, raramente sain
do para o ataque e, mesmo assim,
alternadamente. Embora julgue

.

Arouca um jogador eficiente na

função de primeiro volante e com

qualidade na saída da bola da de-

.

fesa para o ataque, para o tipo de
confronto desta quartaMuricy até .

prefere Adriano, pormarcar mais
forte. A tendência é que também
Danilo e Elano se posicionem
mais atrás' para tirar os espaços
dos atacantes e meias colombia
.nos, É o novo Santos, moldado
porMuricy para jogar o' futebol de
resultado, deixando a arte para os

repentes do garoto Neymar,

. DIVULGAÇÃO SANTOS FC

Gansó sofreu uma

lesão muscular na coxa
direita e ficará fora por

. seis se.manas

JOGOS PELO BRASIL

• COPA.DO BRASIL
...

-HOJE
21h50 - Palmeiras x Coritiba
21h50 - Ceará x Flamengo
AMANHÃ
19h30 - Vasco x Atlético-PR

•

21h50 - Avaí x São Paulo

• TAÇA UBERTADORES
- HOJE
21h50 - Once caldas x Santos' -

- QUARTA-FEIRA (18/5)
22h - Santos x Once caldas'

PALMEIRAS PRECISA DE UM MILAGRE PARA PASSAR DE FASE DIVULGAÇÃO CBFS

I Fia tenta reverter vantagem .

,DIVULGAÇAO VIPCOM.M
O Flamengo terá que reverter

a vantagem obtida pelo Ceará no

primeiro jogo das quartas de final
da Copa do Brasil, mas nem por
isso Vanderlei Luxemburgo' quer.

.

·
ver uma equipe afobada em cam

po, nessa quarta-feira, às 2lh50,
em Fortaleza, no Estádio Presi
denteVargas, que estará lotàdo .

.

Mas fazerUm gol no início pode
.

deixar o adversário pressionado, de
acordo com o técnico. "O Flamengo
tem 90 minutos. Temos que traba
lhar e buscar as situações. O Ceará
vai marcarmuito bem. Mas um gol
vaimudar bastante coisa', afirmou.
No Rio, o Ceará derrotou o Fla por
2xl, o que obriga o time carioca a

conseguir um triunfo por dois gols
de diferença ou um, desde quemar-
que aomenos três gols.'

<,

Já o Palmeiras,. que vive uma

crise sem precedentes, joga em

casa contra o Coritiba, hoje, às

2ll}:50, no Pacaembu. Q time, que
foi derrotado de forma vexatória

por 6xO no jogo de ida, em Curiti- sàr para a próxima fase, Felipão
ba, precisa marcar sete gols para

.

disse que não ficará contente com
se classificar e seis para levar a apenas uma .vítória. para ele, só a

.

disputa da vaga aos pênaltis. classificação importa. Por isso, o

Apesar da-dificuldade para pas .. · . - técnico explica que, para irmais ao

,

1

Colégio Evangélico bateu time da Amazônia por 2xl ontem à tarde

Sub-17 estreia com vitória
na 58 laca. Brasil� de Clubes.

. �
.

dois grupos e os dois melhores
de 'cada passam para as semi
finais que serão disputadas em

partida única. No fim de semana
.

a equipe Jogou pelo Campeona-
.

to Estadual-e não decepcionou:
venceuAdesc/Schroeder por 7x2
e Helio Moritz/Lages por 6xl.

A equipe sub-H também

participou do Estadual e ganhou
seus. três jogos. Massacrou Es- '

trela Batistense/São João Batista
por 22xO, goleou Tuper/São Ben
to do Sul por 10xO e venceu Colé

gio São Bento/Criciúma por 5x3.

'A .equipe sub- 17 . de futsal
masculino estreou com vitória
na 5a Taça Brasil de Clubes, que
acontece no' Rio de. Janeiro (RJ) ..

O Colégio Evangélico Jaraguá/
PME bateu o Recanto, da Ama
zônia por' 2xl, em tarde inspi
rada de Felipe.. que marcou os

dois tentosjaraguaenses, O time
amazonense anotou com Rafa

ataque, precisará de mais jogadores el. Hoje é a vez dos comandados

para fazer a coberturada defesa, por .

de Augustinho Ferrari encarar o
isso escalou três volantes. Em caso Bembem, do Paraná, pela segun
de gol do Coritiba, o Palmeiras pre- da rodada do Grupo B.
cisará de oito gols parase classificar. A competição,é dividida em

-

Léo Moura volta ao time depois de se recuperar de lesão no joelho
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1,.E8 ENTE SSASSI

Envolvido e.ID crime é preso
Justiça acatou pedido de prisão preventiva deAlexMaia ontem à noite. Ele já está no presídio
'A Justiça decretou/ontem,
nó início da noite, a prisão
preventiva de Alex Maia, I

de 18 anos.
..

