
Umavitória
para elevara
autoestima
Depois de vencer a
Chapecoense por
4x3 no sábado com
um gol seu, Iurck
comemora o bom
momento que vive

naADJ/FME.

Página17

Inadimplência aos cofres
públicos chegaa 100mi

Prefeitura tem nove mil processos judiciais em andamento contra

.devedores. Segundo a Secretaria da-Fazenda, existem débitos não pagos
desde 1995, com juros e multas que aumentam a cada mês.

PROJETO UE RECRIA o REFIS jÁ iSlÃ NACÂM RA

Página9
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I� Educação com 400

! novas vagas em 2012
�

t2 Quatro escolas e um Centro de
Educação Infantil passam por
melhorias. Investimento em

obras é de aproximadamente
RS 4 milhões. Página 11

Jovem de Guaramirim
.

é finalista no "ídolos"
Família e amigos fazem torcida
para Henrique Junior Lemes, de
16 anos, que disputa vaga entre
os dez melhores candidatos da
competição. Votação será aberta
na noite de hoje e encerra na

quinta-feira. Página 8
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2 História

"1913
Audiências do caso

Watergate começam
A comissão de justiça do senado ame

ricano inicia uma série de audiências com
membros da administração do presiden
te Richard Nixon, parte das investigações
da invasão do comitê nacional do partido
Democrata, no complexo deWatergate, em
junho do ano anterior.

As audiências foram transmitidas
ao vivo pelas redes ABC, NBC e CBS, al
ternando a cada três dias, até o dia 7 de

agosto. Com a imagem já prejudicada
pelo escândalo, as declarações de as

sessores e aliados políticos de Nixon ao

senado viraram a opinião pública con

tra o presidente.
Em 13 de julho, Alexander Butterfield,

um dos assessores pessoais de Nixon, afir
mou que existiam na Casa Branca disposi -
tivos que automaticamente gravavam tudo

que fosse dito dentro do escritório do presi
dente e de vários outros aposentos ..Com a

revelação, o promotorArchibald Cox exigiu
que a presidência entregasse as gravações,
como evidência.

- Nixon não apenas recusou-se a en

tregar as fitas ao senado, mas exigiu que
Cox retirasse o mandato de apreensão
das fitas, alegando que, por se tratarem

de afirmações do presidente, não deve
riam ir ao público.

A combinação do conteúdo das fitas, da
recusa de Nixon em entregar as evidências,
suas alegações de que, corno presidente,
estaria acima da lei, levaram à renúncia de
Nixon em 8 de agosto de 1974, frente a

.

um processo de impeachment inevitável"
após uma das gravações, divulgada três
dias antes, revelar que não apenas havia
ordenado a invasão, mas conspirado para
impedir as investigações.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 17 de maio de 2011

o traidor norueguês
Vidkun Quisling

Sinônimo de traidor na Noruega, o ex

ministro-presidente norueguês Vidkun

Quisling assumiu o poder em 1940, com
um golpe de estado apoiado pelaAlemanha
nazista. Entre 1942 e 1945, Quisling serviu
como primeiro ministro e como presiden
te, mantendo o poder na mão do Nasjonal
Sarnling - o partido nacional socialista nó

rueguês, do qual era fundador. Uma das

primeiras medidas de Quisling foi proibir a
entrada de judeus no país, seguida por um
conjunto de leis que lhe davam a mesma

autoridade que o deposto reiHaakonVII.
Embora afirmasse que sua meta era a

"total independência da Noruega", o go
verno Quisling era pouco mais do que um
fantoche de Hitler. Indo contra as tradi

ções políticas do país, que havia se posi
cionado contra o nazismo, Quisling teve

parco apoio da população.
Quisling foi julgado por conspiração em

maio de 1945, como um criminoso comum,
e condenado à morte por fuzilamento em 24

de outubro. No julgamento, negou ter conhe
cimento da "solução final" nazista.

I

Trens' nas Coréias
Pela primeira vez desde 1953, trens

sul e norte-coreanos cruzam o 38° pa
ralelo norte - linha limítrofe da zona

desmilitarizada -, em uma operação
de teste em comum acordo entre os

dois governos. O tráfego ferroviário
entre os dois países havia sido inter

rompido desde a guerra da Coreia, en
cerrada com um cessar fogo em 1953.

DIVULGAÇÃO

Sinônimo de traição para o povo norueguês,Vidkun Quisling entregou a Noruega
a Hitler, atentando contra a-neutralidade e o governo democrático do país

PELO MUNDO

1 3

Cantares Gallegos
A escritora espanhola.Rosalía de

Castro publica o livro "Cantares Gal

legos", a primeira obra literária no

idioma galego. A data, 17 de maio, é
um importante feriado na região es

panhola autônoma da Galícia, e a pu
blícação foi um dos marcos iniciais do
movimento de autonomia galega, e do
"ressurgimento" da cultura local.

.�
.

Homossexualidade
A assembleia geral da Organização

Mundial de Saúde retira a homossexu
alidade da lista de doenças psiquiátri
cas' reconhecendo a preferência sexu
al como parte normal de experiência
humana, e não uma forma de psicose ou
perversão. Adecisão foi uma contribui
ção importante para o reconhecimento
dos direitos civis dos homossexuais.

1 9

Gerador solar
Fundada em novembro de 1961, em Guaramirim, a Sociedade Esportiva Recreativa dos Atiradores
Catarinenses de Brüderthal é uma das fundadoras da Associação dos Clubes e Sociedades de Caça
e Tiro do Vale do Itapocu. A organização construiu seu primeiro stand de tiro em 1964, e 'a sede
social foi construída em 1962. Em 1973, a sede é ampliada, e em 1991, iniciam a construção da

.

atual sede. Frente às condições precárias da antiga sede" que não ofereciam segurança aos sócios,
e recursos limitados, cria-se a condição de sócio proprietário, para incentivar a contribuição na
obra. Em 1988, junto com associedades Catarinense, Comercial de Iacu-Açú, OuroVerde e Diana,
organizam a primeira Schützenvereinefest de Guaramirim, realizada em 1989.

Na edição de 19 de maio
de 1979, o jornal O Correio
do Povo trazia a notícia
da demonstração pública
pela empresa alemã AEG
Telefunken e a universidade
de Stuttgart, de um novo

sistema de geração de energia
solar, através de 180 células
fotovoltaicas de silício.

,.

jG� fIj[UO('1Ii@'"'iA�"V.'/r"n,,��,��n,.. ,i::nm",,� k�J[:

Dia contra a homofobia
Definido em 2004, na data
do aniversário da decisão da

organização mundial de Saúde de
remover a homossexualidade da
lista de doenças psiquiátricas, e
instituído no Brasil em 2010, pelo
Presidente Lula, o dia 17 de maio é
relembrado em mais de 70 países
com debates e protestos pelos
direitos dos homossexuais.
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. QUARTA-FEIRA

PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
RaphaelRochaLope�
advogadoeprofessor

CristianoMahfudWatzko, DurvalMarcatto, Romeo Piazera
estudantedeDireito presidentedaAcijs Júnior, advogado

Acumulação primitiva da democracia
......reocupado ainda com os resquícios autoritários entrar no campo da racionalidade econômica ou na

...-queminam o inconsciente demuitos indivídu- quele do "apelo ao consumo" que o próprio modelo

os, que aproveitam o surto inflacionário para capitalista embute na sua propaganda?
alertar que precisamos de candidatos "prepa- Não obstante, a situação relatada configura al-

rados e não carismáticos" com qualidades centradas guns dados interessantes. Consultorias que atuam

no "pulso firme e na reputação" e não em função de na área econômica, afirmam que a inadimplência
comportamentos "populistas" que resultem em crises neste ano não será muito significativa, estimada em
como a apontada recentemente, gostaria de acentuar torno de 8%. Tal constatação revela a nova estratégia
algumas considerações. Em primeiro lugar, a definição dos consumidores das classes mais próximas da base
dos problemas originados pela inflação, sempre se con - da pirâmide social, que está assentada numa visão

_

figuram inicialmente como um processo de politização melhor dos apelos ao consumismo desenfreado. Tal

partidária, justamente por impactar aqueles setores comportamento é resultado dos primeiros intentos

da sociedade que mais sofrem com tal � �
na aquisição de bens durante a época

fenômeno. No entanto, os grupos que • • de créditos fartos, que levou muitos

Produzem o processo inflacionário, ar- trabalhadores a se endividarem alemTal é a razão porque o
ticulam o mesmo de tal forma que pos- Estado tem a obrigação de de sua capacidade de pagamento.
sam perpetuar seus interesses durante garantir os direitos mínimos Hoje, esses mesmos indivíduos, de
e depois dele, sem se preocuparem em à população, politizando a pois do imenso sacrifício realizado
construir um Brasil desenvolvido. De mesma para que possa ser para entrar no mercado de consumo,

acordo com a avaliação clássica dos artífice de suas próprias podem avaliar o que fazer com o único
reivindicações, sem medo

economistas, a inflação reduz o poder de que seus argumentos patrimônio que possuem: seu salário.

de compra da população e provoca um sejam desqualíficados Não há nenhuma razão para culpá-los
processo de inadimplência dos setores pelos chamados por isso. Ao contrário, devemos co-

mais desprotegidos da sociedade. Se as eleitores instruídos. memorar a entrada desses setores da

pessoaspagammais caroporalimentos, ,, sociedade a uma vida exposta, apenas
por outros produtos e pelos serviços, so- nas propagandas, tão aneladas duran-

bra menos Pinheiro para pagar os empréstimos. Por te décadas de privações, e hojerealizadas,
outro lado, a expectativa demenor crescimento econô- Ficar atentos a esses contratempos significa estar
mico leva à redução da renda e de postos de trabalho, o comprometidos com a mobilidade social dos mais

que também contribui para o crescimento da inadim-
_

humildes, que são os principais penalizados pelos
plência. Tal situação termina sendo o caldo de cultivo surtos inflacionários. Deve ficar claro que esse não

para asmanifestações de alguns setores de classemédia é o caso das classes médias de renda alta, que têm o

.

usadas para desqualificar o consumo popular. privilégio de fazerem aplicações financeiras que dão

Os discursos enlatados em expressões do tipo cobertura sobre a inflação. Tal é a razão porque o Es

"quando faço compras, pago a vista" - de modo a tado tem a obrigação de garantir os direitos mínimos
evitar - "os juros extorsivos embutidos no produto", à população, politizando amesma para que possa ser

são muito comuns entre indivíduos que ocupam artífice de suas próprias reivindicações, sem medo
uma situação privilegiada na sociedade, que é a de de que seus argumentos sejam desqualificados pelos
ter acesso ao consumo sem os limites de um salá- chamados eleitores instruídos. Quando isso acon

rio restritivo. A grande maioria do povo trabalha-tecer, os discursos preconceituosos daqueles que se

dor, diga-se de passo, os colaboradores imediatos sentem ameaçados nos seus privilégios classistas,
na construção da riqueza do país, em geral não serão substituídos pela conquista definitiva da verda
tem condições de fazerem compras à vista. O úni- deira democracia, tantos anos em fase de acumula

co recurso é fazê-lo a prazo. Tal comportamento deve ção nas entranhas do povo.
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COMUNICADOAOASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

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

A Direção

/

IMAGEM DO DIA
EDUARDO MONTECINO

,

OEncontro Regional de Aeromodelos, no
Clube Aer�L!bél�la em Guar�mirim, conto�
com a partíopaçao de eproximademente

60 pessoas, entre sódos e visitantes. Foram
'

arrecadados 40 quilos de, alimentos que serão
destinados agora a famíliàs'Carentes da região.

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

* telefone (* não serão publicados),

HISTÓRIA
Museu,Wolfgang

Weege faz 23 anos
AMalwee comemorou ontem os 23 anos

do Museu Wolfgang Weege. Rodeado por
uma enorme área preservada, a atração fica
no ParqueMalwee e tem pormissão promo
ver atividades educativas e culturais. Criado
em 1988 o espaço já recebeu milhares de

pessoas. Para comemorar seu aniversário e

também oDia internacional dosMuseus, dia
18 demaio, oMuseu.promove até 5 de junho,
brincadeiras para as crianças, proporcionan
domaior interação com o acervo do local.

RREDORES

Troféu Jangada
de Atletismo

Dança reapresenta
espetáculo hoje

"O mundo mágico do circo", espetáculo
que em dezembro encerrou as atividades
de 2010 da Escola de Dança da Scar volta
ao palco do Centro Cultural com duas apre
sentações. Hoje, às 14h30, e quarta-feira,
dia 18, às 20h. Os ingressos custam R$ 10

e R$ 5, e podem ser comprados na secreta
ria da Scar. Informações pelo telefone (47)
3275-2477. O espetáculo reúne 100 alunos
dos cursos de balé clássico, acrobacia aérea
e de solo, dança do ventre e dança de ma.

HUMOR

Fabio Porchat
na Scar dia 22

loTroféu Faculdade Jangada deAtletismo
acontece dias 28 de maio (primeira etapa)
e 18 de junho (segunda etapa). O evento é
uma iniciativa da disciplina de atletismo
do curso de Educação Física, e conta com
o apoio daAcorjs (Associação dos Corredo
res de Jaraguá do Sul). As inscrições para a

primeira etapa podem ser realizadas pelo
e-mail jangada.atletismo@gmail.com ou

no site www.acorjs.org.br até o dia 20. A

competição acontece no Clube Baependi.

O ator e humorista Fábio Porchat es

tará em Jaraguá do Sul no dia 22 de maio

para apresentar a comédia "Fora do Nor
mal". O espetáculo começa às 19h30, no tea
tro doCentro Cultural da Scar. Porchat traz no

espetáculo observações bem-humoradas so
bre situações do dia a dia. Ingressos no valor
deR$ 50 (inteira), R$ 25 (estudantes e pessoas
acima de 60 anos), podem ser comprados na
secretaria do Centro Cultural. A produção dá
desconto para clientes da Porto Seguro.
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ENSALINHO

Pereira confírma esquema ..

.
.

Ex-secretário diz que procurador recolhia 4% do salário dos comissionados

GUARAMIRIM

Apesar de o governo negar
as acusações feitas por
ex-eenssonados Quanto ao
pagamento de mensalidades
para o prefeito Nilson
Bylaardt, novas denúncias
reforçam a existência de um

suposto esquema

/'

air Pereira .(PDT) , ex-secretário.
de Desenvolvimento Econô

mico, afirmou que contribuiu
com 4% do salário (R$ 180)' de

março a julho de 2010. Ele também
disse que recolheu a mesma por
centagem de funcionários comís
sionados. Na época, o dinheiro teria.
sido repassado ao Chefe de Gabi
nete, João Deniz. As mensalidades

pagariam as despesas que Bylaardt
teve com advogados depois de ter
tido o diploma cassado pelo Tribu
nal Regional Eleitoral por suposta
compra de votos. As afirmações fo
ram feitas ontem, naCâmara.

