
Com prazo apertado para
. cumprir as promessas de
cainpanlia, goveFno anunciai.
asfaltamento de oito ruas e

abre licitação para recuperar
as principais vias da cidade.

Página6

AMAGIA DOS LIVROS

As superstições
daSexta-feira 13·

Equipe de O Correio do Povo
foi às ruas saber o que mais
assustaos jaraguaenses na
data, que é lembrada hoje.
Conheça também a origem

deste dia e algumas crendices
para não atrair "azar",

Página lO

blush.
A revista da mulher inteligente!

EDUARDO MONTECINO

...

Mesmo com o avanço das tecnologias, consumidores não resistem ao encanto dos livros. Na Biblioteca Pública Rui Barbosa, cerca de 150 usuários são atendidos

diariamente, sendo que a maior parte dos visitantes procura por livros de literatura para o lazer. Proprietário de uma livraria da cidade, Tiago Piccinini (foto), afirma
que cerca de 500 obras são vendidas todos os meses e acredita que as páginas impressas não serão substituídas tão cedo pelo formato digital. Página 5

PREVENÇÃO
Defesa Civil faz balanco
dos trabalhos reallzados

S ÚD
Mais tempo para receber
imunização contra a gripe
Ministério da Saúde prorrogou até a próxima sexta-feira,
20, a campanha nacional de vacinação. Em Jaraguá do
Sul, apenas 62% do público alvo, de 16.993 pessoas,
havia recebido a dose até ontem. Página 11

AS SINATO
Garota de 17 anos presta
depoimento na delegacia
Suposta pivô da briga que terminou na morte

de Rafael Sant'Ana negou conhecer agressores
do rapaz. Inquérito policial deve ser finalizado
na próxima quinta-feira, 19. Página 19

Segundo o secretário JairAlquini, entre as ações
realizadas desde as enxurradas de janeiro estão
35 mil atendimento de FGTS, desassoreamentos
de rios e limpeza de pontes. Página 9

PROMÓÇAoDE
J Q E �S

E TRE o (UMA DA ESTAÇÃO
NOMELHORWGAR!

CID�.,,,,,
HAVA
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o História

1
Sancão da lei áurea e

�

abolição da escravatura
Aprincesa imperialdo Brasil, Isabel, atu

ando como regente enquanto o imperador
Dom Pedro II estava na Europa, sanciona o

projeto de lei do senador eministro daAgri
cultura Rodrigo Augusto da Silva, abolindo
a escravidão no país. A Lei Áurea, entran
do em vigor no dia 13 de maio de 1888, era
composta por apenas dois artigos: "É decla
rada extintadesde a data desta lei a escravi
dão no Brasil", e_"Revogam-se as disposições
em contrário".

O Brasil foi o último país das Américas
a abolir a escravidão. Embora extinguis
se de imediato a escravatura, não havia
dentro da lei qualquer determinação ou

garantia para a integração dos escravos li
bertos na sociedade. Sem educação e sem

posses, milhares de ex-escravos foram dei
xados à própria sorte.

Devido ao fim do trabalho escravo, os

proprietários rurais brasileiros tiveram de
buscar fora do país a mão-de-obra para
manter a produção, levando a urna nova

onda de imigração no país, oriunda prima
riamente da Itália e daAlemanha. Sem inde

nização, os proprietários de escravos sevira
ram contra amonarquia, e prestando apoio
ao Marechal Deodoro da Fonseca, levando
à queda do Império do Brasil e a declaração
da República.

Antes de ser motivada pelos direitos da

população negra, a abolição foi movida por
urna série de questões econômicas. Traba
lhadores imigrantes assalariados represen
tavam urn custo menor do que a posse de
urn escravo e a Inglaterra, buscando ampliar
seumercado no Brasil, fez pressão diplomá- �'

tica e financeira para a abolição.
.. ,',
""

,
,""','
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Suicídio coletivo
/

Na edição de 12 de maio de
1979, o jornal O Correio do Povo

o

noticiava o início da remoção
dos corpos de 547 membros da
seita "Templo do Povo", na em
Jonestown, na Guiana. Os 927
integrantes da seita cometeram
suicídio em novembro de
1978, amando do seu líder, o
reverendo Iim Jones.

.

(,
1'ro'
t,
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Papa sobre tentativa
o de assassinato

Em 13 demaio de 1981, na praça de São

Pedro, no Vaticano, o franco atirador turco

MehmetAliAgca abre fogo contraoPapaJoão
Paulo II, atingindo o pontífice quatro vezes,
antes de ser detido pelo chefe de segurança·
doVaticano, Camillo Cibin, e vários turistas.

Amotivação de Agca permanece desco
nhecida. Desde sua prisão, o atirador mu
dou sua história várias vezes - já alegou ser

urn agente da KGB, de urn grupo naciona
lista Búlgaro, estar agindo contra "0 capita
lismo personificado no Papa", e pertencer a
urna organizaçãomarxista palestina. _

Agca foi condenado à prisão perpétua
em 1981, mas foi liberado em 2000, a pedi
do do Papa, extraditado para a Turquia, foi
preso pelo assassinato do jornalista de es

querda Abdi Ípekci, morto em 1979, e está
em liberdade desde janeiro de 2010.

Ferido gravemente, João Paulo II per
deu quase 75% do sangue, e passou por
cinco horas de cirurgia após o ataque.
Apesar de ter tentado matá-lo, Agca tor

nou-se amigo do Papa.

FOTOS DIVULGAÇÃO

o local do ataque contra o Papa João Paulo II encontra-se marcado
por essa pequena tabuleta. Na prisão, Agca desenvolveu uma forte
amizade com o pontífice, que lhe concedeu o perdão em 2000

PELO MUNDO

19

°Sangue, suor e lágrimas
O primeiroministro inglêsWinston

Churchill faz seu primeiro discurso à
casa Comum do parlamento inglês no
dia 13 de maio de 1940, três dias após
a posse. A caminho da guerra contra a

Alemanha, Churchill resumiu aos par
lamentares a situação do país. "Não te
nho nada a oferecer a não ser sangue,
suor e lágrimas" declarou.

1 8

Teste nuclearViolência em São Paulo
No final da noite de 12 de maio de

2006, membros da facção criminosa
Primeiro Comando da Capital (PCC)
iniciam uma série de ataques contra

forças de segurança e alvos civis na ca
pital paulista, juntamente com revol
tas em 73 presídios paulistas. Entre os

dias 12 e 17 de maio, os atentados do
'PCC deixaram 128 mortos e 59 feridos.

O governo indiano faz dois testes

nucleares em Pokhran, no oeste do país.
No dia anterior, outras três detonações
foram feitas no local. Emmeio a tensões
bélicas com o Paquistão, devido à pro
víncia da Kashemira, a Índia sofre duras

sanções econômicas do Japão 'e dos Es
tados Unidos, e leva o Paquistão a reati -

.

var seu programa nuclear bélico.

Computador Z3
Revelado ao público porKonradZuse em 1941, o

computadorZ3 foi o primeiro sistema de computação
_ completamente
automático e programável,
O aparato foi destruído em]

o
o I

1943, durante urn ataque lO
!li

aéreo contraBerlim, e �

era usado paracaleular a _ ·-õ: ;

�����dÓS��_
•

:�_

ESPORTE CLUBE BRASIL
'

,
�

.. Fundado em 15 de Novembro de 1939, o atual ClubeAtlético Baependi íníciou suas atividades em um

campo na atualAvenidaMarechal Deodoro da Fonseca, que usaram até 1942. Em 1943, trocou o nome

t: paraAssociaçãoAtléticaBrasil, e alugavam para eventosum prédio naAvenidaGetúlioVargas, onde
antes era o Fórum de Jaraguá. Praticavam, além de futebol, xadrez e tênis demesa. Em 1944, sendo

,

proibido o uso de Nação e Brasil no nome de sociedades esportivas, assumiu o nome deAssociação
AtléticaBaependi, emhomenagem a urn dos navios brasileiros atacados pelaAlemanha. Namesma
época, passam apraticàr tênis e ginástica. Em 1947;se funde com o Clube Jaraguaense, e assume o

"

nomeatualde ClubeAtléticoBaepeIldi, usando asede da antiga SociedadeAtiradores IaragUá.
,.' 'li ..

"

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

'EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2011

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
.

TIPO: menor preço POR ITEM

o'OBJETO: ° presente Edital consiste na de (01) um guindaste veicular, novo,
.' �ano de fabricação 2011, conforme especificações descritas no Anexo I do
" �oEdital.
iIl.

REGIMENTO: lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
o

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9 horas
do dia 25 de maio 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1,111, bairro: Barra do Rio
Molha.
° CREDENCIAMENTO, abertura dos envelopes e disputa de lances serão
às 9:15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
eO Contratos.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 64.450,00 (sessenta e qua
tro mil quatrocentos e cinquenta reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou

via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 02 de maio 2011

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

Coordenadora do Frohab
, lo..,
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EOrTORIAL

Diversidade
A tentativa da Comissão de Direitos

Humanos do Senado de retomar o de
bate e a apreciação do projeto de lei da
Câmara que criminaliza a homofobia
acabou em barraco ontem. Defenso-

.

.

ra do projeto, a senadora Marinor Brito·
perdeu a paciência com o

deputado Jair Bolsonaro,
quando o parlamentar exi
bia um panfleto acusando
o governo de estimular
a homossexualidade em

escolas de primeiro grau.
Por pouco, o bate-boca
não evoluiu para agressão.

Não é difícil entender
a atitude do deputado.
Conhecido por suas frases
de cunho preconceituo
so, Bolsonaro certamente

teme ser preso após a aprovação da lei.
Ele já responde a uma representação no
Conselho de Ética da Câmara pela acu

sação de prática de racismo e homofobia

por declarações a um programa de tele
visão, em resposta a uma pergunta feita
pela cantora Preta Gil.

o projeto acabou sendo tirado de

pauta pela relatora Marta Suplicy, que
propôs maior debate sobre a proposta,
que gerou polêmica entre defensores e

críticos. No entanto, pelo clima pesado
na sessão da CDH é possível perceber

como será difícil o Con-

" gresso Nacional avançar
na aprovação de direitos
em relação aos homosse

xuais, mesmo depois da
decisão do STF (Supremo
Tribunal Federa1) que re

conheceu a união estável
entre pessoas do mesmo

sexo.

Tal situação mostra o

quanto precisamos evo

luir para combater a dis

criminação e construir
uma sociedade onde as pessoas serão

julgadas pelo seu caráter e ações, e não
pela cor da pele, religião, classe social ou
orientação' sexual. Em um mundo com

tanta diversidade, amaior prova de igno
rância é viver sem aceitar que todos nós
somos diferentes.

."

PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
RomeoPiazera

Júnior, advogado
VictorDanich,
sociólogo

RaphaelRocha Lopes,
presidente.daOAB.

CristianoMahfuclWatzlco,
estudante deDin!ito

A força do jovem empreendedor
"-anta Catarina, e de maneira es

.....pecial Jaraguá do Sul, vivenciam
momento muito importante para

....-0 associativismo. A posse de repre
sentantes do nosso Estado na nova dire
toria da Conaje (Confederação Nacional
dos Jovens Empreendedores) é uma de

monstração do espaço que esse segmento
conquistou como resultado
do trabalho realizado nas

Associações Empresariais.
No movimento nacio

nal, destaque para a parti
cipação do coordenador do
Núcleo de Jovens Empre
endedores da Acijs/Apevi, .

Tiago Coelho, que passa a

responder pela organização
do Feirão do Imposto em

todo o Brasil. Trata-se de
um projeto que nasceu em

Santa Catarina em 2003 por
iniciativa do núcleo jovem
da Associação Empresarial
de Joinville, ganhando visi
bilidade nacional com belo
trabalho de conscientização sobre o quanto
a sociedade contribui para a geração de ri

quezas por meio dos impostos que paga ao
governo. O Feirão também tem o intuito de
cobrar do poder público na aplicação ade

quada dos recursos em obras e, também, a
redução da carga tributária como forma de
estimular o crescimento da economia.

Mas o Feirão do Imposto não é a única
maneira' 'que 'OS' jovens encontraram 'para

.

mostrar a sua capacidade de articulação.
Outros dois projetos que deverão ganhar
dimensão nacional são o de educação em-

. preendedora e o de formação de jovens
lideranças por meio de mentores que re

passam suas experiências aos participan
tes. Esses programas envolvem eventos

como palestras e seminários tratando de
.

questões do dia-a-dia das

empresas, ações de respon
sabilidade social e de educa

ção, como formade orientar
as pessoas desde cedo para
o cuidado como orçamento
familiar e no incentivo ao

empreendedorismo.
O grupo formado pelos

catarinenses no Conaje é
formado ainda por Gui
lherme Vogel, atuando na

coordenação Sul, e Marce
lo Noronha, vice-presiden
te regional Norte do Cejesc,
que' ficará responsável pela
coordenação do programa
Café Político Nacional, que

propõe encontros com autoridades políticas
nacionais para busca do diálogo em tomo

de temas importantes da agenda nacional,
. como carga tributária, educação, infraestru
tura e capacitação, entre outros assuntos.:

Parabéns a essas lideranças, que seja o
incentivo para que mais jovens; empreen
dedores ounão, participemopinando e con
tribuindo paraa construção deum país com

. qualídadedevida e sustentabilídade,

"

"
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Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936

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

A Direção

DOLErTOR

Meu desabafo
esses últimos dias, nós do Parti
do dos Trabalhadores, estamos

passando por verdadeiras provas
de fogo, eu às vezes me pergunto

de que lado a justiça está?

