
lfi; •

d b. ,�; www.ocorreloopovo.com. r
. �

Idosapresta
depoimento

Santalina Borges Meurer,
64 anos, que usou o nome
da irmã falecida durante 35

anos, foi ouvida pelo delegado
MarcoAurélioMarcucci, na
tarde de ontem. Amulher

afirmou que foi chantageada
pelo ex-marido a fazer

documentos falsos para que
os dois pudessem se casar.

Página19

Ligações vão
fícarmaísbaratas

A partir de "sábado,
consumidores que ligarem
com telefone fixo para o

Norte e Nordeste catarinense

pagarão apenas o valor de uma
tarifa local. Vale do Itapocu

foi incluído na lista junto com
outras 15 cidades que possuem
código 47, abrangendo cerca

de ummilhão de pessoas.

PáginaS

Chance de realizar o
sonho da casaprópria

Feirão da Caixa começa nesta sexta-feira e se estende até domingo, naArena Jaraguá.
No evento, que deve receber cerca de 12mil visitantes, serão oferecidosmais de quatro

mil imóveis com valores que variam entre R$ 50mil e R$ 1,5 milhão.
Página 10

UFA! ERA SÓ UMA SIMULA ÃO

Treinamento para resgate de vítimas envolvidas em acidentes de trânsito aconteceu na SC-413, no limite entre
Guaramirim e Massaranduba, e atraiu a atenção de curiosos. Capacitação, que acontece uma vez por ano, foi promovida

pelas empresas Dibrape e Rudipel, em parceria com os Bombeiros Voluntários de Guaramirim. Página 9'

blush.
A revista da mulher intefigente!

Ação. alerta para a
alta carga tributária
Posto Pérola irá vender gasolina
a RS 1,70 no sábado, a partir
das 9h. Ação promovida
pelo Núcleo de Jovens
Empreendedores da Acijs tem
o objetivo de alertar sobre a

incidência dos impostos nos
produtos que consumimos.
Página 15

Vereador. questiona
repasse para Schützen
Pedido de vistas de Justino da
Luz retirou de pauta projeto
de lei do Executivo que destina
.RS 200 mil para a Festa dos
Atiradores. Proposta entrou em
regime de urgência na Câmara
há duas semanas, tendo de
ser votada em 30 dias depois
de protocolada no Legislativo.
Página 7
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto,
presidente d�Acijs
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Romeo Piazera
Júnior, advogado

VictorDanich,
sociólogo

RaphaelRochaLope�
professoreadvogado

Os números da PGFN em 2010*
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN), responsável pela cobrança de
devedores do Fisco Federal, divulgou nos

últimos dias o balanço de suas atividades
em 2010. Segundo o relatório, o órgão garantiu, na
Justiça e nas discussões administrativas, nada me
nos que R$ 567,6 bilhões em processos contra os

contribuintes.
A maior parte desse valor acima mencionado é

em razão das discussões tributárias existentes no

Supremo Tribunal Federal e no Supe
rior Tribunal de Justiça. E abaixo são
mencionadas as principais decisões
e seus impactos:

1 - A Primeira Seção do Supe
rior Tribunal de Justiça firmou o

entendimento, em sede de recur

so repetitivo (Art. 543-C do CPC),
de que o juiz de primeiro grau não

está autorizado a extinguir de ofício
execução fiscal, sem qualquer pro
vocação do executado, presumindo
a insubsistência de todo o crédito
tributário regularmente inscrito
em dívida ativa em razão da super
veniente declaração parcial de in
constitucionalidade do tributo pelo
Supremo Tribunal Federal. Estima
se o impacto desta decisão em R$
114 bilhões.

3 - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a

incidência de CSLL e CPMF sobre as receitas de

exportações. A estimativa de impacto financeiro
relativamente à questão em tela é da ordem de R$
36 bilhões relativos ao período de 1996 a 2008, se

gundo levantamento da Receita Federal.
4 - O Supremo Tribunal Federal também reco

nheceu a inexistência do direito do contribuinte de
creditamento do valor do IPI incidente sobre insu
mos adquiridos sob regime de isenção, não tribu

tados ou tributados à alíquota zero.

A estimativa da Receita Federal do
Brasil quanto ao impacto financeiro
da questão é na ordem de R$ 150 bi

lhões, no período de 2001 a 2006. /

5 - Os processos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recur

sos Fiscais - CARF, resultaram na

manutenção integral de mais de R$
15 bilhões em créditos tributários le
vados a julgamento no CARE

6 - A atuação das Procuradorias

Regionais da Fazenda Nacional evi
tou perdas para a Uniãõ estimadas
em R$ 2 bilhões.

O Fisco também comemorou

a arrecadação com a cobrança de
débitos inscritos na dívida ativa da
União. Ao todo, foram R$ 16,2 bi

lhões recuperados, R$ 10,8 bilhões em depósitos
judiciais, que aumentaram 7% no ano passado.
Do total, R$ 4,25 bilhões se devem a parcelamen
tos firmados em acordos com devedores. Quase
R$ 265 milhões foram de créditos previdenciá
rios, e outros R$ 432 milhões se referem a dívidas

para com autarquias federais, como contribui

ções a entidades de classe.
, Diante de todos esses números divulgados pelo

Fisco, pode-se concluir que a mordida do "Leão"

sempre foi, é e tudo indica que continuará sendo

grande no bolso dos contribuintes.

"
Diante de todos
esses números

dhrulgados pelo
Fisco, pode-se
concluir que
a mordida do
"Leão" sempre

foi, é e tudo indica
que continuará
sendo grande
no bolso dos

f\ contribuintes.

2 - APrimeira Seção do SuperiorTribunal de Jus
tiça definiu que o benefício fiscal do crédito-prê
mio de IPI, instituído pelo Decreto-lei n- 491/69, foi
extinto após 04.10.1990 pelo Art. 41, §1 ° do ADCT,
sendo que o prazo prescricional para ajuizamento
de ações pelos contribuintes para pleitear o paga
mento do incentivo é de 5 (cinco) anos nos termos
do Decreto nv 20.910/32, confirmando a jurispru
dência que já se encontrava consolidada naquela
Corte. Segundo estimativas da Receita Federal do

Brasil, a economia potencial para os cofres públi-
. cos em razão desse entendimento, é de aproxima
damente R$ 250 bilhões.

"

Fonte: Relatório da PGFN - Arrecadação 2010
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ADireção

IMAGEM DO DIA

G
uaramirim está em busca de recursos para construir uma nova
praça para os expedicionários. A atual praça, localizada ao lado
da Estação Ferroviária, será transferida para um espaço ao lado

da Secretaria de Desenvolvimento Soci�1 e Habitação. Com uma área
mais ampla, a praça ficará bem localizada, já que estará ao lado da
nova Biblioteca Pública eArquivo Hlstórtco.

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

* telefone (* não serão publicados).

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LICENÇAAMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

CENTRO IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica, por
tadora do CNPJ 04.636.57010001-23, torna pú
blico que requereu à Fundação Jaraguaense de

Meio Ambiente (FUJAMA), a Licença Ambiental
de Instalação (L.A.I.), para a atividade de Lote

amento Exclusiva ou Predominantemente Resi

dencial, do Loteamento "Residencial Montpellier,
localizado na Rua 1090 - Alwin Koch, Três Rios
do Sul em Jaraguá do Sul - SC .

•

ATÉ 31 DE fVjAIO

Inscrições para
Festival da Canção

Inscrições para o Festival Jaraguaense da Canção se

guem até 31 de maio, e podem ser realizadas das 8h às
11h e das 13h30 às 16h30, na Fundação Cultural. Os inte
ressados devem entregar a ficha de inscrição (disponível
no site http://cultura.jaraguadosul.com.br). Também é
necessário apresentar três cópias impressas da letra da

música, um CD contendo somente a gravação original
da música, cópias do comprovante de residência e/ou
trabalho e do RG de cada inscrito.

,

PARTiCIPAÇÃO
Inscrições para

desfile de aniversário

GRATUITA

Apevi nos Bairros
promove palestra

o Programa Apevi nos Bairros promove dia 31 de
maio a palestra gratuita "Resultados através da qualida
de"; às 19h30, na ParóquiaApóstolo Paulo. A palestrante
Adriana Vaz Procópio Leite falará sobre indicadores da

qualidade para a busca de resultados, processos inter
nos e qualidade que agrega valor nos processos da em

presa. Desta vez, os bairros atendidos serão ÁguaVerde,
Chico de Paulo, Estrada Nova, Nova Brasília, Rau e Vila
Lenzi. Informações pelo telefone (47) 3275-7028.

Entidades jaraguaenses interessadas em participar
do Desfile de Aniversário de Jaraguá do Sul já podem se

inscrever junto a Fundação Cultural. A ficha de cadastro
está disponível no site http://cultura.jaraguadosul.com.
br I, devendo ser impressa, preenchida e entregue na

Fundação, de segunda a sexta, das 7h30 às llh30 e das
13h às 17h. O período de inscrição encerra dia 3 de julho
e a instituição que não se cadastrar até essa data estará

impossibilitada de participar do desfile.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

CASA NÃO 6:
MA,\S PRc>"Sl-E.MA •••

PGO�,Sc5 FA\.-IA
ME PeDIR. E."'-"t

CASAfv\E:tJ"'-O ,!.
FEIRAO
CAL1fI:A
DA. C'A$'A PRÓPRIA

DOLÉrrOR

o PT é pela greve
dos professores.

---Partido dos Trabalhadores
de Iaraguá do Sul vem por
meio deste manifestar total

..._. e irrestrito apoio aos profis
sionais da educação de Iaraguá do
Sul e região e de todo o Estado de
Santa Catarina, nes
ta luta incansável

pormelhores condi

ções de trabalho.
O partido en

tende que não é ad
missível ficar inerte
diante de tal reali
dade' na qual o go
verno do Estado ig
nora não somente

uma lei sanciona
da em 2008 como,
mais recentemente, a decisão do

Supremo Tribunal Federal em fa
vor dos trabalhadores do magis
tério e da educação básica.

Tudo em uma clara estratégia
para ganhar tempo. O fato é que
o Estado terá de pagar o piso, es
tabelecido em R$ 1.587 para uma

jornada de 40 horas semanais, E
piso é vencimento, não remune

ração. Portanto, as gratificações e

outros extras não devem ser incor

porados na conta do piso, confor
me já proclamou o STF no julga
mento da liminar.

Outras reivindicações da ca

tegoria são igualmente legítimas,
caso da regra de que um terço da

carga horária do professor deve-

"
que não se trata de
uma manifestação
política, mas do ma
gistério catarinense.

Contudo, o Parti
do dos Trabalhado

res, que nasceu das
lutas da classe traba
lhadora e, em outros

momentos, esteve

à frente do movimento do magis
tério, se vê como parte integrante
deste processo, que sairá fortale
cido quanto mais forem os setores

da sociedade envolvidos,
Além de acompanhar e par

ticipar das ações lideradas pela
Regional do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação), o

PTmanifestará sua posição oficial
pormeio de umamoção de apelo,

.

proposta pela bancada do Partido
na Câmara deVereadores, subscri
ta pelos demais pares e endereça
das ao governador do Estado e aos

deputados estaduais.

Rio/ando Petry, presidente
do PTde Jaraguá do Sul

Opinião 3

EDITORIAL

Vergonha judicial
-"'STF (Superior Tribunal Federal) determi

nou a prisão imediata do jornalista Pimenta
Neves, na terça-feira. Assassino confesso da

...... também jornalista Sandra Gomide, ele ha
via sido condenado a 19 anos de prisão por júripo
pular, em 2006, mas conseguiu,
no STJ (SuperiorTribunal de Jus
tiça) reduzir a pena para 15 anos,
em regime inicialmente fechado.

O crime foi cometido em

2000 e a lei de execuções pe
nais da época prevê o benefício
de que ele cumpra 1/6 da pena
em regime fechado. Como ele já ficou preso sete

meses, na prática, significa que restam apenas
um ano e 11 meses para que ele fique em regime
fechado. Se apresentar bom comportamento,
Pimenta poderá progredir para o regime semia

berto, ou seja, ficar na rua durante o dia e dor
mir na cadeia à noite. Isso,é justiça? Com certeza

não. Não só pela atrocidade cometida, mas tam
bém porque a decisão final saiu depois do STF

:>

negar o último de mais de 20 recursos apresen
tados pela defesa.

Mas por que a pena vai ser cumprida só 11

anos depois de cometido o crime? Isso se deu gra
ças aos recursos e as brechas jurídicas. A defesa de

Pimenta Neves, nas palavras do
próprio ministro Celso de Mello,
foi competente em usar todos os
recursos permitidos pela lei bra
sileira.

Após esgotados todos os pra
zos recursais, o ministro Gilmar
Mendes declarou: este caso é

emblemático. Emblemático de que? De injustiça?
De como um assassino com bons advogados pode
fugir da lei durante 11 anos? Da lentidão da lei bra
sileira? Como disse esta semana o conhecido co

mentarista Arnaldo labor, "a frase 'finalmente se

fez Justiça' não cabe aqui. Porque a lei brasileira é

lenta, vai se rarefazendo, se carcomendo, e quando
se cumpre, já é tarde ( ...) Isso é que é emblemático.
O emblema da nossavergonha judicial".

"Isso.éjustiça? Com certeza não é.
Não só pela atr()cidade cometida,
mâs ta�.�

.

.gll,e i�i��cis�o .

;,
, final.saiu 5 do STF negar

.'

o último demais de 20 recursos

apres�ntados pelá defesa".

-

OOLErrOR

O professor
uando muitos ainda ignoram a real condição
a profissão de professor, os cenários com

licados.das salas de aula com a maioria de
.......seus atares descomprometidos, e a resistência
do poder público em valorizar a tão abalada classe,
os professores seguem agonizando, no sentido de ir
ao encontro das exigências escolares, de desenvol
ver seu trabalho com dignidade, pois é na escola,
e não em outro lugar, que encontram a motivação,
as forças e as ações que devem ser consideradas.
Se há manifestação, há críticas, se há trabalho, há
críticas. O que fazer? Recomeçar? Todos os dias?
Os professores estão a mercê do poder público e

da população 'escolar, que em muitos casos nada
absorve de produtivo fora das salas de aula e não
se permite produzir dentro dela. Nem mesmo a

educação que deveria vir do berço é capaz de ser

refletida namaioria de nossos alunos. Muitos pais
transferem para a escola a responsabilidade de

"educação" de seus filhos esperando a transmissão
de valores morais, ética e padrões de comporta
mento, desde boasmaneiras até hábitos de higiene.