A primeira denúncia deste
caso foi feita pelo ex-gerente da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Gilmar Correia, em

depoimento prestado à CI (Comis
são de Inquérito) que investiga o

"sumiço" de um ônibus da Prefei

tura, na primeira segunda-feira (2)
deste mês. AdemirTank, ex-secre
tário da pasta, também confirmou
a existência de um suposto esque
ma no mesmo dia. Para rebater es
sas acusações, o procurador-geral
do município, Fagner Azambuja,
promoveu uma reunião com os

atuais funcionários comissiona-
r dos para desmentir o caso no últi

mo dia 3, no auditório da Câmara.

Agora, Pereira rebate a defesa

GUARAMIRIM
O prefeito de Guaramirim,

Nilson Bylaardt, e o secretá
rio de Infraestrutura, Rodolfo
Iahn Neto, prestam esclareci
mentos hoje ao delegado Da
niel Dias sobre as ambulâncias
enterradas no pátio do parque
Perfeito Manoel de Aguiar. Os
veículos foram encontrados na
sexta-feira passada numa ope
ração comandada pela Dele-

. gacia de Polícia Civil. O acon-

( MARCELE GOUCHE

Vereadores ouviram Jair Pereira, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico (no fundo, à esquerda)

do governo municipal. Mas, desta devem. protocolar as denúncias ximos dias.
vez, o nome do procurador do mu- do suposto esquema de "mensali-
nicípio foi citado. O ex-secretário nho" para o Ministério Público da • Daiana Constantino·
afirmou-que Fagner Azambuja era Comarca de Guararnirim nos pró- daianac@ocorreiodopovo.com.br
o responsável por recolher as men
salidades dos funcionários do setor

jurídico da Prefeitura. Além dele,
Pereira contou que a Secretaria de

Agricultura, comandada porValdo
miro Dalprá, era a quemaisalimen
tava o esquema. "Nós tínhamos que
pagar até o dia 10 de cadamês". Por
telefone, Azambuja disse que "ele
(Jair Pereira) vai se incomodar com
essa história". Bylaardt não atendeu
a reportagem do OCP. .

Os vereadores da oposição'

. DELEGADO QUER OUVIR OS SUPOSTOS ENVOLVIDOS NO CASO DAS AMBULÂNCIAS

Prefeito e secretário são intimados
tecimento comprovou que
Ademir Tank, ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico,
estava certo ao denunciar o

caso no depoimento dado a CI

(Comissão de Inquérito), que
apura o "sumiço" de um ôni
bus da Prefeitura.

O funcionário da Secretaria
de Infraestrutura, que afirma ter

enterrado os veículos no final de

fevereiro, também dará escla
recimentos ao delegado hoje. O

objetivo é descobrir quem foi o

responsável pormandá-lo a fazer
o serviço. Segundo o delegado, o
prefeito também será questiona
do sobre o "sumiço" do ônibus,
já que Tank disse que recebeu'
ordens de Bylaardt para retirar o
veículo do pavilhão de eventos.

Se o prefeito for acusado
como o responsável por man
dar o funcionário a enterrar as

ambulâncias, o caso será en

caminhado para o Tribunal de

Justiça de Santa Catarina, em

Florianópolis, pelo crime de
improbidade àdministrativa. O

delegado tem 30 dias para ter

minar o ínquérítc e encaminhar
a investigação para o Ministério
Público.

Segundo o procurador da
Prefeitura, FagnerAzambuja, um
inquérito administrativo será
aberto para apurar o responsá
vel por enterrar as' ambulâncias.
"Requisitei a abertura do proces-

"
Desconheço a

cobrança de
mensalinho, apenas
sei das doações
voluntárias feitas
por amigos nossos.

OSNIBYLAARDT

"

Mais de
R$100 mil.

para o prefeito
GUARAMIRIM

Além do pagamento das

supostas mensalidades, Jair
Pereira, ex-secretário de De
senvolvimento Econômico
da Prefeitura de Guaramirim,
contou que um churrasco foi'

promovido para pagar as des

pesas que Bylaardt teve com

os advogados. Cerca- de R$ 50
mil foram arrecadados.

Líder de governo na Câ

mara' Osni Bylaardt (PMDB),
\ também afirmou que R$ 70
mil foram doados por amigos
para quitar as dívidas do pre
feito. "Desconheço a cobran

ça de mensalinho, apenas sei
das doações voluntárias fei
tas por amigos nossos", enfa
tizou o vereador.

Pereira trabalhou durante
sete meses na primeira ges
tão do atual governo. Depois
da vitória de Bylaardt nos tri
bunais no final de 2009, ele
voltou para a secretaria, per
manecendo até o dia 23 de ja-

. neiro deste ano.

Pereira foi exonerado' do

cargo comissionado porque
o PDT fazia oposição à admi

nistração pública na Câmara,
com o vereador Caubi Pinhei
ro (PDT). No seu lugar entrou
Ademir Tank (PPS) - exonera

do da função depois ter sido
responsabilizado, por meio
de um inquérito administra
tivo, pelo desaparecimento
de um ônibus da Prefeitura
emmarço deste ano.

so interno ao secretário deAdmi

nistração e Finanças, Rolf Anto
nius Júnior".

CI DO ÔNIBUS
,

Bylaardt será intimado ju-
dicialmente para dar esclareci
mento sobre o "sumiço do ôni
bus" já que não atendeu aos dois
convites feitos pelos vereadores.
Os trabalhos da CI devem ser

concluídos daqui duas semanas.
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Refis e Revigorar
e a prazo. Segundo mensagem
assinada pela prefeita
CecíliaKonell, o programa é·
uma oportunidadepara os

contribuintes em débito com o

município acertarem suas contas

sem juros emultas e também

paraPrefeiturafortalecer o
caixa. Entram noRefis impostos
como ISS e também IPTU, além
de taxasmunicipais, como a de
limpeza pública.
Eontem, chegou àAssembleia

Legislativa projeto do governo
do Estado no mesmo sentido.
ORevigorar3 altera vários
dispositivos da legislação
tributária estadual e pretende
promovera quitação de
débitos relatiios a ICMS e IPVA,
oferecendo redução demulta e

juros às dívidas vencidas antes
de31 de dezembro de2010. Ou

.

até31 de março de 2011 quando
se tratar de débito parcelado ou
já inscrito em dívida ativa.

Está na Câmara deVereadores
deIaraguá projeto doExecutivo
criando mais uma edição do
Refis. O texto já recebeu parecer
favorável da equipejurídica e

foi encaminhado às comissões.
Em regime de urgência, o projeto
deve' teraprovação damaioria
sem muitos problemas. Na
última edição, entre2009 e2010,
o programa de recuperaçãofiscal
arrecadou ao todo 5,4 milhões,
contandoos pagamentos à vista

...-

NOVOS' INVESTIMENTOS
.

primeira reunião da agenda interna
cional do governador Raimundo Co
lombo ocorreu ,na manhã de ontem

m Munique, Alemanha. Colombo
e comitiva catarinense visitaram a ZF Friedrí
chshafen AG e, durante a .reunião, confírmaramj, •

a instalação da empresa no Estado. A ZF deve se

instalar em Lages, terra do governador, até 2013
e gerar cerca de 500 empregos diret-os, estiman
do um lucro de R$ 100 milhões. A empresa pos
suimais quatro outras indústrias no Brasil, sen
do três em São Paulo e uma em Belo Horizonte.
Em todo omundo, a empresa tem122 unidades,
em 26 países, empregando 55mil pessoas.

Sem nomeaçãQ
A nomeação de Carione Pavanello para consultor de
gabinete do governador Raimundo Colombo ainda não
é oficial. Segundo a assessoria de imprensa da Casa Civil,
não há prazo para que a indicação seja publicada no Diário
Oficial do Estado. Por enquanto, Cacá ocupa apenas a

função de conselheiro da Celesc, com salário de pouco
mais de R$ 1.200. Também da Casa Civil saiu ontem a

informação de que a nomeação para presidência da Iusesc
foi adiada, podendo ser divulgada essa semana. Durval
Marcatto Junior continua cotado.

Ujam
Abrigapolítica deve ter fim naUjam (União
IaraguaensedasAssociações deMoradores).
Depois de ameaças e desentendimentos, a
atual diretoria reconheceu a posse deAndrea
Terhorst, eleitapor 41 votos a favor e 47 contra,
naúnica chapa inscritaparapresidência
da entidade.A ala ligada ao presidente
Agostinho Zimmermann tentou impedir a
mudança, mas foi convencida de que essa é
amelhor alternativa para entidade.

Riqueza
A oposição solicitou esclarecímenms ao nlinistro daCasa
Civil,.Antonio Paloed.O petrímônie do petísta cresceuzü
vezes nos quatro anos emqueele estesenaCêmera dos

[)epul1idos) llítlSSOU de H$ 375 u1illl,HitraR$ 7�5 ltlUh�)It.�,
entre 200(1 a 2010.Em nota ofidtd, Palocci t'irgunlentou
que aevoluçfio dos seus bens co:nst.rt na det:�ru'a{:ão dQ
·

I i 'fr'l
.... r I",r,d" ;1\

imposte c e rene aee uto ( e seus l1eg(lCt� 11f1Va OO.'! (

Levantamento
Uma equipe do 23° Batalhão de Infantaria
de Blumenau fará um estudo de tráfego no
trecho urbano da BR-280. O levantamento
acontecerá do dia 21 ao dia27 destemês
no Posto da PolíciaRodoviária Federal em
Guaramirim e é umpedido doMinistério dos
Transportes, que necessita de dados precisos
para priohiar os investimentos no setor.

J

Coletiva
Ironicamente, a coletiva de imprensa do ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico de Guaramirim, Jair Pereira, ontem,
aconteceu na sala da bancada do PMDB, partido do prefeito Nilson
Bylaardt, naCâmara. Pereira confirmou a existência domensalinho, mas
disse gue ninguém foi ameaçado a perder o cargo se não contribuísse
com o caixinha para pagar as despesas advocatícias de Bylaardt.

Ainda bem
ACâmara deVereadores do Rio
de Janeiro desistiu de comprar
uma frota de carro de luxo para
os nobres parlamentares. O
gasto seria de R$ 3,1 milhões. A
'decisão foi tomada depois que
amaluquice virou escândalo na
imprensa nacional.

Em defesa do distrital
Em entrevista aFernando Canzían, repórterda Folha de SãoPaulo,
o ex-ministrodaFazenda ePlanejamento.AntonioDelfimNetto,
afinnou que omaíorproblema doBrasilnão -é a elevada carga
tributária,mas simomau uso de dinheiropúblico.Ele diz que a
provadisso é a criação deumComitê deGestão com aparticipação
degrandesempresãríos do país.Amedida foi anunciadana semana
passadapelapresidenteDilmaRousseff.Naentrevista,Delfim
também defendeumudança no sistema eleitoral e a implantação do
voto distrital, o queparaeleaumenta a representatividade e também
o controle dos eleitosporparte dos eleitores.uÉ aúnica saídapara o
brasileiro deixar de ser enganado", argumentou.

GuelTa
Vereador de oposição brincava ontem na Câmara de Guaramirim
dizendo que se a situaçãomelhorar estraga. Já um aliado do

prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) garantiu que a perícia que
apontou legalidade na compra de um terreno por Evado Iunckes
(PT) será contestada judicialmente. Tempos de guerra.

Proposta
O governador em exercício, Eduardo
PinhoMoreira, apresentahoje às .

lOh umaproposta de reajuste aos
professores.Tentativade evitaragreve da
categoria anunciadaparaquinta-feira.

Aproximação
Uma conversa entre ,

representantes do PT e do
PP deve acontecer ainda esta
semana. O assunto, claro, gira
em torno das eleições de 2012.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

caClSé, (1)626911)
QualidadeProfjsslolr""ismo

Competência
Credibilidade

Lxpel iência
!1(:�ponsabl'ldade

WWW·9um:z.com.br gumz:@gumz,com.br .

(47)3371-4747 . UMA PaRCERIA OUE DÁ CERTO. Desde 197.8
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CHARGE EOrTORIAL

Greve dos professoresSfEA
AGuEI,E

INA'I>IMPWJ�! A partir de amanhã está marcada para acon
tecer a greve dos professores da rede estadual de
ensino em todo o Estado. A categoria pressiona
o governador Raimundo Colombo para a im

plantação do piso salarial nacional no Estado,
aprovado como lei pelo Supre
mo Tribunal Federal em 2009.

O piso nacional definido pelo
IPfentandodriblaro piso,·

MEC (Ministério da Educação) ,e idqReloSJf c�ro .'

in ra�;o de abonos, o'.é de R$ 1.187,08, mas o Sinte/ goveinodoEstadodeixaainda
SC (Sindicato dos Trabalhado- maisvisível a desvalorização
res em Educação de-Santa Ca- deuma das profissõesmais
tarina) reivindica o piso com importantes para a formação
reajuste retroativo aos dois de u,m� sociedademaiséti
anos, que chega a R$1.597,87. • '.".'

CJ�,stion�dOE�
A luta dos professores por�_,·· 'I_!.�'_li1!)_L,_,.,,_::I._:_.�_H'".__

salários mais dignos e melho
res condições de trabalho é antiga, mas até hoje
foi negligenciada pelos governantes. No entanto,
especialistas garantem que o baixo desempenho
de alunos da rede pública - constatado em dife
rentes avaliações realizadas no país nos últimos

anos - pode ser explicado em parte pela desvalo
rização do professor.

Além do salário nada atrativo, os educadores
muitas vezes enfrentam as más condições de
trabalho nas escolas e nem sempre recebem a

capacitação necessária para li
dar-com os "novos" estudantes
- cada vez mais bem informa

dos, íntimos dos avanços tec

nológicos e inseridos em uma

rotina apertada, que por vezes

impede os pais de acompanha
rem mais de perto a vida esco

lar dos filho.s.
Tentando driblar o piso esta

belecido pelo STF com a incor

poração de abonos, o governo do
Estado deixa ainda mais visível a desvalorização de
uma das profissõesmais importantes para a formação
de uma sociedade mais ética, justa e questionadora.
Lamentavelmente, tal tratamento só pode gerar aos

profissionais desmotivação pelo trabalho de ensinar.

OOLErTOR
.

Energias limpas, quais'
os rumos a seguir?

superar uma série de gargalos,
sejam econômicos, tecnológicos,
logísticos e, principalmente, regu
latórios.

Tais'preocupações demandam
uma análise de qual rumo o Bra
sil deverá adotar em relação à sua

matriz energética. Para tanto, é im
prescindível estabelecer ummarco

regulatório para o setor, a fim de
tomá-lo uma opção competitiva,
sustentável e inclusiva socialmen

te, valorizando as potencialidades
locais, estimulando a geração de

emprego e a formação profissional
e tecnológica.

Esta é umaboahorapara seguir
mos a tendênciamundial na busca

por desenvolvimento sustentável e
ambientalmente correto.

s energias renováveis é
assunto que vem ocu

pando progressivamente
espaço na agenda polí

tica internacional, muito, e não

poderia ser diferente, em função
da preocupação crescente com o

esgotamento dos recursos fossili
zados, pelos prejuízos ambientais
decorrentes do seu uso e pelo au

mento da ocorrência de fenôme
nos climáticos.