Sim, eu pergunto por que às vezes a

Justiça, dá a entender que nós somos os

.bandidos e eles os mocinhos! Será que
estamos cometendo algum crime em de
nunciar? Será que fazer um trabalho para
a comunidade é crime?

Desculpem-me, mas se realmente as

coisas são como o prefeito Nilson Bylaar
dt disse, que ele não consegue fazer Gua
ramirim crescer porque a oposição não

deixa, então que se acabem as Câmaras
de Vereadores. Para que termos vereado
res se eles, que são pessoas eleitas para
fiscalizar a prefeitura, não podem de

nunciar, não podem trabalhar? Para que
um vereador vai deixar sua família, para
trabalhar para uma sociedade feita de al

guns para alguns?
Sou uma mulher de 33 anos de traba

lho
_
de faccionista, sou mãe, presidente

do PT de Guaramirim e da APP da Escola
Lauro Zimmermann. Tenho uma filha de
17 anos, um bebê de dois anos, um ma

rido maravilhoso, sou uma pessoa evan

gélica, trabalho cedo e a noite saio para
resolver os problemas do PT, da APp, de
mãe, de esposa e não penso em pa_rar,
meu sonho é fazer uma faculdade de Ci
ências Políticas. Hoje estudo no Ceja, cur
sando o ensino fundamental. E aí, qual é
o meu crime? Onde estou errando?

. Muito me entristece ligar uma emis
sora de rádio e ouvir o comentarista dizer

que o PT é isso, que o Lula seguia a linha
do Fernando Henrique.

O que tenho a dizer, meu caro, é que
não sei da sua vida, mas posso contar da
minha e tudo o que expus aqui é a mais

pura verdade. Mas antes de me levantar
essa mulher que sou hoje, apanhei muito,
na cara e da vida, muitas vezes fui dormir
com fome paraminha filha ter o que comer.
Talvez esse comentarista não passou por
nada disso que eu e muitas outras pessoas
passaram e passam, talvez por isso ele nos

junte num todo e faz uma bela salada.
Talvez você agora está pensando, o

que aconteceu com ela não é problema
meu, mas saiba que muitas pessoas pas
sam por necessidade porque existem pes
soas como você as colocando no chão. E a

culpa não é só tua, nem minha, mas des
sa sociedade medíocre em que vivemos,
onde não temos educação de qualidade,
trabalho valorizado, uma política social

para todos, e não porque o governo federal
não a fez, mas porque os nossos represen
tantes estaduais emunicipais não trazem a

continuidade desse trabalhão para nós.

Peço a você mulher que não deixe de
lutar pelo seu espaço, não desanime. Eu
continuo a minha luta, o PT jamais vai
deixar de lutar pelos trabalhadores, muito
já foi feito e amuito a se fazer.

Em um mundo
com tanta

diversidade, a
maior prova de
ignorância é viver
sem aceitar que
todos nós somos

diferentes.

Maria Inês dosSantos, presidente
do PTdeGuaramirim

CHARGE

EM BRASíLIA•••

SEXTA·f6'AA1REt',
PtA 00AtAR".
NÃo"oJ�
HOjE!

Parabéns a essas
lideranças, que seja
o incentivo para
que mais jovens,
empreendedores
ou não, participem

opinando e
contribuindo

para a construção
de um país com

qualidade de vida e

sustentabilidade.
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Transparência
Um modelo a ser seguido. Na ..

reunião da última quarta-feita,
no Cejas, integrantes doNúcleo de
JovensEmpreendedores daAcijs
eApevi conheceram o trabalho
realizado pelo Observatório
Social, de Itajaí. O coordenador
da entidade, Jonas Nunes, falou
sobre a influência do trabalho
no combate à corrupção. O
órgão fiscaliza a aplicação do
dinheiro público, impedindo ações
como compras superfaturadas,
ilegalidades nas negociações ou
atémesmo aquisição de produtos

SDR

demá qualidade. A intenção
da classe empresarial éfundar
um Observatório em laraguá do

, Sul, uma ideia que vem sendo

defendida desde 2007, mas que
ainda não saiu do papel. No
modelo de Itajaí, entidades como
Câmara de Lojistas, Associação
Empresarial esindicatosfinanciam
amanutenção do órgão, que tem
um customédio deR$5mil ao mês.
Baixissimo para importância da
estrutura e dos beneficios que um
trabalho como essepode trazerpara
todaa sociedade.

o secretário de Desenvolvimento Regional, Lio Tironi, acredita que
até a próxima semana os partidos tenham definido os titulares das la

gerências da estrutura. Na divisão, PMDB deve ficar com três, mesmo
número do PSDB e do DEM, e PPS e PTB dividem uma. Davio Leu fica
com a diretoria-geral, o que para Lio é uma boa escolha.

't''l-\ntes J�lraguà era notída
nacional por 'can,s,a dos craques
e tfttllos.Agora sô velnos o
nmne da cid.ade divulgado
quando acontece mna
tl'agédi:a�"i do presidente do
D.E�i, üiuione PaVíllU}UO� sobre
a repercussilo do ássassinado de
um. [ovem no tíltimo dornJngo.

PT
.Os petistas de toda a região
acompanham hoje a visita da
ministra da Pesca, Ideli Salvatti,
à Prefeitura de Iaraguá e depois
seguem com ela para Câmara
deVereadores de Joinville, que
sedia um debate sobre aReforma

f'

Política com a participação do
ministro Gilberto de Carvalho.

CRÍTICA A ACORDO
o senador Paulo Bauer (PSDB) voltou a questionar' o projeto do

governo federal que prevê o aumento dos valores pagos pelo Brasil
ao Paraguai na compra da energia produzida na usina hidrelétrica de
Itaipu. Durante o debate antes da aprovação damatéria, o parlamentar
subiu à tribuna do Senado e disse que o acordo não beneficia o

país. "Não podemos aceitar este acordo da forma como está sendo
feito", argumentou. Mesmo assim, os valores pagos pela cessão de

energia subirão de US$ 120 milhões para 360milhões anualmente.\ .

Colaborou Debora Volpi
FOTOS DIVULGAÇÃO

Cobrànça
LorívalDemathê (pMDB), a quem
o secretário deAdministração,
Ivo Konell, chama de amigo, foi
até a sede do governomunicipal
ontem. O vereador licenciado quis
saber o andamento do processo
para implantarum sistema de

galerias próximo ao Centro .de

Educação Infantil Almida Bertoli,
em Nereu Ramos. A creche foi

atingida por alagamentos nas
últimas enxurradas. A Prefeitura
terá de desapropriar um terreno

para realizar os serviços. Serão
investidos cerca de R$ 400
mil. A indenização está sendo

negociada.

Filiação
Lideranças de outros partidos

,
da região que não do DEM estão
sendo sondadas para se filiar ao
PSD. Tucanos lideram a lista, mas
os convites vão além e alcançam
também representantes do
PMDB e do PPS.

Mensalinho
,

O ex-secretário de
. Desenvolvimento Econômico
de Guaramirim, Jair Pereira,
promete falar tudo o que sabe
sobre o suposto mensalinho
cobrado pelo prefeito Nilson
Bylaardt. Pereira concederá
entrevista coletiva-à imprensa
napróxima segunda-feira.

Alívio
Chegou com alívio a confirmação de que a região vai receber um
escritório da Fatma nos próximos meses. A negociação foi intermediada
pelo deputado Carlos Chiodini. "Essa é uma.reívíndícação demuitos
anos. Acreditamos que agora se torne realidade, pois a região está

perdendo em novos investimentos e na ampliação de negócios já
instalados", avalia Benjamin Parham Fard, daAcijs.

Descascar
à governador Raimundo Colombo embarca para a Europa no sábado,
por isso passa o cargo para o vice, Eduardo Pinho Moreira, hoje às l5h.
Moreira fica no posto até o dia 27 e vai enfrentar a greve dos professores
a partir da próxima quarta-feira. Terá que descascar o pepino.

Outro exemplo
Uma comitiva, formadapor empresários do Núcleo de Jovens
Empreendedores daAcijs eApevi e uma representante da Secretaria
Municipal de Educação, participou, ontem, emBalneário Camboriú,

. de um seminário sobre Educação Empreendedora. O encontro, que
.

aconteceu naUnivali, propôs a inclusão do empreendedorismo no
currículo escolar. Omodelo implantado pelo prefeito de Rio do Sul,Milton
Hobus, foi apresentado durante o evento . .A intenção do Núcleo de Jovens
de Jaraguá do Sul é trazer a iniciativa para região, que tem como uma das

principais características o espírito empreendedor. Para isso, é preciso que
o projeto seja aprovado por lei, e também é necessária a contribuição da
própriaPrefeitura, que implantaria a nova disciplina na grade.

({íj��
Contabilidade
Consultoria Empresarial

·CRClSCIOO62M

www<Qumz�com.br gUm1.@gumz,oomJw
(47)33114147 ••NU__O'.II". Oe��197B
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AOS LIVltOS!
Apesar da tecnologia, consumidores não resistem às páginas impressas
JARAGUÁ DO SUL

No silêncio da Biblioteca
Municipal Rui Barbosa,
no Centro de Jaraguá
do Sul, a estudante de
Administração, Franciele
Zapella, 23 anos, parece
viajar, sem sair do lugar.
l1li_ om o computador portátil

sobre a mesa, ela nave

ga por páginas de. todo o

..._mundo em busca de te

mas relacionados a sua área de
estudo. Mas mesmo assim, não
abandona os livros, que segundo
ela, apresentam ainda mais co

nhecimento. "Sempre pesquiso
na internet, e também nos livros.
As informações do livro são mais

aprofundadas e eu confio mais",
comenta a jovem, que se diz lei
tora assídua de obras sobre aven
turas e ficção. "Leio até três livros
ao mesmo tempo, cerca de 40

páginas por dia. Para mim, é um
lazer, meu momento de relaxar.
Não gosto de ler da tela do com-

putador, folhear um livro é bem

melhor", acrescenta.
A mesma opinião é defendi

da pelo assessor de empresas,
Gustavo Fidelis, 62 anos. Ele fre

quenta a biblioteca constante

mente, em busca de exemplares
sobre geografia. "Gosto de ler
sobre a natureza e adoro mapas
também. Levo livros para casa,

para incentivar minha neta, que
tem cinco anos", revela.

Assim como Franciele e Gus

tavo, cerca de 150 usuários pas
sam pela biblioteca diariamente.
De acordo com a supervisora,
Dianne Chiodini, a maior parte
dos visitantes procura por livros
de literatura para o lazer. No total
são 39 mil exemplares à dispo
sição. "Desde que mudamos de

endereço, a procura pela biblio
teca aumentou em 80%. Acredito

que pela localização mais cen

tral, pela estrutura, mas também
quero acreditar que é porque os

jaraguaenses estão sim, lendo
cada vez mais", afirma.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.c�m.br

Franciele adora
internet, mas
não dispensa
a companhia
dos livros nas

pesquisas e até
mesmo,nas

horas de lazer

o que dizem os profissionais da área?
"Acredito que]araguá do Sul se destaca no número de leito

res até porque muitas ações são desenvolvidas para estimular,
como a Peira do Livro, os cursos de formação de escritores e o

próprio edital de Cultura da Prefeitura. Só na Editora Design,
lançamos 100 livros nos últimos cinco anos, e a maioria de au
tores locais. Penso que a longo prazo, o livro pode atémudar de
formato, mas ele nunca vai morrer. Desde que o homem sonha
e imagina, o livro o acompanha. Todos os homens são leitores,
porque criam, sonham, contam histórias':

"Percebo que diminuiu um pouco a procura por livros, mas
não saberia mensurar em números. Muitos best-sellers viram fil
mes, e aí as pessoas desistem de ler e vão até o cinema para assis
tir. Eu vendo cerca de 500 livros pormês, e os mais procurados são
os lançamentos e os livros infantis. A maior parte do público são
mães que buscam livros para presentear os filhos. No Natal, esse
número chega a triplicar.Não acho que o livro vá ser substituído,
tão cedo, porque as editoras não estão preparadas para os lança
mentosdigitais. Isso não estámuito bem delineado':

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR� PROPRIETÁRIO DA
EDITORA DESIGN ECOORDENADOR DA FEIRA DO LIVRO

TIAGO PICCININI,
PROPRIETÁRIO DE LIVRARIA

Presença é estar ado a ado
para acelerar suas conquistas.

Ó
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Jj SAE 080Q 727 9977
SAC Deficiência Aud.itiva ou de Fala 0800 72

Ouvidoria 0800 727 9933
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Prefeitura
assina ordem
de serviço

Secretário deAdministração, Ivo Konell, negociaR$ 14milhões junto ao Badesc

JARAGUÁ DO SUL

Com o prazo apertado para
cumprir as promessas
de campanha, o governo
da prefeita CecOia Konell
começou uma maratona
para fazer a tarefa de casa.