O professor em sua incansável jornada é o prin
cipal personagem de salas superlotadas, com grande
parte dos alunos descomprometida com a proposta
escolar. Quando as mentes ditas sãs terão consciên
cia de que se os pais não "educarem" seus filhos, a

escola não poderá fazer o que lhe cabe? Se os órgãos
competentes não valorizarem os professores, a esco
la não será capaz de colher bons frutos?

. Professores comprometidos nós temos, o

que falta são políticas públicas aplicáveis à edu

cação e não a vasta criação de leis e projetos que
não saem do papel e apenas lotam as gavetas e

as pastas dos computadores, ou muitas vezes

são incapazes de serem aplicadas nas infinitas
realidades do vasto território brasileiro.

A luta é diária, constante, incessante. Hoje, ser
. professor é caminhar por um labirinto, onde cada
obstáculo assinala o difícil percurso que se con

figura, onde cada retomo para encontrar a saída
submete a indagações e reflexões que causam um

nó na garganta, pois sabe que mesmo alcançando
a saída, muitos de seus objetivos e propostas terão
ficado inertes, perdidos pelo caminho. Como pro
fessora ficaria feliz em deletar esse texto, se pudes
se construir outro que configurasse o orgulho do
dever cumprido através dos objetivos alcançados
e do trabalho valorizado.

Mas, serprofessor também é ser persistência, de
terminação, obstinação, esperança ... É não desistir...
É investir, insistir, é acima de tudo, lutar e amar.

rá ser reservado para atividades

extraclasse, como planejamento
de aula e atualização.

Por estas razões, o PT de Iara
guá do Sul é totalmente favorável à
greve dos professores no Estado, e

que na região doVale
do Itapocu cresce a

cada dia. Está claro
O PT de Jaraguá do Sul é
totalmente favorável à

greve dos professores no
Estado, e que na região do
Vale do Itapocu cresce a

.

cada dia. Está claro que
não se trata de uma

manifestação política, mas
domagistério catarinense.

"

C/emir Teresinha dosSantos,professora deHistória
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i'�istória do Esporte redacao@ocorreiodopovo.com.br

JoséAugusto Cag_li__o.,_,�n_i.............--__,_-"�-,,,,__,..,

RAINER ALFREDOWILE
Atleta Universal

iferente do "Soldado Universal", que na ficção são guerreiros
perfeitos, quase indestrutíveis e que foram concebidos cientifi
camente comomáquina dematar e destruir, o "Atleta Universal"

...."existe no mundo real. Eles são filhos da Ciência Divina e aben

çoados pelos deuses do Olimpo. São atletas múltiplos, praticam várias
modalidades esportivas com grande rendimento. As conquistas são

marcadas pela ética, elegância, astúcia, sutileza e arrebatamento. Rainer

pertence a esta genealogia. Praticou: voleibol, basquete, futebol, futsal e
bolão, com a bravura de um soldado, mas com a alma de atleta.

Rainer é jaraguaense, , nascido em 17 de junho de 1937. É fi
'Iha de Hans FritzWilhelmWiele e Paula DoubrawaWiele. O ca

sal teve outros três filhos:Walter, Clara e Eloíza. Rainer é casado
com Edi Marlene Garcia Wiele e tem quatro filhos: Vera Lúcia,
SandraMara, Sara Regina e Marcelo: seis netos: Marcela, Rafae-

, !i;p ',__ r-

lal Pat1I�" Kariiê, Natan e Ioran,
'

Time de voleibol do Baeperidi - 1956/57 - Em pé: Eduardo Mann,
Gaulke, Rainer e Buchmann - Agachados: Horst Verch, _

Samir Mattar, Murillo Barreto de Azevedo e Adolpho Mahfud.

Estudos
Iniciou e completou os estudos no Colégio Marista São Luís (Primá

rio, Ginásio e Técnico Contábil), lembra-se dos professores maristas:

Ernesto Daniel e Evaristo Pio; dos colegas de aula: Rogério Zattar, Ed

garWinter, Starzack, Norberto Piazera, Guida Fischer, Norberto S. E�
mendoerfer, Hans G. Mayer (Nutzi), AdolphoMahfud, Ena Janssen, Zico
Rocha, Walter Herbest, Álvaro Bataglia, Victor Bauer, Sebastião Rocha,
Lourival Pereira,WaldemarGrimm e Osório José Schreíner,

FOTOS DIVULGAÇÃO

Baependi 1960/63 - Cascudo, Vidal, Adernar, Chiquito, Antoninho,
Horst, Taranto, Schünke, Rainer, Piazera e Sebastião Ayroso

Voleibol
time azurra: RainerWiele, Norberto
Gaulke e HorstVerch. O reforço for
taleceu o esquadrão formado por
Walmor da Silva, Adolpho e Mário

Mahfud, Jorge e SamirMattar, Edu
ardoMann, Buchmann, Eggon João I'

da Silva eMurillo Barretto deAzeve-
do. Rainer tomou-se um levantador
criativo e eficiente. Conquistaram o

Bicampeonato Norte Catarinense.

o craque
Polivalente, desfilou sua catego

ria atuando como volante de mar

cação. Marcador implacável, porém
leal e técnico, formou com Schwedt

ner, (umvolante de pegada) eTaranto
(craque indiscutível) um meio cam

po equilibrado e criativo. Em 1966,
já em final de carreira, foi um dos
fundadores do Grêmio Esportivo
Juventus e passou a integrar o time
de veteranos doMolequeTravesso.

Nos anos 50 o Baependi formou
um dos times de voleibol mais im

portantes do Norte Catarinense,
comandado pelo professor Murillo
Barreto de Azevedo, disputavam

, os campeonatos da Lanc (Liga
Atlética Norte Catarinense). Na se

gunda metade daquela década, o

time ganhou sangue novo, três jo
vens atletas passaram a defender o

Futebol
Na infância foi ummenino pe

ladeiro. Deu seus primeiros chutes
ali, no campinho de peladas no

quintal da casa dos trigêmeos: Ma
rio, Lino e ChicoVoigt. Era o ponto
de encontro de toda a garotada
boa de bola da região.Aperfeiçoou
a arte de jogar futebol no Colégio
São Luís e na Escolinha de Futebol
do Baependi, dirigida pelo despor
tistaArnaldo Schultz.

Bolão
Rainer integra o Clube de Bo

lão Az de Ouro, o mais antigo da

região. Braço firme e sangue frio
são as suas credenciais, quali
dades estas que o coloca entre

os melhores do time. Foi diretor

técnico da Federação de Bocha e

Bolão durante seis anos.

No mundo
-

dos esportes
No Colégio Marista São Luís, o

professorAdolfHermann Schultze

aprovisionava a iniciação ao bas

quete, ginástica olímpica, voleibol
e handebol e, o professor Ir.Walter
era o técnico de futeboL Uma plê
iade de craques notáveis em diver
sas modalidades esportivas surgiu
de sua turma. O Baependi, que
herdara do Sport Club Germânia a

centelha dos desportos olímpicos,
deu continuidade ao desporto ama
dor, criando departamentos autô
nomos nas diversasmodalidades.

, Basquete
Na segunda metade dos

aºo�, 50, surgi:u' a '.,terceira
geração dos jogadores de

basquete de nossa Jaraguá.
Raul Driessen, os irmãos

Neri, Darcy e Ary Buch

mann, Hans Burow, Luiz

Czernay, Milton Maiochi,
I1do,Riedtmann, Kíto Bas-

I

tos,' João FatinUélt, Zigmar..
Beno Lucht, Ioesting, Ro-
dolfo Kopmann, Gilberto
Horst e Rainer Wiele. O
time era dirigido pelos trei
nadores: Hermes Krueger

",:, e
,

Egon. B,��9w. Rai�er foi
I
i HOO ala�elez, l.d1 ' ,.ente ê

, '1",1

preciso nos' arremessos. O

Baependi foi prptagonísta
de grandes confrontos com
oVastoVerde de Blumenau,
Ginástico de JQ' vilíe, Doze

'II

n�pÇ)lis

Esquadrão de basquete do Baependi
- 1959 - Em pé: Burow,Milton
Maiochi, Nery Buchmann e João
Farinuck.Agachados: Raul Driessen,
Udo Riedtmann e RainerWiele

Muito mais que
pessoas trabalhando. '

Milhares de famflias
evoluindo.

••
• I

d
Lunender30anos

• •
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Ligações pesarãomenos no bolso
Usuários de regiões commesmoDDD pagarão custo de chamadas locais apartir de sábado

Quem quiser ligar para
alguma cidade do norte e

nordeste catarinense, com
telefone fixo, a partir de
sábado pagará apenas o

valor de uma tarifa local,

AAnatel
(Agência Nacio

nal de Telecomunica

ções) alterou o regula
mento que estabelece

os critérios de definições das áre
as locais. Com a mudança, os

usuários de uma mesma região
metropolitana, com continuida
de geográfica e de mesmo DDD

(Discagem Direta a Distância)
passarão a fazer ligações com o

custo de chamadas locais. Os cin
comunicípios do Vale do Itapocu
foram incluídos na área de Norte
e Nordeste, junto com outras 15

cidades que possuem código 47,
abrangendo uma população de
cerca de um milhão de pessoas.
Os custos das ligações variam de

R$ 0,7 a R$ 0,10, com impostos.
Para Blumenau, que tem

DDD 47, os usuários do Vale do

Itapocu pagarão os custos de
uma ligação interurbana, pois a

região metropolitana ficou defi
nida comoVale do Itajaí. Em San
ta Catarina, foram estabelecidas
sete áreas locais.

Cinco municípios do
Vale do Itapocu foram

incluídos na área de Norte
e Nordeste, junto com

outras 15 cidades que
possuem código 47.

No Brasil todo, a mudança
vai beneficiar, direta ou indire

tamente, 68 milhões de pessoas
de 560 cidades de 39 regiões me
tropolitanas e três' regiões inte

gradas de desenvolvimento. As

informações são da assessoria de

imprensa daAnatel.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreio_povo.com.br Mudança nocritério aconteceu após alteração do regulamento pela Anatei

".MUNICípIOS
QUE COMPÕ�
A REGIÃO:

,

ti Araquari
,;.

" ";,'
,

" • Balneario Barra <do Sul
• Barra Velha
• Campo Alegre
• Corupá
• Guaramirim
• Garuva
• Itaiópolís

,

• Itapoá
• Jaraguá do Sul

.

• Joinville
• Mafra
• Massaranduba

,. Monte Castelo

ALUNOS DA HELEODORO BORGES REALIZARAM PASSEATA CONTRA OS BAIXOS SALÁRIOS RECEBIDOS PELA CATEGORIA

Estudantes reforçam reivindicações dos professores

Com direito a caixão e velas,
alunos do magistério da Escola
Heleodoro Borges realizaram o

enterro simbólico da educação
de Santa Catarina, ontem à noi

te, na frente da instituição. Cer
ca de 50 pessoas, entre alunos e

.professores, compareceram ao

ato, que faz parte do quinto dia
da greve dos educadores.

"Professores na rua, Colombo,
a culpa é suá'. Esse era o principal
grito de ordem dos manifestantes,
que utilizaram apitos, carro de
som e faixas para chamar a aten

ção e destacar suas reivindicações.
Os alunos saíram da frente da es

cola e se dirigiram em passeata ao
semáforo da MarisoI.

Aluno da turma 403 do magis
tério daHeleodoro Borges, Leandro
Lopes destacou a importância da

manifestação para conscientizar

mais profissionais a aderirem à gre
ve. "Já que alguns professores não

estão participando, estamos fa
zendo o protesto para chamá-los.
Futuramente, nós estaremos for
mando cidadãos, por isso temos

que aderir", enfatiza Leandro.
Na SDR (Secretaria de Desen

volvimento Regional), de acordo
com a: gerente de educação, Deni
Rateke, os números apontam a

participação de �57 professores
de 23 escolas. Já o Sinte (Sindica
to dos Professores em Educação)
fala em uma adesão de 60% dos

educadores da região.
Parahoje, estáprogramadauma

assembleia que poderá ser realiza
da em alguma praça. Já na sexta

feira, em Schroeder, acontecerá um
ato público. De acordo com a dire
tora do Sinte regional, Crístíane de
Oliveira Müller, as visitas às Escolas

continuam, com o objetivo de cons
cientizar os professores.

A categoria está em greve desde
"O dia 18. Na segunda-feira, o gover
no do Estado informou que vai

pagar o piso nacional do magisté
rio, de R$ 1.187, para os educado
res que não recebiam este valor. A

proposta foi rejeitada pelo Sinte,
que alegou que a progressão na

carreiranão foi considerada.

Alunos realizaram
enterro simbólico
e passeata na

noite de ontem

FOTOS MARCELE GOUCHE

Segundo a SDR, 257
professores de 23 escolas
aderiram à paralisação.

ifUM
..---

Contabilidade
CoMu a EmprnariaJ
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6 Política

IRADO DA PAUTA

Justino questiona repasse
para a Schützenfest 2011
JARAGUÁ DO SUL

A bancada do PT quer estudar
melhor a proposta do governo
municipal, referente ao

repasse de R$ 455 mil para
a Fundação Cultural.

pedido de vistas do vereador Jus
tino da Luz retirou o projeto de lei
do Executivo, que autoriza a aber-

...... tura e o reforço de crédito especial
no orçamento vigente, da pauta da última

_

sessão. Ele questiona principalmente o re

passe de R$ 200 mil para a Schützenfest,
que será realizada daqui a quatro meses.

"O normal é pedir o repasse de verba 30

dias antes de realizar alguma festa, sendo
que a cidade precisa de outros trabalhos
nestemomento, como as galerias para evi
tar novos alagamentos", alega.