Embora o Brasil tenha como

principal fonte de energia reno

vável a hidráulica, internacional
mente temos defendido a inten

ção de aprimorar e diversificar as
nossas-fontes de geração de ener

gia, principalmente em relação à

biomassa, eólica e solar. No entan

to, transformar esse potencial na
rural em capacidade efetiva requer

OOLErTOR

'Governador,e o novo partido
e ninguém se opor. Aqui em nosso Estado, onde
esses fatos mais nos dizem respeito, a nota tris
te é a opção do governádor Raimundo Colombo

pelo novo PSD.
Eleito com ampla maioria sobre a candida

ta do PT, esta com uma votação pífia, uma de

monstração inequívoca da nossa contrariedade
com a política do go�erno fede
ral que não fez absolutamente
nada pelo nosso Estado, o Sr.
Colombo não poderia agora dar
as costas a esse contingente fan
tástico de catarinenses que con

fiou nele os destinos do Estado.

Quem não conseguir fazer essa
leitura dos resultados das últi
mas eleições, não quer ver lógica
da democracia.

Como o Sr. governador irá di
zer aos que o elegeram que agora
ele está num partido que fará par
te da base governista (da Dilma)?
Onde encontrar coerência nesse

posicionamento do Sr. governa
dor? Sinceramente, Sr. Raimun
do Colombo, eu espero que vos

sa excelência possa rever seu posicionamento.
Lembre-se que a mesma Coxilha Rica, interior
de Lages, que lhe serviu de berço, serviu de ber

ço também a Rubens A. Ramos, Nereu Ramos,
Celso Ramos, Vidal Ramos, entre outros, para
quem a coerência sempre foi item obrigatório em
seus honrados currículos.

ntendo que partidos, como quase tudo,
precisam se renovar. Não com a frequ
ência que ocorrem no Brasil, mas as si

__ tuações se modificam e fazem-se neces

sárias adaptações periódicas. No caso do novo

PSD (que saudade do antigo PSD, de Nereu Ra

mos, Celso Ramos ...), no meu entender já nasce

com "vício de origem". O Gilber
to Kassab, seumentor, está cheio
de verve sobre os rumos da nova

agremiação. Tudo balela.
Tudo para tentar justificar

a eterna vocação do PFL, DEM
e agora PSD (estar do lado de

quem governa). Foi assim desde
a data que a antiga ARENA pro
duziu suas ramificações. ACM,
Marco Maciel, Jorge Bornhausen
entre outros não sabiam convi
ver longe das benesses do poder.
Aprenderam isso durante os go
vernos militares, de quem foram

sempre seus fiéis apoiadores.
É sob essa égide que nasce

o PSD. Muda para continuar o

mesmo. Até aí não há nenhuma
novidade ou surpresa. Por algumas gerações o

Brasil ainda viverá com essa política pequena.
Não há esperança alguma de novos rumos. As

oposições, fragmentadas, sem conteúdo, alge
madas pela incompetência e falta de projetos, se
dividem para se tornaremmais débeis. É umver

dadeiro teatro de horror, a ponto de aMesa Dire
tora do Senado indicar para a Comissão de Ética
do Senado a figura execrável de Renan Calheiros

"
É um verdadeiro
teatro de horror,
a ponto de a

Mesa Diretora do

Pedro Uczai, deputado federal

Liberdade de imprensa Senado indicar

para a Comissão
de Ética doora-se na atualidade como

a imprensa tomou-se ve

ículo lucrativo. Nunca se

falou tanto em liberdade
de imprensa, essa que durante anos
foi perseguida e reprimida.

Na área
o

política brasileira
a imprensa hoje está a mil, faz
tudo paramostrar o circo pegan
do fogo, tentando abrir os, olhos
da nação, mostrando como estão

aqueles que governam em nome

do povo. Política era assunto de

primeira página somente em

ano eleitoral, hoje o quadro mu

dou drasticamente. Tantas coisas
ficamos sabendo, mas continua-

o

mos de mãos atadas, gostaria de
saber até onde a imprensa é sé

.ria, com certeza.vamos contínu-

ar vendo e nos calando.
E se a imprensa não existisse?

Como saberíamos notícias do

petróleo, números da população;
da AIDS, nível da poluição, situ
ação do dólar, time do coração,
entre outros? A imprensa defen
de seus diretos para continuar

existindo, expondo-se, esperan
do os fatos acontecerem pra dar
com a língua nos dentes, mas

convenhamos, ela vive disso. Pe-
.

dimos a imprensa trabalho sério

já que este direito lhes foi dado.
Abaixo amerchandising.

Todo o antagonismo que usei

para falar da imprensa represen
ta o que é a imprensa.

Iraci Pessatti deAndrade,
.atendente de berçáriQ

Senado a figura
execrável de

Renan Calheiros e

ninguém se opor.

"

o

Procorio Elvecio Pereira, economista
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Após polê.mica,
nova diretoria
assume' aUjam

Mesmo questionada pelo ex

presidente, Agostinho Zimmer

mann, Andrea Regina' Terhorst
tomou posse da presidência da

Ujam (União Iaraguaense das

Associações de Moradores), no

último dia 9, em um ato discreto
na Câmara deVereadores.

A nova presidente da entida
de garante que os trabalhos já co
meçaram, como o levantamento
do diagnóstico social sobre a en

chentes. O estudo será entregue
ao promotor do meio ambiente,
Alexandre Schmitt dos Santos,
para elaboração de um plano
que irá amenizar os danos causa
dos pelas cheias. Segundo a pre
sidente, o principal objetivo da

Ujam, nesse início demandato, é
colaborar com ações de preven
ção co�tra as enchentes.

Em relação à eleição, Andrea
afirma que sua chapa foi vítima
demanobras realizadas pelos ex
presidentes Agostinho Zimmer

mann e Luis Hirschen. Os dois
foram responsáveis pela entrega

_

das fichas de inscrição
-

dos dele

gados e, segundo Andrea, teriam
orientado os presidentes das as

sociações a votarem contra sua

chapa. ''A eleição nem deveria ter

acontecido, era pra ser por acla

mação. Fizeram isso como joga
da", acusaAndrea.

Tanto Agostinho, quanto Luiz
Hirschen garantem que não ten
taram influenciar 'os delegados.
"O Agostinho pediu ajuda e eu

o auxiliei na entrega das fichas

de inscrição, mas não tentei in
fluenciar ninguém", explica Luiz.
Agostinho afirmou que não vai
entrar na Justiça para questionar
o resultado da eleição, pois "levaria
muito tempo e seriaum desgaste". O
ex-presidente anunciou que, junto
com outras lideranças, vaimontar a
Federação das Associações de Mo
radores da região e garante que não
é como forma de disputa.

MARCELE GOUCHE

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 17 de maio de 2011 Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jara

guá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, convoca todos os seus

associados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para reunirem-se em Assembléia

Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 28 de maio de 2011, às 8 horas, em primeira
convocação, e às 8 horas e 30 minutos, em segunda convocação, com qualquer núme
ro de associados presentes, em sua sede social, na Rua Presidente Epitácio Pessoa,
345, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul SC, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
• Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto, do relatório da
diretoria e balanço financeiro, referente ao exercício de 2010, juntamente
com o parecer do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, SC, 16 de maio de 2011

Helenice Vieira dos santos- Presidente

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

.

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 79/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E SELOS MECÂNICO PARAMANUTENÇÃO
DE BOMBAS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/05/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 30/05/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos· interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos através do telefone 047- 2t06-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de direito: Juliano Rafael Bo,go
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO· MONITÓRIA· COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.08.008993-9

Exequente: Casas da Água Materiais para Construção Ltda.

Executado: Koller Comércio e Instaladora Elétrica Ltda.

Citando(a)(s): Koller comércio e Instaladora Elétrica Ltda, João Januário Ayroso, 2609, sala
1, São Luis - CEP 89.253-101, fone (047), Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito/Descrição
do(s) Bem(ns): R$ 2.811,43. Data do Cálculo: 18/09/2008. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de
que, neste Juízo de direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou

oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcursodo prazo deste edital. Em caso

de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art.
1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marca

do constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.1 02-c, do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de abril de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA· COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória n° 036.08.009046-5

Exequente: Casas da Água Materiais para Construção Ltda. .

Executado: Jackson Alberto Meier
.

Citando(a)(s): Jackson Alberto Meier, CPF 021.053.729-96, Rua 206 - João Carlos Stein, 216,
Jaraguá Esquerdo - CEP 89.253-350, fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Valor do Débito/Descrição do(s) Bem(ns): R$ 8.620,81. Data do Cálculo: 18/09/2008. Por in
termédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de direito, tramitam os autos do processo

epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a

entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso

do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e

honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos

os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art.
1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi ex

pedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de abril de 2011.

PUBflCAÇÃO LEGAL
Faça como manda a lei:

PUbliqUe em jornal de grande Circulação
o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por

enquadrar-se çomo jornal diário de grande Circulação local e regional.
Bálanços, atas;editais, demais publicações legais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBI1CAFEDERATIVADOBRASIL- FBTADODE SANTACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro da Fonsecan° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·HoráriodeFuncionamento: 09:OOh às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de titulas apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro doprazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROTESTO:

Apontamento: 176933/2011 Sacado: AlZIRIO FERREIRA TElXElRA Endereço: RUA CARLOS EGGERT 140 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor: PAllliSIA SAUDE SA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 180027269 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 490,00 - Vencimento: 24/04/2011

Apontamento: 177378/2011 Sacado: AVEMAQSUL INDUSTRIAL IlDAME Endereço: RALBERlUUTPADEL 6002 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89261-600 Credor: SIPARCOMERCIO DEPARAFUSOS EFERRAMENTAS IlDA Portador: - Espé
cie: DMI - N''Tltulo: 121637-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 123,75 - Vencimento: 03/05/2011

Apontamento: 177431/2011 Sacado: CEMAR TRANSPORTES E SERVICOS Endereço: RUA JOlNVJll.E 5130 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor:MOIDRMACDISTRIBUIDORADEMAQUINAs EMOIDRFS Portador: - Espécie: DMI -

N'Titulo: 0000987401-Motivo: falta de pagamentoValor: R$195,OO - Vencimento: 29/04/2011

Apontarriento: 177151/2011 Sacado: CONSffiUJONER CONST E INC IlDA Endereço: RUAADELIAFISCHER 711 - BAE

PENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-400 Credor: CERAMFlXINDUSIRIA COMERCIODEARGAMASSASER Portador:
- Espécie:DMI- N°Titulo: 1001025202 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 332,00-Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 177152/2011 Sacado: CONSffiUJONER CONST E INC IlDA Endereço: RUAADELIAFISCHER 711- BAE

PENDI - JaraguádoSul-SC - CEP: 89256-400 Credor: CERAMFIXINDUSTRIACOMERCIODEARGAMASSASER Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 1001157101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 378,00 - Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 177247/2011 Sacado:DAURIANTONIOBONA Endereço: RDAS CEREJEIRAS 61- JARAGUA00SUL - CEP:'

89260-345 Credor: VOLPARIS COMERCIO DE PECAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: l1E0200071 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$115,93 - Vencimento: 02/05/2011

Apontamento: 177376/2011Sacado: DJEFERSONuns STINGHIN Endereço: RARDUINO PRADI 544 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89�-670 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSlRUCAO)TDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:

2755008Íl- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,05 - Vencimento: 08/04/2011

Apontamento: 177375/2011 Sacado: DUTECHSERVICOS IlDAME Endereço:RUAOOS IMIGRANTES, 500 SL 15 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254430Credor.ARAMIFIOOEGGElIT INDUSTRIA ECOMERCIp IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°

Titulo: 1355 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 552,88 - Vencimento: 04/05/2011

Apontamento: 177406/2011 Sacado: EVERfONMARQUF5ME Endereço: AV. MARECHALDEOOORO DAFONSECA 1594

SA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor. o.MUSTAD SON BRASILART PESC Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo:

0000362001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 85,26 - Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 177407/2011 Sacado:EVERfONMARQUF5ME Endereço:AV. MARECHALDEOOORODAFONSECA 1594

SA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: O.MUSTAD SON BRASILART PESC Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo;

00003619<H-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 70,00 - Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 175656/2011 Sacado: FABIO LUIZ CORRFAOOS SANTOS Endereço:WAITER HOFFMAN 222 - CORUPA

SC - CEP: 89278-000 Credor: COMERCIAL SIMPLD TEC IlDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 000000182 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 14/02/2011

Apontamento: 177300/2011 Sacado: FLEXACAO CONFECCOFB IlDA Endereço: R PAilllNA DEMAlHE PlCOUl81 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: MALWEEMALHAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 1016331008 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 902,14 - Vencimento: 26/04/2011

.

Apontamento: 176293/2011 Sacado: JAIME DE MORAPS Endereço: RUA BERNARDINO BRESSANI 175 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89265-730Credor:MAT.CONSTRHORIWNTEIlDAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 01 - Motivo: falta

.

de pagamentoValor: R$15O,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177182/2011 Sacado: JFAN CARLOS DIAS Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 115 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89252-500 Credor: POWER IMPORTS IMPORIDEVEICUlDS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
011157/001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 399,89 - Vencimento: 30/04/2011

Apontamento: 177070/2011 Sacado: JORDANAMAIRADEARAUJO Endereço: RUAANGElDTORINEIl15OAPfO 204-

CENTRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89259-200 Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDES ME Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 0001090202 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 248,99 - Vencimento: 20/04/2011

Apontamento: 177170/2011 Sacado: JUREMAVAZFERREIRA Endereço:RUAOSCAR SCHNEIDER 97 - JARAGUA99 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89260-640 Credor: ASSOCIACAO XITAO TFAM DEVALE1UDO Portador: - Espécie:DMI-N'Titulo:
2011175/01- - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 95,00 - Vencimento: 20/03/2011

Apontamento: 177233/2011 Sacado: IACASA CONSTRUTORA E INCORPORADQRA IT Endereço: RCAM1LO PICOUl

177 - JARAGUÃ00 SUL-se - CEP: 89254-360 Credor: DEIJA INDUSIRIA CERAMICA S/A Portador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 0131575-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 279,91-Vencimento: 02/05/20U

Apontamento: 176926/2011 Sacado: LUCAS PAULO PINHEIRO DE BOMFIM Endereço: RUANEURAMARIAPRFSI1NI
556 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: - Credor: ULFANDROMACHADOME Portador. - Espécie:DMI-N°Titulo: 1318 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$137,50 - Vencimento: 16/04/2011

Apontamento: 177337/2011 Sacado: LUCIANOFERNANDFB Endereço: RUAMONOELFRANCISCODACOSIA410CASA
- VIEIRAS - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89257-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portad'õr. - Espécie: CBI - N° TiMO:
131035671-Motivo: falta depagamentoValor: R$ 2.643,50 - Vencimento: 02/09/2010

Apontamento: 177060/2011 Sacado:M2 INCORPORADORADEBENS IlDA Endereço:RUÁlillZ SATLER 106 - JARAGUÃ
DO SUL-SC - CEP: 89260-170 Credor: COMERCIALHAVEG IlDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titukr'Il l1-19488 - Moti

vo: falta de pagamentoValor: R$ 175,00 - Vencimento:26/04/2011

Apontamento: 177061/2011 Sacado:M2 INCORPORADORADEBENS IlDA Endereço: RUALUIZ SATLER 106 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89260-170 Credor: COMERCIAL HAVEG IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1111-19585 - Moti

vo: falta de pagamentoValor: R$ 234,32 - Vencimento: 26/04/2011

Apontamento: 177176/2011 Sacado:M2 SERVICOSDECONSlRUCAO CIVIL Endereço: LEOPOIDOMALHEIRO 15SAIA