,

,

.....11> as obras públicas dese

.....
nhadas pela administração
ão forem concluídas neste

....mandato, a intenção é pelo
menos viabilizá-las, segundo o se

cretário deAdministração emarido
da prefeita, Ivo Konell. Ele está ne

gociando o financiamento de R$ 14

milhões junto ao Badesc - Agência
de Fomento do Estado de SantaCa
tarina, de Florianópolis. Dentro de
15 dias, a Prefeitura receberá uma

resposta do governo do Estado.
Com o recurso público, a admi

nistração municipal deve restaurar

a camada asfáltica de seis prínci
pais ruas da cidade. O secretário
tem pressa e anunciou que o edital
de licitação para recuperar as vias
Marina Frutuoso, alívio Domingos
Brugengo, José Teodoro Ribeiro, 25
de Julho, JoãoPlanischeck; e Jorge
Czemiewícz foi publicado ontem -

antes mesmo de ser confirmada a

liberação daverba
Paralelo à recuperação das ruas

asfaltadas, o secretário afirma que
uma proposta para pavimentar no
vas localidades no município está
sendo analisada pelos gerentes
de projetos do Badesc. "Aguardo a

aprovação do projeto o quanto an

tes". Os locais beneficiados serão

1
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,
,
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, '

EDUARDO MONTECINO

Para acelerar o processo
de cumprimento das obras

públicas planejadas, o gover
no municipal oficializou on

tem o início de uma série de

pavimentações. A Prefeitura
deu ordem de serviço para
pavimentar oito ruas. No

prazo de 120 dias, a Emprei
teira Infrasul deve concluir
os trabalhos.

As obras acontecem por
meio do Programa Nosso As
falto. Segundo o secretário
deAdministração, Ivo Konell,

.

a administração pública in
vestirá cerca de R$ 1 milhão
e os moradores contribuem
com uma contrapartida. A

partir de agora, começam as

obras de asfaltamento das,

seguintes ruas: Daniel Rum

pel, Olímpio Iunckes, Adol
fo Tribess, Alberto Utpadel,
Paulo Gielow, Ângelo Floria

ni, Augusto Milelke, Emílio
Piazeira.

,�
Secretário de Administração, Ivo Konell, espera resposta do 8asdec sobre a liberação de R$ 14 milhões

João Pessoa, Santa Luzia (trecho da
ponte da Trindade que faz divisa
com a cidade de Schroeder) 'o Vila
Rau (área do condomínio indus

trial), Braço do Ribeirão Cavalo, Ri
beirão Cavalo eNereuRamos.

Em Florianópolis, Konell tam
bém tratou essa semana sobre as

pontesprojetadas no Plano Diretor
da cidade. Os acessos que vão ligar
os bairrosVilaRau eAmizade e tam
bém entre as ruasWalterMarquardt
e João JanuárioAiroso são as priori
dades do governo. 1J\s obras come

çam no segundo semestre", garante.

• Baiana Constantino
daianac@ocorre�vo.com.br

DEFESA CIVILBoas notícias para Schülzenfest
Do secretário de Estado da dos pelo governo estadual se

.

CasaCivil,Antônio Ceron, o se- gundo o acordo verbal. O o

pré-
'

cretário de Administração, Ivo sidente dá Comissão Central
KonelI, trouxe umaboa notícia. .Organizadora da festa, Alcides ",

Para a Schützenfest deste ano, Pávanello,
.

acompanhou o se

R$ 100 mil devem ser repassa- cretário àcapita(üo Estado.

- De acordo com Konell,
. mais de R$ 500 mil estão

sendo pleiteados junto à Se
cretaria de Estado da Defesa
Civil. "Por enquanto estamos

investindo R$ 2 milhões em

galerias que foram repas
sados pela Defesa Civil às

empresas responsáveis pela
execução do serviço". As loca
lidades que estão recebendo
melhorias são: Rio Cerro, Ga
ribaldi, Tifa Schubert, Nereu
Ramos e a área do Condomí
nio Industrial, naVila Rau.

" Estamos investindo R$ 2 �ilhõeso
em galerias que foram repassados

pela Defesa Civil do Estado.
"IVO KONELL

IDELI SALVAT. PARTICIPA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PEIXE

Ministra da Pesca visita o município
Iaraguá do Sul, Riolando Petry, a
presença da ministra é importan
te para mostrar como a iniciativa

pode fomentar a compra do peixe
junto aos produtores e a venda di
reta à população, em parceria c0l!l
a Associação de Piscicultores do

Município. "O ex-presidente Lula
criou o Ministério da Pesca justa
mente para fortalecer o consumo

e a produção de peixes de água
o doce no país", enfatizou.

A ministra da Pesca e Aqüi
cultura, Ideli Salvati (PT), parti
cipa hoje da solenidade de entre

ga de um caminhão da Feira do
Peixe à Prefeitura de Iaraguá do
Sul. O evento está marcado para
as 16 horas, no pátio do centro

administrativo. O município' foi
contemplado no edital do minis
tério, publicado em 2010, com
base em critérios técnicos. Serão

entregues 3,5 toneladas de pei
xes, além do caminhão. O obje-
ti�o .é impulsion� a atividade da .Ministra da Pesca � Aquicultura,
piscícultura na cidade. Ideli Salvati (PT) estará hoje

'
.. _ ..���� ..��.E;�.���-���,:��n�r. .;��_. � . _" .:...ú.�J)ª P.r,ltf�tt\lr��_ª�� J�.h9!i$
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Aprovada em março deste
ano, a lei municipal Que
institui a cobrança de taxa
de empresas por uso do
solo em local público
ainda não tem data

.

para ser aplicada.

proposta é do vereador
Amarildo Sarti (PV) e

tem o objetivo de dimi

nuír o prejuízo aos cofres
públicos, gerado com as instala

ções de fiações elétricas, tubula
ções no solo. Segundo o vereador,
o município sempre é obrigado a

arcar com as despesas de conserto
do local, já que dificilmente a rua

ou a calçada ficam como estavam

antes. Com a taxa, as empresas es
tariam cobrindo os custos dos re

paros. A lei já foi sancionada pela
prefeita Cecília Konell e aguarda
regulamentação. "Não pode pena
lizar muito a empresa, mas tam
bém é necessário fazer uma co

brança justa", enfatiza o vereador
idealizador da proposta.

A responsabilidade pela fiscali
zação ficará a cargo da Secretaria
de Planejamento. A expectativa é
de que a regulamentação da nova

.
lei aconteça após o retorno da pre
feita Cecília Konell, que está de
férias até dia 26. De acordo com

o secretário de planejamento,
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Aristides Panstein, já estão sendo
feitos os estudos necessários para
a implantação da nova lei. Será
calculado o quanto cada empresa
está utilizando de solo emáreapú
blica, para que depois seja feito o

cálculo dos valores a serem pagos.
"Cada região terá um valor a ser

cobrado, ainda precisamos termi
nar os estudos", explicou Panstein.
A lei valerá tanto para empresas
privadas, quanto para autarquias
e empresas públicas. As empresas
serão proibidas de repassar a co

brança para o consumidor, como
forma de ressarcir os prejuízos
com a nova taxa.

"
Não pode penalizar
muito a empresa,
mas também é
necessário fazer

uma cobrança justa.
VEREADOR

AMARILDO SARTI

"
o vereador ressalta que leis

'

semelhantes existem em cidades
como São Paulo e Porto Alegre.
Por isso, Sarti não teme possíveis
brigas judiciais provocadas pelo
descontentamento de alguma
empresa.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.CODI.br
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Cobrançasem dataparaaplicação
Taxa sobre uso de áreas públicas por empresas já foi sancionada e aguarda regulamentação

-

Valor pago pelas empresas deverá cobrir despesas do poder público com o conserto dos locais ocupados

BR DISTRIBUIDORA PROMETEU REDUZIR PREÇO DA GASOLINA EM 6% E DOÁLCOOL EM 13°A,

Combustíveis ainda sem baixa
Nesta quarta-feira, os díre- na, enquanto o etanol deve ficar

tores da BR Distribuidora � que R$ 0,30 mais barato.
.

atualmente é a estatal líder do
mercado de distribuição de com
bustíveis - afirmaram que a em

presa está reduzindo, ainda esta

semana, os preços da venda do
álcool hidratado (etanol) e da ga
solina aos postos revendedores.
A manobra é uma tentativa de Em Iaraguá do Sul, no entan
baixar os preços repassados aos to, os motoristas ainda aguar
consumidores, que vem aumen - dam a diminuição dos preços.
tando assustadoramente nas úl- Por enquanto, a gasolina comum
timas semanas. pode ser encontrada em pre-

Assim, a gasolina deve ter ços que variam entre R$ 2,93 e

seu preço 6% menor, enquanto R$ 3,03 - um custo semelhante

o álcool será vendido a um preço ao que havia sido registrado na

13%menor da distribuidora para última semana. Dentre os oito

os postos. Para o consumidor, postos pesquisados pela repor
estima-se que esse repasse' re- tagem, no Centro de Jaraguá do

presente unia diminuição de R$ Sul, os preços mais comuns es

O,l&nO'preço·do·lwro de-gaselí .. ·.,tã0, entre R$ ·2;96 e R$ 2,98. Já a

gasolina aditivada, em alguns
postos, tem o mesmo· custo da

.

comum - enquanto outros apre
. sentam um aumento de R$ 0,02 a

R$ 0,10 - com exceção de apenas
um posto de combustível, onde
os preços das versões aditivada e

comum são iguais.
O etanol é único combustível

cujo preço já reflete, ainda que.
não integralmente, a diminuição
dos custos para os distribuido
res. Nos oito postos pesquisados,
o preço mais comum do álco
ol hidratado é R$ 2,49 - mas a

variação fica entre R$ 2,45 e R$
2,66. Na última pesquisa realiza
da pelo .Procon e divulgada este

mês, o preço mais baixo encon-

. trado era de R$ 2�39.-Amaior par
te dos postos, no entanto, cobra
varrrumvalor próximo a·R$2,65.

o CORREIO ERROU:
Na edição de ontem, O Correio do Povo errou ao informar. que o

piso nacional dos professores é de R$ 1.597. Esse é o valor que
está sendo exigido pelos professores. No entanto, o MEC estipula
qu.e o piso seja de R$ 1.187, mas sem contar os abonos, como o

Governo de Santa Catarina está propondo.

Centro Imóveis Ltda., comunica que requereu
junto à FATMA (Fundação do Meio Ambiente)
Coordenadoria Regional Norte em Joinville SC,
Licenciamento Ambiental de Prévio ( L.A.P. ),
para a atividade de "LOTEAMENTO", com loca

lização à Rua 248 João Antonio Batista, Bairro
Rio Branco em Guaramirim - SC, pertencente
às Matrículas Imobiliárias 24.914 com área de

28.100,96m2, Matrícula Imobiliária 20:374 com

área de 59.954,81 m2 e Matrícula Imobiliária
20.375 com área de 34.163,91 m2. O prazo para
impugnação junto a FATMA é de 20 dias corridos
a partir da data desta publicação, sendo que o

licenciamento será concedido se atendida a le

gislação vigente.
:
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Nossa tristezana 1V
-- iquei aindamais triste do que já estava ao ver nossa cidade em

rede nacional por causa de um bando de garotos que matou
um jovem na saída de uma casa noturna. O programa da Ana
Maria Braga abordou a violência ocorrida e passou incessan-

·temente o vídeo com as imagens da violência. A apresentadora con
versou ainda com os pais do jovem assassinado e, por telefone, com o

delegado responsável pelo caso. Amídia faz o trabalho dela e levanta

aspectos sociais que, vira e mexe são esquecidos e relembrados ape-
� nas quando uma desgraça acontece. Resumindo: Tem que mostrar

mesmo, tem que questionar, tem que discutir e os meios de comuni

cação são de grande ajuda. Mas isso não nos deixa menos tristes ou

revoltados. E muito pior do que saber que isso acontece, ê saber que
isso acontece aqui, na nossa cidade ...

DIVÃ COM EMANOElLA lENZI:
ONDETRABALHAEOQUE

FAZ: Sou designer e professora
de desenho na Uniasselvi - Fa

meg. EU SOU: impulsiva, me
nos que antes, mas ainda sou...
HOMENS SÃO: Um projeto
de Deus. MULHERES SÃO: O
projeto aperfeiçoado de Deus.
SE MEU RELACIONAMEN
TO FOSSE UM RITMO SERIA:
Umamistura de Blues e Eletro.

DESÇO DO SALTO QUANDO:
Tenho razão e sou contraria
da. PARA ME GANHAR BAS
TA: Ser você mesmo. SE EU
FOSSE CELEBRIDADE SERIA:
Monica Bellucci. ROUBARIA O
CLOSET: do seriado "sex and
the city" MEU CORAÇÃO BATE MAIS FORTE QUANDO: Ganho um

abraço dos meus filhos. EU SOU ÓTIMA EM: Fazer rir. EU SOU PÉSSIMA
EM: cozinhar. UMA NOITE PERFEITA PEDE: a companhia perfeita. UM
CASALAPAIXONADO PRECISA: de tempero. COM 50 REAIS EU: divido a

conta. COM 1 MILHÃO DE REAIS EU: não quero ummilhão, mas se insis
tirem, pago contas, vou viajar e ajudo pessoas que não tem nem 50 reais.