Além disso, para o petista, o repasse
para a Schützenfest deve ser votado em

um único projeto, "Defendo que esse valor

seja votado independente de outros servi

ços da Fundação e vale lembrar que o gõ
vernador Raimundo Colombo já garantiu
a sustentação da Schützenfest deste ano

para a Prefeitura", destacou. A proposta
entrou em regime de urgência na Câmara

há duas semanas, tendo de ser votada em-
30 dias depois de protocolada no Legisla
tivo. Confira no quadro ao lado a descri

ção dos serviços inclusos no texto.

O presidente da Câmara, Jaime Ne

gherbon (PMDB), disse que entende o

pedido de vistas feito pela bancada do

PT, mas pede rapidez para a avaliação do

projeto. "Eu aprovo a destinação de verba

pública para a festa que é tradicional na '

nossa cidade, mas sei que é direito dos ve-
'

,

readores analisar com mais calma a pro
posta". A previsão é que o texto seja votado
na quinta-feira da próxima semana.

No ano passado, a Prefeitura investiu

R$ 470 mil na festa alemã. A previsão é in
vestir R$ 5 mil a mais no evento deste ano,

segundo o presidente da Fundação Cul

tural, Jorge Souza. Um novo projeto deve,
ser encaminhado nos próximos meses,

pedindo mais R$ 275 mil.
Conforme Souza.a festa custarámais caro

aos cofresmunicipais porque o calendário do
evento terá um dia a mais. A Schützen desse

ano aconteceráde 6 a 12 de outubro. "Estamos

antecipando as contratações de serviços para
conseguirmos preços menores com bandas e

bebidas. No geral, todos esses recursos serão

investidos para cumprir o calendário das ativi
dades culturais domunicípio", enfatizou.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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Schützenfest 2011 custará R$ 5 mil a mais para os cofres municipais, segu�do Fundação Cultural

Eu aprovo a

destinação de
verba pública
para a festa que
é tradicional na
nossa cidade.
JAIME NEGHERBON,

PRESIDENTE DA CÂMARA

Projeto do Executivo destina R$ 200mil para a festa, quatro meses antes do eventoARQUIVO OCP

��

"

\

• Apoio para as entidades

culturais: R$ 90 mil;
,,/. lnstrumentcs...Qaraformar

.

a banda de música de

Jaraguá do Sul: R$ 30 mil;
• Projeto Cultura nos bairros:

R$ 30 mil;
.

• Festival da Canção:
R$ 10 mil.

• Impressora para a

biblioteca pública: R$ 1 mil;
• Suportes de revista

para o Projeto de Leitura
.

nos terminais urbano e

rodoviário: R$ 1,5 mil;
• Serviços para Schützenfest
(contratação de bandas,
licitações das barracas,
alimentação, bebida):
R$ 200 mil.

A PEDIDO DA PROMOTORIA, BYLAARDT FALA SOBRE ÔNIBUS DESAPAREClbo

Prefeito presta depoimento ao delegado
GUARAMIRIM

o prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt, prestou depoi
mento ontem sobre o "sumiço"
de um ônibus da Prefeitura para
a Delegacia de Polícia Civil. A so

licitação foi feita pela promotora
-

Maria Cristina Pereira Cavalcanti

Ribeiro, da Comarca da cidade,
já que o inquérito policial que
apurou o caso foi concluído sem

conter os esclarecimentos do
chefe do governo municipal.

De acordo com o delegado
Daniel Dias, lias declarações do

prefeito não mudaram o resulta
do do inquérito policial conclu
ído semanas atrás". Portanto, as

investigações policiais continu

am apontando Ademir Tank, ex
secretário de Desenvolvimento

Econômico, como o responsável
pelo desaparecimento dó veículo
no dia 18 de março de 2011.

As informações repassadas
por Bylaardt serão encaminha
das à promotoria pública do mu

nicípio, que é responsável pelo
desfecho final do caso. A Câma

ra de Vereadores de Guaramirim
comanda uma CI (Comissão de

Inquérito) para apurar os res

ponsáveis pelo desaparecimento
do veículo. E um processo admi
nistrativo interno da Prefeitura
também foi realizado e apontou
Tank como culpado. Agora, cabe
ao Ministério Público tomar as

devidas providências, segundo o

delegado.

1/As declarações do prefeito
(Nilson Bylaardt) não

mudaram o resultado do
inquérito policial conduído

semanas atrás"•
DELEGADO DANIELDIAS

Delegado Daniel Dias tomou depoimento de Bylaardt
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escola para vereadores
A Escola daAssembleia

Legislativa prometeauxiliar
na abertura daEscola de
Vereadores para a região do
Vale do Itapocu. Ilton Piran,
assessor daAvevi (Associação
das Câmaras deVereadores do
Vale do Itapocu), conversou com
a coordenadora da unidade,
CarlaMaria Vieira Pedroso, na
terça-feira, em Florianópolis,
para discutir as disciplinas
que serão implantadas na
escolaparlamentarda região,
que começa afuncionar
no segundo semestre deste
ano. Dia 16 de junho, a

De lado
Algumas lideranças que
articularam a ida de Moacir
Bertoldi ao PMDB acreditam

que o ex-prefeito está sendo

desrespeitado pela diretoria
da sigla. Não são contra

a candidatura de Antídio

Lunelli, mas esperavam mais

consideração pelo último
nome do partido a ocupar a
Prefeitura.

Telefonia
Iniciativa do presidente
do Legislativo de Iaraguá,
Jaime Negherbon (PMDB),
e apoiada por todas as

Câmaras da região, a falta de
investimento das operadoras
de telefonia e internet será
alvo de audiência pública no
dia 6 de junho.A intenção
é levantar os principais
problemas de todoVale e cobrar
em conjunto soluções rápidas.
Na justiça, vários municípios
catarinenses venceram ações
contra as operadoras que foram
obrigadas a ampliar o serviço.

Reunião
Os deputados decidiram
intermediar uma negociação
entre os professores e o governo
do Estado para tentar por
fim à greve do magistério. Os
líderes governistasmarcaram
um encontro para hoje com o

governador interino Eduardo
Pinho Moreira. Mas a informação
de que o governo jámandou para
impressão a folha de pagamento
do próximo mês pode complicar a
negociação com o Sinte.
. .' ;�! ' •• "." .H H. i I • I , • •

especialista visitará laraguâ
para acompanhar os trabalhos
daAvevi no processo de

inauguração da escola que será
destinada aos atuais efuturos
vereadores. SegundoPiran, os
partidos políticos precisam
incentivar seus candidatos a

participarda escolaparaformar
e qualificar os representantes
locais. Neste sábado, aAvevi
apresenta o planejamento
estratégico da associação
aos parlamentares em
Massaranduba. Uma empresa de

marketingpolítico deBlumenau
foi convidada para palestrar.

Vai dar samba
A escola de sambaProtegido da
Princesa, de Florianópolis, pretende
homenagear Jaraguá do Sul com
o enredo no Carnaval do ano

que vem. Dentro de dez dias,
representantes da escola se

reúnem com a diretoria daAcijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul) para apresentar
a proposta e pedir incentivo
aos empresários.A negociação
está sendo intermediada pelo
presidente da Fundação

"

Cultural, Jorge de Souza.

As vagas
Aúnica possibilidade de a

,

Câmara aprovar o aumento
do número de vereadores é se
uma nova emenda propondo
15 vagas for apresentada. O
que pode acontecer antes
do dia 9 de junho. Contrário
à alteração para 19 cadeiras,
LorivalDemathê (PMDB) é um
dos que acataria a proposta
alternativa.

Repercussão
A aprovação do Código Florestal

"

naCâmara dos Deputados
ganhou destaque ontem na

imprensa internacional. Tanto
o periódico espanhol "EI Pais",
como o francês "Le Fígaro"
ressaltaram a derrota do governo"
e a anistia 'para os destruidores
daAmazônia'. Já o jornal norte
americano "WashingtonPost"
analisou a derrota do governo e

dos ambientalistas, mas destacou
as reivindicações dos pequenos
produtores, que são beneficiados
com o novo Código Florestal.

, ." •• • .. .. , 1 "1

•• '��i;.t... �.: ���,l.l'''�. � illll. "\"\l�f; is»; ,�Jij..J"'/:Jj..illf."J

".

r

A III!

enC1G

Na próximaterça-feira, dia31, às 17 horas, o Executivo
apresentana Câmara deVereadores relatório deprestação de
contas.Amedída é exigência da Lei deHesponsabUidadeFiscal

Sem impostos
o Posto Pérola, em parceria com o Núcleo de Jovens Empreendedores, vai
vender gasolina sem imposto neste sábado. Serão comercializados três
mil litros do combustível ao preço de R$ 1,70. Cadamotorista poderá
colocar até 20 litros, mas o pagamento precisa ser em dinheiro. A

promoção, que visa chamar atenção para alta carga tributária brasileira,
começa às 9h. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário, desde io de janeiro até agora, aUnião, os Estados e os

municípíos já arrecadaram cerca de R$' 567 bilhões em impostos.A
previsão é que o valor chegue aR$ 1,45 trilhão até dezembro.

• .. 'II I .. '" iii •• ,

.
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Política 7

Exagero
o prefeito em exercício, lrineu
Pasold (PSDB), diz que chama a

atenção a quantidade deprojetos
remanejando recursos entre as

secretarias da Prefeitura. Segundo
ele, um planejamento mais
apurado evitaria alguns desses
casos. Para se ter uma ideia, na
sessão de terça-feira da Câmara
quatro projetos nesse sentido
foram para leitura. Apenas um
deles, o que previa repasse de R$
455mil para Fundação Cultural,
não foi à votação, porque o petista
Justino da Luz pediu vistas. Do
montante, R$ 200mil deve ser
investido na Schützenfest.

Desoneração
o presidente da Fecomércio,
Bruno Breithaupt, elogiou a
iniciativa do governo federal de
desonerar aprodução de tablets
no Brasil com redução a zero

das alíquotas de PIS/Pasep e
Cofins. Com isso, o consumidor
deve pagar até 36% amenos no

equipamento. liAmedida contribui
para democratizar aindamais o
acesso às tecnologias portáteis
no Brasil. Com esta iniciativa "

saem ganhando a indústria, o
comércio e os consumidores",
declarou o dirigente.A expectativa
da entidade agora é que o governo
estadual apresente uma proposta
de redução de ICMS, tomando
o tablet aindamais atraente no
mercado nacional.

Defesa
Depois de um silêncio que
ultrapassou dois "anos, o vereador
da base aliada do governo,
Mateus Safanelli (PMDB), usou a
tribunapelaprimeira vez nessa
legislatura. Na noite de segunda
feira, o vereador saiu em defesa do

prefeitoNilsonBylaardt.Através
de imagens, Safanellimostrou
algumas obras de pavimentação
que estão sendo feitas em diversos

,

pontos, tudo paramostrar q"lJe,
apesar da crise, 'a cidade não parou'.J�.t�t.f,'.� f.' .l '!�� .
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FEIJOADA
AArsepum promove neste sábado, das 11

às 14 horas, a 1 a Feijoada daArsepum (aberta
- ao público). O valor do cartão é R$15 e pode
ser adquirido com os .seguintes servidores:
Agostinho (RH), ramal8086, Clades (RH),
ramal8090, Janete (Saúde), ramal 8406, Cezar
(Social), ramal8094, Bárbara (Educação), ramal
8122, Sandra Maria Anacleto (Planejamento),
rama18026, Karine (FME), telefone 3370-

9797, Rosana (lssern), telefone 3370-8650 e na

secretaria da Arsepum, fone 3371-3232, com
Cristiane. Leve sua família e participe!

Gastronomia
Enoteca Decanter convida para jantar ser

vindo Carré de Cordeiro por chef Iulmir Ro
zza. Será a partir das 20 horas ao custo de R$
40 por pessoa. Reservas: 3370-0220.

Intercâmbio
o Rotary Club Jaraguá do Sul Vale do Itapocu

abriu o edital de inscrição para o Programa de In
tercâmbio de Jovens do Distrito 4650. Adolescen
tes nascidos entre primeiro de setembro de 1995
e 31 de dezembro de 1997. Informações com

Meri através do e-mail: merLnau@gmail.com.

Oficina gratuita
O Orbitato - Instituto de estudos em Arquite

tura, Moda e Design, de Pomerode e a Gatarina
Coletivo Criativo - organizadora do primeiro Sul
FashionWeek e Denim Pret a Porter, oferecem a

oficina gratuita: "Dupla de Criação: Estilo e Mo

delagem", com o estilista e diretor de criação Ium
Nakao, no dia 10 de junho, das 9h às 18h, no Hotel
Majestic, _em Florianópolis, durante o evento. Po
dem concorrer a uma das 20 vagas gratuitas, du
plas de estilistas e modelistas, compostas sempre
por um interessado em estilo e outro em mode

lagem. Inscrições via e-mail para contato@orbita

to.com.br, até o dia 30, respondendo a pergunta
"No diálogo entre Modelagem e Estilo dentro do

processo de criação, qual o principal fator deve
ser levado em consideração?". O resultado será

disponibilizado nowww.sulfashionweek.com.br.

Viver bem
Hoje tem palestra "A vida que vale a pena ser

vivida" com Clóvis de Barros Filho, autor do livro
.

de mesmo nome, no Centro Cultural da Scar, às
20 horas. O ingresso é um quilo de alimento não

perecível ou material de limpeza. A promoção é
da Unimed e parte do material arrecadado rever
terá para aAssociação Novo Amanhã.
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Beatriz Sasse 4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

Também no IdWI®'

SEMANA ACADÊMICA
OS cursos de Moda e Design da Católica de Santa Catarina promovem

até amanhã a Semana Acadêmica. O objetivo é discutir temas relaciona
dos com empreendedorismo, criatividade, método e ampliar as discussões
sobre a profissição. Hoje às 19h, tem palestra com Rodrigo Dangelo, da
agência Dangelo DI; Daniela Cardoso, da MT\T, fala sobre "Dossiê Universo
Jovem 5"; e Angela Rubino, participa de atividades no Laboratório de Cos

tura. A programação encerra na sexta, com atividades sempre às 19h, José
Luiz Casela, daPUC/PR, que fala sobre "Inovação e Criatividade"; Fernando
Morita, da AmoritzGT, apresenta oficina de sketch automotivo; e Camila
Ferreira e LilianVeiga, da·PUC/PR, falam sobre "Customização deDenim".