8 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-490 Credor: GRAFlCAEEDOORACORREIODO POVO IlDA Portador: - Espécie:DMI
- N°Titulo: 2721-1-10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$loo,OO - Vencimento: 20/04/2011

------Apontamento: 177301/2011 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD Endereço: LEOPOLDO HANNKE 230-

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO E DALLAGNOL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
103238 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.442,91 - Vencimento: 22/04/2011

Apontamento: 177225/2011 Sacado: O.S.PDISI PECASACFBSAUTOM.IlDA Endereço: R PREFEnU JOSE BAUER 787 -

Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-100Credor: CASASDAAGUAMATERIAISPARACONSffiUCAO IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 8009/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.149,99 - Vencimento: 28/04/2011

Apontamento: 177224/�:J11 Sacado: OSP DISTRIBUIDORA DE PECAS Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER 787 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: KGMaroS IlDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 35101 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 4.750,80 - Vencimento: 22/04/2011

Apontamento: 176985/2011 Sacado: ROBERID STAROWSKI Endereço: ESTRADAFRANCISCO GREITER200 - RIBEIRAO
CAVAlD - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-840Credor: SANTANDER LFASINGS/AARRENDAMENTOMERCANTIL Porta

dor: - Espécie:Cf - N°Titulo: 136170007838085 - Motivo: falta de pagamen�oValor: R$ 30.052,66 - Vencimento: 08/05/2009

Apontamento: 177216/2011 Sacado: SErE SERVICOS TEXfEIS IlDAME Endereço: RUAHENRIQUE BOEDER 46 - B 00
RIO CERRO - JARAGUÁOO SUL-se - CEP: 89260-270Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 25570*007
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 390,00 - Vencimento: 02/05/2011

Apontamento: 177391/2011 Sacado:VALDEMAR LENNERT Endereço: RUACIARAHANEMANN, 587 - Jaraguá doSul-se
- CEP: 89260-560Credor: MECDIF5EL FIGUEIRA IlDAME Portador: - Espécie:DMI - WTitulo: 1/4437 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 600,00 - Vencimento: 25/04/2011

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "Correio do Povd', na data de 17/05/2011.
Jaraguá do Sul (sq, 17 demaio de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
TabeliãoSubstituto
Total de titulas publicados: 28
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nas audições e na etapa do teatro.

Agora, o jovem talento integra o

grupo de 15 finalistas da compe
tição e também será julgado pelo
público para garantir uma vaga
na Mansão Ídolos, onde ficarão os

dez melhores candidatos.
A votação será aberta na noi

te de hoje e encerra na quinta
feira. Contando com o apoio da

população, o professor de violão
e companheiro de dupla ser

taneja. do cantor há dois anos,
Gelian Soberanski, 19, organiza
em Guaramirim a torcida para
ajudar o amigo. "Contamos com
os votos da região para ajudar o
Henrique. É uma oportunidade
única e precisamos prestigiar
esse talento da nossa cidade", co
menta Soberanski. Quem quiser
acompanhar a trajetória de Hen

rique, pode acessar o twitter ofi
cial do cantor: www.twitter.com/

henriquelemes.

Guaramirim torceporum ídolo
Aluno da escola Lauro Zimmermann está entre os 15 finalistas do programa Ídolos, da Record

DIVULGAÇÃO

Apaixonado por música,
com apenas 16 anos,
a estrela do cantor e
violonista Henrique
Junior Lemes já
começou a brilhar.

sso porque o jovem, natural
de Tucunduva (RS) e mora

dor de Guaramirim já colhe
os frutos de sua participação

no programa de televisão Ídolos,
da Rede Record. Já são cerca de
dez fã-clubes espalhados por vá
rios estados do Brasil, incluindo
São Paulo, Rio. de Janeiro e Espí
rito Santo, que a cada dia reúnem
mais admiradores que apóiam o

cantor na disputa para ser a nova
revelação da música.

Apostando no gênero sertane

jo, Henrique já passou por duas fa
ses na competição e foi aprovado

..

Henrique (2° à direita) com familiares e amigos; jovem conta com os votos da região para permanecer na disputa

UANDO VOCÊ PEDE

oue p

MIL

E ISSO VALE MUITO.

Cada vez que você pede nota ou cupom fiscal está exercendo um direito�

melhorando a vida de milhares de catarinenses. É com os recursos do ICMS

a gente investe em educação, saúde, segurança, infraestrutura, programas

e muito mais. Tudo fica melhor quando você colabora. Peça cupom fi
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JARAGUÁ DO SUL

A primeira ação é tentar
encontrar alternativas
para facilitar o pagamento
dos tributos devidos à
Prefeitura.
�-e as oportunidades de

,..... pagamento, . parcela-
mento e reparcelamento

..... não forem aproveitadas,
no entanto, a ordem é

agilizar
o processo de qualquer forma.
Atualmente, com a existência de
uma Vara da Fazenda na cidade,
a parceria permite que o poder
público encaminhe as dívidas
não pagas - também conheci
das como parte da dívida ativa

do município - para a justiça
com resultados ainda mais rá

pidos. Atualmente, estão em

andamento nove mil processos
de execução judicial - alguns,
cobrando dívidas atrasadas das
mesmas pessoas. Desde janei
ro de 2009, são 4.485 processos,
com uma soma total de R$ 6,87
milhões.

Esse número parece gran
de - mas a impressão se torna

errônea quando o montante é

comparado ao total de inadim

plência registrado na Prefeitura,

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 17 de maio de 2011

tanto em relação às pessoas físi
cas quanto a pessoas jurídicas:
cerca de R$ 100 milhões. Nessa

conta, entram os tributos atrasa

dos de IPTU (Imposto Territorial
e Predial Urbano), Contribuição
de Melhoria, Taxa de Limpeza, de
Conservação deVias Publicas, de
Licença para Localização e Per

manência no Local e dos Atos de

Vigilância Sanitária.
Do total, cerca de R$ 60 mi

lhões são referentes apenas a

instituições financeiras, como os

bancos. "Algumas dessas dívidas
são ainda de 2004, 2005. Com os

advogados dessas instituições, l

muito competentes, os proces
sos podem acabar durando anos,

prejudicando muito o município
e também dificultando o traba

lho, já que os profissionais pode
riam cuidar de outros assuntos",
explica o secretário da Fazenda,
José Olívio Papp.

. Algumas dívidas são bastan
te antigas. Segundo um relató
rio gerado no dia 4 deste mês

para prestação de contas à Câ

mara Municipal, existem débi

tos não pagos desde 1995, com

juros e multas que aumentam a

cada mês.

.• Bruna Borgheti
.

bruna@ocorreiodopovo.com.br

Valores

íVI J\ TIV

Paraacabar coma inadimplência
Governomunicipal trabalha para agilizar pagamento de dívidas, que chegam a R$ 100milhões

Dos R$ 40 milhões em. dívi

da ativa que não correspondem
às instituições financeiras, R$
17,49 milhões estão atualmente

em cobrança judicial. R$ 9 mi

lhões são. de dívidas ainda. não
executadas e foram negocia-

das dívidas que somam R$ 173

mil - nesse caso, os devedores
decidiram quitar os valores em

parcelas ou à vista. De par.ce
lamentos iniciados e não cum -

.

pridos, no entanto, o montante

chega a R$ 13,94 milhões.

.Valores

negociados;
0,43%

-,("'� :r � � 1 f �, ,_. I: I I Total = R$.4.o milhões

EDUARDO MONTECINO

Segundo o secretário, os devedores podem recorrer ao

Conselho de Contribuintes para rever dívidas

o caminho até a
. execuçãojudicial

A intenção da Secretaria da

Fazenda, segundo José Olívio

Papp, é aumentar ainda mais o

número de processos em anda
mento. "Como está agora, dá a

impressão de impunidade. So

mos cobrados pelo Tribunal de

Justiça, temos que prestar con
tas, então queremos regularizar
também", explica o secretário.

A primeira possibilidade, ob
viamente, é pagar as contas em

dia. Em casos como o do IPTU,
a intenção é beneficiar os adim-

. plentes - quem paga à vista tem
um desconto de 18% no valor
total. Aqueles que estão em dia
com o município ainda recebem
um benefício de 12% de abati

mento, fechando um desconto
total de 30%. O benefício, que já é

oferecido há dois anos, continua

valendo para o ano que vem.

Quem já .se tornou devedor
I pode solicita» um pazcelamente

da dívida, que pode ser dividida
em até 36 meses com uma par
cela mínima de R$ 54. Se ainda
assim o devedor não consegue
quitar a dívida, um reparcela
mento é feito em até 18 vezes.

Nesse caso, é. preciso pagar 20%
do total à vista e arcar com mais
17 parcelas. Nos dois casos,
serão somados ao valor inicial
uma multa de até 10% ao mês

(0,33% ao dia) e juros de 1% a

cada 30 dias.
Se ainda assim o indivíduo

faltar com a responsabilidade, há
o encaminhamento judicial. "De
pois disso, há toda a questão ju
dicial de notificações, as possibili
dades de cobrança e até a penhora
online, por exemplo", explica José
Olívio Papp. Em 2010, entrou nos

cofres da Prefeitura um montan

te de R$ 3,39 milhões referentes à
dívida ativa, incluindo processos
judiciais finalizados.

Geral 9

Segundo Refis
deve comecar

.:J

em breve
A campanha contra a inadim

plência que o Executivo assumiu
inclui um segundo Refis (Pro
grama de Recuperação Fiscal),
que já foi verificado no setor ju
rídico e agora passa pela Câmara
de Vereadores para aprovação.
A primeira· edição do programa
aconteceu em 2009 e nos dois

primeiros meses de 2010. Nesse

período, a Pref-eitura recebeu, à
vista, R$ 1,75 milhão, enquanto
o restante está sendo pago em

parcelas, com um total de R$
3,7 milhões. O valor final rece
bido com a campanha será de

R$ 5,46 milhões.
. Na época, a expectativa da Se

cretaria era receber até R$ 15 mi
lhões com a campanha. "Nossa ex
pectativa' é claro, é sempre maior.
O mais importante é a proposta,
que é reduzir o valor das dívidas
dos contribuintes, dando a opor
tunidade de pagar um valor me
nor do que se o processo corresse
em justiça", explica o diretor de
Receitas da Secretaria da Fazen

da, Milton Pereira Júnior.

Oadastro
regularizado

o secretário José Olívio Papp
lembra a importância de regu
larizar a situação fiscal junto ao

governo municipal. Quando uma

empresa deixa de atuar, por exem

plo, é preciso dar baixa na Prefei
tura. Do contrário, as dívidas serão
cobradas até que o antigo proprie
tário receba as notificações. "Isso
tudo gera problema. Quanto mais
cedo as dívidas forem pagas, me
nos onerosas se tornam. O mesmo

vale para pessoas físicas", explica o
diretor de Receitas,

Qualquer solicitação de re

visão da dívida pode ser refeita
através do setor de protocolo da

Prefeitura, que atende das 7h30
às 1 }h30 e das 13h às 17h. .
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Prova aconteceu domingo, mas não há previsão para as contratações
JARAGUÁ DO SUL

As reclamações em torno dos
serviços de entrega nas agências
dos Correios, na região, são
constantes, e por diversas vezes
foram tema de reportagens' no
O Correio do Povo.

uitos moradores, e até mes

mo empresas, enfrentam
transtornos devido ao atraso
na chegada das correspon-

dências. É o caso do gerente de logísti
ca, Ioel Ventura. Ele conta que na em

presa onde trabalha, pelo menos 180
boletos de, cobrança não chegaram
aos clientes, causando assim, prejuí
zos gigantescos. "Nosso prejuízo foi de
mais de R$ 10 mil em inadimplência,
isso sem falar na imagem da nossa em

presa, que acabou sendo prejudicada
perante estes clientes", conta.

Entre os principais impasses enfren-

,

tados pelos Correios está a falta de mão
de-obra, principalmente em relação a

carteiros. Para resolver este problema,
a empresa realizou no último domingo
(15) mais um concurso nacional para
contratação de profissionais. Foram apli- "

cadas provas em 310 cidades do país para
candidatos aos cargos de nível superior,
nível técnico e nívelmédio nas atividades
de Atendente Comercial, Carteiro, Opera
dor de-Triagem e Transbordo.

De acordo com o edital do concur

so, para Iaraguá do Sul foram ofertadas
sete vagas para o cargo de atendente co
mercial e outros sete postos de trabalho
para a função de carteiro.Acidade regis
trou índices de 28,29 e 7,25 candidatos/
vaga respectivamente para cada uma

das funções.
A Assessoria de Imprensa do Cespe

(Centro de Seleção e de Promoção de
Evento da Universidade de Brasília), ór
gão que organizou o concurso, divulgou
ontem e hoje, os gabaritos das provas.
Mas não soube dizer quando deve sair
a lista dos candidatos aprovados. A pre
visão, porém, é de que todas as etapas
do concurso sejam concluídas até julho
deste ano.

Já aAssessoria de Imprensa dos Cor
reios, em Florianópolis, não sabe infor
mar quando os aprovados começam a

ser chamados ao trabalho.
Outras informações sobre o concur

so dos Correios podem ser acessadas
em: http://www.cespe.unb.br.

• Debora Volpi
, f .. 1 t -,. �,.

debora@ocorreio_vo:"'�br

"
Nosso prejuízo foi de
mais de R$10 mil em
inadimplência, isso
sem falar na imagem
da nossa empresa,
que acabou sendo

prejudicada.
JOEl VENTURA

"
EDUARDO MONTECINO

Problemas na entrega de correspondências são constantes na região e só devem ser resolvidos com a vinda de mais profissionais

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE É PRORROGADA

AUnidade Sanitária Central, da Rua
Reinaldo Rau, no Centro, tem horário
de atendimento diferenciado, de se

gunda a sexta-feira das 7h15 às 17h45,
sem fechar para almoço.

'

A Campanha Nacional de Vacinação
Contra a Gripe iniciou no dia 25 de abril.
Em Iaraguá do Sul a .mcta era vacinar
16.993 pessoas. Até ontem (16) omunicí
pio havia vacinado 73% dessa meta, que
corresponde a 12.469 pessoas. "O que
mais nos preocupa é o grupo de gestan
tes. Até agora só 52% deste grupo buscou
a imunização", alerta o diretor deVigilân
cia em Saúde,Walter Clavera.

Novo grupo é foco da imunização
OMinistério daSaúdeprorrogouaté a

próxima sexta-feira, dia 20, a Campanha
Nacional de Vacinação Contra a Gripe -e
ampliou o grupo a ser vacinado. A partir
de agora, as pessoas com doenças crôni
cas, como diabetes, doenças cardíacas e

respiratórias, também devem se vacinar,
além dos grupos já previstos (gestantes,
crianças de seis meses amenores de dois
anos, trabalhadores de saúde e idosos).