BISCOITO
DA SORTE

Não deixe escapar
a ocasião.

u n ive rsotpm@ocorreio(l opovo. com. b r

Os ponchos típicos de inverno em tecidos pesa
dos. Acho lindo, lindo e combina com praticamente
tudo. Se for de lã, fique esperta na espessura doma
terial com que é feita a peça. Se você formagrinha,
pode usar um poncho de lã grossa. Mas se você for

cheinha, procure a lã mais fina, pra dar aquela dis
farçada no tronco. Abuse do crês, varie os compri
mentos e arrase na produção. Super flash!

É A TREVA
Namorar uma blusa na vitrine, dizer que compra

outra hora por que está sem grana e, no outro dia,
encontrar alguma garota na rua usando justamente
aquela blusa. Dá ódio, não dá? Também acho hiper
trevacomprarumapeça, supostamenteúnica, achan
do que a exclusividade é sua e depois rodar a cidade e

encontrar a tal exclusividade em mais uma dúzia de

garotas. Doismomentos treva demorrer! Gm!

Amaléras
A Tammy do blog Amaléras me contactou e pediu

uma parceria, algo que eu pudesse utilizar naminha co
luna, enquanto ela publica algumas coisinhas minhas.

por lá. Dei uma olhadinha no blog, que ela alimenta em
conjunto com outras garotas e gosteimuito do que vi, até
por que, tem tudo a ver com esse espaço feminino. De

pois disso quero dizer que a partir de hoje, essa coluna
terá sempre uma "Dica Amaléras" enquanto o Blog das
meninas terá frequentemente uma Nota TPM. Hoje vai
ficar apenas uma dica, para não deixar a notamuito lon
ga: passa láno amaleras.blogspot.com e confereumano
tinha sobre como os esmaltesnacionais sãomuito iguais .

. Aproveita e passeia pelo blog.Você vai gostar.

White feelings
Numa conversinha com o Tiba, o power aniversa

riante do mês que traz por aímais uma edição daWhi
te Feeling's, eu perguntei à ele o por que de nas últimas
edições a festa ter o tema branco. A resposta dele foi de
que o branco tem uma energia ótima e uma vibe super
positiva. Falou e disse tudo. Aí, "Sêo Tiba" me falou da

decoração, com direito a toalhas personalizadas, chu
va de balões e mais um montão de coisa que promete
deixar o público babando. Não bastasse tudo isso tem

Dj Puff, com um hip hop pra lá de empolgante. Amega
festa acontece na London, dia 21 de maio e tem o apoio
da Fenpar. Só pelas parcerias, já dá pra vislumbrar mais
uma edição de sucesso. Bora curtir?
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DIVULGAÇÃO

Açõescontra cheias continuam'
Secretário da Defesa Civil discorda do pedido de mutirão de limpeza às margens dos rios

JARAGUÁ DO SUL

Em situações de emergência como

a de Jaraguá do Sul na época das
enxurradas, as primeiras ações
do governo muniCipal devem ser

as emergenciais .

....stão incluídas nessa denominação, por
exemplo, a abertura de ruas danifica
das e a retiradade entulhos ou pedaços

.....K1e árvores em locais mais perigosos.
Quando a situação já permite que os atingi
dos voltem, ainda que parcialmente, à rotina
normal, é que limpezasmais especializadas e

ações preventivas e definitivas começam a ser

colocadas em prática. "Fizemos 35mil atendi
mentos do FGTS, liberamos auxílio-aluguel,
entregamos cestas-básicas de emergência e

outras ações desse tipo. Dessassoreamos tam
bém foram feitos, principalmente nas áreas

interioranas", explica o secretário da Defesa

Civil, JairAlquini.
Ele afirma que agora é que começam

os trabalhos de desassoreamento de partes
maiores do rio - a intenção é drenar toda a

extensão que passa por Jaraguá do Sul. Se

gundo o secretário, cada ação está dentro
de um cronograma de atividades, e a Defesa
Civil de Jaraguá do Sul segue as recomenda

ções da ONU (Organização das Nações Uni
das) para casos de emergência por enchen
tes e enxurradas.

O município recebeu, em abril, um cer

tificado de ingresso na Campanha Mundial
para a Redução de Desastres 2010 /2011 da

Estratégia Internacional para a Redução de

Desastres, ligada à ONU. "Somos um exem

plo nacional, e estamos fazendo tudo o que
é possíveL Muita coisa ainda deve ser feita
e estamos esperando muitos recursos do

governo federal", garanteAlquini. E por esse
motivo, segundo o secretário, que ele revela
estar surpreso por não ter sido consultado

pelos vereadores antes da audiência que
ocorreu na última segunda-feira, em que
foi entregue ao secretário uma indicação da
vereadora Natália Petry solicitando a forma
ção de ummutirão para a limpeza das mar

gens dos rios.
"Os vereadores nunca se preocuparam

com isso antes, porque esse pedido ago
ra? Não vimos nenhum deles ajudando na

Arena quando precisamos de voluntários.
Sabemos que há politicagem emmuita coi

sa - mas a Defesa Civil é coisa séria, e lida
com pessoas em situação de risco. Não que
ro que essas ações também caiam na poli
ticagem",' desabafa Alquini. Ele afirma que,
pelas ações que estão sendo desenvolvidas

por profissionais especializados, o pedido
não é justificado - já que a limpeza já estaria
sendo realizada no maior ritmo possíveL

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodop�vo.com.br

.

Limpeza parcial das pontes foi realizada logo após enxurradas. Agora, funcionários focam o trabalho em pontos específicos

Vereadora diz
atender população

A vereadora Natália Lúcia Pe

try, autora da indicação que pro
põe a realização de um mutirão

para a limpeza das margens dos
rios do município, afirma que o

documento teve origem nos inú

meros pedidos de moradores dos
locais afetados - e que não está

representando a si mesmo, e sim

a própria comunidade. "Fazemos
o que a população nos solicita,
me entristece que sejamos mal

interpretados. Eu, particular-

mente, elogio o trabalho daDefe
sa Civil, e acho que esse trabalho

(de limpeza dos rios) não deveria
ser só dessa secretaria, e sim de
todos os envolvidos e demais

órgãos competentes, como a Fu

jama (Fundação Jaraguaense do
MeioAmbiente). Muita gente so

licitou essa limpeza, e realmente
há vários lugares com árvores vi

radas, pedaços de bambu. A co

munidade deveria se envolver",
declarou a vereadora.

MARCELE GOUCHE

"
Os vereadores

nunca se

preocuparam com

isso antes, porque
esse pedido

agora? Não vimos
nenhum deles
ajudando na

Arena quando
precisamos de
voluntários.

JAIR AlQUINI,
SECRETÃRIO DA
DEFESA CIVil

" AI,quini: IlAções estão acontecendo"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 13 de maio de 2011

.Serámesmo
dia de azar?
o Correio do Povo foi às ruas

para saber se as pessoas têm
medo desta data assustadora

JARAGUÁ DO SUL·

Passar embaixo de escada,
cruzar com um gato preto
na rua ou quebrar um
espelho. Você reagiria
indiferente a algum desses
acontecimentos?

esmo aqueles que di
zem não acreditar em

superstições, ficam
amedrontados quan

do alguma destas situações
ocorre. E este pavor em atrair

algum tipo de azar, fica ainda
maior quando trata-se de uma

data ainda mais assustadora: a

sexta- feira 13.
É isso mesmo, para quem ain

da não se deparou com um ca

lendário, vale lembrar que hoje
é sexta-feira, e por coincidência
ou não, chegamos também ao

13°-dia do mês. Mas porque este

dia é tão temido e quais os mitos

que existem a cerca desta data
emblemática?

Bem, são muitas as explica
ções. Há quem afirme ser culpa
da mitologia nórdica, da qual
saiu a história do banquete com-

posto para 12 pessoas acompa
nhado pelo deus Loki. A visita

inesperada teria provocado uma

morte.

Há também quem prefira
acreditar na numerologia. Com a

supremaciamundial do 12 (deu
s�s do Olimpo, tribos de Israel,
horas no relógio, meses do ano),
o 13 significaria transgressão à

plenitude.
Tem ainda aqueles que ficam

amedrontados pelo fato de Judas
ter sido o 13° apóstolo, ou seja, o
traidor. Isso sem contar a ficção,
encorpada pela série do assassi
no IasonVoorhees.

Mas O Correio do Povo pre
feriu investigar entre a popula
ção de Iaraguá do Sul, quais os

pensamentos que vêm à cabeça,
quando fala-se em sexta-feira
13. De acordo com os entrevis

tados, o dia é encarado como

outro qualquer. Mas não custa

evitar passar ,embaixo de uma

escada ou dar de cara com um

gato preto, justamente, hoje,
não é mesmo?

Acompanhe o que os jaragua
enses pensam sobre o tema:

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Uma das supertições mais famosas da Sexta-feira 13 é a de que cruzar com gato preto dá azar

"Não tenho medo.Mas costumo
evitarpassar embaixo de escada,
pode ser perigoso.Melhor
prevenir. Já virou um costume

não passar".

VALDECIR MACHADO, 49 ANOS, GARI

"Não tenhomedo, paramim é
um dia como outro qualquer.
Não tenho nenhum tipo de
superstição, não acredito
nestas coisas".

AGOSTINHO RAMOS, 64 ANOS, TAXISTA

"Não acredito.Não sou

supersticioso.Até gosto do número
13.Quando temum jogo, eu
sempre aposto no 13.Acredito que
pode serum número de sorte".

"Paramim, a sexta-feira 13 é
um dia normal. Eu não acredito
nestas coisas, prefiro acreditar
emDeus".

"O azarpodeacontecercomagente
emqualquerdia, sejasegundaou
sexta.Não acreditoem sexta- feira
13, como sendo diade azar".

RUTH ZIEHESDORFF,
62 ANOS, APOSENTADA'

ORACllDA DOS SANTOS,
64 ANOS, APOSENTADOEDE MONTEIRO, 28 ANOS, MOTORISTA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A partir de agora, pessoas com diabetes, doenças
cardíacas e respiratórias também devem se vacinar

NT f;�IPE

Prazo para sevacinarvai
até apróxima sexta-feira
Data foi prorrogada por causa da baixa procura

as pess�as procurem uma das 15

unidades de saúde com sala de
vacina para buscar orientação e se

proteger contra a gripe. É impor
tante levar a carteira de vacinação.
''A vacina é segura e eficaz. Solici
tamos que as pessoas procurem
uma unidade de saúde para se va

cinar. Apenas pessoas com alergia
ao ovo não podem receber a vaci

na", informa o secretário da Saúde,
Francisco Garcia.

O secretário também ressalta

que a Unidade Sanitária Central

(Reinoldo Rau) temhorário de aten
dimento diferenciado, de segunda a
sexta-feira das 7h15 às 17h45, sem
fechar para almoço, e aos sábados
das 7h ao meio-dia. As unidades de
saúde dos bairros têm horário de
funcionamento próprio.

A Campanha Nacional de Va-

o Ministério da Saúde
prorrogou até a próxima
sexta-feira, 20, a
Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Gripe,
que encerraria hoje, e
ampliou o grupo a ser

vacinado.

cinação Contra a Gripe iniciou
no dia 25 de abril. Em Jaraguá
do Sul a meta era vacinar 16.993

pessoas. Até ontem (11) o muni

cípio vacinou 62% dessa meta,

que corresponde a 10.542 pes
soas vacinadas. Desse total fo
ram vacinadas 2.163 são crianças
(71,48%), 727 gestantes (44,6%),
741 trabalhadores de saúde

(53,31%) e 6.982 pessoas com ses

senta anos oumais (63,78%).
''A procura pela vacina está a

abaixo do esperado em todo o Bra
silo Por isso oMinistério prorrogou
a campanha e reforça a importân
cia das pessoas se vacinarem", es
clarece o diretor de Vigilância em

Saúde,Walter Clavera.

partir de agora, as pesso
as com doenças crônicas,
como diabetes, doenças
ardíacas e respiratórias,

também devem se vacinar, além
dos grupos já previstos (gestantes,
crianças de seismeses amenores de
dois anos, trabalhadores de saúde e

pessoas com 60 anos oumais).
A orientação da Secretaria da

Saúde de Iaraguá do Sul é para qu�
• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaranúrim - Christa IngeHille

Wagner, Interventora
Rua28 deAgoston° 1918-Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res

posta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao

fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCGJ.