--e e outros dois menores

de 17 anos confessaram ter

espancado e esfaqueado o

.

dolescente Rafael Sant'Ana,
de i8 anos, que não resistiu aos feri
mentos e morreu poucas horas de

pois de ser' agredido.O crime acon
teceu no último sábado, em frente
à boate Chope Club, localizada às

margens da BR-280, no bairro Água
Verde, e teria sido cometido porque
a vítima ficou na festa com a namo

rada de urn dos envolvidos.
Câmeras de monitoramen

to registraram o espancamento e

mostram cinco jovens agredindo
a vítima. Na segunda-feira, 9, dois
menores já haviam sido reconheci- .

dos e apreendidos pela polícia Um
. terceiro menor foi liberado porque '

não participou do espancamento e

urn quarto está foragido. Omaior de
idade, AlexMaia, foi detido ontem e,

teve a prisão preventiva decretada
, no início da noite. Um dosmenores

FamOia ·residia
·na cidade há'.
cinco meses

"�o
.

'.

.
Eles não demonstram

arrependimento. São pessoas
que devem ser retiradas

.

do convívio social.
. DELEGADO DAVIDQUEIROZ DE SOUZA,
REFERINDO-SE AOS AUTORES DO CRIME

"�o
I -, , f f ,' .. f .,

. será encamínhado hoje a um CIP

(Centro de Internação Provisória)
em Caçador e o outro aguarda vaga
para ser .intemadc em urn CIP de

Ioinville ouFlorianópolis
, O delegado David Queiroz" de

Souza, responsável pelo caso, in
.

formou que os menores ficarão
nos centros por, no máximo, três
anos, enquanto o maior de idade
deverá ser enquadrado por homi
cídio qualificado, que tem pena de
12 a 30 anos de detenção, Segun
do o delegado, urn dos envolvidos

completa 18 anos hoje, mas. ainda
era menor quando o assassinato
foi cometido e por isso não pode
ser preso. "Eles não' se mostram

arrependídos.Bm 12 anos de polí
cia -aindafico chocado com essas

coisas", comentou Queiroz, emen
dando que' os jovens haviam inge
rido grande quantidade de bebida
alcoólica na noite do crime. Se-

gundo ele, tanto a família de Rafa
el quanto a dos jovens agressores
estão arrasadas, choram multo e
dizem querer justiça. f

• Bisângela' pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUOHE

Oueiroz informou que a polída está 'à procura de um quarto envolvido no crime, que ainda está foragido'

-'

Onibus de turismo é'
assatado na SG-413' :

-VIOLÊNCIA
..Homem é assaltado, por. travestis

Ontem à noite, por volta dás -20h, um homem de 21 anos foi as
saltado por três travestis na rua Tufie Mahfud, no Centro. Segundo
depoimento da vítima à polícia, ele estava no local à esperada esposa
quando umtravesti apareceu na janela do seu carro com uma faca na

, mão, enquanto outros dois davam cobertura. Foram levados R$ 85Ú,
mas até agora ninguém foi preso.

,.
I' " ,

lsalr Maser

Diretor Presidente

.

Por volta das 21h·de segurtda- ,

via lateral da rodovia SC-474, pró
feira, um ônibus da empresa IDO xima à localidade de Massarandu
Turismo foi assaltado na SC-413, binha, onde o dinheiro dos passa
em'Massaranduba, O veículo, com geiros foi roubado. �Em seguida, os

. 21 passageiros a bordo, vinha, do assaltantes obrigaram as vítimas a

município de Indaial com destino ,entrar no compartimento de baga
à cidade de São Paulo. gens do ônibus, dizendo 'que não sa-

Rafael trabalhava como aju -

' O assalto aconteceu quando o ,ÍSSempois estariam sendo vigiadas.
dante de pedreiro, .era o caçula ônibusparouparaapanharum.pas-· ' Os passageiros ficaram no local

de seis filhos e a sua família sageiro às margens da rodovía.e foi . cerca de 1h30, quando. resolveram
havia se mudado dé Foz do . rendido portrês pessoas encapu- , saíreacíonaraPolíciaMilitat Os va

Iguaçu (PR) para Iaragua do -zadas - dois homens e urnamulher lores levados pelos assaltantes não