Na manhã de ontem, muitos pa
cientes integrantes do novo grupo
atendido pela ação procuraram o Pos
to de Saúde central. "Sou portadora de

diabetes, e acho bem importante me

vacinar", comentou Rosita Schnaider,
52 anos. A dona de casa Juliana Souza,
33 anos, também aproveitou a oportu
nidade paravacinar o filho, IanGustavo
Souza, 11 anos, portador de bronquite.
"Com este frio, ele ficamuito suscetível
à gripe. Por isso, vim logo procurar a va
cina", afirma.

A orientação da Secretaria da Saúde
de Jaraguá do Sul é para que as pessoas
que integram algum dos grupos men
cionados procurem uma das 15 unida
des de saúde com sala de vacina para
proteger contra a gripe. É importante
levar a carteira de vacinação.

ONDE BUSCAR A VACINA:
- Unidade Sanitária Central
Rua: Reinoldo Rau, 123 - Bairro: Centro
Telefone: 3276-8900

_ Posto de Saúde Anna Preti Pedri
Rua: 981, Carlos Frederico Ranthum n° 85-
Bairro: Santa Luzia - Telefone: 3274-8149

- Posto de Saúde Adilson Bassani

Rua: 25 de Julho, 576 - Bairro: Vila Nova
Telefone: 3372-1594

- Posto de Saúde Dr. Erich Kauffmann
Rua: Onélia Horst, 208 - Bairro: Vila Lenzi
Telefone: 3371-6495 \

- Posto de Saúde Dr. Agostinho Luís Bianchi
Rua: Maximino Beber, 595 - Bairro: Santo Antônio
Telefone: 3276-0570

- Posto de Saúde Germano Sacht
Rua: Manoel Francisco da Costa, 4.390 -

Bairro: João Pessoa - Telefone: 3370-2299

- Posto de Saúde Dr. Álvaro Batalha - Posto de Saúde Ilha da Figueira
Rua: Dona Matilde, 375 - Bairro:Vila Lalau Rua: João Sanson, 156 - Bairro: Ilha da Figueira
Telefone: 3371-8243 Telefone: 3370-4014

_ Posto de Saúde Dr. Alexander Otsa - Posto de Saúde Mathilde Sebold Blunk
Rua: Prefeito José Bauer, 557 - Bairro: Rau - Cohab Rua: lngo Blunk, 110 - Bairro: Estrada Nova

. Teiefone: 3371-9686' , l' " I' '1",. I.' , telefone: 3216-0690
,. ". ,

'

, .

- Posto de Saúde Padre Antônio Echelmeyer
Rua: André Voltolini, 915 - Bairro: Nereu Ramos

(fundos da Igreja) - Telefone: 3276-0211

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

- Posto de Saúde Ricardo Roeder
Rua: Rodovia SC 416 Km 26 - Bairro: Rio Cerro II
Telefone: 3273-1077

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

- Posto de Saúde WolfgangWeege - Pama 2
Rua: Pastor Alberto Schneider, 249 - Bairro: Barra
do Rio Cerro - Telefone: 3376-1329·3376·1467
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4111illlõesemmelhorias
Obras acontecem em quatro escolas e um Centro de Edu-cação Infantil

Obras na Padre Alberto Jacobs têm conclusão prevista para dezembro. Investimento é de R$ 785 mil

JARAGUÁ DO SUL

Salas novas, melhoras na

estrutura e sistema de
combate a incêndios estão
entre as melhorias em

quatro escolas municipais
de Jaraguá do Sul.

s escolas Professor Hen

rique Heise, no bairro Rio
da Luz, Helmut Henrique
uwe, na Barra do Rio

Cerro, Machado de Assis, no bairro
João Pessoa, e PadreAlberto Jacobs,
naTifaMonos, estão recebendo no
vas salas de aula e novos ainbientes

para a administração escolar. Além
das quatro escolas, a construção do
novo edifício da crecheCarlaAndrei

Emmendoerfer, na Barra do- Rio

Molha, está quase concluída.
Segundo o secretário de edu

cação, Silvio Celeste, as obras estão /
dentro do ritmo esperado, e podem
ser concluídas antes do planejado.
Segundo a diretora de planejamen
to e finanças da pasta, Edilene Al

bus, as obras têm um custo elevado
devido à instalação de sistemas de
combate a incêndios, que estão in
cluídos em todas as obras de refor
ma de prédios públicos cumprindo
uma lei federal. Além do - sistema

preventivo, todas as escolas refor
madas estão recebendo trabalho de

paisagismo, para melhorar o am

biente pedagógico.
A nova creche Carla Andrei

Emmendoerfer deve ser inaugu-

rada em julho. Com investimento

de cerca de R$ 1,3 milhão, o novo
edifício conta com nove salas de

aula, e deve oferecer em torno de
120 vagas. Esta é a primeira creche
com dois andares na região.

Com conclusão prevista para
dezembro, as obras da Padre Al
berto Jacobs incluem cinco novas

salas de aula e reforma total do

refeitório, da cozinha, e das salas
da direção, dos professores e da

secretaria, junto com novo piso
para a quadra poliesportiva. O in

vestimento é de R$ 785mil.

A escola Professor Henrique <'.

Heise está recebendo três novas Nova creche Cario Andrei Emmendoerfer conta com nove

salas de aula, e reformas na dire- salas de aula e deve oferecer em torno de 120 vagas

ção e secretaria, por R$ 375 mil. Na
Machado de Assis, a reforma inclui
quatro salas de aula, toda a área ad
ministrativa, cozinhas e refeitório,
com investimento de R$ 1 milhão.
Ambas tem conclusão prevista para
julho, e estão em fase de acabamen
to. A Helmut Henrique Duwe terá

três novas salas, e novos banheiros.
As obras, de cerca de R$ 423 mil,
deve ser concluídas em outubro.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo:com.br

Geral 11

Frio continua
no Estado e

chuva diminui
A semana deve seguir

com poucas nuvens e tem

po estável, mas as tempe
raturas devem continuar

em queda. Esta é a previsão
do meteorologista Marcelo

Martins, do Ciram (Centro
de Informações de Recursos

Ambientais e Hidromete

orológicos), devido a pas
sagem de uma massa de ar

seco polar pelo estado ao

longo dos próximos dias.
'�té quinta-feira a previ

são é de muito frio, e sol com
poucas nuvens, mas deve ha
ver chuva fraca na terça-feira
(hoje)", afirma. Conforme

Martins, a frente fria que dei
xou o tempo instável neste
fim de semana e na segunda
feira seguiu para o oceano e

deve causar pancadas oca

sionais hoje, principalmente
nas áreasdo litoral.

Ao longo da semana, as

temperaturas mínimas de
vem ficar na faixa dos 4°C
em todo o Estado, podendo
ser negativas na região Sul -

ontem, a sensação térmica
em Urubící chegou aos 11°C

negativos. As manhãs devem
continuar marcadas por ne

voeiros, principalmente nas

regiões de serra, com geada
no interior do Estado.

No início da próxima se

mana, a passagem de uma

nova frente fria deve causar

uma nova onda de chuva
considerável em Santa Ca
tarina e baixar ainda mais
as temperaturas, que devem
ser extremamente baixas no

período da manhã e mais
amenas durante a tarde.

Embora o Giram não te

nha uma previsão definitiva
. . .

para o rnvemo - o pnrnerro
relatório para a estação deve
sair nesta sexta-feira - a ten

dência é de que a estação seja
rigorosa, commenos chuva, e
alta chance de rieve nas regi
õesmais elevadas do Estado.

( I � . \ I ' • ,'.l r I _
-
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epois de cinco anos de negocia
ções' o Brasil conquistou a con

fiança dos chineses e passará a

_-' exportar carne suína para o país
mais populoso do mundo. Por enquan
to, aperias três empresas receberam a

autorização, duas delas 'de Santa Catari
na: Aurora e Mabella. A terceira empresa
é a BRF Brasil Foods, de Goiás. O primei
ro embarque de carne suína poderá sair
no segundo semestre deste ano. A China
é omaior produtormundial de porco do
mundo, com 50 milhões de toneladas
por ano, que corresponde à metade da

produção mundial. Mesmo assim, o gi
gante asiático precisa importar o produ
to de outros países.

Inflação
Apesar de todas as medidas, a expectati

va de inflação para 2011 já chega aos 6,37%
segundo os analistas que respondem pelo
Boletim Focus do BC. A previsão da Selic
também vai para 12,5% em dezembro. A alta
dos alimentos e principalmente dos preços
administrados pelo governo continuam in
flando a inflação, o que não permite redu

ção nos juros. Depois de avançar 0,95% em

abril, o IPC-S já está em 6,05% em 12 meses.

.UOIIRlDlll:8IJII__IIiIJlIUIIDllUmllllH••lumOJJUIHIIDlIUlUlUffJlUIlIIIUUlIllUIIIBHIIlUIIfID'__lIIlmUl1l8lHlllJlf8l

Perini Business Park
Segundo Jonas Tilp, atravessa um

período de muita expansão, pois até
abril já havia assinado contratos de

locação para mais 43 mil metros qua
drados ou seja, quase três vezes ameta

anual do empreendimento. Aos 10
anos de atividades, ele já chega a 215
mil metros quadrados de área locada

por 88 empresas. Isto é quase a meta-

de de seu limite final, que é de 550 mil
metros quadrados de área locada que
estima-se que seja locada por 200 a 230

empresas que empregarão entre 16 e

18 mil trabalhadores.

Dólares
Vivemos um paradoxo pois, tão logo o

governo federal decidiu pela utilização do
câmbio como arma no combate à inflação,
a cotação do dólar subiu 1,45% em apenas
um dia. Embora não seja considerada uma
política oficial, significa que o governo não
fará grandes compras para conter a valo

rização do real, mas o mercado reagiu ao

contrário, desvalorizando a nossa moeda.
É esperar para ver no que isto vai dar.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Perfume
. Inacreditável mas, com

o aumento no consumo em

2010, o mercado brasileiro
de penirrnes mcançou a li

derança mundial com US$

6 bilhões em vendas contra

US$ 5,3 bilhões dos Estados

Unidos, que ficaram para se

gundo lugar. Claro que existe

espaço paramuito mais.

Observatório social
O Núcleo de Jovens

Empreendedores Acijs/
Apevi está divulgando os

conceitos que envolvem
os Observatórios Sociais
através de ações como a

palestra do coordenador
do Observatório Social de

Itajaí. O objetivo destes
observatórios é não só o

combate à corrupção, mas
também a avaliação e mo

nitoramento do sistema
de compras de Prefeituras
e câmaras de vereadores.
Tiago Coelho, coordena-

-

dor do Núcleo de Jovens
Empreendedores de Iara
guá do Sul, explica- que o

objetivo da palestra é am

pliar as discussões sobre
o assunto, e a partir daí
identificar como traba
lhar pela ativação do pro
jeto no município. O as

sunto, por sinal, será um
dos temas da Assembleia
Geral Ordinária do Ce

jesc - Conselho Estadual
do Jovem Empreendedor,
que será realizada em Ia
raguá do Sul.

HercOio luz
O aeroporto de Floria

nópolis - que tem o mes

mo nome da ponte - está
sendo objeto de mobiliza

ção dos empresários que

querem aproveitar o mo

mento para que as obras
saiam do papel. A promes
sa da Infraero é iniciar as

obras em outubro.

Hercilio luz - a ponte'
Com uma tecnologia

muito menos desenvol
vida e com limitações. as

.

mais diversas, foi possível
erguer a mesma e, agora,
estamos com dificuldades

para mantê-la de pé. O
, plano agora é conseguir a'

aprovação junto ao gover
no federal de uma verba
de R$ 163 milhões através
da Lei Rouanet para sua

recuperação. Mesmo que
seja aprovado, imaginem
o esforço para captar este
valor junto. às empresas,

Balançá comercial com saldo positivo
.

A balança comercial brasilei
ra fechou a primeira quinzena do
mês de maio com saldo positivo.
Os valores das exportações su

peraram os das importações em

US$ 2,46 bilhões do dia 1 a 15 de
maio. A informação é do Minis
tério do Desenvolvimento, In
dústria e Comércio Exterior. Du-

Esgotos
Está em fase final de constru

ção' principalmente de equipa
mentos, a estação de tratamento
de efluentes localizada nas proxi
midades do Parque Malwee. Esta
estação que deverá ser inaugura
da em 2012 ainda vai demandar a

instalação de grande parte da rede
coletora de efluente mas, quando
concluída, representará um salto
de qualidade no saneamento bá
sico da cidade, pois deverá levar
este benefício para 80% da po
pulação contra os 47% atendidos
atualmente. São muito poucas as

cidades brasileiras com índice de

co�ertura igualou superior.

Núcleo de
cabeleireiros
Amanhã, dia 12 de maio,

este que é o mais antigo nú
cleo setorial da Acijs/Apevi
completa 14 anos de inten
sa atividade. Ao longo des
tes anos foram inúmeras
as conquistas e foi possível \

elevar significativamente o

nível dos profissionais do
setor. Atualmente são 16 as

empresas nucleadas.

_)

rante o período, que teve dez dias
úteis, as exportações somaram

US$11,056 bilhões, e as importa
ções, US$ 8,596 bilhões. No acu

mulado dos 91 dias úteis deste
ano, o saldo positivo é de US$ 7,
489 bilhões, com as exportações
atingindo o valor de US$ 82,461 e

as importações, US$ 74, 972.

üecanter
Há quatro anos surgia um es

tabelecimento dos mais interes
santes no Centro Cultural da Scar.
Embora seja um período curto, já
conseguiu' se estabelecer como

um dos endereços mais procura
dos pelos apreciadores de vinhos.

Ampliação do Senai
Embora atéjá estejam parcial

mente sendo ocupadas, as novas

instalações com que conta o Senai
de Jaraguá do Sul ainda não foram

inauguradas. Está faltando encon

trar uma data perfeita e uma das

possibilidades é neste dia lá ocorra
a Reunião Plenária da Acijs/Apevi
do próximo dia 13 de junho.

LOTERIA

05 - 18 - 49 - 59 - 55

02 - 03 - 04 - 05 - 09
10-11-12-14-15
18 - 19 - 20 - 21 - 22

1 ° 04.377 600:000,00
2° 21.733 12.000,00
3° 31.501 9.000,00
4° 66.193 7.410,00
5° 06.976 6.000,00

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 16.MAID.2D11

O (EM H$) 2,3124 . 2,3145. - .. 0,44
'1l1liflf1lJ,'lIi1I1t/IlJi1illBIl!lIllill�_/illJJIJlilff!lii1llj,lf1HP.!!!I/lJP1iHI1IJmIJ/ii!P1!IJfIiI!iI���"'IHfi!!!i!Jfh,��!i/llmi;!_lIfYI!lIIJliPl!1JlflIi!�!liIIJ/Jl1lmJ.�IiI//llII'JJi'
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Universo TPM

Elijane Jung
���������������������v��

Enquanto isso, no hospital...
. dos, outros passando mal ... Não síonaís, Mas, gente. É sofrer de

bastasse a dor e o sofrimento mais ficar das 4 da manhã até as

pelo qual essas pessoas passam, 6 da tarde, para saber se vai ficar
ainda tem toda aquela espera - bem, se precisa ser internado ou

dos infernos, até que saia o resul- se pode ir para casa. Sei lá... Nis

tado de um simples exame. Tudo so tudo, devo absolver o médico

bem, a gente entende a demanda que nos atendeu. Um queridi- ,

e talvez, uma carência de profis- nho, bem fofo ...

epois de passar um do

mingo inteiro, desde
cedo até boa parte da

_.., noite no hospital com

o meu papis (graças a Deus ele

está bem), eu fiquei pensando
em todo aquele povo que estava

lá. Muitos idosos, alguns quebra-

Um sorriso bonito, dentes
saudáveis e hálito agradável. É aí

que entra o kit escova de dente,
fio dental e enxaguatório bucal.
Não tem segredo, nem milagre, é
simples e fácil. O uso combinado

dos três precisa ser um hábito.
E quando você 'perceber estará
dependente desse trio que só vai
contribuir para que o seu sorriso

seja realmente um flash!