Dr. Cláudio Eduardo Souza
GRM 14.706-SC

Cirurgia plástica estética e reparadora
Toxina botulínica - preenchimento facial
Turnores de pele
UNIClíNICAS I R. Artur Muller, 105.- Jaraguá do Sul/ se I (47) 3371 3247- 3055 0035

ueo BAR
DJ Alva e DJ Diego fazem

o som na casa.

SEVEN eHOPERIA

Sertanejo em dose dupla com

Turma do Chapéu e Henrique
& Michel. E mais DJ residente

Alan e convidados.

LONDON PUB
Festa inédita Universo Sertanejo,
com três duplas de sertanejo

universitário se apresentando em
uma única noite, Elton & Fernando,
Paulino & Leandro e Rodrigo Rossi
& Luan.lngressos: elas RS 10 eles
RS 15 a venda no Posto Mime

(Reinoldo), Center Som (shopping) e
com os acadêmicos da 5a fase de RH
eMarketing da Fameg/Uniasselvi.

Espaço Oca
Show da banda Cartolas (RS),
da mesma escola de rock do
Nenhum de Nós, Papas da

Língua e WanderWildner e de
Criciúma, seguindo a mesma

linha, a banda Dinossauro.

Ingresso antecipado a RS 10.

ARMAZÉM PUB
Eles comandam é a festa que rola
a partir das 22 horas com Matheus
Moraes & Gabriel. Ingressos R$ 15
eles e elas free até meia noite.

seAR - Pequeno Teatro
Apresentação da Banda

Municipal de Schroeder, às
20 horas, com os solistas Abimael
de Oliveira, Ricardo de Espindula

e Fernando C. Meschke.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON.3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3Q58

KANTAN LOUNGE· 33711584

ZUM SCHLAUCH· 3376-4822

MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

MR. BEEF· 3275-2230 1 @mrbeefJar
ESPAÇO DOOCA· 3370-9160

ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

UCORERIA BAR· 3275-1327

ARMAZÉM PUB· 9214-7449
CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA D�E. 337J -8942

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



E
...

�Im,

"". 1 i �

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 26 de maio de 2011

curiosidade na SC-413

TllEI�1

Acidente simulado atrai

Capacitação foi feita pelaDibrape e Rudipel, em parceria com bombeiros

JARAGUÁ DO SUL

Um automóvel destruído ..
Um caminhão-pipa
vazando óleo diesel.
Bombeiros e socorristas
lutando contra o tempo
para atender o
motorista ferido.

consultoria nesta sexta - feira.
Com base na avaliação, o plano
de reposta para emergência ela
borado pelas empresas pode ser

revisto, com o objetivo de apri
morá-lo. "Caso o plano precise
de alterações, os funcionários
irão receber treinamento espe
cial para se adequar às necessi
dades", ressaltou Eulívia.

MOTORISTAS
-

ASSISTEM AÇAO
o acidente de mentira atraiu

muitos curiosos, que pararam
para observar a ação. Mesmo

com as placas alertando sobre o

treinamento na rodovia, algumas
pessoas acharam que a colisão
era real e ficaram aliviadas ao

perceber que, na realidade, nin
guém havia se machucado.

Mas este não foi o caso do

metalúrgico Cassiano Sasse. Ao
transitar pelo trecho, ele viu a

sinalização informando sobre o

treinamento e parou para assis

tir: "Fui bombeiro e já participei
de uma simulação como essa.

É uma iniciativa muito- impor
tante para capacitar as equipes
de socorro no atendimento aos

acidentes, mas acho que esse

exercício deveria acontecer

com mais frequência, a cada
dois ou três meses".

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

cena na SC-413, no

limite entre Guarami
rim e Massaranduba
na manhã de ontem,

sugeria um acidente real. No

entanto, tudo fazia parte do
exercício simulado realizado

pela Dibrape Distribuidora de .

Petróleo, da Rudipel Rudinick
Petróleo e os Bombeiros Volun- Objetivo do treinamento é garantir agilidade no atendimento aos feridos e aprimorar plano de emergência elaborado pelas empresas
tários de Guaramirim..

Esta foi a terceira ação do

gênero realizada pela Dibrape
na cidade. As simulações são

realizadas anualmente, desde
2009. Segundo a engenheira de

segurança Eulívia Fleith Co

mitti, da consultoria Cactus,
contratada para coordenar o

exercício, a intenção é rever os

procedimentos de emergência,
atendendo as normas ISO 9001

e 14001, e OHSA 18001. "Nes
te caso simulamos uma batida

com vazamento de produtos
químicos, e o resgate de duas

vítimas, uma estável e uma pre
sa no veículo, ambas com he

morragia interna", explicou,
Um dos voluntários no papel

de vítima, Valmir Brito já havia

participado da simulação antes.

Ele foi chamado para participar
da capacitação porque já atuou
como bombeiro e também por
ter se acidentado com o próprio
carro usado na simulação. "Para
quem não sabe do exercício, pa
rece real", comentou.

Encarregada de preparar
as "vítimas", a técnica de en

fermagem Carla Schorck ex

plicou como funciona o traba
lho. "Usamos amido de milho,
corante e ossos de gado para
simular hemorragia e fraturas

expostas, que são ferimentos

que podem acontecer em um

acidente como este", explicou.
O trabalho dos bombeiros e

da equipe daDibrape e da Rudí

pel será discutido com a Cactus

Geral 9

"
Fazemos esse exercício
anualmente, não apenas
para atender exigências,
mas também para fixar

os procedimentos
de emergência.

ARQUElAU ESTEVÃO BONifÁCIO,
GERENTE DA RUDIPEl

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADO BRASIL-ESTADODESANTA CATARINA

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

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

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/Sc, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPRCJTESIO:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 178056/2011 Sacado:AROMITAUADO BRASILIlDA Endereço: R.LENONI

COLUZZl178 - JARAGUADOSUL - CBP: Credor: PHOENIX INSTIACOESELETRlCAS ITDA
ME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: SOOOOOoOOl - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
5.740,00 - Vencimento: 18/04/2011

Apontamento: 178502/2011 Sacado: ASM ESQUlPAMENTOS TECNOWGIA D Endereço:
R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Iaraguã do SuI-SC - CBP: 89251-100 Credor: BP
SOLUTIONS IlDA Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 0000009956 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 755,64 - Vencimento: 17/04/2011

Apontamento: 178503/2011 Sacado: ASM ESQUlPAMENTOS TECNOWGIA D Endereço:
R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-100 Credor: BP

SOLUTIONS IlDA Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 0000009956 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 755,40 - Vencimento: 18/03/2011

Apontamento: 178504/2011 Sacado: ASM ESQUlPAMENTOS TECNOWGIA D Endereço:
R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Jaraguá do SuI·SC - CBP: 89251-100 Credor: BP
SOLUTIONS IlDA Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 0000009956 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 755,40 - Vencimento; 16/02/2011

Apontamento: 178317/2011 Sacado: AUTOMATRONIC EQUlP ELÉTRONlCOS IlDA En

dereço: RUA HENRIQUE SOHN 126 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-240 Credor: D1STAC
- D1STRIBillDORADEACUMUlADORES CURITIBA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo:
1378/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.480,00 - Vencimento: 13/05/2011

Apontamento: 178384/2011 Sacado: CAROUNE SILVAMUllER Endereço: RUAEMILBU
ROW223 APTO 301- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-530 Credor: CONDOMINIO RESIDEN

CIALTULIPA Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 9200015257 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$176,42 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178141/2011 Sacado: COND RESD LEBWN Endereço: RUAWIllYBARTEL

370 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-150 Credor: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA

Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: R001130X - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 338,49
- Vencimento: 02/05/2011

Apontamento: 178180/2011 Sacado: DERU DE FATIMA P. MARTINS Endereço: HERMANN
SCHUlZ 169 AP 303 ex 11 BL A - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-480 Credor: CENTRO
FORM COND LES IlDA BPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 23349 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$173,33 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 177943/2011 Sacado: DINARTED1SNEYOSTROVSKI Endereço: RUAANGE
W TANCON 165 - lIRA DA FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-210 Credor:
ESTOFADOS KRAUSE IlDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 2000740E -' Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 300,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178189/2011 Sacado: DJONATAN DE UZ NETO Endereço: ANTONIO BER
NARDO SCHMIT 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-800 Credor: CENTRO FORM COND
LES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 28904 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 228,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 178175/2011 Sacado: DYONATAN LUIZ BERTE Endereço: RBA ISRAEL
GONCALVES 88 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-680 Credor: AIl.. CEBEL E IDIOMAS IlDA
ME Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 1109 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 79,00
- Vencimento: lO/04/2011

Apontamento: 178061/2011 Sacado: FAGNERGODO! DOS SANTOS Endereço: RUAADEU
NAKLEIN, 321- CHICO DE PAUlA - Iaraguá do Sul-SC - CBP: 89254-832 Credor: RODRNEL
AUTO CENTER IlDA-ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0284lO4 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 219,50 - Vencimento: 12/04/2011

Apontamento: 178190/2011 Sacado: GABRIEL WPES PIRES Endereço: OUMPIO JUNKES
50 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-700 Credor: CENTRO FORM COND LES IlDAEPP Por

tador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 28165 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$228,00 - Ven

cimento: 10/04/2011

Apontamento: 178385/20il Sacado:GOSCHSERVICqS IlDA - ME Endereço: RUA: ESRHE
R1ALENZIFRIEDICH, 18 - S 104 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-010Credor:
COMERCIAL HAVEG IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1861/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 939,99 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178066/2011 Sacado: JAQUEUNE KOVALSKI Endereço: RUAEMMARUM
PEL BARTEL 397AP 02 - Jaraguá do Sul-SC - CBP: - Credor: FM COM DE BRINQUEDOS
ITDAME Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: lOO-5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
153,15 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 177958/2011 Sacado: M/2 INCORPORADORA DE BENS IlDA Endereço:
RUA LUIZ SATLER 106 - laraguá do SuI-SC - CBP: - Credor: CEPI PO PINTURAS LIDA
Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 0000000824/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
661,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178390/2011 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDO
MAHNKE35 APTO 503 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CBP: 89251-510 Credor: CONDOMI
NIO RESIDENCIALPlATANUS Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 9200008269 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 87,08 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178049/2011 Sacado:MWM REPRESENTACOES IlDA Endereço: RUAlRMA
DULCE 256 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-7l5 Credor: NINFA INDUSTRJA DEAU
MENTOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000769053 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$162,55 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178196/2011 Sacado: PATRICIA GROSSKOPF Endereço: RUA FREDERICO

BARG 217 - Jaraguá do SuI'SC - CEP: 89256-170 Credor: CENTRO FORM COND LES IlDA
EPP Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 25264 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 303,40
- Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 178389/2011 Sacado: PAUlA MAITO FURlANEITO Endereço: RUA LEO
POLDO MAHNKE 35 APTO 502 - CENTRO - Jaraguá do sul-se - CEP: 89251-510 Credor:
CONDOMINIO RESIDENCIALPIATANUS Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 9200008250
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$118,36 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178394/2011 Sacado: PONTO MAXXMAP.E.M.U LIDA Endereço: RUA NEI
FRANCO 340 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-050 Credor: GUARAPRlNT IMPRESSOES DI
GITAIS IlDAME Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 136/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$450,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178315/2011 Sacado: R LGKSERVICOS DE CONSTR CIVIL IlDA Endereço:
R CAMPO ALEGRE 283 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-lO0 Credor: FONTE FOMENTO
MERCANTIL IlDA Portador: EQUlPAMENTOS JOINVIL Espécie: DMI- N° Titulo: 151/1 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 830,00 - Vencimento: lO/05/2011

Apontamento: 178148/2011 Sacado: SEBASTIAO DE ANDRADE Endereço: RUA oLÍVIo
DOMINGOS BRUGNAGO, 69APTO 01 - VIlANOVA - JARAGUADO SUL-SC - CBP: - Cre
dor: GILBERTO RAFAEIll Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 21946538 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R� 127,00 - Vencimento: 10/11/2009

Apontamento: 178111/2011 Sacado: SONIA GALEANO GOMEZ' Endereço: RUA CARLOS
SCHU1Z 60 - Jaraguã do Sul-SC - CBP: 89255-250 Credor: VAlDOClR HMS ME Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 27502-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 189,00 - Venci

mento: 07/05/2011

Apontamento: 178107/2011 Sacado:VANlLDAMARIANO SIQUEIRA Endereço: GERMANO
MARQUARDT 132 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor: MC IND ELE1RONICADO
BRASILIlDA Portador: - Espécie:DMI-N°Titulo: 01/02 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$l66,66 - Vencimento: 08/05/2011

Apontamento: 178069/2011 Sacado:VYP REPRESENTACOES IlDA Endereço: JOAO JANU
ARlO AYROSO 1472 - Iaragua do SuI-SC - CEP: 89260-250 Credor: BERGO EQUlP SEGURAN
CA IlDAEPP Portador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 3691 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$157,73 - Vencimento: 11/03/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 26/05/2011.
Jaraguá doSul (SC), 26 demaio de 2011.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 26
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Evento começa sexta-feira e se estende até domingo, naArena Iaraguá
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Quatromil imóveis àvenda

Donaldo afirma que expectativa é de ter dois mil visitantes a mais do que no último ano, quando evento teve a presença de 10 mil pessoas

JARAGUÁ DO SUL

Imobiliárias, construtoras,
simulações de orçamento,
produtos para a

construção civil e a
agência que viabiliza os

financiamentos: tudo isso
em um só lugar.
./

E
a facilidade de encontrar

diversos serviços reuni
dos e a disponibilidade de
um grande leque de op

ções que motiva a segunda edi

ção do Feirão da Caixa da Casa

Própria. O evento, que acontece

entre os dias 27 a 29 de maio, de
sexta - feira a domingo, na Arena

Iaraguá, é também uma solicita

ção das próprias empresas par
ticipantes, que tiveram um bom
rendimento na edição do ano

passado. "Foi bom para a Caixa
Econômica Federal também, já
que foram financiados mais de
550 imóveis. O faturamento che

gou a R$ 22 milhões, e tivemos

apenas 14 expositores. Esse ano,
a expectativa é de um sucesso

ainda maior", afirma o gerente
geral da Caixa, Donaldo Kobus.