SuL há cerca de cinco meses.
- armados com faca e uma arma . foram divulgados e até o final da

Segundo o delegado David de cano curto (revólver ou pistola). tarde de ontemaindanão havia sido

Queiroz, um irmão da vítima Após anunciarem o assalto, os la- registrado boletim de ocorrência do

disse que haviam saídode Foz drõesfizerarncomqueomotorista assalto. O veículo foi retirado ontem

do Iguaçu porque à cidade, era levasse o ônibus até uma pequena do localpelaempresade turismo.
muito violenta. Os pais do ado
lescente moram naVila Rau.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 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°: 76/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇ-OS
• OBJETO: ,FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE VAZÃO 'VOLUMÉ;;

.

TRICO PARA 'BIOGÃS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ES-
GOTO _

• RÊTIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/05/2011 das 8:00 hàs
11:30 e das 13:06 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 31-/05/2011 14:00 horas

, O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA- "

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC': Site: www..

samaejs.com.br: Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047- 2106-9100 .

,"
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Mário Sérgio CorteUa
Filósofo, Mestre e Doutor em Educação.
Palestra: Vida Profissional na Vida Pessoal:

A Urgente Harmonia entre o Essencial
e o Fundamental.

Marc Alexander

�
PAlfSTRAlflE
IIfTEJlMACIOM'Al
'-!:./

Gestor Global de Inovação da Intel Capital.
Palestra: Intel - Da Inteligência à Inovação.

Palestra:

ÍJsuáríos ÇlU Depender"fies?
O Impacto das Tecnologias
em Nossas Vidas.

Sherry Turkle
Pesquisadorá e Professora de Sociologia

do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Doutora em Psicologia da Personalidade

pela Universidade de Harvard:Painel Economia e Negócios
; Brasil.x China:
A Visão da Nova Relação
Comercial Bilateral

A�iex A.m�a
Fundador do Restaurante D.O.M., Chefe de Cozinha.

Pal�stra: A Receita de Gestão do Melhor Chefe
,

da América Latina,
Henrique MeireUesParticipação Especial:

Miriam leitão
Jornalista, Apresentadora e Comentarista de Economia.

Ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

Tema:

liconomia e Negócios,

Ricardo Guimarães
CEO e Fundador. da Thymus Branding.
Palestra: Branding: Criação de Valor em

.

Cenários Turbulentos.

Luiz Augusto C�stro Neves
Embaixador do Brasil na China de 2004 a 2008 e'no
Japão de 2008 a 2010, Professor do Instituto de economia
da Universidade Federai dó Rio de Janeiro,

.

,Albert Fish.ow ' Palestra:

O Novo Brasil.

Roberto MUani
Vice-Presidente da Comexport e Diretor Fundador do
Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). Económista, Brasíílànista, Professor Emérito

da Universidade Oolumbia, de Nova York.Roberto lima
Presidente e CEO da Vivo.

Palestra.: Estratégias Criativas de Sustentabílidade.

A.ntôr�io Bal'rol de Cast�'o,
!:x-Presidente do BNDES e Consultor Editorial do
Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Patrocínio I Apolo Oficial 1 Apoio
I

Apoio de Mfdia Comunlcaçác
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1 Organização Realização e Promoção

I I da Feira Organização
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Preço com
nota fiscal
de fábrica

• Direção Àidróulico
• li!11pqdor, la.opor e desernboçcdor do vidro traseiro
• �C/tol'móscqro n�gro

.

Rodos Ciro ., 5 '. .

Promoções vàlidas até 1410512011 para veiculas em estoque na Caraguâ Frete Incluso. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, eéo. SU11C4, com, preço promocional à �jstgla partirde RS26.990,OO. Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas. ano modelo 10111.
� . .

c6d. 5Z31R4. com preço promocional ã vista a partir de RS 30.990,00 Voyage 1.0 Total Flex, 4'portas, ano modelo.10111, cód. 5U21C4, com preço promocional à 'lista a partir de RS29.490,OO. Novo SpaceFox 1.62010/1011 Total Flex com preço promocional a

vista a partir de R$42.990,OO Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Exceto para NovoGol e Voyage. CET para esta operação: 15,6�..fJ 8.8, IOF e cadastro Inclusos nos cálculos das prestações e nosCETs. Despesas de Gravame e Despesas

de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos-cálculos das prestações e do CET. Crédito sujeito B. aprovação. SAC: 0800 770 1926. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br
-

' Caraguá Auto Elite
, A escolha perfeita

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 47 32�4 6000 -
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