É A TREVA
Usar roupas pesadas no in

verno juntamente 'com sandálias
absurdamente abertas. Me diz,
tem alguma coisa a ver? Frio pede
calçados fechados, tênis,

.
botas,

sapatos dos mais variados tipos.
Você não acha esquisito ver al

guém toda encasacada, sebobear,
com cachecol e tudo, e nos pés,
uma sandália de tiras? É diferente
de fazer um look de shortinho e

bota no verão, o que é bem legal.
Esse, ao contrário... é treva

TRICOTANDO
• Neymar vai ser papai.
Aos 19 anos. Foi lá, amaciou
umamocinha de 17 anos,

esqueceram-se das devidas

precauções e agora,' o garotão,
ídolo da torcida santista, vai
pagar sua primeira pensão.
Na boa? Tornara que o garoto
aprenda.. ,

• Por que raios a gente faz
faxina nos guarda-roupas?
Pra ficarmil vezes com
aquela peça na mão, indecisa
se vai ounão doar e por fim,
guardá-la de volta, esperando
perder uns quilinhos ou
voltar à moda, para usá-la?
Que raiva, né?

BISCOITO
DA SORTE'

Não desista na
,

metade do caminho.

, Dica amaléras
As meninas do Blog Amalé

ras têm quase trezentos segui
dores, inúmeros comentários

nas postagens e atualizações
diárias. Vem por aí, pra manter

o nível, mais uma colaborado
ra que vai deixar o espaço ain

da mais completinho. A Gleicy
Farias que mora no Guarujá, R],
vai participar do blog com dicas
de esmaltes e unhas artísticas.

O bom disso é que em cada post
ela entra de cobaia e mostra pra
gente como fica cada dica dada

por ela. Na primeira participação
da Gleicy, ela trouxe uma nail art
super fofa e dá nome aos bois,
digo, aos esmaltes, pra você sa

ber direitinho como fazer. Curte
as unhas da Gleicy e passa no

blog pra conferirmais. Eu adorei!
amaleras.blogspot.com

Sobre leitura
A revista Veja dessa semana

- traz uma matéria bem legal so
ff

bre literatura, o prazer de ler e

uma nova geração apaixonada
por livros. A matéria deixa em

segundo plano as informações
pessimistas sobre os hábitos de
leitura e salienta novos gêneros
e novos autores de fama recente,

que vêm fazendo milagres. Além
disso, a revista traz um infográ
fico super bacana relacionando
livros atuais que, pelo estilo de

leitura, podem levar um leitor a

ler uma obra clássica. De acordo
com a matéria, quem adora Harry
Potter, pode vir a ler O Tempo e o -

Vento, Sherlock Holmes ou Gran-

de Sertão: Veredas. Indico a leitu
ra damatéria. Bem interessante:

r \

• Duas notícias que me
, deixaram pensando: Nicole
Bahls termina com Léo .

,
, Santana. Eu nem sabia que
eles tinham se assumido!
Acho que tudo é muito rápido
pramim... Outra:
Latino planeja entrar para
o mundo gospel. .. Sei lá.
Bsquisíto isso.

:'1..

,
.

• u
...E tudo aconteceu.

quando asmãos se tocaram,
quando os olhos nem viram,
quando anoite chegou. E tudo,
estremeceu:As paredes do
tempo, Os telhados'do mundo.
As 'cidades do céu...

" (Skank .

, em Balada pra João e Ioana)
.
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. CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUARTA�FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-�EIRA SÁBADO

CharlesZimmennannJ" CarlosHenrique
escritor Schroeder, escritor

f/yandriaAparecida
Silva, escritora

31 anos de literatura
rupos, revistas, jornais e suplementos ou
páginas literárias aparecem, de vez em

quando - ou já apareceram, com mais
.... frequência, em outros tempos - para
logo depois desaparecerem, infelizmente. Falta
de espaços, falta de valorização da cultura, de
reconhecimento do fazer literário - e lá se vai

. tudo por água abaixo.
O Suplemento Literário "A Ilha", ideia aca

lentada desde Corupá, qual seja o de criar es

paço para a literatura local, é uma revista que
surgiu a partir de um pequeno jornal alterna
tivo, em São Francisco do Sul e da necessidade
de se abrir espaços para os textos que os leito
res produziam e enviavam para a sua redação,
publica poesia, conto, crônica, artigos e notí
cias sobre cultura e literatura.

Em seu primeiro número, lançado em junho
de 1980, a revista aparecia somente com contos

e poemas de gente da ilha e apenas em versão

impressa. Hoje, trinta e um anos depois, ela che
ga ao leitor através da 117a edição, na versão im
pressa e também em versão on-líne, no portal
do Grupo Literário A Ilha - Prosa, Poesia & Cia,
em http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br ,

.. atingindo um público infinitamente maior.
Mais adulta, mais madura, mas fiel ao seu

propósito de divulgar a literatura, e indepen
dente, sobrevivendo sem se atrelar à "cultura
oficial", ela reúne, há vários anos, poetas, cro
nistas, contistas, ensaístas e articulistas de todo
o Estado, do país e até do exterior. São mais de
cem edições em 31 anos de persistência e perse
verança, sempre acompanhando e se adaptan
do às novasmídias que surgem, parapossibilitar
a aproximação com o público leitor, como inter
net, melhorando a apresentação e chegando

cada vez mais longe.
O jornal, o semanário que deu origem à

revista, acabou. Mas o Suplemento Literário
A Ilha continua firme e atuante, ininterrupto,
firmando-se como o órgão mais representati
vo da literatura catarinense.

A revista continuou aparecendo, ainda que
com dificuldade, pontualmente a cada três me
ses, às vezes apoiada por pequenas propagan
das do comércio e indústria do norte catarinen
se, quando a receita da venda da edição anterior
não cobria o custo de um novo número. Vale
frisar que a dificuldade existia e existe apenas
na edição da versão impressa: a matéria prima
é abundante e de qualidade. Não que sejamos
grandes escritores, mas estamos produzindo
e criando alternativas para chegar ao leitor. A
nova literatura catarinense e brasileira passa pe
las páginas da revista do Grupo Literário A Ilha.
O suplemente> dá espaço para todos e nós sabe
mos que escritores são aqueles que o público lê,
e não aqueles que apenas escrevem. E o Suple
mento LiterárioA Ilha é o veículo.

Em cada edição da revista aparecem novos

autores e a circulação da versão impressa, dirigi
da, aliada à penetração da edição online, usan
do como veículo o fenômeno de comunicação
que é a Internet, com alcancemundial, traz para
as páginas da revista e para as páginas do por
tal Prosa, Poesia & Cia., autores de todo o país e

também de outros países.
.

.

É um espaço cada vez mais democrático,
pois acolhe todos aqueles que querem ser lidos,
que querem chegar até o leitor, demaneira sim
ples e direta, mas de qualquermodo, chegar.

o Max foi recolhido das ruas pelo setor de Zoonoses, recebeu
tratamento completo e precisa de um lar. Manso e companheiro.

Contato com a Clínica Schweizer, pelo telefone 3275-3268

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

• Cine Garten 4
• Padre (Leg) (15h, l7h, 19h, 2lh - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Os Agentes do Destino (Leg) (13h50, l6h30,
19h20, 22h - todos os dias)• Cine Breithaupt 2

• Padre (Ieg) (14h, l5h50, l7h40, 19h30, 2lh20
- todos os dias) • Cine Garten 6 (3D)

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

• Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (15h, l7h - todos os dias)
• Thor (leg) (19h, 2lhl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, l5h20, l7h40, 20h - todos os dias)
• Rio (Leg) (22hl0 - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, l6hl0, l8h40, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Padre (Dub) (14h15, l6h45, 19h20, 2lh20 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, l6h30, 19h10, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Rio (dub) (13h45, l5h45, l7h45 - todos os dias)
• Thor (dub) (19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h - todos os dias)
• Thor (teg) (16h20, 2lhl0 - todos os dias)
• Água para elefantes (Leg) (18h50 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, l6hl0, l8h50, 2lh40 - todos os dias)

I

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h40, l5h40, l7h50, 19h50 - todos
os dias)

• Thor (leg) (2lh50 -todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Padre (Leg) (14h20, l6h40, 19h20, 2lh40 -

todos os dias)
• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (leg) (13h30,
19h, 2lh30 - todos os dias)

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

• Cine Garten 3
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Leg) (14h15,
l6h45, 19h10, 2lh30 -Todos os dias)

LANÇAMENTOS
NOVELAS

Borges - Uma Vida
À primeira vista, a vida de Jorge Luis Borges não parece oferecer rubs

trato para-uma biografia movimentada. Trata-se de um homem que viveu
imerso, no mundo dos livros', sem, maiores aventuras, que morou com a

mãe até os 75.anos e para quem o Universo se assemelhavaa uma grande
biblioteca. Mas não para Edwin'Williamson, que com uma diligência quase
obsessiva escavou com pá psicanalítica a vida e a obra de Borges em bus
ca de um princípio que explicasse aspectos peculiares da vida do escritor.

VIDAS EM JOGO

Cleber insulta Andrea e Lucas parte para
cima dele. O namorado da taxista leva a pior. Car
los diz que ajudará Welligton a conseguir um tes
te em um time de futebol se ele voltar a estudar.
Francisco conta a Carlos que descobriu a paixão
que Rita sente por ele. Cleber leva para Regina
um dossiê sobre os moradores do prédio abando
nado. Francisco se disfarça de carteiro e vai para
o prédio de Regina. Ele engana José e consegue
convencê-lo de que deve deixar a correspondên
cia nas mãos de Patrícia. Ivan convence Roseli a
lhe emprestar uma quantia em dinheiro.

MORDE E ASSOPRA
Júlia avisa a Guilherme que Dulce passou

mal. Dulce, mais uma vez, é desprezada pelo filho.
Lavínia pede a Oséas para passar o dia no SPA e

Fernando se oferece para acompanhá-Ia. Nivaldo
e Dinorá decidem comprar um sítio com o dinhei
ro da indenização de ícaro e comunicam a Abner

que vão embora. Elatne/Elcio ajuda Inês a se en

contrar com Caco escondida de Eliseu. Celeste e

Áureo visitam Abner e ela descobre que Minerva

pagou Josué para queimar a colheita do fazendei
ro.' Zariguim encontra diamantes na fazenda de
Abner e Tonica conta para o pai.

INSENSATO CORAÇÃO
Marina ouve Pedro falar' ao telefone com

Darcy. Carol percebe o desconforto de Raul com
os elogios que Léo faz à família. Marina decide

seguir Pedro e pede para Léo acompanhá-Ia. Edu
ardo desiste de ficar no Bar de Gabino depois de
ouvir Kléber fazer comentários preconceituosos.
Freitas surpreende Marina e Léo dentro do carro.

O delegado prende Darcy e seus cúmplices. Jan
dira se impressiona com a raiva com que Norma
fala de Léo. Raul tenta ser gentil com André. Léo

garante a Manolo que vai separar Marina de Pe
dro. Norma se apresenta a Natalie.

CORDEL ENCANTADO

Jesuíno promete acertar-as contas com Ti
móteo se o profeta não voltar para Vila da Cruz.
Herculano testa as aptidões de Cícero e Penélope.
Úrsula ajuda Açucena a fugir do palácio e a incen
tiva a ir atrás de Jesuíno. O rei parte à procura
de Euzébio e Virtuosa. Açucena e Jesuíno passam
sua primeira noite juntos. Úrsula incentiva Zóio
Furado a acabar com a princesa para apressar
sua ida para Seráfia. Amália pede para Tibungo
indicar onde deixou o profeta. Timóteo fica feliz
ao saber que o profeta não está bem. Augusto diz

'que não vai deixar Açucena se casar com Jesuíno.

Tommaso, filho da rica famOia italiana dos Cantone, volta para casa

para celebrar a promoção do irmão Antônio. Tommaso deçide aproveitar
a ocasião para revelar sua homossexualidade. Quando está prestes a

abrira boca, porém, é lnterrorrnicc pelo irmão, que revela ser gay. Vin

cf(ntõ polaca o filho Rara fora' de Oqsa, jurar:ldo!,nurica n1.ais qLJ�rer vê710.
Olante· der situação e de uma famflia perplexa, a gerência da fábrica cai ". I

nas mãos de Tommaso, que tinha planos bem diferentes em.mente.
z - I ) J - � c � J - �'.. _.',' I,: .-

"

• " ;, ; (O resemo cés cafilítules é de responsabldaoe da_s emissoras).
��._�� __ �.� .. __ w_�._·� 0_' •

..";,..•• �:,.!';":� : "'':,��'" "'1 •.
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HOR,ÓSGOPO
ÁRIES
No trabalho, é tempo de enfren

tar o medo do desconhecido e

lutar para conquistar seus obje
tivos. A vida amorosa passa por uma

fase de renovação. Clima de entusias

mo a dois. Mantenha seu pensamento
positivo.

TOURO

Aproveite o período conturbado
para verificar o que deve melho-

rar na sua vida profissional. O dia

pede discrição, principalmente na área
afetiva. Cuidado com expectativas muito
altas, pode se frustrar.

®GÊMEOSO �mbiente = trabalho estará

mais competitivo que o de cos

tume, cuidado para não se disper
sar. No amor, o clima de cumplicidade
vai tomar conta de seu astral. Não fuja
da realidade neste momento.

CÂNCER
Hoje, seus compromissos se

rão tantos que podem entrar

'em conflito com outros interes

ses, inclusive interferir na sua vida amo

rosa. Tente organizar as suas priorida
des e pensar no futuro.

LEÃO
Seu jeito otimista virá à tona e

você conseguirá conciliar tra-

balho e prazer. Não faltarão bom

humor e diversão na compannia da sua

alma gêmea, aproveite! Cuidado com

atitudes inconsequentes.

VIRGEM
No setor profissional, quanto

�'k�/ mais independente você for,
mais renderá suas atividades.

Convém manter a discrição sobre os as

suntos de seu relacionamento afetivo.

Atenção com quem abre seus segredos.

LIBRA

No setor profissional, perda de

dados ou informações não es-

tão descartadas. Cuide mais de

sua saúde. No amor, a noite. promete
ser éstimulante, aproveite. É tempo de

surpreender a pessoa amada.

ESCORPIÃO
Não convém se iludir com pro
messas no trabalho. Tenha

mais cuidado quando o assunto

for suas finanças. No romance,: Pink.

SAGITÁRIO
Problemas em família podem
abalar seu astral neste dia.