280,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15778 Sacado: JUUO CESAR ROCHA iorrro CPF: 837.952.190-
00 Cedente: APARA BARRO DEMA ITDA CNPJ: 87.325.569/0001-05 Nú
mero doTítulo: 25299AEspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVen
cimento: 25/04/2011 Valor: 170,58 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15954
Cedente: POSTO DE MOlAS GUARAMIRIM CNPJ: 00.804.148/0001-89 Nú
mero doTítulo: 444/ 1-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 23/04/2011 Valor:
244,70 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15200 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES I1DA CNPJ:
1O.279.964/0001-74Cedente:TEXI1LURAITDAMECNPJ:09.232.271/0001-
47Número doTítulo: 1272-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indi
cação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 15/04"/2011
Valor: 213,06 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15201 Cedente: TEXTIL
liRA ITDA ME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do Título: 1272-4 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA. Data Vencimento: 15/04/2011 Valor: 213,24 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edi
tal: R$ 15,00 Protocolo: 15218 Cedente: INCOTEXTIL INDUSTRIAL ITDA
CNPJ: 08.080.487/0001-71 Número do Título: 17931/1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA.
DataVencimento: 09/04/2011 Valor: 920,50 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Proto
colo: 15320 Cedente: FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlHAS
ITDA CNPJ: 04.913.101/0001-04 Número do Título: 806-591-001 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONO
MICA FEDERAL Data Vencimento: ll/04/2011 Valor: 262,98 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edi
tal: R$ 15,00 Protocolo: 15501 Cedente: H I INDUSTRIA DE ETIQUETAS SA
CNPJ: 00.107.410/0001-36 Número do Título: 0003273001 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL

Protocolo: 15668 Sacado: ANTONIO ALBERI ROCHA CPF: 745.697.169-20
Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do
Título: 131023234 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SER
GIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 11/05/2009
Valor: 8.514,72 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15786 Sacado: DJONE LmS BACHMANN CPF: 073.770.479-92
Cedente: COOPERATNA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00189401 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/04/2011 Valor. 1.224,62
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00
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Postos de saúde de Jaraguá do Sul com sala de vacina:
• Unidade Sanitária Central

Rua: Reinoldo Rau, 123 - Bairro:

Centro Telefone: 3276-8900
• Posto de Saúde Adilson Bassani

Rua: 25 de Julho, 576 - Bairro: Vila

Nova Telefone: 3372-1594
• Posto de Saúcle Dr. Agostinho Luís

Bianehi Rua: Maximino Beber, 595
� Bairro: santo Ântônio Telefone:
3276-0570

• Posto de Saúde Dr. Álvaro Batalha

Rua: Dona Matilde, 375 - Bairro:Vila

Lalau Telefone: 3371-8243
• Posto de Saúde Dr. Alexander Otsa

Rua: Prefeito José Bauer; 557 - Bairro:

Rau - Cohab Telefone: 3371-9686
• Posto de Saúdé Anna Preti

Pedri Rua: 98:1l,Garlos Frederico

Ranthum na 85 - Bairro: Santa Luzia
Telefone: 3274-8149

• Posto de Saúde Dr. Erich Kauffmann
Rua: Onélia Horst, 208 - Bairro: Vila

Lenzi Telefone: 3371-6495
• Posto de Saúde Germano Saeht

Rua: Manoel Francisco da Costa,
4.390 - Bairro: João Pessoa

Telefone: 3370-2299
• Posto de Saúde Ilha da Figueira

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

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

• Posto de Saúde Padre A"tônlo
Eehelmeyer Rua: André Voltoltnf,
915 - Bairro: Nereu Ramos (fundos
da Igreja) Telefone: 3276-0211

• Posto de Saúde Renato Pradi - Caie
Rua: Carlos Tribess, 150 - Bairro: São
Luís Telefone: 3370-8710

• Posto de Saúde Ricardo Roeder
Rua: Rodovia SC 416 Km 26 -

Bairro: Rio Cerro" Telefone: 3273-
1077

• Posto de Saúde Santo Estêvão Rua:
Rodovia JGS 461,1.788- Bairro:
Garibaldi Telefone: 3055-8330

• Posto de SaúdeWolfgangWeege
- Pama 2 Rua: Pastor Alberto

Schneider, 249 - Bairro: Barra do
Rio Cerro Telefone: 3376-1329 -

3376-1467

Concurso dos Correios
acontece neste domingo

As provas para o concurso dos
Correios acontecem neste domin

go em todo o país. São oferecidas

8.346, das quais 2.272 para aten

dente comercial, 1.014 para ope
rador de triagem e transbordo e

5.060 para carteiro. Na região, as
provas acontecem na Escola Ab
don Batista. O concurso inicia às
9h para os candidatos aos cargos
de atendente comercial e opera
dor de triagem e transbordo. Mais

tarde, às 15 horas, começa o teste

para a função de carteiro.
Na região doVale do Itapocu, as

15 vagas abertas são para o municí

pio 'de Iaraguá do Sul e serão dispu
tadas por 256 candidatos. São sete

vagas para atendente comercial e
oito vagas para carteiro - com 198 e

58 candidatos, respectivamente. Já
para o cargo de operadorde triagem
e transbordo não há vagas abertas
na região. No Estado, apenas as ci-

dades de Lages, Joinville, Blumenau
e São José tem postos na atividade.
Para os três cargos é oferecido o

mesmo salário: R$ 802,79.
Os candidatos devem estar

presentes no local de provas com
uma hora de antecedência, por
tando identidade, comprovante
de inscrição, e caneta esferográ
fica preta. Os candidatos podem
consultar o local de prova no site

http://www.cespe.unb.br/con
cursos/correiosagente2011. .

SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 22/04/2011 Valor. 232,32
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15536 Cedente: MAlHARIA LC ITDA

CNPJ: 79.386.371/0001-03 Número do Título: 2021516B Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA.
DataVencimento: 23/04/2011 Valor: 273,26 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
15540 Cedente:LUNElliINDUSTRIATEXTILlTDACNPJ:85.098.929/0001-
58 Número do Título: 0005206703 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento:
12/04/2011 Valor: 2.279,76 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 15549 Cedente:
LUNEill INDUSTRIA TEXI1L ITDA CNPJ: 85.098.929/0001-58 Número do
Título: 0005206603 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 12,' V4/2011 Valor.
1.062,25 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15553 Cedente: TEXTIL liRA ITDA
ME CNPJ: 09.232.271/0001-47.Número do Título: 1321-1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA.
DataVencimento:·23/04/2011 Valor: 384,39 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
15555 Cedente: TEXTIL liRA aDAME CNPJ: 09.232.271 /0001-47 Número
do Título: 1510 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 23/04/2011 Valor:
362,48 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 15556 Cedente: TEXTIL liRA ITDA
ME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do Título: 1321-4 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA.
DataVencimento: 23/04/2011 Valor. 384,72 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

• Carteiro: 8 vagas,'�8
candidatos

• Àtendente Comercial:·7

Protocolo: 15805 Sacado: NIVALDO SILVA ROCHA & CIA ITDA ME CNPJ:
08.349.141/0001-26 Cedente: MAURIGIASS IND E COM DE VIDROS ITDA
CNPJ: 01.365.440/0001-05 Número do Título: 13949-2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE
RAL DataVencimento: 25/04/2011 Valor: 656,72 Liquidação após a intima-

��:��_��'���_������:_��_����LI?_���_�����_���_�����_��_��_��!_��� _

Protocolo: 15669 Sacado: PAUlD REGINALDO DA SILVA CPF: 019.662.369-
30 Cedente: BVFINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número
do Título: 131022711 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVen
cimento: 03/04/2009 Valor: 11.073,96 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 15826 Sacado: SABOR & SAUDE PRODUTOS ALIMENTIOOS
I1DAME CNPJ: 11.658.088/0001-50 Cedente: OESACOMEROO E REPRESEN
TAÇOES TIDACNPJ: 81.611.931/0001-28 Número doTítulo: 5820303U Espécie:
Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCOBRADESCO
SADataVencimento: 13/04/2011 Valor: 565,34 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15740 Sacado: SERGIO RODRIGUES BARRlM ME - ESMAITEX
CNPJ: 04.492.537/0002-58 Cedente: ISOCOR PINTURAS EM METAL ITDA.
EPP CNPJ: 07.359.844/0001-72 Número do Título: 2865/1 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 27/04/2011 Valor. 341,25
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15813 Sacado: MARIA MARGAREI'E MARANGONI CPF:
664.791.779-91 Cedente: JADRllAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESID
FADOS ITDA - ME CNPJ: 07.194.089/0001-13 Número doTítulo: 64 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA. DataVencimento: 08/04/2011 Valor: 850,00 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 15435 Sacado:THIAGOMARfINSGUMYCPF: 058.898.579-16Ce
dente: ASSOCIAÇÃO XlTAO TEAM DEVALE TUDO CNPJ: 10.657.680/0001-
74 Número do Título: 201ll146/04 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL pata
Vencimento: 10/04/2011 Valor: 85,00 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Guaramírim, 13 demaio de 2011.
Christa IngeHiIIeWagner, Interventora

Protocolo: 15415 Sacado: JUCINEI IGNOWSKI CPF: 052.097.679-73 Ce
dente: INFOWARE INFORMATICAITDACNPJ: 01.098.363/0001-74 Número
do Título: 28032011 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 10/04/2011 Valor.
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iVh!rcado f:lE!gi()na�

Lourival Karsten
decisão do Governo do Estado o deputado estadual Carlos Chiodini.
de instalar uni escritório regio- "Essa é uma reivindicação de muitos

nal da Fatma - Fundação do anos. Acreditamos que agora se torne rea

Meio Ambiente de Santa Catari - lídade, pois a região está perdendo em no

na na região trouxe expectativas positivas vos investimentÇ>s, e na ampliação de ne-

para os municípios do Vale do Itapocu. ,gôdos já instalados", assinala'Benyamin.
A avaliação é do vice-presidente para O passo seguinte ao anúncio feito na ca-

assuntos do meio ambiente da Associação pital, opina o empresário, é a mobilização
Empresarial de Iaraguá do Sul, Benyamin dos cinco municípios da região para que o

Parham Fard, após participar em Floriano- processo de instalação do escritório se tor

polis de reunião com o secretário de Estado ne realidade dentro do prazo previsto. Con
da Casa Civil Antonio Ceron, na quarta-feira, formelembra, a decisão de contratação dos
em Florianópolis. Do encontro participaram

'.

'profissionais deve ser rápida? uma vez que o
ainda o presidente da Fatma Murílo Flores, e Estado já realizou concurso público.

Nilmar
A Nilmar que completa hoje 26 anos ini

ciou com a produção de esquadrias e box de
banheiro na garagem da cása dos proprietá
rios. Depois de muito crescimento e partici
pação em outros mercados, volta a focar no
mercado de esquadrias em alumínio.

'Weg adquire Pulverlux
AWeg Tintas acertou a aquisição da

empresa Pulverlux S.A. da Argentina,
especializada na fabricação e comer

cialização de tintas em pó. Trata-se de
uma aquisição estratégica, alinhada
com os planos e orçamentos já aprova
dos que incluem uma unidade de fa

bricação emMauá-SP assim como uma

unidade em Cabo de Santo Agostinho
PE. A Pulverlux tem faturamento anual
de cerca de US$ 7milhões, emprega 42
colaboradores e utilizar área de 10.000
m2 em Buenos Aires. A estratégia da
WEG tem sido o crescimento orgânico
mas, isto não significa que deixe de fa
zer pequenas aquisições estratégicas.

_�I "

Uma fila de vergonha
Entra ano e sai ano o sempre é a mes

ma história. A fila de caminhões para de
sembarcar carga em Paranaguá chegou aos

30 quilômetros e tem reflexos também em

nossos portos, especialmente São Francis
co do Sul. Claro que na década passada as

filas já passavam de 100 quilômetros e por
isto a situação não é considerada aceitável.
Estámais que na hora de termos umamalha
ferroviária adequada mas, no curto prazo,
poderia ser utilizado o armazém que tem

capacidade para estocar 50 mil toneladas
de grãos que está lacrado desde-janeiro pela
Polícia Federal durante uma operação de

.

. , ,

desvio de carga.

Ideia Inteligente
Os hidrantes, estes equipamentos que

se encontra pelas ruas e que parecem servir

apenas para serem derrubados pelos veícu
los, também podem ter uma outra utilidade.

ADVB/SC na Expogestão
A entidade marcará presença no evento

através de palestras nosWorkshops assim como

participação da Feira de Produtos e Serviços de
Gestão, divulgando as ações da entidade.

SCMC

A previsão é de que dentro de três me
ses o escritório esteja funcionando, aten
dendo a uma demanda de cerca de cin
co mil pjocessos que 'estão com análises

pendentes. liH;oje tudo ,e�J� dependendo
do escritório de Ioínvílle, que tem urna

demanda reprimida em torno de 15 mil

processos e não consegue dar vazão na

velocidade que o setor produtivo deseja. A
decisão traz ganho para todos, pois osmu
nicípios da região são beneficiados com a

geração de empregos e com amelhoria da
renda e arrecadação dos tributos, e o go
verno do Estado com mais impostos".

BRF e Cade
Depois de muita demora, o Conselho

Administrativo de Defesa Econômica tra

vou a fusão de Sadia e Perdigão para formar
a BRFoods. Claro que não é uma decisão

inesperada mas, depois de tanta demora,
as estruturas das duas empresas já sofreram
muitas mudanças e desfazer a operação é

impensável assim, como a eventual ven
da de uma das marcas. Começa, portanto,
uma nova etapa de discussões e tentativas
de acordo que poderá resultar na venda de
outras marcas do grupo como Rezende e

Wilson assim como Doriana, Claubom e Es
colha Saudável.

As mudanças nas normas contá

beis brasileiraspara.o padrão interna
, dopru, lo IFRS� ,(lntel!.nation� ,Finan
eíal Repórtíng.Stanrlards), serão' tema
de reunião da Câmara -de Assuntos
Tributários e Legislativos da Fiesc. O
encontro será realizado no dia 19 de
maio. Assunto aindamuito polêmico.