Na edição deste ano, serão ofe
recidos mais de quatro mil imóveis
novos, usados, na planta ou já fi
nalizados. O faturamento, com um

público estimado em 12mil pessoas
para os três dias, é de cerca de R$ 30

milhões com pelo menos 600 imó
veis vendidos. Entre os 50 estandes,
os visitantes devem encontrar 21

empresas do setor mobiliário -

apenas metade delas, nó entanto,
é de Jaraguá do Sul. A responsável
pela realização do evento, Marcia

Alberton, conta que 12 empresas
são locais - as demais imobiliá
rias e construtoras vem de Ioín
ville e outras cidades do Estado,
com empreendimentos também
no litoral catarinense. "É uma das
novidades para este ano. Além dos
imóveis em Iaraguá do Sul, tam
bém há a oportunidade de adquirir
um imóvel em Corupá ou cidades

próximas do litoral, como Piçarras,
BarraVelha e São Francisco do Sul.
Muitas delas participaram do even
to em Joinville e quiseram vir para'
cá também, pelo bom resultado",
enfatiza a organizadora.

DE R$ 50 MIL
A R$ 1,5 MILHÃO

Quem quiser aproveitar' a
oportunidade encontra imóveis
entre R$ 50 mil e R$ 1;5 milhão.
Além de poderem financiar 100%
do valor do imóvel, os compra
dores ainda têm até 30 anos para
quitar a dívida. "Com o SAC (Sis
tema de Amortização Constan

te), as parcelas são decrescentes,
diminuem gradativamente. É
uma vantagem, já que a tendên
cia é o salário aumentar todo

ano", ressalta Donaldo.

Na edição do ano passado, foram financiados mais de 550 imóveis

Decorado
e passeio de
helicóptero

<

JARAGUÁ DO SUL
Fotografias, projetos e

animações que mostram o

imóvel depois de pronto são

sempre úteis para quem não

quer se decepcionar na hora
de fazer amudança. Nenhu
ma dessas opções, no entan
to, é melhor do que entrar

no próprio apartamento -

ou em um exemplar quase
igual ao imóvel finalizado.

Assim, logo na entrada
do evento, os visitantes vão

se deparar com um aparta
mento decorado com cerca

de 50 metros quadrados,
dando uma ideia das di
mensões reais do projeto e

da qualidade do serviço que
planejam contratar.

Outra das imobiliárias

participantes teve uma ideia
um pouco mais descontra
ída que vai agradar a maior
parte dos clientes: um pas
seio de helicóptero. Quem
fechar negócio ganha, au

tomaticamente' um passeio
aéreo por Jaraguá do Sul "A

intenção não é só mostrar

a cidade. O cliente também

poderá ver o terreno onde
fica o imóvel que acabou de

adquirir e detalhes como a

vizinhança, por exemplo",
explica a organizadora Mar
ciaAlberton.

Todas as faixas de ren

da familiar serão atendidas,
além de os visitantes terem
acesso a outras informações
sobre linhas de crédito e

possibilidades para a refor
ma de imóveis e aquisição
de casas ou apartamentos
feitos sob medida.

Segundo dados da orga
nização, apenas no primeiro
trimestre deste ano, a Caixa

já atendeu 8.997 famílias,
com um investimento de R$
125,07 milhões em um to

tal de 2.262 financiamentos
realizados apenas na região
Norte de Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
SÁBADO QUARTA-FEIRA

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

Elyandria Aparecida
Silva, escritora

Coisas de gêmeos
- parte dois

porta fechada e cobertores ou por luzes e

conversas. Nem ao menos é possível imagi
nar se a preferência é por silêncio e solidão
ou por música e movimentação. Como não

vacilar? Como não duvidar?

Impossível.
Coisa impraticável é fechar o arquivo

e não ter vontade de abri-lo novamente e

escrever em folha branca.
Estranho hesitar? Pode ser

que hoje prefira deixar tudo

para depois. Pode ser que
amanhã prefira ter deixado
tudo para ontem. Sem ex

cessos de hipocondria, hoje
uma dor de cabeça é capaz
de exigir o recolhimento ..

Amanhã, uma felicidade imprevista é capaz
de exigir convivência. Como afirmar?

Impossível.
Coisa impraticável é assegurar, agora,

que tudo bem, que logo adiante a vontade
de mudar tudo não vai se esvair. E, que a

necessidade de permanecer ficará latente,
como saber?

Impossível.

oisa impraticável é abrir o guarda-rou
pa e decidir se, amanhã, ao acordar,
vai preferir a blusa azul à branca. Ou

.._ se a calça jeans ajustada ao corpo pa
recerá mais confortável que aquela colorida
totalmente desgarrada da pele. E a bota?
Como saber se os pés devem escolher saltos
ao invés de solas rasteiras? E o lenço ...hum,
será ele melhor que o colar
se unido ao marrom ou à ja
queta verde?

Impossível.
Coisa impraticável é ter

certeza, hoje, de que ama

nhã o macarrão com molho
de requeijão agradará mais
ao apetite do que o arroz

com farofa. E como saber se o chocolate
será irresistível ou facilmente trocado pelo
sorvete na sobremesa? Nem consegue ter

certeza de suco, água ou cola-cola, então,
como confiar no cardápio inteiro com horas
de antecedência?

Impossível.
Coisa impraticável é determinar, agora,

se daqui a pouco, a preferência será por uma

LANÇAMENTOS

Eu,·Sumé

Variedades 11

CLIC DO LEITOR

Essa é a boxer Nita, companheira do assinante Juvenal Trisotto,
curtindo um momento de descanso e tranquilidade.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rio (Dub) (13h50, 15h45 - todos os dias)
• Padre (Ieg) (17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio(leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe 4 (dub)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (13h30, 15h30, 17h30 -todos os dias)
• Padre (Dub) (20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h15, 16hl0, 19h, 21h45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(15h20, 18h20, 21h20 - todos os dias)

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

• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Ieg)
(21h50 -todos os dias)

• Cine Garten 3
• Vetozese Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Garten 4
• Padre (Leg) (14h15, 19h20 - todos os dias)
• Os Agentes do Destino (Leg) (16h40, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Garten 5
• Uma Manhã gloriosa (Leg) (13h50, 16h30,
19h10, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Piratas do Caribe 4 (Du�) (13h, 16h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (l.eg) (19h, 22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, 16h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (19h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe 4 (l.eg) (15hl0, 18hl0,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
•

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

• Cine Neumarkt 4
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, 16hl0, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Rio (Dub) (13h30, 15h30 - todos os dias)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Ieg) (17h30 -

todos os dias)
• Padre (Leg) (19h50, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Os Agentes do Destino (leg) (14h20, 16h40,
19h20, 21h30 - todos os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO

Regina tenta forçar Rita a aceitar o docu
mento onde assume a responsabilidade pela
invasão. Severino e Daniel ainda tentam desco
brir o que aconteceu com Jaqueline. Ivan conta

para Ernesto que Regina falou sobre o envolvi
mento de Rita e F)ancisco no sequestro. Grace
conta que Bujuca roubou sua bolsa, mas Jorge a

recuperou. Ivan liga novamente para Regina. Ele
pede que ela vá até a Praça XV no dia seguinte
e dá mais algumas instruções. Zizi tem um mau

pressentimento. Maurício chega ao local marca
do para o encontro acompanhado da polícia. Re
gina se aproxima do ponto de encontro.

CORDEL ENCANTADO
O bando de Jesuíno imobiliza Timóteo e

resgata Antônia. Genaro se veste com a capa de
Petrus e finge ser o fantasma. Jesuíno entrega
Antônia para Miguézirn, Rainha Helena informa

que Seráfia foi tomada por revoltosos e o Rei

Augusto se preocupa. Miguézim conversa com

Jesuíno e ele decide contar a Açucena que é fi
lho de Herculano. Timóteo tenta invadir a casa

do profeta para levar sua irmã. Inácio convence

Helena a aceitar seu casamento com Antônia e a

acompanha à fazenda do coronel. Úrsula vê Au

gusto e Cesária se beijando. Herculano pede que
seus homens se preparem para invadir Brogodó.

MORDE E ASSOPRA
Josué afirma que foi pago por Júlia para

destruir a colheita: Abner cancela o casa

mento. Júlia diz para ícaro que vai embora
de Preciosa. Salomé e Celeste comemoram a

separação de Júlia e Abner. Natália sabota a

comida feita por Salomé. Júlia recebe o apoio
de ícaro e Cristiano e é aconselhada a ficar em
Preciosa para cuidar do avô. Guilherme trama
com Everton um plano para internar sua mãe
em uma clínica. Eliseu examina o avô de Júlia
e alerta que ele precisa de cuidados médicos.
Abner denuncia Josué pelo incêndio. Ao visitar
sua nova casa, Júlia encontra com Abner.

INSENSATO CORAÇÃO
Vinícius observa Rafa e Cecília juntos. Ser

ginho confessa para Olívia que desconfia de seu

meio-irmão. Norma vê Cortez entregar dinheiro a

Léo. Teodoro passa mal e Norma o ajuda. Eunice
observa a cumplicidade entre Léo e Cortez. Nor
ma fala para Jandira que precisa se aproximar de
Teodoro. Eunice pensa em se juntar a Léo para
se vingar de Pedro. Norma convence Milton a

telefonar para Teodoro para saber como está a

saúde do amigo. Ivone tenta criar intriga entre
Raul e Carol. Carol e Raul aproveitam o horário

-I

de almoço para namorar. Norma conversa com

Milton sobre Teodoro.
•

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade dás emissoras).
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. Variedades

HORÓSCOPO
ÁRIES
Hoje, sua agitação estará maior

que o normal, podendo agir com
ousadia e impulsividade em diver

sas situações. No romance, demonstre

seus sentimentos. É melhor pensar um

pouco antes de agir.

TOURO

No trabalho, defenda sua priva
cidade e conseguirá enfrentar

os obstáculos que surgirem em
seu caminho. Vida a dois anda meio

parada, cuidado! Seja sutil, aja discreta

mente e vai superar os problemas.

GÊMEOS
""""'.'"''111''' Hoje, seu jeito ousado e extro

vertido virá à tona e conseguirá
. encarar os obstáculos do cami

nho sem receios. Franqueza e esponta
neidade em alta a dois. Ótimo dia para
entrar em contato com os amigos.

Desafios podem surgir no am-
\"iP�KJ

biente de trabalho, mas não se

intimide e conseguirá superá-los.
o relacionamento afetivo precisa de um

pouco de ousadia. Fique de olho nas

oportunidades que surgirem.

o dia favorece os contatos e

a competitividade no traba

lho. No relacionamento afetivo,
poderá liberar as emoções que estava

guardando. Compartilhar conhecimen

tos é uma ótima ideia neste dia.

Hoje, você estará com uma

/' consciência mais crítica, ótimo
dia para refletir sobre o que quer

para sua vida. Se está só, pode encon

trar um novo amor. Não convém insistir

em algo que não deu certo.

No setor profissional, conte com

",,,,,
""" a ajuda dos colegas, atividades

feitas em grupo serão as mais

produtivas. A dois, você saberá como

ninguém estimular seu par. Cuidado com

atitudes impulsivas.

ESCORPIÃO
Seu ânimo para as atividades

de trabalho estará em alta,
aproveite para fazer os ajustes

necessários em sua rotina. A vida a dois

estará mais dinâmica nesta quinta-feira.
Cuidado com a impulsividade.

9SAGITÁRIO,Hoje, você estará mais

criativo(a) que o de costume.

Dedique-se a uma atividade pra

zerosa. É hora de demonstrar seus sen

timentos a sua cara-metade. Ótimo dia

para investir em seu poder de conquista.

CAPRICÓRNIO
Atividades competitivas ou que

exijam energia vão correspon-
der aos seus anseios. No rela

cionamento amoroso, você terá mais

ousadia para arriscar, cuidado. Dê mais

atenção à sua saúde.

No trabalho, excelente dia

para dar mais velocidade às

suas atividades cotidianas. No

r e - lacionamento afetivo, é tempo de

mostrar mais ousadia. Não se desgaste
com projetos amarrados.

PEIXES

Hoje, usará sua ousadia para
a tomada de decisões. No re

lacionamento afetivo, o ciúme

pode se transformar num gran
de obstáculo, cuidado! Hoje, você pre

cisa conter a impulsividade e usar seu

bom-senso.
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Selton Mello está
surpreso com atuação
de Grazi Massafera
Em entrevista para a coluna "Zapping" do jornal

"Agora", o ator Selton Mello elogiou o trabalho de

Grazi Massafera, com quem protagoniza o filme "Billi

Pig", comédia de ação de José Eduardo Belmonte,
ainda inédita. "Ela está me surpreendendo. Entendo
o preconceito que existe por causa do 'BBB', mas a

Grazi tem sido ótima como atriz", contou o ator.

Show de Carla
Bruni em Barretos

,
'

foi cancelado
Carla Bruni cancelou a apresel!1tação que.

faria no Brasil para celebrar a inauguração do'

novo centro de robótica do Hospital do Câncer

de Barretos, neste semestre. A cantora e pri-
, k meir�,�ama8a França ah?gou q(;Je"n�o sode ria....•

vir aoBrasil por causa de"problemas de agen
da". Segundo a colunista Mônica Bergarno, da
"Folha de SãO Paulo", o motivo, no entanto,

'pode ser'aJ�'ravidez, não confirm'a€Ja por ela
nem pelo marido, o presidente Nicolas Sarkozy.

DIVIRTA-SE

Joãozinho e Jesus
Um dia Joãozinho estava andando com seu primo Jesus

e eles passaram por baixo de um pé de jabuticabeira. Aí
Joãozinho disse para seu primo:
- Vamos pegar umas jabuticabas?
- Claro ...