Mas o setor afetivo promete um

clima de harmonia e cumplicidade, apro
. veite os momentos com o par. Não COI1-
vém se prender ao passado.

CAPRICÓRNIO
Será. necessário mais atenção
às coisas do dia a dia, pois

com a Lua em seu inferno astral,
aborrecimentos não estão descartados.

No relacionamento afetivo, mantenha a

sua discrição. Mantenha o pensamento
positivo.

• AQUÁRIO
Não convém misturar amizade

e negócios, ainda mais neste

dia. Companheirismo em alta na profis
são. Pode ter prejuízos se não for mais

realista com suas finanças. Ótimo dia

para interagir no trabalho:

PEIXES

A Lua envia poderosas energias
,

para o seu setor profissional.
No campo sentimental, o astral é

de alegrias, aproveite para renovar suas

esperanças. Não convém se deixar levar

pelas aparências.
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Danilo Gentili se desculpa
com comunidade judaica
Após causa r polêmica com relação aos judeus no twit

ter, o humorista Danilo Gentili foi à Confederação Israelita
do Brasil para se desculpar neste sábado, dia 14, segun
do a "Folha de São Paulo". Em seu microblog, o repórter
do CQC escreveu: "Entendo os velhos de Higienópolis por
temerem o metrô. A última vez que eles chegaram perto
de um vagão foram parar em Auschwitz". Isso porque o

bairro paulistano concentra grande número de judeus.

Marcos Paulo está
.

.

com câncer, diz jornal
Segundo o jornal "Agora", o ator e diretor

Marcos Paulo 'foi diagnosticado com câncer

no esôfago após exames de rotina, e já está
em tratamento. "Tenho me cuidado e manti

do meu ritmo normal de trabalho. Estou bas

tante animado com a estreia do meu primei
ro trabalho como diretor de cinema", disse o

ator, que acaba de filmar uma participação
no longa "Faroeste Caboclo".

Shakira presenteía
Chavéz com guitarra
A cantora colombiana Shakira enviou ao presiden

te da Venezuela, Hugo Chávez, uma guitarra vermelha

com seu autógrafo, afirma a "Folha de São Paulo".

"Shakira enviou ao Presidente Chávez esta guitarra au

tografada", escreveu o ministro de Comunicação vene
zuelano, Andrés Izarra, em sua conta no Twitter, onde
incluiu uma foto do instrumento. Durante seu progra
ma "Alô Presidente", Chávez anunciou que a cantora

tinha pedida uma audiência com ele.

DIVIRTA-SE

Joãozinho e o priminho
o priminho do Joãozinho nasceu com um problema, então seus

pais sabendo do histórico negativo, passaram uma semana instruin

do o Joãozinho a não falar nada quando for a casa de seu novo primo,
pois sua tia ficaria muito triste por causa do problema com o filho que
acabara de nascer. Após vários dias de orientação, finalmente foram
a casa do mais novo membro da famãa, lá chegando, Joãozinho foi
direto ao quarto do bebê. Imediatamente após perceber que seu
priminho nasceu sem as orelhas, Joãozinho falou:
- Que Deus lhe dê bons olhosmeu primo.
Sua tia, já emocionada, falou ao Joãozinho:
- Undas palavras Joãozinho... Por que pediu isso a Deus?

Então Joãozinho respondeu:
,;TIé\"ele.não,tem.or�lhas, imagina se tiver de usar óculos!

Mattar estará
em "Fina
Estampa"

Depois de 10 anos longe das

novelas do horário nobre da Rede

Globo, Maurício Mattar voltará em

"Fina estampa". De. acordo com

o jornal "O Dia", o ator estará na

trama de Aguinaldo Silva, que tem.
estreia para 22 de agosto. Maurí
cio interpretará Ferdinand, dono

de uma rede de vôlei no Quebra
Mar da Barra da Tijuca, no Rio
- onde se passará toda a trama.

Daniele Suzuki
Quer parto normal

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do "O

Globo", a atriz Daniele Suzuki, grávida de Kauai,
seu primeiro filho, fruto de sua relação com Fábio

Novaes, disse que pretende dar à luz por parto nor

mal. Ela disse que está ansiosa pela chegada do

menino e não vê a hora de pegá-lo no colo e que o

pai dê o primeiro banho. O bebê está previsto para

nascer até o dia 20 de junho.

"Nunca fui infiel"
diz Zezé Di Carmago
O cantor Zezé Di Camargo disse que sempre foi

fiel no seu casamento com Zilu e garantiu, em entre

vista a "Isto é", que nunca perdoaria uma traição
da mulher. "Nunca fui infiel, isso é u�a condição
que nunca existi.u em minha vida", declarou o

cantor, que completou: "Da mulher que eu 'gosto,
não aceito traição e não acho que ela tenha que
aceitar a minha".

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

AN IVERSARIANTES
16/5
Alessandra Deringer

_
Ana Efigênia da V. Rech
Andreia Alves
Beatriz Rikinn
Bernadete Bertoli
CarlosAdos Santos
Cesar lsai Stof
Daniela Dalsochio
Dorival Titz
Eduarda T. Martim

Egelmar Pedri
Elton Anbres '

Estela J. Dias
Eunice Boumgartel
Francieli B. Boing
Gabriel Borchardt
Genésio Marcelino
Ivonete M. Rodrigues
Joacir J. Nasatto
Julian A Knaesel
Lenira C. Pomianoroski
Luis A Dalconali
Maria G. de C. Ferreira
MarioColle
Neide Felippi
Sandro Barg
Schayane J. Wessling
Terezinha Ap. Felippi
Valmor Honório
Vandeflei Ferreira
WillianGodoy
Wilmor W. Zunino

17/5
Adriano Konell
BrunoWeiller
Carla A Junckes

CindyMüller
Cristiane G. PerkOreski

.

Daniel R. Strelow
Daniela C. Grosse
Daniela Conzatti
Eder P. Batistão
Eliane V. Campestrini
Emanuele Giese
Gabriel Augusto
Gabriel F. de.S. Coelho
Gabriel Streber
Gustavo Bartel
Helena M.de Jesus
Heraldo S. Bittencourt
Ivo Lange
Jackson R. Schulz
Janaina Deringer
José R. Alves
José P. dos Santos
Josiane E. Ferreira
Julian Knaesel "�

Leandro Guetz
L eocenir B. Campreghaer
Lucas G. Kniess
Mario Vieira
Maríse A. P. dos Reis
Maiistela A. L. Chagas
Modesta Straub
Nathàly Raulino
Rodrigo Ciconeti
Rogerio kiatkwoski
Sandra Mueller
Sandra Persuhn
Sandro Hornburg
Solange Okíenbnrg
Stefani de O. Sevlein

.

,Terezil'lh9 Ferreirq
Vilmar Hornbl!Jfg ..

Vinisiús Rossio
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Moa Gonçalves
Festa do.Champanhe

maioria dos salões de belezamais descolados de Jaraguá do
Sul já está com os horários fechados para o dia 31 de maio.
Tudo porque bem neste dia acontece a 5a Festa do Champa
nhe; Evento que reúne 250 mulheres de bom gosto da nossa

sociedade para curtir desfile da loja Fine·Fiore e Homem.com, as no
vidade da estética do Centro Estético Jaraguá, o melhor da gastrono
mia do Restaurante Domini, música com Paty Lemz , muita alegria,
brindes e solidariedade. E, claro, muita espumante Rondinée. A festa
tem a assinatura da revista Nossa e o apoio da Capital Imóveis e O
Correio do Povo. Vai perder?

Será que pega?
Dá série essa já foi moda: Já

ouviu falar nas hot pants, aquele
shortinho de cintura alta usado pela
Mulher Maravilha? Depois de fazer
sucesso nas passarelas internacio
nais de grande grifes, a peça deve
dar o ar da graça no numa loja de

Jaraguá. Difícil é imaginar essa ten
dência nas ruas.Vai que pega?

Cabeça de vento
Quem era aquele rapaz que

no Espaço do Oca, passou a noite
toda "secando" a gata Juliana Be

lker, a nossa amiga Nana, que vo
adora como é nem se tocou? Tan
to que ele ia mandar um drinque
para ela, mas ela foi embora sem

nem esperar a "abordagem" do

rapaz. Eita cabeça de vento!

" As pessoas só vêem aquilo que
estão preparadas para ver. , ,RALPH WALDO EMEf�SON

NAS RODAS
•A sempre bonita arquiteta
Tamara KarinaErsching Nagel é
a grande aniversariante de hoje e

vai adorar saber que foi lembrada.
Parabéns. O meu desejo é que
você toda a sua família sejain
plenamente felizes.

.

• A assinatura de uma descolada
em breve vai pintar na área da
moda em Jaraguá. Será que seria
muito eu falar que é a esposa

.

de um empresário do ramo da

gastronomia? Acho que sim,
. então não vou dizer. Deixa no' ar.

"Quando
gosto muito,
eu compro
mesmo".
Mariana Rios, atriz,
conta na revista
"Expressão" que
tem impulsos
consumistas.

• Tem um profissional liberal
em Jaraguá do Sul que ganhou
o mesmo apelido de um grande
político paulista: picolé de
chuchu. Vocês devem saber

porque... a namorada, sempre
espevitada, soltou num
concorrido café da tarde que ele
não tem gosto de nada. Uau, por
� N'

.

I !Inlavor, um itri ce....

. ,
I

TE GONTEI!
, • Amanhã tem festa na
"Garagem". Encontro com
muita comida, roda de
política, risadas e "tiração".

• Lia Tironi já anunciou:
"sou candidato nas próximas
eleições". Por enquanto não
disse se ao legislativo ou
executivo. Seguindo o mote:
Quem viver, verá!

• No próximo dia 21 de maio,
das 14 às 18 horas, noAuditório
do CVV (Centro deValorização
daVida), acontece o Curso
de Seleção-e Capacitação de
:;Voluntários'. Mais ififormaç6es I

,

no 0800-644-2108.

• Quem aesqueceu ainda está

em tempo de cumprimentá-la:
.Minha q�erida Carmen Rausis,

"

mpresãrío Plácido
'

festejadade ontem, 16, e vai
adorar saber que foi lembrada.
Parabéns, amiga! Que Deus te
abençõe sempre e faça você e

toda a sua famíliamais e mais
felizes. Mil vivas!

• O empresário Bruno
Breithaupt Filho paramanter
a saúde e o corpo sarado,
além da academia, claro, faz
corridas pelas ruas de Iaragua.

• Outro amigo que não larga
um pedal e uma caminhada é

, o. ex-atleta Silvio Ewald.

• O casal Ivan e Subia Torres,
.

da Konigs Bier, vai curtir a
Europa. No programa, além de
muito passeio, acompanhar
grupo Folclorico Regenwalde
pelaAlemanha.

Dom Juan'
Há um jovem postulante a político da urbe sorriso que é o prínci

pe sonhado por muitas moçoilas solteiras da sociedade. Bem na fita,
na conta bancária, ele é charmoso e livre. Elas estão "doidínhas" atrás
dele. E o "bonitón", pelo que dizem só quer ficar. Aliás, recentemente
ele "ficou" com duas gatas do mesmo nome, mas já está de rolo com

outra bonitona. E vai no .alfabeto de A a Z. Haja fôlego .... Só pedindo
mesmo uma taça bem gelada da espumante Rondinée.
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JARAGUÁ DO SUL

De sorriso tímido, porém,
fácil, Jonathan Jurck, 20
anos, é um dos destaques
da ADJ/FME.

-"essa semana a autoestima
de Iurck, como é conheci
do, e dos meninos do fut

......sal adulto, está nas alturas.
Pela primeira vez na temporada
e na Divisão Especial, eles vence
ram úma partida e o fixo marcou

um dos gols jaraguaenses na vitó
riapor 4x3, de virada, para cimada
Chapecoense, no último sábado. E
na sexta-feira, 20, eles tentam ou

tro feito inédito: ganhar fora de
casa do Avaí.

Apesar da pouca idade, Iurck
começou no futsal com apenas
oito anos e nunca mais largou a

bola pesada. O jogador treinava
. nas categorias de base de Schro
eder, sua cidade natal, e depois
disso ficou cerca de cinco anos

em Blumenau, Com o novo pro
jeto do futsal em Jaraguá do Sul
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ele foi convidado pelo técnico

Renato Vieira e não pensou duas
vezes para dizer sim.

"Eu fico feliz em poder ajudar a
equipe a conseguir essa vitória que
foimuito importante paranós. Não
sou muito de fazer gols, ma� estou

com sorte", revelou o fixo, que já
balançou as redes três vezes nesse
Estadual. Segundo Vieira, Iurck é
um dos jogadores mais regulares
do elenco e por isso é nome garan
tido nos quartetos que iniciam os

jogos. "Ele sabe como jogar muito
bem tanto na defesa quanto no

ataque, não abro mão dele por
nada", admitiu o treinador.

Um dos motivos para o en

tusiasmo dos meninos, segundo
Iurck é o apoio dos torcedores

jaraguaenses. "Já jogamos em

vários lugares pelo Estadual e

em nenhum deles têm torcidas

organizadas. Vamos ver quando
for com Joinville, como vai ser.

Ficamos pensando se o ginásio
estará lotado ou não", confessou.

MARCELLE GOUCHE

Timidez dá lugar à eficiência
Vitória daADJ eleva moral dos jogadores, entre eles Iurck, um dos mais regulares

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Jurck disse que a sorte está ao seu lado, pois já balançou as redes três vezes no Campeonato Estadual

FutsaI feminino perde
em casa para Chapecó

Jogando na Arena Jaraguá no
último sábado, 14, asmeninas da
ADJ /Fameg/DaIPonte/FME per
deram o jogo de ida das quartas
de final da Liga Futsal Feminina
2011 para a Female/Chapecó,
por 4xl. No segundo tempo, a ala
Gaby abriu o placar para as jara
guaenses. A reação das tricam

peãs da competição começou

segundos depois, com o gol da.
pivô Cely, que garantiu o empate.
As chapecoenses completaram a

goleada com um gol de Iéssika e

outros dois de Cely.
Agora, a ADJ /Fameg/DalPon

te/FME precisa vencer a equipe de

Chapecó no próximo sábado, 21,
por qualquer placar, para forçar a
prorrogação. Em caso de empa
te no tempo extra, a 'vaga para as

semifinais será definida nos pê
naltls, Segundo a ala Gaby, autora
do único gol do time de Jaraguá,
o grupo está confiante na vitória
fora de casa. "Podemos mudar
essa história, já que a quadra delas
contribui para nosso jogo, por ter
dimensões menores", explicou. Já
as chapecoenses, que têm avanta

gem de jogar em casa no sábado,
precisam somente de um empate
no jogo de volta para garantir uma
vaga nas semifinais.

Equipe terá
que vencer a

partida de volta
para forçar a
prorrogação

Shany Turkle . i�ário Sérgio C'C»rtl(:dta
Filósofo, Mestre e Doutor em Educação.Pesquisadora e Professora de Sociologia do

Massachusetts Institute ofTechnology (MI1).
Doutora em Psicologia da Personalidade

pela Universidade de Harvard. Albert r:'�shlow
Economista, Brasilianistà, Professor Emérito
da Universidade Columbia, de Nova York.