No dia 21 de maio, às 19h, no Green Valley em

Camboriú,o Senai apresenta Do Avesso - Uma experiência
de moda e design no SCMC, evento que encerra as ativida
des desse sexto ano, assumindo o conceito de plataforma
de experimentação criativa.Ao contrário dos anos anterio

res, esse evento não apresentará desfiles, mas uma expo
sição em que cada time criativo proporciona experiências
imersivas dentro de um container executado em madeira
de reflorestamento. Cada time - composto por dois estu

dantes demoda, um professor + um coordenador e até cin
co profissionais do quadro de funcionários das empresas -

assina a concepção da instalação e uma capsule collection
que apresenta cinco produtos que buscam a inovação em

termos de design e processo de construção .

02 - 05 - 27 - 29 - 80

02 - 03 - 06 - 07 - 08

09 - 10 - 12 - 18 - 20

21 - 22 - 23 - 24 - 25

Jaraguá
Business Center
Completa hoje doze anos a

iniciativa que transformou uma

fábrica em um complexo de co

mércio e serviços. Uma ideia vi
toriosa que implantou um novo

conceito na região.

Empregos formais
Ministério do Trabalho divul

gou que em 2010 o número de

empregos formais passou de 44

milhões no país. No ano passa
do foram criados 2,8 milhões de
novas vagas o que é um recorde.
Este é o saudável resultado de
um crescimento econômico que,
infelizmente, não teremos este

ano com a mesma intensidade.

Crise in'dustrial
Alguns segmentos do setor

.

têxtil sentiram os efeitos do au

mento nas importações e au

mento no custo do algodão de
forma mais acentuada, agravan
do problemas já pré-existentes.
Maio iniciou com o pedido de re

cuperação judicial da tradicional
Buettner que vem se juntar na re
gião à Schlosser e à Jovitex. Em

bora não seja do mesmo setor, a
Busscar também agoniza.

IN DtGADORES

BOVESPA

POUPANÇA

12.MAID.2D11

12.MAID.2D11

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6210 1,62:30
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Mamonas Gover
No sábado, a partir das 22 ho

ras, no Espaço do Oca, rola o co

ver do Mamonas Assassinas, com
a banda Kamikazií. Haverá tam
bém a presença de muito funk
com Estado Deplorável e mais o

grupo Distorção. Imperdivel!
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Tristeza
Iaraguá enlutada e a família

mergulhada em profunda tristeza
com o falecimento, quarta-feira,
do jovem Cristiano Scaramello, fi
lho do médico humanitário e bom

amigo, Antônio Carlos Scaramello.

Que Deus o tenha em bom lugar!

Q!t Festa do Champanhe
.

s convites para a 5a Festa do Champanhe, uma noite dedicada
somente para elas, que acontece dia 31 de maio, na AdegaAi
roso Menezes, já estão à venda na Loja Fine Fiore e na Revista

...... Nossa. Mais informações no (47) 3370-2900.

.
Cristiano.

Scaramello,
num dos
últimos

·NAS RODAS
• Aminha querida amiga
Tele Demarchi, da Doce Mel,
esposa do craque e corredor'

de maratona NeneWolf, já
confirmou sua presença na

Festa do Champanhe, dia 31 de

maio, naAdegaAiroso Menezes.

• O boa gente Laerte Rincos e a

bonita Lúcia Loureiro, quarta
feira, estavam no maior beija-'
beija num pagode da moda. O

climão ferveu o ambiente.

•Ainda se comenta os suspiros
arrancados na festa da Fuel,
quarta - feira passada, pela
morena Elis Dias Lima. A bela

estava vestida num curtíssimo

short jeans, calçando botas estilo
country. Quem pode, pode!

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante do Posto

Mime. Mais de 60 variedades de
comida. Um dos melhores Bu

ffets do sul do mundo.

Buxixo
Eu sou o cara! Fiquei sabendo pelo meu fio vermelho que aque

le maduro separado que gosta de carros importados tem consigo o

prazer de ,atrapalhar a paquera dos amigos para testar seu poder de
sedução. E só perceber alguém da trupe flertando que ele investe sem
nenhum respeito. Já houve ameaça de tapas. Só pedindo mesmo nes
sa hora uma taça bem gelada daminha espumante Rondinée.

•
i

Megan Fax revelou
que se sentiu

sexualmente atraída

por uma stripper r:

russa aos 18 anos,
quando se mudou
para Los Angeles,

nos Estados Unidos.

Ao estilo hollywoodiano,
Juliano, proprietário do
Restaurante Madalena,
faz pose para � coluna

"Eu saí do
meu caminho
para criar um

relacionamento
comuma stripper

"

chamada Nikit�".

"
As idéias são como
pulgas, saltam de
uns para outros,
mas não mordem

a todos.
GEORG€ Br:RNA'fI,1) SHAW

"

Cooper
Depois de quase dois meses

sem frequentar a academia, o

empresário Walter Luiz Borges,
o Boca, voltou a caminhar, com

alguns quilinhos a mais, mas

super feliz com o resultado do
último checape.

Dica de hoje
Convidar os amigos e fazer

um delicioso happy hour na

Confraria do Churrasco.

J

mM! .'

• No fim de semana, rolou

beíjo na boca enTre iEtlu
. 'carvalh.o, o bom vivant
"Iuninho", e"MairaMarques.
'Minha abelha contou que

,

nada.mais que isso.. , foi "

apenas uma ficada no clima
, de 'outono.

• O"OscarMalJa também já
confirmou su� presença no

Campeonato de Pênaltís, dia
e cinco de-junho, no Society
Jaraguá.

.

I. O pessoal da direção da
• Malwee, sempre gentilcom
este colunista. Valeumesmo!• Sábado, a partir'das'

11 horas, rola-Peíjoada
Universitária! na Igreja

li,' ",' �

Ghiquito &
Bordoneio

Gena urbana
Terça - feira, na rua Marina.

Frutuoso, aconteceu urna cena

hilariante. Ex-namorado ciu
mento resolveu ir à forra com o

rival. Em plena luz do dia, hou
ve perseguição de carro, cace

tada, espectador, bem ao estilo
americano. Quem viu, achou
divertidíssimo!

Começa hoje e vai até domin

go o 3° Rodeio Crioulo Nacional,
no CTG Laço Iaraguaense. O gru
po Chiquito & Bordoneio abre o

primeiro baile da maior festa

campeira do norte do Estado de
Santa Catarina.
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CRÔNICA

Elyandria Aparecida
Silya, escritoM

KellyErdmann,
, ·jornalista

o respeito pela faixa de pedestre
uase todo jaraguaense enche o peito ao

dizer: na minha cidade tem progresso;
observe a quantidade de carros novos

........ que aqui transitam. E esses carros com

as aixas de pedestres, o que tem haver - me

pergunto.
Já se vão tempos que

elas apareceram. De início
essas faixas eram monitora

das, hoje em dia a gente não
precisa dos guardas para fa
zer os carros pararem. Mas
o respeito às faixas infeliz
mente é relativo. Começa
pelas próprias faixas, prin
cipalmente aqueles que es

tão fora das duas principais
avenidas centrais da cidade. Muitas estão

.

apagadas. Algumas quase imperceptíveis.
Outras ainda têm pintura, mas estão em lu

gares mal iluminados, mal sinalizados parc:t
os motoristas.

Alguns motoristas jaraguaenses já agem
diante de uma faixa de pedestre como dian
te de um sinal vermelho. Muitos ainda arris
cam burlar essa conduta, mas logo será au

tomático prestar atenção. Ainda existem os

condutores apressados que querem forçar o
pedestre a atravessar mais.
rápido, ou, aqueles que es

colhem para quem parar. Se
for alguém mais humilde,
mal vestido; tem que espe
rar. Mas o pedestre também
não é santo. Deixa o mo

torista com raiva. quando
fica na' beira da faixa, mas
não decide se vai atraves-
sar. Deixa o motorista com

pena quando quer economizar alguns se

gundos e atravessar a dez metros da faixa.
Descer do meio fio em cima de uma faixa de

pedestre com o braço levemente estendido
.

é sinal de igualdade.

, 1

I,

1
}
I

I LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

·A Isolete
encontrou

esse cãozinho
debaixo de um
pontilhão na

-

Ilha da Figueira,
e precisa
encontrar

um lar para o

pobrezinho.
Contato

pelo e-mail
isolete.mais@
duasrodas.com

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Velozes e Furiosós 5 - Operação Rio (teg) (14hO,
16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Padre (teg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Os Agentes do Destino (Leg) (13h50, 16h30,
19h20, 22h - todos os dias)• Cine Breithaupt 2

• Padre (leg) (14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- todos os dias) • Cine Garten 6 (3D)

• Thor (Leg) (13h20, 19h30 - todos os dias)
• Padre (dub) (15h50 - todos os dias)
• Padre (Leg) (17h40, 22hl0 - todos os dias)

. • Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Thor (Ieg) (19h, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (dub
'(13h30, 16hl0, 19h, 21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, 15h20, 17h40, 20h - todos os dias)
• Rio (Leg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Padre (Dub) (14h15, 16h45, 19h20, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, 16hl0, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Rio (dub) (13h45, 15h45; 17h45 - todos os dias)
• Thor (dub) (19h40, 22h - todos os dias)

• Cíne Neurnarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h - todos os dias)
• Thor (teg) (16h20, 21hlO - todos os dias)
• Água para elefantes (Leg) (18h50 - todos os dias)

• Cine Garten :2
• Rio (dub) (13h40, 15h40, 17h50, 19h50 - todos

os dias)
• Thor (leg) (21h5Ó -todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Padre (teg) (14h20, 16h40, 19h20, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Leg) (14h15,
16h45, 19h10, 21h30 -Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (leg) (13h30,
19h, 21h30 - todos os dias)

• Água para elefantes (Leg) (16h - todos os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO M,ORDE E ASSOPRA

Francisco guia o carro de Patrícia e a leva até Dulce nega ser mãe de Guilherme e Alice con-

um local tranquilo para conversar. A jovem diz que clui que foi enganada por Inês. Pimentel questiona
eles devem terminar. Raimundo vai até sua mãe ícaro sobre o álibi de Naorni, Leandro pede a aju-
e mente, conseguindo uma quantia em dinhei- da de Palmira para descobrir porque Naomi está
roo Severino conta à Jaqueline e Daniel que seu diferente. Everton planeja se vingar de Inês. Keiko
restaurante passa por dificuldades porque retirou trata Akira com frieza e ele estranha. Cristiano criti-

dois empréstimos e não conseguiu pagar a dívida. ca Tiago por ter aceitado a direção do Instituto dos

O taxista que provocou o acidente de Andrea leva Dinossauros. Caco chega para ver Inês e é atacado
uma bronca de Cleber. Rita, Francisco e os outros por Wilson. Alice fica intrigada com a história de Gui-

moradores do prédio se reúnem e abrem uma vo- Iherme ser filho de Dulce e questiona o noivo. ícaro
tação para decidir se irão fazer uma manifestação confirma que Naomi atropelou Nivaldo e pede para
em frente à casa de Regina.

�

Pimentel investigar sua mulher.

CORDEL ENCANTADO INSENSATO CORAÇÃO
Felipe e Dora expulsam os jornalistas do pa- Norma confronta Léo, que nega suas acusa-

lácio: Açucena fala que não quer ser princesa e ções. Pedro fala para Marina sobre as suspeitas em

Augusto ouve. Benvinda impede Lilica de contar relação ao antiquário. Léo afirma a Wanda que a

para Timóteo quem ajudou Antônia a fugir. Augusto levará para morar com ele no Rio de Janeiro. Pedro

garante a Efigênia que vai levar a princesa de volta consegue uma foto da imagem supostamente rou-

para Seráfia. Cícero enfrenta Jesuíno para continuar bada e mostra ao delegado Freitas. Cortez contrata
no acampamento dos cangaceiros. Miguézim lem- Léo para ser seu braço direito no banco. Norma pro-
bra de seu sonho ao saber que Açucena é a prin- cura mais pistas sobre Léo. Leila é roubada e André
cesa perdida. Jesuíno vê Felipe dar um presente 'a oferece seu apartamento a ela. Léo janta com Nata-

Açucena e sai sem que a noiva perceba. Miguézim lie e cortez, Norma encontra o taxista que conduziu

chega ao palácio no momento em que Timóteo está Léo após seu encontro com ela. Carol vai à casa de

prestes a entrar para levar Açucena. André e encontra Leila.

•
'I

(O resumo' dos capãulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
o dia é favorável para a troca

de ideias sejam profissionais OL!

pessoais. No campo profissional,
alianças estão favorecidas. A dois, cui
dado com atitudes egoístas. Não faça
-cobranças desnecessárias ao par.

o dia é favorável para desem

penhar atividades que já domi-

na, aproveite para eliminar pen
dências. A dois, cuidado para não deixar

sua vida sentimental em segundo plano.
Cuidado com romance clandestino.

, Ilh .I �
GÊMEOS

�i:; íl� Com a Lua em seu paraíso as

tral, o dia promete ser de mui

ta diversão. A vida amorosa ganha um

novo rumo. Na paquera, não faltará dis

posição para iniciar um relacionamento.

Aproveite para se divertir.

CÂNCER
Sua família e assuntos ligados
ao seu lar ganham um maior

envolvimento de sua parte. No

amor, brigas não estão descartadas, te
nha cautela. Aproveite a energia da Lua

para deixar seu lar mais aconchegante.