Jesus diz:
- Eu subo na árvore mas você tem que me emprestar o seu
chinelo!
- Pode ficar com ele ...

Joãozinho falou:
- Se eu ver alguém eu grito.
Algum tempo depois Joãozinho avistou o padre no outro

lado da rua, desesperado ele começou a gritar:
- JesusUesusUesus!

O padre surpreendido com Joãozinho falou:
- Calma meu filho. Jesus subiu para nunca mais voltar.

Então Joãozinho interrompeu a fala do padre e disse:
- Desgraçado! Afanou o meu chinelo!

Santoro volta
àTVem

telefilme de
Guel Arraes
Rodrigo Santoro vai voltar às

telinhas atuando ao lado de Dé
bora Falabella em um telefilme,
novo formato que vai começar a

ser testado pela TV Globo, segun
do a coluna Sem Intervalo, do jor
nal "Estado de São Paulo". O filme

deve ser um thriller policial com
pitadas de comédia. A novidade

será dirigida por Guel Arraes, que
trabalhou com Débora Falabella

em "Romance", de 2009.

Renata Sorrah irá
atuar em "Fina estampa"

Renata Sorrah estará em "Fina estampa", próxima novela das nove da Rede

Globo, escrita por Aguinaldo Silva. Na trama, a atriz será a doutora Danielle Fra

ser, cientista que tem uma clínica em Petrópolis especializada em fertilização
in vitro. Segundo o jornal "O Dia", Renata está super animada com o papel. O

elenco conta também com Cristiane Torloni e Carolina Dieckmann.

Isabella Fiorentino
está grávida de

trigêmeos idênticos
Em entrevista ao jornal "O Dia", a apresentadora lsa

bella Fiorentino revelou que ela e seu marido, o empresá
rio Stefano Hawilla, serão pais de três meninos idênticos.
Isabella, no quarto mês de gestação, afirmou que "se

sente abençoada por estar grávida de três meninos de

uma só vez". "Agora só falta ganhar na loteria, porque a

probabilidade é maior do que ter trigêmeos idênticos!",
escreveu a apresentadora em sua conta no twitter.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
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.

.

ANIVERSARIANTES
26/5
Adalberto Demichuk

Alfredo A. A. Rodrigues
Alícia viana de oliveira

AlvinoAdan

Anderson K. Dias

Andreson J. N. de O. Freitas

Beatriz Donat

Bertoldo janh
Carmem B. Schwartz

Cecilia N. Millnitz

Clodoaldo Bordin

Denise P. Fontanive

Eder R. Kazmirski

Edivan Seben

Elisabete Gonçalves
Evandro Roeder

Everaldo Lubke

Fernanda Marcelino

Guido G. Müller Filho

"domar Draeger
IvanSpiens
Levi S. Cidral Junior

L.ucas M ..da Silva

Maicon Braatz

Márcio Gaedtke

Marcio I. Franzner

Marco A. P; Martins
Marina Fiverdt '

Mario Schumacher

Marlene M. de Freitas
'"�I ,.Ir,

NaldoWille

Nilton Prochnow

Patricia Daniele

Reililaldo Stuart Jr .

Revenildo Kath

Roberson R.Wolf

Scherley Sebastiana
. Solange rtIl.Aôriano
Valmor Lennert
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Casório
Já tem data oficial para o dia

do "Sim" do badaladíssimo ca-
. sal - promoter Chico Pirmann
com a sua bela Tânia Regina de
Souza. O grande dia será dia
22 de outubro, com big festa na
LondonPub.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Perguntar
não ofende

Alguém pode me dizer.o que
aconteceu com aquela obra
na Rua MaxWilhelm, onde era

para ser construído um hiper
mercado?

Corre!
Da série morro e não vejo tudo. A violência está por toda parte.

Aqui em Jaraguá do Sul, a vítima da vez, nesta terça-feira, atend� pelo
nome de Laís Bartel Mueller, e foi assaltada em plena luz do dia, na
Rua Epitácio Pessoa, uma das mais famosas pelo concorrido espaço
da gastronomia. O preju foi grande! Um relógio de "marca", que fique
bem claro, além do iphone, toda a sua agenda. Como tem fôlego de

sobra, ainda teve a coragem de correr uns quinhentosmetros atrás do
ladrão, mas sem pedir ajuda. Na hora ficou jururu, claro, todos ficam.
Mas religiosa, toda fina, além de batalhadora, Rosemari, já se recupe
rou do susto. Como diz o ditado: "Vão-se os anéis e ficam os dedos".

Sampa
revoada de gente bacana, aqui da área, vai ser grande esta

semana. O destino é Sampa! Na paulicéia desvairada a bola

da vez será a visitação e exposição na famosa Casa Cor

2011.. Uma das presenças da urbe é da Bell Arte. Resumi

nho: charme é o que não vai faltar para os lados de lá.

NAS RODAS
• O chefe Tato Branco, que
já tinha como parceiros os

amigosValdirzinho e Bini,
convidou mais um nome

de peso para participar
da cozinha, no 2°

Campeonato de Pênaltis,
dia cinco de junho, no
Society Iaraguá, Tato vai
contar com a presença do
folclórico Miro Maba.

• Iune Casagrande, do
Centro de Estética Iaraguá,
vai levar uma "trupe" de
mulheres bonitas para
conferir a 5a Festa do

Champanhe, terça-feira,
naAdegaAiroso Menezes.

Além, claro, de sortear
aquele brinde. Quem será a

pé-quente?
•A revista Nossa, em
sua edição de junho,
vai estampar na capa o
empresárioAlcides Pavanello,
presidente daComissão
CentralOrganizadora da 23°
Schützenfest. Evento que
será realizada do dia seis
a 12 de outubro.

A empresária
Carol Tironi,
da Casa Mais
Interiores,
em recente

passeio
por Paris

i/É tão bizarro que,
as pessoas estão
constantemente

me perguntando
se meus peitos
são verdadeiros

ou falsos. Eles são
tão obviamente
verdadeiros, que
qualquer pessoa

que já viu
,

outocouum
peito saberla,"

Atriz de 'JMad Men"
diz que seus seios
fartos são naturais

Carol Sc:hmitz com
a amiga Hellen, no
Amizade, no baile com

Os Montanari, dia 21

Dica de hoje
Curtir bons momentos com os

amigos na London Pub.

Onde comer bem
No Restaurante Kantan.

Um dos melhores restaurantes

japoneses do estado

Banda 12 & 13
No pr6ximo dia cinco de junho, a

Banda 12& 13 estará presente no 2°
Campeonato de Pênaltis Feminino e
Masculino, que acontece no Society
Jaraguá. A galera agitará o coreto da
rapaziada. O evento tem o apoio de
OCorreio do Povo e da Studio FM.

"
Nada lhe pertence

mais que seus sonhos.

"

• O empresário"Nivaldo
Freitas, daDomini Pizza, vem
com novidades na área, Breve
a casa leva o chefe à sua casa/ "

Borndemais!

�Domingoj naS�, às 19h�O;
tem show com o comediante
Oscar Filho, do CQC.

• O ex-prefeito o médico
Moacir Bertoldi, que faz sua
camparlfía estilttmineiririho,
mandou avisarque é

cav.didatíssimo.nas próxi:mas
eleições. 'Segundo ele, o

'

partido é que menos importa.
• Fernando e Evelin, da
lojaAkazo, oficializam o

casamento bem nesta quinta-

• Alguém já acessou

,
o si�e de J�raguá yvww.. .'

vruetudosexshop.com.br � Dá
uma espiada!

• O Alemão do Chá das Cinco,
personagem da Studio Fm, é
uma figuraça.

• Com essa, fui!

FofoGódromo
Naminha caixa de e-mail todo dia amanhece um baba

do diferente. Dizem que uma bonita atendente de uma loja
da Reinaldo Rau estaria botando a boca no trombone ... um
coroa conquistador, com uns quilos a mais e energia de

menos, resolveu arriscar o milagre da pílula azul para con
quistá-la. Diz ela que ele ficou vermelhão, com boca seca e

taquicardia... e o efeito não foi o esperado. Amorena anda
soltando a língua sobre ele. Só pedindo mesmo a nossa es

pumante Cave Pericó bem gelada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Economia o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 26 de maio de 2011

'Drnila�

Lourival Karsten
Golecões

�

de vestuário
o desejo. de ajudar as peque

nas empresas foi um incentivo.

para a aluna do. Senai em Iaraguá
do. Sul, Valdelíria Zimmermann,
ao. encarar um desafio: reunir o
conhecimento de três anos de
curso. e elaborar um guia para
desenvolvimento de coleções
que pudesse auxiliar as pequenas
indústrias do. vestuário. a superar
suas dificuldades. E em 2010, aos
48 anos, Valdelíria realizou doís
sonhos: completou o. curso. su

perior de Tecnologia em Produ

ção. de Vestuário. e apresentou
co.mo. trabalho. de conclusão
um guia de 'auxílio. para as pe
quenas empresas de confecção. • .

A ideia do. Guia de desenvol
vimento. foi baseada em sua

experiência de nove anos em

fábricas da região, trabalhan
do. na área de produção, "Nesse
período, percebi que muitas das

empresas têm dificuldades ope
racionais e muitas coisas são.

feitas no. "chutômetro". E quan
do. as coisas não. começam bem,
todo o. processo produtivo atra

sa", explica Valdelíria, moradora
do. município. de Guaramirim.

este sábado, as agên
das;'da I Caixa Eco"
nômica Federal em

Guaramirim e naRua

Expedicio.náiio GÚInercinao' I

da Silva, número 45, em Iara
gua doSul, estarão absrtas das ,i

8h30 às 14h excluslvamente

�'P�"'IP p,agaIl}ento q,g FÇiTS.:,4
expectativa, 'segundo o geren-

. ,te ger� da CaÍfa de Jaraguá do ,

, ',I. ,'I I �"i!.1 ,I"
" :,,' 11.1 ti

Sul, Donaldo Kobus, é atender
I q��rça de duas �,pessoíls. No.
último sãbado, 1,5 mil foram
atendidas. Quem solicitou o

:1"" '/lli". t ,I· ,I, ",,:1',' "i,
"

"

FGTS precisa ir áté uma; das

agências para verificar se essa

é a 'Gata d(3'pagamf3nto, já,que, :'h
I

um cronograma está sendo.

I ��tw,.iclQ., q�1�g���t�1 em J�- .

raguá do. SUl, deve estar finâli-
zado em julho..

Bell'Arte no maior evento
de 'decoração das Américas

Resgatando valores estéticos do.

neo-clássico, mas com abordagem
contemporânea, o. sofá Avalon foi
escolhido pelos arquitetos Aglai
ton Silva e Maristela di Oliveira

para compor o espaço Restauran

te na Casa Cor, em São. Paulo, de
24 demaio a 12 de julho, no Iockey
Club. O designer da Bell'Arte, Ri
cardo Barddal, conta que o Avalon
fol criado para compor ambientes

onde a tônica é classe e sobriedade,
com referências no passado, mas
livre dos excessos característicos

deste estilo. "Por isso mesmo, a

peça desempenha com eficiência

o papel de elo, proporcionando a

possibilidade de harmonizar dois
estilos diferentes em um mesmo

f'

ambiente", explica. O Avalon foi
desenvolvido especialmente para a

participação. naCasa Cor.

Poder de compra do
brasileiro está caindo

Há cinco meses a renda mé

dia real do brasileiro vem caindo,
segundo levantamento. do Dieese

(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconô

micos) e da Fundação. Seade em

sete regiões do pais. Entre feverei
ro. emarço, a diminuição. do rendi
mento médio. dos assalariados foi

de 1,9%, para R$ 1.422, enquanto
para os ocupados a queda foi de

1,2%, para R$ 1.371. Conforme o

Dieese, o encolhimento da renda

real nos últimos meses, de acor

do com as entidades, reflete uma

combinação de fatores, que inclui
o avanço da inflação e as novas

contratações.

Brasil segundo o FMI
O PIB brasileiro deverá avan

çar 4,5% em 2011 e 4,1% em 2012,
segundo. as previsões do Fundo.

" ,

.... 1 � ,
...

1 J .. : (Ao' oi .: i,

Monetário InternacionaL Para

efeito de comparação, a previsão
para o. Chile são. de 5,9% e 4,9%.

; I. �

.'
•

� I :. f .

, � ,I} ..... " :}J�. '/r- 11,.", 1.'",,_�.!11::t-i.4.

Economia de
mão-de-obra

Uma realidade presente em

praticamente todos os países de
senvolvidos é a busca por maior
produtividade e para isto, torna
se necessário evitar o. uso de pes
soas no atendimento. ao público.
Uma das realidades mais presen
tes é o. auto-atendimento nos pos
tos de gasolina. Na foto, urna idosa
abastecendo seu próprio carro em

urn posto. de combustíveis dos Es
tados Unidos, onde não se encon

tra urn funcionário. sequer, salvo
na loja de conveniência anexa.

lunender homenageia costureiras
Com sede em Guaramirim

e atuação nos mercados nacio
nal e internacional, a Lunender

homenageia as costureiras pela
passagem do. dia dedicado. às

profissionais ontem, 25. As tra

balhadoras foram presenteadas
com uma embalagem contendo.
sabonetes no formato de fru
tas e a data está sendo lembrada
com um painel indoor instalado
na área da fábrica, destacando o

trabalho das verdadeiras artistas

que formam uma das atividades

mais expressivas da indústria da

região. Somente na empresa são

1.430 costureiras em 13 unidades
de costura, respondendo por uma
produção que é comercializada

no Brasil e exterior, Para compor
a peça, a área de marketing sele
cíonou costureiras representando
a categoria - da esquerda para a

direita: Anelita Martins da Cruz,
Clara Franciane Stinghen, Isabel
Eccel e Nadia Demathe Voltolini.
Em 2012, a Lunender co.memora

30 anos de fundação.
- .... ---'"

Gírande atrfilftJílo, cliIidadMéI;
f!itdktdleadà'· /IIal.,é'$fifi!d"�

Estágio
supervisionado

. Para que o supervisor de es

tágio cumpra da melhor forma
o seu papel e auxilie na forma

ção dos novos talentos, o. IEL/
SC (Instituto Euvaldo Lodi),
entidade do Sistema Fiesc, está

promovendo capacitações para
estes profissionais em várias re

giões do. estado.