Henrique Meirelles
Ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

Rtea,'do Guin1arães
CEO e Fundador da Thymus Branding.

Rober1(') lim2&
Presidente e CEO da Vivo.

Alex Atala
Fundador do Restaurante D.O.M.,
Chefe de Cozinha.

M,'ar'c ,Ale�){andfer
Gestor Global de Inovação da lntelCapital.

Brasil x China: A Visão da Nova Relação Comercial Bilateral
Participação Especial:

Miri�U'ri teitão
Jornalista, Apresentadora e Comentarista de Economia.

.

Rob���r·ti(� MUw;mi
Vice-Presidente da Comexport e Diretor Fundador
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Antônio Barros de Castro
Ex-Presidente do BNDES e Consultor Editorial
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

I..uiz Augusto Castro Neves
Embaixador do Brasil na China de 2004 a 2008
e no Japão de 2008 a 2010.

. t
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Patrocínio ApoioApoio Oficial

• FUNTURISMO _.._..- �
..... ._,. .If:Jt ESTRUTURA

ApOiO de Mídia Comunicação Organização 1 Realização e ! Promoção
da Feira Organização! I • I\'�dõi' Al�"n� solucoes n;j� ! OPERA.: '1' m ;.
MESSE

I !
. --�.::t!"'",,�...-""

&....._ . I EWfnlnl (GrpQ'l,lwo� _.-
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08 a 10 de Junho 'II Joinville {I se www.expogestao.com.br 47 3451.5656
.
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s sétimas e oitavas rodadas
aconteceram no autódromo
do Velopark, em Nova Santa

.

'ta (RS) durante o último
fim de semana e Kreis Ir, saiu satisfeito
daprova. O piloto teve a oportunidade
demostrar,mais uma vez, o seu 'talen
to e regularidade e saiu da oitava posi
ção do grid de largada para subir, pela
segunda vez na temporada, ao pódio,
dessa vez em quinto..

, Durante os treinos que definiram
o grid Kreis já tinha ciência que não

seria fácil por causa do equilíbrio da

disputa. "Para o classificatório com

pneus novos sabíamos que tínhamos
um carro rápido na mão e foi o que
aconteceu. Consegui o oitavo lugar
no grid para a bateria de sábado, fi
cando a apenas 0,4 segundos do pole,
a disputa estava realmente muito

equilibrada, queria mais porque sei

que dá pra ir além, mas saí satisfeito",
.

relatou o piloto doMini Cooper 71.
A tendêncja era de que a compe

titividade somente aumentaria com
o decorrer da disputa. E Kreis, mais
uma vez, precisou fazer uma prova
de recuperação, pois foi prejudica
do na largada. "Na prova de sába
do já na largada ocorreu um toque
entre o Patrick Gonçalves e Marcos

Castro, o que me atrapalhou e aca

bei perdendo posições, mas duran
te a prova consegui me recuperar",
disse, emendando' que no fim da

prova teve um grande duelo com o

RolfGemperli pelo quinto lugar. "Pi
quei analisando sua tocada durante
cinco voltas, o forcei ao erro e con

'segui a ultrapassagem", comemorou
Kreis falando sobre amanobra.

Kreis resumiu o fim de semana

da seguinte maneira: "Não conhecí
amos o traçado, agora melhoramos
um pouco mais na classificação geral
e vamos para o Rio de Janeiro com

a pilha cheia", previu o piloto, que é

patrocinado pela SMC Pneumática e

Raumak Máquinas. Com o resultado
o jaraguaense subiu duas posições na
classificação geral, ou seja, está em

17a, com 35 pontos, 85 a menos que
o líder Patrick Gonçalves. A próxima
etapa daMini Challenge será no dia 3
de julho, no Rio de Ianeiro.. .. � J "J • ,
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"
Não conhecíamos
o traçado, agora

melhoramos um poucó
mais na classificação geral

e vamos para o Rio de
Janeiro com a pilha cheia.

KREIS JR., PILOTO DE
JARAGUÁ DO SUL

is Jr. sobe no pódio em
etapadoRioGrandedoSul
Jaraguaense terminou em quinto na sétima prova daMini Challenge Brasil
JARAGUÁ DO SUL

O piloto Kreis Jr. conseguiu .

subir ao pódio em uma das
etapas mais disputadas da
Mini Challenge Brasil.

"
FERNANDA FREIXOSAjSTOCK CA�

�
.

�

Kreis Jr. (primeiro da esq. para dir.) conquistou o quinto lugar após uma corrida de recuperação e bela ultrapassagem sobre RolfGemperli

. ATLETA ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO GP INTERNACIONAL DO MERCOSUL

Ivanildo volta com dois ouros
DIVULGAÇÃO

O atleta master de Jaraguá do Sul,
Ivanildo Souza Pinto, voltou de Porto

Alegre com mais duas medalhas de
ouro na bagagem. Ele competiu no

Grand Prix Internacional do Mercosul

pelos 100m com barreira e salto triplo
e conquistou a marca de 16seg44 na

barreira e 10m68 no salto. Com os re

sultados, Ivanildo sagrou-se tetracam

peão e tricampeão, respectivamente.
Faltando dois meses para ele viajar

para Sacramento, nos Estados Unidos,
onde participa do Mundial de Atletismo
Master, o atleta já sabe qual a sua posi
ção no ranking mundial. Na barreira,
sua especialidade, ele está em quarto
lugar (são 24 competidores) com o tem

po de 15seg76, já no salto está em oitavo

(são 16 atletas) com amarca de llm22.
No salto, o recordista mundial

Willian Benks já confirmou a sua par
ticipação no Mundial que acontece de
13 a 17 de julho. Além da barreira e do

salto, IvaniIdo competirá também no

revezamento 4xl00 com a seleção bra-
, sileirade atletismo master, "

JOGOS PELO BRASil

• CAMI;»EONATO CATARINENSE
• FINAL

JOGO DE VOLTA

RESULTADO

Chapecoense ixO Criciúma (Ox1)

• CAMPEONATO GAÚCHO
• FINAL

JOGO DE VOLTA

RESULTADO

Grêmio 2x3 Internacional (3x2)

• CAMPEONATO PAULISTA
• FINAL

JOGO DE VOLTA

RESULTADO

Santos 2x1 Corinthians (OxO)

• VARZEANO DE JARAGUÁ
• 2a FASE

RESULTADOS

Roma Ox2 Roma/Chico de Paulo

Atlético Independente ix1
BrandenburglDutra Água
Nova Geração ix1 Amobasa

Noite a Fora ix3 Corinthians

Forprem Ox4 Flamengo B

Vila Lalau Ox4 Santo Antônio

Kiferro 5x2 Amizade/Móveis Boeing
Tigre 2x2 Global Pisos/Barrai
Mercado Fontana

,I I II I ( •
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Na véspera de ser liberado
por falta de vaga em CIPs
(Centros de Internação
Provisória) do Estado,
menor envolvido na morte
de Rafael Sant'Ana foi
levado a Joinville.

.... encaminhamento do ado
lescente de 17 anos para o

CIP de Joinville aconteceu

........ na última sexta-feira, à

noite, um dia antes de encerrar o

prazo para sua liberação. Ele es

tava apreendido na delegacia de

Iaraguá do Sul desde o inícioda

semana, e teria que ser liberado
no sábado, já que o tempo máxi-

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 17 de maio de 2011

mo de espera para internação de
terminado por lei é de cinco dias.

As imagens feitas por uma câ
mera de monitoramento instalada
nas imediações do Chopp & Club,
onde ocorreu o espancamento,
mostra o menor agredindo Rafael
com:chutes, Outro jovem envol
vido no crime, que confessou ter

atingido a vítima com facadas, foi
internado na metade da semana

passada emumCIP de Caçador, no
oeste do Estado. Os dois menores

devem ser denunciados pela Polí
ciaCivil à Promotoria de Infância e

Adolescência e podem cumprir até
três anos de internação.

• Elisângela PezzuUi
elis@ocorreiodopovo.com.br

Maior de idade está no presídio

Menorestá em
CIP de Joinville
Rapaz de 17 anos participou de espancamento

Outro envolvido no crime, Alex
Maia de Oliveira, de 18 anos, está
detido preventivamente no presí
dio de Jaraguá do Sul desde o início
da semana passada. Ele é um dos

agressores identificados pelas câ
meras de monitoramento. Um se

gundo maior de idade chegou a ser

detido pela polícia, mas respon
derá ao processo em liberdade. As

imagens mostram cinco pessoas
agredindo a vítima. O quinto envol
vido é um menor, que também foi

liberado, mas vai responder por ato
infracional. O inquérito sobre o as

sassinato foi concluído ontem.Apo
lícia vai investigar ainda quem ven

deu ou forneceu bebidas alcoólicas
aos menores, que estavam embria

gados quando cometeram o crime.

MOTORISTA EMBRIAGADO ATROPELOU
CICLISTA NO CENTRO DA CIDADE

Adolescente de
16 anos continua
internado na UTI

É considerado grave o esta

do de saúde de Jean Farias, de
16 anos. Até o' fechamento desta

edição, na tarde de ontem, ele

permanecia internado na UTI

(Unidade de Terapia Intensiva)
do Hospital São José desde a ma

nhã do último sábado, quando
foi atropelado na rua Presiden
te Epitácio Pessoa, no Centro
da cidade. O adolescente sofreu
traumatismo craniano, politrau
matismo, perfuração de pulmão
e hemorragia interna.

_ .0 atropelamenro aconteceu

pouco depois das 7h, quando Jean
trafegava de bicicleta pela via e foi

atingido por um veículo Golf, com.
placas de Jaraguá do Sul. De acordo
com relato de policiaismilitares que
atenderam aocorrência, o condutor
do carro, J.S.M., de 19 anos, apresen
tava visível estado de embriaguez,
tendo sido encontrada no interior

do seu veículo uma lata de cerveja.
O motorista se negou a fazer o tes

te de alcoolemia (bafômetro) e teve
sua Carteira Nacional de Habilita

ção retida. O 'veículo foi removido

para o pátio da delegacia.

MARCELE GOUCHE

"
Os menores que
participaram

do crime devem
ficar internados
no máximo por
três anos.

DfU:'GADO DAVID
QUEIROZ DE SOUZA,

RESPONSÁVel PELO CASO

"

'.. ","" "

ffi/,

Delegado David Queiroz de Souza encerrou
ontem o inquérito sobre o homicídio

DIVULGAÇÃO

Segurança 19

Carreta cai
dentro do
rio Putanga

No sábado à tarde, por
volta das 16h, uma car

reta caiu dentro do rio
-

Putanga, nas margens da

SC-41�) no limite entre

Blumenau e Massarandu
ba. O acidente aconteceu

no km 42 da rodovia e um

grupo de soldados do 23°

Batalhão de Infantaria de

Blumenau, que passava
por ali na hora da ocorrên

cia, prestou os primeiros
socorros com o aUXI1io dos
Bombeiros Voluntários de
Massaranduba.

De acordo com a PRE

(Polícia Rodoviária Estadu

al), o motorista teria per
dido o controle da direção,
caindo dentro do rio. Ele so
freu afogamento e teve uma

parada cardíaca, mas os

soldados e bombeiros con

seguiram retirar o homem
de dentro do veículo e fazer
uma reanimação. Em segui
da, ele foi encaminhado ao

Hospital São José, em Iara
guá do Sul, onde permane
ce internado, sem risco de
morte.

Até o fim do dia de on

tem, a carreta ainda não

havia sido retirada do lo
cal. Segundo a PRE, o veí
culo não está atrapalhan
do o trânsito.

fO DESTRÓi
CA EiV�

RANDUBA
Na madrugada de ontem,

uma casa localizada na Estrada

Geral, bairro Fundos Sueco, no
interior de Massarariduba, foi
destruída por um incêndio. O

fogo iniciou por volta da meia
noite e meia e as chamas de alas
traram rapidamente. Os Bombei
ros Voluntários acreditam que.·
um'curto-circuito deve ter sido a

causa do incêndio.

Ninguém ficou ferido, já que
no momento não havia ninguém
em casa, mas a família perdeu
roupas, móveis, eletrodomésticos
e documentos. Foram necessárias
duas horas de trabalho e 14 mil li
tros de águà para conter o fogo.

Bombeiros trabalharam'duas .

horas para conter as chamas.
Nlnquémücou ferido ' .. ,
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20 Tempo

PREVISÃO DO TEMPO.
'

EVOEIROS E
I

Nevoeiros ao amanhecer
com presença de sol
entre nuvens no decorrer
do dia em todo o Estado.
Temperatura baixa, com
formação de geada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN:11°C
MÁX: 21°C

QU�RTA
MíN: 1QoC

MÁX: 20°C

QUINTA
MíN: 10°C
MÁX: 21°C

Ensolarado Pal'cia!mente Nublado
Nublado

Chuvoso
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SEvoctVAI PARA...

mo RUfINO
50\ com poucas

nuvel'S durante todo o

dia, com vento ��co.
lenWeratura mln!."'a ,

"de'1QC d� malltl!l e, '

,

máxima de 1�C,à ,

tarde:

j

TE PERATURA

Frio extremo em

'Santa Catarina

'.or-
'flORIANÓPOliS \ I

T ... '"
130210 If/INSTABlllO DE

Massa de ar segue
para o oceano

A frente fria que causou chuva
mais elevada neste fim de sema

na seguiu em curso para o ocea

no, e a tendência é de tempo mais
estável na maior parte do Estado,
com um resquício de chuva fraca
mais próximo ao litoral.

As temperaturas seguem em

queda no Estado, e a sensação de
frio fica muito abaixo da tempe
ratura real nesta segunda-feira, a
sensação foi de -4°C em São Joa
quim e-11°C em Urubici, com real
de 6,5°C e 4,7°C, respectivamente.

,

. FASES,OAtUA
MINGUANTE

'):{ "15""
Trovoada

NOVA CRESCENTE CHEIA

3/5

Promoção 'Ofertas Imbatíveis" (válida até 17/05/2011 ou enquanto durarem os estoques - 50 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cet FAE2) a partir de R$ 27.400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada
IB$ 13.700,001 e Saldo em 48 parcelas de A$ 390,00, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impº�os !IOF), valor total a prazo de R$ 32.420,00, Custo Efetivo Total (CETI a partir de 1,34%
a.m e 17,38% a.a., através do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat. EFA21 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$ 29.701,801 de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CET) 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 CET 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 CET) a data da contratação. Contratos de
Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financiamentonos distribuidores Ford.
As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores.
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• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HHJRAULlCA
• RODAS DE LIGA lDt 15"
• FAROIS OE NEBlINA

• CQMPARllMENTO EXTRA NO
PAINEL REfRIGERADO

• lRAVAMENTO AUTOMÁTICO
DAS PORTAS A 15 KMIH

• VIDROS, TRAVAS E
RETROVISORES ELtTRICOS

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontO$ na compra de seu Ford Zero.

.

Capllills e rogllles melrop<>lItlna$: 400H8S81 DemaIs loalldalfe:s:Cl800712�85'"

I Faça revisões em seu veículo regularmente. Ii
, � " �• j , .

Ford Empresas: (11) 4174.3900

i III' I

� MDR,ETTIJaraguá do-Sul- (47) 3274.2800
,
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