LEÃO
No trabalho, sua diplomacia es

tará visível. Atividades voltadas à

comunicação estão favorecidas. A

dóis, aproveite o momento para intensifi

car o contato com sua alma gêmea. Abuse
de sua comunicação neste dia.

A Lua, em sua Casa da Fortu
,l na, indica que sua habilidade
financeira está em alta. A dois,

relacionamentos desgastados tendem a

se romper. Aproveite e invista em seus

projetos profissionais.

ESCORPIÃO

� Trabalhos realizados por conta

'eJ própria podem gerar boas alter-
nativas de ganhar um dinheiro

extra. Dê mais importância às suas

necessidades afetivas. Não deixe sua

vida afetiva de lado neste dia.

9SAGITÁ�IOHoje, seu jeito diplomático vem

à tona, aproveite para sair com

amigos. No campo afetivo, um

novo amor pode surgir neste momento.

É momento de sair e se divertir na com

panhia de pessoas queridas.

CAPRICÓRNIO
Se você quer ser mais popular,
aproveite as energias da Lua

e esbanje seu charme neste dia. Seja
mais coerente na vida amorosa. Preste

atenção, oportunidades de crescimento

profissional podem surgir.

• AQUÁRIO
Atividades envolvendo marke

ting ou ensino contam com

boas energias, seu poder de comunica

ção estará com tudo neste.dia. A dois,
as afinidades vão se sobressair. Viagem
ou encontro conta com boas energias.
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Artistas irão para BrasOia
defender o casamento WJY

Segundo a coluna "Retratos da Vida", do jornal
"Extra", na próxima terça-feira, dia 17, alguns ar

tistas conhecidos do público estarão em Brasília
defendendo o casamento civil gay. De acordo com

a coluna, Preta Gil, Wanessa e Leonardo Miggiorin
irão para a capital para estimular o debate sobre o

tema no dia internacional do combate a homofbbia,
no VII Seminário LGBT.

•

Em show, Paula
. Toller faz campanha

, contra:,diabetes
A vocalista do·I<Kid Abelha", Paula Toiler

que descobriu. que é diabética há dois anos

- está fazendo campanha contra a doença.
Segundo a coluna de Ancelmo Gois, publica
da no jornal "O Globo", a cantora levara uma

banca de médicos e voluntários ao seu show,
"no Citybank Hall, qo;Rio de Janeiro, neste sá

bado, dia 14, para medir a glicose do público.

DIVIRTA-SE

Devolve .••

"Perdi até
os dentes",
diz Frota

Em entrevista à Marilia Ga

briela, o ator e diretor Alexandre

Frota, atualmente no programa A

Praça É Nossa, falou sobre sua

passagem pela Casa dos Artis

tas, filmes adultos, sexo e dro

gas. "As d rogas não me derru
baram no lado físico. Mas perdi
apartamento, mulher, amigos e

até os dentes", disse o ator. "Es
tou limpo. A única coisa que não
fiz foi injetar", afirmou.

"Devassa não foi minha
maior loucura", diz Sandy

Questionada pelo "Diário de São Paulo" se seguiria um estilo mais ousado

depois de ter feito comercial para cervejaria, Sandy afirmou que leva sua carreira

muito a sério, que consegue divldlr as coisas, que "Devassq não foi sua maior

loucura" e já ousou muito na carreira. "Eu encerrei uma parceria de 17 anos com

meu irmão, o que muitos consideraram a maior loucura e, em seguida, parti para
outro estilo musical e lancei um álbum completamente autoral", disse.

João Gilberto pode
ser despejado. hoje

o cantor e compositor João Gilberto tem até

hoje para tentar um acordo na Justiça com a con

dessa ítalo-brasileira Georgina Brandolini. Segun
do a coluna de Bruno Astuto no jornal "O Dia", ela
pede a devolução do apartamento que ele aluga no

Leblon e do qual se recusa a sair. Como Georgina
não aceita qualquer acordo, João terá' de desocupar
imediatamente o imóvel ou será despejado.

SUDOKU

,-
SOBRE,OJOGO

LIBRA

Com a Lua em Libra, você vai

perceber melhor o reflexo de

suas ações. No romance, podem
surgir conflitos, mas tente se ajustar à

pessoa amada. Não insista em brigas des-
necessárias, use sua diplomacia. �"

A Professora pergunta à Mariazinha:

-O que você trouxe sobre o médico?
A Mariazinha responde:

'

-Eu trouxe uma seringa.
-E quem te deu?
-Meu pai.
-O que ele te disse?

-Que serve pra aplicar remédio.
-Muito bem e você Pedrinho o quê trouxe?
-Eu trouxe gaze.
-Quem te deu?
-Minha mãe.
-O que ela te disse?

-Que serve pra curar machucado.
-Muito bem, e você Joãozinho o quê trouxe?

i} PEIXES -Bom, eu trouxe a bomba de ar.
li, Hoje, você precisará lutar por
seus interesses. Avalie o que

-Quem te deu?

você realmente quer e descarte -Minha avó.
aquilo que não tem mais utilidade em -O que ela te disse?
sua vida. A dois, momento libertador. Então Joãozinho responde:
Reflita sobre o valor do que acredita.

'''�'''_; "",d,,, ,i,:,-,,(' __ '<" ,;-O�.\(olv�""Qevplve ...
-··�l ... ...__ ....... _, ... .._ .. , .. � ... _'

É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
13/5
Ademir Hansen
Adriane Lourenço
Alcindo Hermann

Andre Lenke

Asta Konell

Carla A. C. da Silva
Cirlei 8ramorski

Dalva R. Pereira

Edite Arico

Erenilda Defrein

Evandro Adrielli

Fernado L. Garcia

Gabriel F. Ropelato
Heloisa Rech

Irma J. E. 8assani

Ivone 8. Vieira

Janaina Duwe

João Maria Ribeiro

'Jorge E. Poerner

tuan G. Lindner

Mareio I. Vieira

Maria das G. S. Janunze

Maria de F. de O. Brígido
Marilene Ap. Oliveira
Marlon R. Borchardt

Martin Guizoni

Orlando Ribeiro
Pamela C. C.Ros�
Paula F. D. Moretti

Pedro S Viero

Rosane Lange
RosaneWopsch
Rudimar Bruck '

Sabrina L. Odorcik

Sandra Ap. Iorinelli
Wilhelm G. Borowicz

'
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RDE NEBU OS
Sol entre nuvens no

decorrer do dia. Entre a

tarde e noite, aumento
de nebulosidade e

condições de chuva e

trovoadas isoladas no

Oeste e Meio Oeste.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
MÁX: 20°C

SÁBADO
MíN: 15°C
.MÁX: 18°C

SEXTA

MíN: 12°C
MÁX: 21°C

DOMINGO
MíN: goC
MÁX: 20°C

Frente fria deixa
tempo revolto em se

A passagem de uma frente fria

pelo Estado a partir de ontem deve

provocar instabilidade pelos próxi
mos dias. Hoje, nebulosidade vari
ável e pancadas de chuva, especial
mente à noite, no fim de semana,
chance de chuva forte.

Visibilidade reduzida
no início da manhã

_

Durante a manhã de ontem, for
tes nevoeiros forçaram o cancela
mento de voos por toda a região sul.

Hoje, a tendência é de que neblina
se repita, possivelmente causando
novos atrasos em aeroportos. Na es

trada, situação pedemaior cuidado.

1

! .

I

l
I
f
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DA REDAÇÃO

Pela primeira vez a Mini
Challenge aterrisa na

pista do Velopark, maior
parque automobilístico
da América latina.

.....In piloto jaraguaense Kreis
\

Ir, quer contar com a lógica
de igualdade para recuperar

....aígumas posições na cate

goria, que faz parte da Copa Caixa
Stock Caro O mais novo autódromo
do país fica emNova SantaRita (RS)
e foi inaugurado em maio do ano

passado. Contando com a novida

de, já que nenhum adversário ace

lerou os carros nessa pista, o jara
guaense espera recuperar algumas
posições nesta quarta rodada dupla
e iniciar uma reação para terminar
a temporada entre os dezprimeiros.
Atualmente ele ocupa a 19a posição,
após ter sido desclassificado na es

treia e não ter competido na última
etapa por causa de um acidente.

Esporte 17

is, Ir. estreia noVelopark
Hoje, Kreis participa de dois trei

nos livres naparte damanhã e corre

pelo classificatório, às Ish. "Quero
ficar entre os dez primeiros no grid
para largar bem no fim de semana",
comentou o piloto que dirige oMini
Cooper número 71. Kreis acredita

que as corridas podem ter surpre
sas tanto para o público quanto
para os pilotos, mas se diz confiante
para esta etapa do maior evento do
automobilismo nacional. "Corno a

pista é uma novidade para todos os

pilotos, estou acreditando em uma

boa participação. Quero largar bem
e tentar, nomínimo, repetir o pódio
de Interlagos", afirmou o jaraguaen- .

se, que na ocasião terminou a etapa
em terceiro.

Amanhã, a corrida acontece às
10hSO e no domingo às 9hSO. As
duas provas da quarta rodada da
MiniChallenge Brasil são transmiti
das ao vivo pelo canal Band Sports.
Kreis compete com o apoio da SMC
Pneumática eRaumakMáquinas.

• Tila Pretti
tna@ocorreiodopovo.com.br Objetivo de Kreis é repetir o pódio de Interlagos quando ficou em 3°

Jaraguaense ocupa a 19a posição e quer iniciar reação para terminar temporada entre os dez

Promoção "Ofertas Imbatíveis" (válida até 12/05/2011 ou enquanto durarem os estoques - 50 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FAE2) a partir de R$ 27.400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada

(RS 13.700,00) e Saldo em 48. parcelas de R$ 390,00, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 16.parcela, incluindo tarifas, custos e impostos !IOF), valor total a prazo de RS 32.420,00, Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1,34%
a.m e 17,38% aa, através do Programa Ford Gredit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat. EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de RS 799,00
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tar�as, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 0,30% a.m. e 3,60% a.a., através do Programa Ford Credit.

Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do GEl poderá sofrer alteração, quando da data efetiva

da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da GEl) a data da contratação. Contratos de

Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamentonos distribuidores Ford.
As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores.

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇAo HIDRAuUGA
• RODAS OE LIGA LEVE 15"
• FARÓiS DE NEBLINA
• COMPARTIMENTO EXTRA
NO PAINEL REFRIGERADO
• TRAVAMENTO AlJfOMÁDCO
DAS POIITAS A 15 KMlH
• VIDROS, TRAVAS E
RETROVISORES El�TRIGOS

Catarinense
de Terra chega
a sua metade

O Campeonato Catarinense de
Velocidade na Terra, um dos mais

disputados do país, chega nesse

fim de semana à sua metade. Até

agora foram dísputadas quatro
etapas de dez que ainda vão acon
tecer na temporada de 2011 .

Alexandro Spézia segue na cola
dos líderes da Marcas A. O piloto

,
está com 33 pontos, cinco a me

nos que Walter Schmitz e Leopol
do Mees, que lideram a categoria.
Pela StockCarOpalaA,Alessandro
Coelho ocupa a vice-liderança
com 37 pontos e tenta encostar no

líder Tito Morestoni, que tem 42.

Já na Marcas N, Vini Cardoso

ocupa a 7a colocação com 15 pon
tos. PelaMini Fórmula Tubular, Ro
naldo Klitzke, está em sexto e tem

11 pontos. A Sa etapa acontece no

AutódromoMaxMorh, emAscurra.

CARTÃO FORD ITAOCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
At;l;Imule até R$10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capllal. e regl0e5 metropolltina"�OOl-48581 Domai. loalldade<: 080077.24858.

i Faça revisões em seu veículo regularmente. i
.1 I i

Ford Empresas: (11) 4174.3900

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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Na área

Henrique
Porto

Estranho
....aulo Adriel era preparador de goleiros da Inter de Limeira

..... (SP),mas pediu demissão alegando que irá trabalhar emuma

nova equipe, que está sendo criada em Jaraguá do Sul. Até aí
_.. tudo bem, certo? Mas o que me chamou a atenção mesmo

foi o seu discurso ao deixar o clube paulista: "é uma equipe do mes
mo grupo que cuidava do futsal ( ...). Como o projeto do futsal ter
minou, eles agora vão partir para o futebol de campo ( ...)". Eu achei
estranho, e você?A notícia original está no linkmigre.me I4whOl

Varzeano
Neste sábado acontece a segunda rodada da segunda fase do

Campeonato Varzeano de Jaraguá do Sul. Destaco osjogos entre
Atlético e Brandenburg (foto), 13h30, no João Pessoa, Tigre e Glo
bal Pisos, 15h15, no Grêmio Garibaldi, além do clássico de Roma,
ops, entre os Romas do Chico de Paulo, 13h30, no Flamengo. Glo
bal Pisos, Atlético, Noite a Fora, Vila Lalau e Flamengo B se ga
rantem na próxima fase em caso de vitória. Como de costume, os
resultados estarão no blogwww.avanteesportes.com após as 19h.

DIVULGAÇÃO

Futebol
Jogos importantes no Campeonato Vafzeano de Guaramirim

neste sábado. Enquanto na Primeira Divisão as equipes disputam
a última rodada da primeira fase, na Segundona acontecem os

jogos de volta das quartas de finais. Aliás, ouço muitos elogios à

organízação do evento, que parece navegar em águas tranquilas.