SORTEiO N° 26,04
25 _ 29 _ 71 _ 72 _ 78

---

02 _ 04 _ 06 _ 07 _ 09
1 3 ._ 1 6 _ 1 7 _ 1 8 _ 1 9
20 _ 21 _ 22 _ 23 _ 25

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 25.MAIQ.2D11
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JARAGUÁ DO SUL

O dia de ontem começou
diferente para Diangili
Carmen. Após uma sessão'
de ginástica laboral, a
auxiliar administrativa
encarou o rapei na caixa
d'água da Prefeitura de
Jaraguá do Sul, no
Dia do Desafio.
-�ara ela, a primeira ex

_ri periência no esporte foi
"intensa". "Dá um pouco
de medo, o segredo é não

olhar pra baixo. O maior desafio
foi subir, a descida eu acheimais

tranquila", comentou.
Na edição deste ano, Jaraguá

do Sul disputou com a cidade
mexicana de Vila de Alvarez o

"título" de município que mobi

lizoumaior número de pessoas a

praticar algum tipo de atividade
física. A meta da cidade era en

volver 70% da população (cerca
de 100mil pessoas) na disputa.

Para ajudar a garantir o "pri
meiro lugar" na competição sim

bólica, muitos jaraguaenses saíram
da rotina, realizando pelo menos

15 minutos de exercícios. É o caso

do pensionista Davi Reiguel, que
na manhã de ontem aproveitou o

tempo para se exercitar na acade

mia ao ar livre ao lado da Câmara

o COIUlEIO DO POVO • Quinta-feira, 26 de maio de 2011
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de Vereadores. "Eu deveria vir todo

o dia aqui. Infelizmentenão tenho o

hábito de exercício, porenquanto só

faço caminhada", comentou.
A programação do Dia do De

safio também incluiu aulas de

dança, capoeira, tai chi chuan e

ioga na praça Batalhão de Suez,
além de orientações sobre exercí

cios físicos na academia ao ar livre.
O Sesc (Serviço Social do Comér

cio) disponibilizou sua estrutura

para promover jogos e aulas de

ginástica. Só no prédio da admi

nistração municipal, estima-se

que cerca de 300 pessoas tenham

participado das ações promovidas
durante todo o dia de ontem.

Já a vizinha Guaramirim com

petiu com a cidade de Ticul, tam
bém no México. O objetivo era

mobilizar pelo menos 50% (17,5
mil pessoas) da população. Para

isso, o governo municipal pro-
. moveu caminhadas, partidas de

. futsal e disponibilizou professores
de educação física para repassar
orientações sobre práticas espor
tivas em empresas e escolas.

Até o fechamento desta edi

ção, as Prefeituras não haviam
terminado de contabilizar a par
ticipação no Dia do Desafio. A

expectativa é que os nomes dos

municípios que venceram a dis

puta sejam divulgados hoje.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Só no prédio da Prefeitura, cerca de 300 pessoas participaram das atividades promovidas. Uma delas foi o rapei

AÇÃO TEM O OBJETIVO DE ALERTAR CONTRIBUINTES SOBRE A CARGA TRIBUTÁRIA

EDUARDO MONTECINO

Gasolina será vendida a R$ 1,70 no sábado
Com o objetivo de conscien

tizar a população sobre valores
de impostos pagos ao Governo

Federal, o Núcleo de Jovens Em

preendedores da Acíjs (Associa
ção Comercial e Industrial de Ia
raguá do Sul) vai promover uma
ação no sábado, vendendo com

bustível a R$ 1,70. O preço nor

mal, com impostos, é de R$ 2,88.
De acordo com o diretor de pro
jetos do Núcleo, Jeferson Mattar,
o próprio posto vai arcar com

os custos da ação. A comerciali

zação será feita no Posto Pérola,
localizado no Centro de Iaraguá
do Sul, a partir das 9h. Ao todo,

DIA DO E AFIO

Muita gente "não ficou parada"
Competição simbólicamobilizou parte dos jaraguaenses a praticar atividades físicas

serão vendidos três mil litros de

combustíveis, com um limite de
20 litros por pessoa, que deverá
ser pago em dinheiro. Serão dis
tribuídas 150 senhas ao longo
da manhã. "O objetivo é mostrar

para a população o quanto de

imposto é cobrado sobre os pro
dutos e quanto a carga tributária
é alta", explica o diretor.

Santa Catarina, que possuem
Núcleo de Jovens Empreende
dores. Cada cidade vai vender
um produto diferente, todos
sem impostos.

De janeiro até agora, aUnião,
.

os Estados e os Municípios já ar

redaram ummontante de R$ 56i
bilhões em impostos, segundo
dados do Instituto Brasileiro de

Planejamento Tributário. A ex

pectativa é de 'que esse número

chegue a R$ 1,45 trilhão. Atual

mente, o Brasil ocupa a 14a po
sição no ranking das maiores

cargas tributárias do mundo.
Em nota, a Receita Federal ar

gumentou que a alta cobrança
de impostos tem o objetivo-de
arrecadar verba para diminuir as

desigualdades sociais.

Ação con:tra a alta-c:arga
tributária acontece no
Posto Pérola, localizado
no Centro de Jaraguá do

Sul, a partirdas 9h.

Preço normal do
combustível, com
impostos, é de R$ 2,88

De acordo com Jeferson, o

movimento é integrado é será

realizado em 48 municípios de
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PREVISÃO DO TEMPO

VA

Variação de nuvens em
.

todas as regiões, com
chuva no início e final
do dia nas regiões do
Planalto Sul e Litoral Sul.
Chuva à noite na região
do litoral Norte.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°e
MÁX: 2Doe

SEXTA

SÁBADO
���;l:,MíN: 1 Doe ;$f#' "w"..,

( ,

MÁX: 18°e '"'�'"""'"'''_'''-,)
DOMINGO

MíN: 15°e
MÁX: 19°e

EM ER A

Frio intenso a partir
desta, sexta-feira

G U A

Ciclone no RS provoca
chuva no Estado

Na virada de hoje para sexta

feira, a temperatura entra em queda
e o frio intensifica especialmente na
faixa leste do estado, com mínimas

próximas de zero grau nas áreas al
tas do Planalto Sul nas madrugadas
de sábado e domingo.

Na quinta-feira, uma frente fria as
sociada a um ciclone extratropical no
litoral gaúcho, se desloca pelo litoral
catarinense, favorecendo a nebulosi
dade e causando chuva isolada, espe
cíalmente no Planalto é Litoral Sul.

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso
Nublado

INCORPORAÇÃO

:O····'q'ue'!! I
I I I. /

Visite o Feirão Caixa da Casa Própria
em Jaraguá e conheça a Sutbrasll, a
incorporadora"que atua há mais de vinte
anos na cidade, que construiu empresas como

Weg, Menegotti, Marisol e Zanotti e que já
financiou mil apartamentos pelo programa
Minha Casa, Minha Vida. Visite o estande
da Alfablu no Feirão Caixa -da Casa Própria,
na Arena Jaraguá, e conheça as

256 oportunidades da Sulbrasil

para realizar o seu sonho
da casa própria.

Minha Casa
Minha Vida
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Varzeanomais perto da reta finaI
Tabela da terceira fase, que inicia rio fim de semana, foi divulgada ontem pela FME
JARAGUÁ DO SUL

o 29º Campeonato
Varzeano de Futebol - Raul
Valdir Rodrigues - está a

cinco rodadas de conhecer.
o seu campeão.

Isso
porque o torneio varze

ano mais importante da re

gião chega a sua terceira fase,
onde oito equipes foram di

vididas em duas chaves e jogam
entre si em partidaúnica. As duas

. melhores de cada grupo avan

çam para as semifinais na qual se
enfrentam em cruzamento olím

pico em um único jogo. Assim
como a decisão, que está prevista
para o dia 2 de julho. A tabela da
terceira fase foi divulgada ontem
pela FME (Fundação Municipal
de Esportes) e rio Grupo M estão

Kiferro, RomalChico de Paula,
Corinthians e Santo Antônio. Iá

Tigre, Atlético Independente,
Noite à Fora e Flamengo B fazem

parte da Chave N.

A coordenadora de eventos

da Fundação, Cleide Mosca, dis
se que a competição está com

um bom nível técnico e os oito

classificados para a terceira fase

são provas disso. "São oito times

bastante, gabaritados. Tudo está

acontecendo conforme o plane
jado e essa será uma fase bem

disputada", previu Cleide. A pri
meira rodada da fase será no sá

bado' 28, no campo daVila Lalau

e João Pessoa. Na Vila se enfren

tam Atlético e Noite à Fora, às

13h30, e Kiferro e Santo Antonio,
às 15h15. Já no João Pessoa os

duelos são entre Tigre e Flamen

go B e Roma e Corinthians.
Até agora o Varzeano já teve

292 gols e 80 jogos realizados,
uma média de 3,65 gols por par
tida. Das 34 equipes que inicia

ram a competição, apenas oito

seguem na briga pelo título. A

atual campeã Néki e o vice Ga

lácticos caíram já na primeira
fase do certame.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Futsal feminino busca vaga
nas semifinais do Gatarinense
Após duas derrotas e um em

pate' as meninas da ADJIPostos
Mime/Dall'onte/Flvlf precisam
terminar a primeira fase do Ca

tarinense Adulto de Futsal pelo
menos em quarto lugar para ga
rantir uma vaga nas semifinais.

O time jaraguaense disputará os

dois últimos jogos da fase no fim

de semana, no Ginásio Ralf Kna

esel, em Pomerode.
Amanhã a ADJ enfrenta a

AESC, de Araranguá, às 20h15.

Já no sábado, 28, as meninas do
futsal de Iaraguã jogam contra a

Unesc, de Criciúma, às 18h. Para

o técnicoVitor Alexandre, o time
evoluiu nas últimas, partidas e,

por isso, acredita que é possí
vel chegar às semifinais. "O jogo
contra o Criciúma será mais di

fícil, mas vamos tentar jogadas
diferentes para conseguir somar
mais pontos", afirmou. Já pela
Liga Futsal, as meninas da AD]
foram eliminadas pelas atuais

tricampeãs da Female/Chapecó,
em Chapecó no fim de semana,

por 7xl, pelas quartas de finais.
As chapecoenses garantiram
uma vaga nas semifinais e vão

brigar pelo tetra da competição.
DIVULGAÇÃO

Equipe
precisa

vencer os

dois últimos

jogos da
fase para
seguir no
Estadual

Kiferro venceu o Global Pisos por 4x2 no fim de semana e ficou com uma das oito vagas na terceira fase

Sherry TurkJe Mário Sérgio C'orteUa
Filósofo, Mestre e Doutor em Educação,Pesquisadora e Professora de Sociologia do

Massachusetts Instltute of Technology (Mln,
Doutora em Psicologia da Personalidade

pela Universidade de Harvard,
Albert Fisblow
Economista, Brasilianista, Professor Emérito
da Universidade Columbia, de Nova York.

l-ienrique Mein!Ues
Ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

Ricardo 'Gtdmadies
CEO e Fundador da Thymus Branding.

Roberto Lima
Presidente e CEO da Vivo.

AJax, ,AtaJa
Fundador do Restaurante D.O,M.,
Chefe de Cozinha.

Marie Aiexand'er
Gestor Global de Inovação da Intel Capital.

Brasil x China: A Visão da Nova Relação Comercial Bilateral
Participação especial: Roberto Mi�ani
Mirianl leiU\o Vice-Presidente da Cornexport e Diretor Fundador

Jornalista, Apresentadora e Comentarista de Economia, do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC),

Luiz Augusto Ca,s'b"o Neves
Embaixador do Brasil na China de 2004 a 2008

e no Japão de 2008 a 2010.

A:r/l'tôrd(� B,a�"IU"'oS' d/e c.aS'm�"IO
Ex-Presidente do BNDES e Consultor Editorial
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC),

.

. EXPoGestão 2()i1
Patroofnio ApoloApoio Oficiai

vivo II
Bradesc;o

FUNTURISMO_.._.-
_.- .$f/f.f!
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Apoio de Mfdia Comunicação Organização
da Feira

Realização e

Organização
Promoção

OPERAsolucoes _-=-=--

•
"

CENTRAL DE ATENDIMENTO

08 a 10 de Junho 'I� Joinville � se www.expogestao.com.br 47 3451.5656
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Seedorfrenova conl.ato/comMilan

.'...

Holandês erapretendido pelo Corinthians, mas time italiano fechou commeia pormais um ano

DA REDAÇÃO be que defendeu após atuar por
Ajax, Sampdoria e Real Madrid.

Atuando em alto nível há
Desejado pelo Corinthians,
o meia Clarence Seedort
renovou o seu contrato
com o Milan por mais
uma temporada.

CbMUNtCA'Db f)Q MJLAN

O
clube italiano anunciou
oficialmente nesta quar
ta - feira a extensão do

compromisso com o jo
gador holandês até 30 de' junho
de 2012. O experiente meia, que
completou 35 anos no mês pas
sado, chegou a ter a sua aposen
tadoria especulada recentemen
te, mas seguirá a sua carreira no

'

- atual campeão italiano. Seedorf
está no Milan desde 2002, quan
do deixou a Inter de Milão, 'clu-

mais de uma década, o holandês
é o único jogador a ter vencido a

Liga dos Campeões da Europa
por três clubes diferentes - ga
nhou a prestigiosa competição
pelo Ajax, em 1995, pelo Real,
em 1998, e pelo Milan em 2003

e 2007. Na noite da última ter

ça-feira, o presidente do Corin

thians, Andrés Sanchez, chegou
a dizer que Seedorf tinha um pré
contrato com o clube do Parque

Piloto brasileiro disse que pneus serão protagonistas em Mônaco

,Massa volta a reclamar
dos novos pneus da Pirelli

O brasileiro Felipe Massa vol- comparado aos pneus macios. Pu

tau a reclamar dos novos pneus demos ver o efeito dessa mudança
da Pirelli, depois de um final de claramente durante a corrida. De
semana decepcionantes no GP pois que eu coloquei os novos duros
da Espanha. Para o piloto da Fer - ficou quase impossível de dirigir".
rari, os pneus serão mais uma Para Massa, os pneus serão

vez decisivos na corrida de do- protagonistas novamente, desta

mingo, emMônaco. vez em Mônaco. "Quando um

"Não esperávamos sofrer tanto carro na sua frente anda com

com os novos pneus duros que a pneus gastos, ele reduz a tração,
Pirelli introduziu naquela corrida':" principalmente em locais com a

comentou Massa, se referindo à chicane depois do túnel. Se você
prova de Barcelona. "Com eles, nós não tem tração, você acabará
tivemos ainda mais dificuldade. perdendo posições. Acredito que
Diria que perdemos de entre dois a degradação dos pneus será de

segundos e dois segundos emeio se cisiva nesta pista", prevê o piloto.
o •• • .... 1':1_':.·.· .. �:,.: .. •• .. .t .. s e r r r

í
» :'J.;'.;,"�}'� ,.!'