. Vôlei
Marcelo Hister, atleta reve

lado nas categorias de base do
vôlei jaraguaense, defendeu a

seleção brasileira juvenil emuma

série de amistosos na Europa
(Eslováquia, Espanha e Polônia).
Seu desempenho agradou a Co
missão Técnica, que o manteve

no grupo. Dia 15 ele retoma aos
treinos, em Saquarema (RJ).

Tênis de Campo
Acontece até domingo, a pri

meira etapa do Circuito ATJ de
Tênis de Campo. As partidas são
realizadas nas quadras de saibro
do Beira Rio. No total, serão dis

putados 66 jogos, envolvendo 18

tenistas, divididos em nove cate

gorias. A promoção é da Associa

ção dos Tenistas de Jaraguá do
Sul e Região.

Seniores
. Conforme havia ante

cipado na quarta - feira, a

Liga Jaraguaense de Futebol
tomou providências com

relação ao Campeonato de
Seniores. Para fins de dassi

ficação, as equipes que joga
riam contra Amigos Galácti
cos e Roma ganham os três

pontos da partida (vencem
por 2xO). Os jogos não serão
realizados.
.. " ........ � • i .. , •••• " , ... , , " , , , '" " • , • ., '." .,. t •• " • • • .,;; •• "." � •• f i , .... , � , r

área. Rhodolfo teve a chance de

São Paulo perde
•

e está eliminado
Avaí conseguiu virada heroica e pega oVasco na semi
DA REDAÇÃO

O Avaí é mais uma zebra a
eliminar um dos favoritos ao

titulo da Copa do Brasil.

a noite de ontem, a equi
pe catarinense ganhou de
virada do São Paulo, por
3x1, na Ressacada, em

Florianópolis, e conseguiu a inédita
-

vaga nas semifinais da competição;
quando irá enfrentar oVasco.

Depois de ganhar o jogo de ida

por 1xO, na semana passada, o São

Paulo tinha uma boa v�tagem
para confirmar a classificação. Para
completar, o time paulista saiu na

frente. Com 15 minutos, o Tricolor
abriu o placar com Casemiro, de

cabeça. O empate veio em seguida.
Estrada recebeu na esquerda e cru

zou com tranquilidade na cabeça
deWilliam, que cabeceou no canto

direito de Rogério Ceni.
De tanto pressionar, os donos

da casa viraram aos 30 minutos:

Marquinhos cobrou escanteio
da esquerda, Rogério e Carlinhos
se confundiram e a bola sobrou

p�ra Bruno cabecear do meio da

-

tirar em chila da linha, esperou o

mesmo de Xandão, mas nenhum
dos dois cortou e o Avaímarcou.

Com apenas 30 segundos do

segundo tempo, a zaga são-pau
lina mais uma vez foi apática,
Diogo Orlando cruzou na área,
Estrada tentou um voleio torto e

acabou tocando sem querer para
Marquinhos Gabriel, novamente
sem marcação, ampliar. Preci
sando de um gol para conseguir
a vaga, o São Paulo partiu para a

pressão, mas desorganizado em

campo não conseguiu reagir.

DIVULGAÇÃO/FOTOCOM.NET

pes estavam muito iguais. Goiás e

ADJ buscavam o ataque, mas não
encontravam facilidade para con
seguir criar alguma chance mais
clara de gol. Até que em uma jo
gada pelomeio o time catarinense

conseguiu seu primeiro gol com
Lucas. O empate do Goiás saiu de
uma jogada de Luis Henrique pela
direita e cruzou paraMatheus, que
bateu no ângulo.

.

. O tíme-íei 'em busca da vira-

Vasco passa
com gols fora

o Vasco assegurou a classifica

ção às semifinais da Copa do Brasil.
Avaga veio com um empate por 1x1
contra o Atlético-PR, ontem à noite,
em São Januário, e foi pelo critério
do golmarcado fora de casa (na se
mana passada, houve empate em

2x2). No início do jogo a cautela di
tava o ritmo, mas oVasco eramais

presente. O nível da partida caiu
no segundo tempo, com o Vasco
mais preocupado em adminis
trar o resultado. Porém, Madson
achou um buraco na defesa vasca..
ína e deixou Nieto livre para abrir
o placar para o Atlético-PR aos 28
minutos. O gol daria a vaga ao time
paranaense, Mas o Vasco teve for- .

ça para buscar o empate. Aos 35,
Fágner cruzou da direita com pre
cisão e Elton subiu pára cabecear
no ângulo de Renan. Os minutos
finais foram de pressão atleticana,
mas oVasco se segurou bem. Elton comemora o gol de empate marcado ontem à noite em São Januário

EQUIPE PERDEU ONTEM E CUMPRE TABELA HOJE CONTRA O FLUMINENSE

Sub-17 é eliminado da Taça Brasil
DA REDAÇÃO

. A equipe Colégio Evangélico
Jaraguá/FME se despediu on

,

tem da 5a Taça Brasil de Clubes,
que acontece no Rio de Janeiro
(RJ). O time foi derrotado por 4x3

.. pelo Goiás e apesar dejogar hoje
com o Fluminense não tem mais
chances de classificação e com

apenas um ponto está na lanter
na da Chave B.

No jogo de ontem asduàséqui-

da, que chegou com Léo. No ata

que seguinte, porém, a ADJ em
patou de novo, em chute cruzado
de Guilherme. Pouco depois o

Goiás chegou ao terceiro gol com
Matheus emcobrança de pênal
ti. Matheus marcou mais uma

vez quando recebeu lançamento
. pela esquerda e bateu cruzado.
No final a ADJ descontou com

Lucas, mas não havia mais tem

popara'reação .. - -': - :.'_, j "'. ,. ,
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SIN

Adolescente nega
conhecera ssores
Garota de 17 anos prestou depoimento na quarta-feira
A suposta pivô da briga
que terminou na morte
de Rafael Sant'Ana negou
conhecer os agressores.

garota de 17 anos pres
tou depoimento ao de

legado David Queiroz de
Souza na última quarta-

feira. Ela afirmou que conhecia
somente a vítima, com quem teve

um rápido relacionamento há al

guns meses. A menor disse ainda

que conversou com Rafael na

festa e que um dos envolvidos
no espancamento veio falar com
ela e houve uma discussão entre

os dois, rapazes, que acabaram
sendo expulsos da boate. Para o

delegado, o motivo alegado pe-

Venda de álcool
a menores será
investigada

"Agora que- o caso está escla
recido' vamos investigar quem
forneceu bebida alcoólica aos

menores", adiantou Queiroz. Uma
máquina fotográfica com imagens
da festa mostra os adolescentes

ingerindo bebidas alcoólicas na

festa. Na opinião do delegado, o

consumo de álcool foi um fator

que contribuiu para o crime. "Isto
é muito grave e vamos investigar
como esta bebida foi parar namão
dosmenores", diz.

O proprietário do estabeleci
mento, Orácio Schopping, não
foi localizado pela reportagem
do O Correio do Povo para falar
sobre o assunto.

los agressores para justificar a

briga não é verdadeiro. "Saíram
de casa armados, acredito que
já estavam mal intencionados, e
dispostos a arranjar confusão",
acredita Queiroz. Como a boa
te tem sistema detector de me

tais, as duas facas tipo canivete
tinham sido escondidas em um

local do lado de fora da boate.
Dos cinco 'envolvidos no es

pancamento que aparecem nas

imagens das câmeras de monito
ramento instaladas em frente ao

Chopp & Club, dois foram libe
rados - mas continuam respon
dendo processo. O menor autor

das facadas foi levado para um

CIP (Centro de Internação Pro

visória) em Caçador e Alex Maia,
de 18 anos, teve a prisão preven-

tiva decretada no último dia 10

e está no presídio de Jaraguá do
Sul. Um dos menores está na de

legacia aguardando vaga parà ser
transferido para um CIP. Queiroz "

u,

explica que o menor só poderá I
ficar detido na delegada por um ,
prazo de cinco dias, que encer- IIra amanhã. Caso não abra vaga �
para sua internação em um CIP ��ele terá que ser liberado, até que ,
haja uma vaga em algum centro �de internação de menores no Es- --I
tado. O delegado informou que o I
inquérito sobre o envolvimento I
dos dois maiores de idade no cri- �
me será finalizado, no máximo,
até a próxima quinta-feira, 19.

• Elisângela Pezzuni
elis@ocorreiodopovo.com.br

.,

Rafael Sant'Ana estava residindo em Jaraguá do Sul há cinco meses

JOVEM PLANEJAVA MONTAR UM NEGÓCIO,COM OS PAIS E OS IRMÃOS

Tragédia divulgada em todo o país
Rafael Sant'Ana, de 18 anos,

foi espancado e esfaqueado no

último sábado, 7, em frente à bo
ate Chopp & Club, no bairro Água
Verde. No local havia câmeras que
registraram o crime e foram divul

gadas em todo Brasil.
A agressão aconteceu pouco de

pois das 2h damadrugada e avítima
chegou a ser socorrida p,�I06tbp;rij.;

beiros e encaminhada ao Hospital
São José, onde passou por cirurgia
e recebeu transfusão de sangue.
"Ele perdeumuito sangue e chegou
quase morto no hospital. Quando
foi feita a transfusão ele reanimou, '

mas acabou falecendo poucas ho
ras depois", contou o irmão, Ismael

Sant'Ana,muito abalado.
. '
..

Rafaelestava.morandona ci-

dade há cinco meses. Ele era natu
ral de Foz do Iguaçu (PR) e a famí
lia havia se mudado para fugir da
violência. Rafael.trabalhava como

ajudante de pedreiro e planejava
montarum negócio com o pai e os
irmãos. "Ele estava feliz porque ia
tirar carteira de motorista. Ele não
tinha malícia e não sabia brigar",
afirmou Ismael, ' " ' r

' ,

I. : ". __ t 'J j tu) 1 l. l � f _, .. 'l_.. J ... ". .....)..

Segurança 19

I�

Spolaor: "Esperamos a vinda de mais policiais no fim do ano"

Polícia de Jaraguá não tem
.equipe de. investigação

A falta de policiais civis é
um problema em Jaraguá do

Sul, que tem omenor efetivo do
Estado em comparação com o

número -de habitantes, segun
do pesquisa realizada recepte
mente pela Secretaria Estadual
de Segurança Pública.

A 15a Delegacia Regional
de Polícia - que além de Iara
guá do Sul, envolve os muni

cípios de Guaramirim, Schro
eder, Massaranduba e Corupá
- contava, até esta semana,

com seis delegados - incluin
do Uriel Ribeiro, que cuida

apenas de procedimentos ad
ministrativos, e Daniel Dias,
delegado em Guaramirim -,

quatro escrivães e 25 agentes.
Mesmo com a'chegada esta

semana de cinco novos agentes
e um delegado para a comarca

de Jaraguá do Sul, ainda não é

possívelmontar uma equipe de

investigação. O mesmo proble
ma acontece em Guaramirim,
que recebeu dois agentes e um

delegado. "Temos um grande
acúmulo de serviços adminis
trativo e os agentes estão traba
lhando internamente. Os poli
ciais que seriam encarregados
das investigações acabam tam

bém desempenhando outras

tarefas, como plantões de aten
dimento na delegacia, fazendo
registro de ocorrências, entre

outros serviços", informou o

delegadoAdriano Spolaor.
Spolaor acredita que com a .

vinda de mais policiais prevista
para o final do ano, será possí
vel montar uma equipe para se

dedicar exclusivamente ao tra

balho de investígação,

Na tarde de quarta-feira, por
volta das 15h, a Polícia Militar foi
comunicada sobre um assalto a

mercado na ruaAcre, no Bairro Ia
raguá Esquerdo. De acordo com a

responsável pelo estabelecimento,
um homem armado com umafaca
entrou no mercado anunciando o

assalto. Foram levados R$ 100 que
estavam no caixa.

Em seguida, o ladrão fugiu em
uma moto Honda CG vermelha,
que estava do lado de fora com

Homem' armado de facaassalta
mercado no Jaraguá Esquerdo

um comparsa que o aguardava.
Policiais realizaram rondas pela
região, mas os suspeitos não fo
ram localizados.

Uma dica da Polícia Militar

para evitar maiores prejuízos
quando ocorrem assaltos, é que
os comerciantes evitem deixar
valores altos no caixa. Segundo
a PM, o ideal também é que o

caixa não esteja de costas para a

porta de entrada, o que facilita a

ação dosmarginais.
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Mulher apanha do marido
Pouco depois das 20h de quarta-feira, a Central Regional de Emer

gência da PolíciaMilitar foi acionada por umamulher que estava sen
do ameaçada de morte pelo marido. O caso aconteceu na rua João
Mass, na localidade de Tifa da Mosca. Segundo a vítima, o marido já

\

havia cometido agressões outras vezes. O acusado foi encaminhado à

delegacia e enquadrado na lei Maria da Penha .
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into eie segurança pode salvar vidas, Vem pra cá, vem ganhar!

4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Promoções válidas até 13/05/2011. Preços anuneiaoos sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2006/2006 COM KllOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

NÚCLEO DAS
CONCESS'ONÂRIAS

DEVEíCULQS
ACI.jS-APEVI

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN _ a

I

IBOPE
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ�
A MAIS OUVIOA.
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