São Jorge. O dirigente, porém,
admitiu que existia a possibilida
de de o jogador seguir no Milan.

E, nesta quarta, oMilan feste

jou a renovação do contrato com

o jogador. "Seedorf prolongou
seu contrato até junho de 2012.
Ele não mudou e não mudará

(de clube). Sabe que pode dar
muito e que seu carisma será
muito útil à equipe", ressaltou
o Milan, por meio do comuni
cada que publicou em seu site
oficial.

Ao anunciar o acordo, o clu
be de Milão também destacou

que Seedorf é o jogador estran
geiro que mais vezes jogou pelo
time, com 401 atuações, e tam
bém o nono maior artilheiro
entre os não-italianos, com 58

gols, empatado com o liberiano

GeorgeWeah.

FOTOS DIVULGAÇÃO

- ( �

Com 401 jogos, Seedorf é estrangeiro que mais vestiu a camisa do Milan

Santos mais perto de fazer a
tinal da Taca libertadores

�

Praticamente sem correr ris
cos na defesa, o Santos não preci
sou de mais do que alguns lances
geniais de Neymar para vencer

o Cerro Porteüo por lxO, ontem,
no Pacaembu, e abrir vantagem
na semifinal da Taça Libertado
res. Como não tomou nenhum

gol, o time brasileiro pode até

perder por um gol de diferença
na próxima quarta, Iode junho,
no Paraguai, desde que também
balance a rede, que se classifica à
sua primeira final de Libertado
res em oito anos.

As melhores chances de,gol
do Santos saíram dos pés de Ney
mar. Primeiro, em um passe 'pre
ciso para Léo nas costas da zaga.
Depois, num cruzamento da li
nha de fundo, que originou o gol
de Edu Dracena. Nos acréscimos
do segundo tempo, ele repetiu a

jogada, mas Alan Patrick bateu
em cima do goleiro. Diante deste
cenário, o resto do time santista

fez o básico, segurou um Cerro
Porteüo pouco interessado em

atacar e garantiu a vitória magra.
Como previsto, Neymar apa

nhou bastante, mas provavelmen
te menos do que ele mesmo es

perava. O atacante ainda teve que
se' controlar para não ser expulso,
uma vez que jogou pendurado
durante quase todo o jogo. Ainda
com 24 minutos do primeiro tem
po, levou um cartão amarelo ao

tirar, dentro de campo, a camiseta

que usava por baixo do uniforme.
Os dois times voltam a se en

frentar na próxima quarta-feira,
em Assunção. Antes, o Santos
tem compromisso pelo Campeo
nato Brasileiro. No sábado, visita
o Botafogo, provavelmente com

um time reserva, tal qual já havia
feito na abertura do torneio.

Do outro lado da chave das

semifinais, Pefiarol e Velez .Sars
field fazem, hoje, no Uruguai, o
primeiro jogo da série.

\

PI', B 8n�

Coritiba elimina o Ceará
O Coritiba derrotou o Ceará por lxO, na noite desta quarta-feira,

em Curitiba, e conseguiu a classificação para a decisão da Copa do
Brasil contra oVasco. Como houve empate sem gols no primeiro jogo
do confronto, semana passada, em Fortaleza, o Coritiba dependia de
uma vitória simples. AndersonAquino, aos quatrominutos do segun
do tempo marcou o gol da vitória do time paranaense.

• J ... ..l"'1.. J .. J I .. Jo... ... .. L .. , ..;.J t. u.J • J.' " -). � I ... .;", 1 (.1) I \. � i � , t " I " I, j, ,.�, I �. •

Vasco vence
Avaí por 2xO e

está na final
Após arrancar um empate

heroico por lx1 em casa no jogo
de ida, o Vasco levou o espírito
daqueles segundos finais para
a volta do confronto contra o

Avaí. Nesta quarta-feira, o time
carioca dominou o Avaí, venceu
por 2xO, na Ressacada, e avançou
à final da Copa do Brasil, contra
o Coritiba.

Já aos três minutos de jogo,
Felipe cruzou na área em falta

pelo lado direito e Revson, de
costas, cabeceou para dentro
do próprio gol. Em contra

ataque aos 34, Alecsandro lan

çou rasteiro para Diego Souza
dentro da área e o meio cam

pista deu um toque sutil por
cima do goleiro, complicando
a vida dos donos da casa, que
precisariam de três gols para
seguirem vivos no torneio.

Com o resultado, o Vasco

avança à final da Copa do Brasil
pela segunda vez na sua histó
ria. A última vez em que dispu
tou a taça do torneio nacional,
em 2006, perdeu a grande de

.

cisão para o arquirrival Fla
mengo. O sorteio que define
o mando de campo na gran
de decisão da Copa do Brasil
acontece hoje. Os' dois jogos
da final acontecem no dia 10 e
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Após depoimento,
caso tem reviravolta
Mulher afirmou que ex-marido foimentor da farsa

Em seu depoimento
ontem na Delegacia da
Mulher, Santalina Borges
Meurer, 64 anos afirmou
que foi chantageada
pelo ex-marido.

idosa, que usou o nome

da irmã morta durante
35 anos, conversou du
rante duas horas com o

delegado Marco Aurélio Marcuc

ci, acompanhada do advogado
de defesa, 'Valmir Kellner. A dona
de-casa contou que foi coagida
por Agenor de Souza a fazer do
cumentos falsos para que os dois

pudessem se casar, uma vez que
ela já era casada com Jacob Ber-

nardo Meurer. "A Santalina teve

uma filha chamada Dilma, fruto
de um relacionamento com um

antigo namorado. Segundo ela,
Agenor espancava e estuprava a

, menina desde que ela tinha sete

anos de idade e toda vez que San
talina ameaçava contar o crime
sexual para a polícia, ele a chanta

geava dizendo que contaria sobre
sua falsa identidade. Como ela é
umamulher simples e com pouca
instrução, tinhamedo de parar na
cadeia e se calou todos estes anos",
relatou Marcucci. De acordo com

ele, a filha mais velha do casal, Si
lnéia, de 34 anos, idade próxima
a de Dilma, tinha conhecimento
dos abusos do pai contra a irmã.

'Agora entendo a aversão que as

duas filhas, a Silnéía e a Sirlene,

têm pelo pai", declarou o delega
do. Dilma faleceu aos 17 anos em

função de um câncer e deixou um

filho, que hoje tem 22 anos.

Agenor e Santalina estão se

parados há quase 15 anos e o rela
cionamento entre eles não é bom.
"Meu pai mora em Schroeder e os

dois discutem muito", disse Sirlene,
filha do meio, enquanto aguardava
amãe na delegacia. De acordo com
Marcucci, a mulher chorou muito

durante o depoimento e afirmou ter
"tirado um peso das costas". Santali
naé-natural de Lages,mas resideem
Iaraguá do Sul hávários anos.Atual
mente elamora com uma das filhas'
no bairro Jaraguá Esquerdo.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS MARCELE GOUCHE

Santalina foi à delegacia acompanhada do advogado Valmir Kellner. Ela não quis falar com a imprensa

SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CONSTATOU QUE DIGITAIS ERAM DE OUTRA PESSOA

Furto levou à descoberta
A falsa identidade usada por

Santalina, que assumiu o nome da
irmã Neli Ferreira Borges, foi des
coberta em fevereiro deste ano,

quando ela teve seus documentos
furtados pelo próprio neto, que é

dependente químico, e foi ao Setor
de Identificação para providenciar

novo documento. No Instituto Ge
ral de Perícias, foi constatado que
as digitais coletadas eram de outra

pessoa e um inquérito foi aberto

para apurar o caso.
Desde 1977, com o falecimen

to de seuprimeiromarido, Santali
na utiliza seus documentos verda-

deiros, como viúva, para receber o
benefício do INSS. De acordo com
o delegado, ela se casou com o

primeiro marido, Jacob Bernardo
Meurer em 1971 e, em 1976, um
ano antes dele morrer, se casou

com Agenor de Souza, que seria
, 'seu amante já há alguns anos.
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Irmã de Santalina faleceu
com dez anos de idade

Neli Ferreira Borges, irmã de
Santalina Borges Meurer, faleceu
em 1959, com apenas dez anos

de idade.A família residia na área
rural de Lages e a menina foi se

pultada no sítio onde eles mora
vam. O atestado de óbito nunca

chegou a ser feito.
De acordo Sirlene, filha do

meio de Santalina, ela e os ir
mãos nunca desconfiaram de
nada. '� gente até achava estra

nho o fato da nossa mãe receber
, dinheiro do INSS, não entendía-

mos de onde vinha aquela pen
são, mas o tempo passou e tudo
ficou por isso mesmo. Para nós
toda está história foi uma grande
surpresa", 'declarou, afirmando
ainda que ela e os irmãos nun

ca souberam que a mãe já havia
sido casada, antes de casar com

o pai delas.
A linha de defesa do advogado

será de que Santalina foi coagida
por Agenor a fazer documentos
falsos e depois chantageada por
ele e obrigada amanter a farsa.

'�.

Na saída do depoimento, idosa foi acompanhada pela filha Sirlene

Idosa responderá por três
crimes, segundo delegado

Marcucci informou que não

vai pedir qualquer tipo de prisão
para Santalina e que ela respon
derá por seus atos em liberdade.
Ela foi indiciada pelos crimes de

bigamia, falsidade ideológica e

por registrar como seu o filho de
outra pessoa.

JáAgenor será indiciado como
co-autor em alguns dos crimes.
"Ele será chamado novamente a

depor, mas dificilmente responde
rá pelo crime de estupro, porque
a vítima já é falecida e não temos

como comprovar a acusação", dis
se o delegado. Para Marcucci, o

depoimento de Santalina foi fun
damental para esclarecer o caso.

"O quebra-cabeças se encaixou

perfeitamente", afirmou.
O neto que Santalina regis

trou como sendo seu filho atu

almente está internado em uma

clínica de tratamento de depen
dentes químicos, em Blumenau.

Perguntada se o filho poderia
ser de Agenor, já que a jovem era

estuprada por ele desde crian

ça' ela disse acreditar que não.

"Minha mãe contou que o filho
dever ser filho de um namorado
da Dilma, porque eles são até pa
recidos fisicamente", comentou
Sirlene. Marcucci afirma que pe
dirá exame de DNA para confir
mar a paternidade do jovem.

GUARAMIRIM

Dois acidentes de trabalho
Os Bombeiros Voluntários de

Guaramirim atenderam ontem

duas ocorrências de trabalho no

município. Umamulher de 29 anos
caiu de uma altura de cerca de três
metros enquanto realizava uma

tarefa na empresa em que traba

lha, na rua 28 deAgosto, no Centro.
Pouco depois, um adolescente de 16

anos prendeu apernadireitano ele
vador da empresa onde é funcioná-

rio, na rua Ernesto Pizetta, também
no Centro da cidade.

Os dois foram encaminhados

pelos bombeiros ao Hospital Santo
Antônio e liberados após 'receber
atendimento. O chefe de equipe dos
Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul,AdrianoPoglia, ressaltaque a
falta de atenção e de equipamentos
de segurança são as principais cau
sas de acidentes no trabalho.
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Cápsula de óleo de coco
A Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias,
tira a fome, regula o intestino e éÜuda a secar alguns quilinhos.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Faça ..nos uma visita e conheça estas e outras fórmulas que auxiliam na perda de peso. Dermatológicas. Fitoterápicos

o óleo do coco é considerado auxiliar no
emagrecimento quando incluído no cardápio diário. É
rico em substâncias antioxidantes e apresenta
propriedades funcíonaís, conferindo diversos benefícios
à saúde.
O óleo de coco pode auxiliar no emagrecimento devido
ao seu efeito termogênico, que aumenta o gasto
energético do organismo. Ele controla a compulsão por
carboidratos, pois proporciona uma sensação de
saciedade e não estimula a liberação de insulina. Dessa
forma, diminui a compulsão por doces.
Além de ajudar no emagrecimento o coco tem alto

poder antioxidante que colabora na diminuição da

produção de radicais livres, graças à ação da vitamina
E. Melhora o sistema imunológico. Previne e age no

combate a bactérias e fungos. Conseqüentemente,
facilita a absorção dos nutrientes, aumentando todas as

defesas do organismo.
Ele ajuda a reduzir o 'colesterol ruim (LDL) e promove a

elevação do bom (HDL), contribuindo assim para a

prevenção e o tratamento das doenças
.

I
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100% Nota Fiscal

cardiovasculares.
A gordura apresenta grande concentração de ácido
láurico, o mesmo presente no leite materno.
Ele ajuda a regular a função intestinal, tanto nos casos

de prisão de ventre como nos de diarréias. E ainda'
protege a flora.
Benefícios do óleo de coco:
• Auxilia no aumento dos níveis de energia e redução de
gordura abdominal.
• Pode ajudar na prevenção da obesidade.
• Pode aumentar a capacidade ..

antioxidante geral do organismo. +-\�181t,.
• Pode reduzir os níveis de � O
colesterol e de triglicerídeos.
• Pode auxiliar na redução
do envelhecimento cutâneo.

Promoções válidas até 25/05/2011.Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEíCULOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM.
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000
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