
Mais vozpara
a cultura

,

Paulo 'David da Silva,
o Paulico, eVinicius Erttal
assinam à. coluna Cabana

Cult, que circula no
O Correio do Povo a partir
dapróxima sexta-feira, 3.
Espaço vai divulgar as
atividades artísticas
locais de forma

dinâmica e interativa.

Página15

OCPConstruir
&Reformar

,-

o USO da palavra no
cotídíano da política
Discurso revela personalidade e estilo dos representantes,

mas dom da oratória é característica de poucos.
Página 6

CRIANÇA PRECISA BRINCAR
--�.._-

MARCELE GOUCHE

Moradores reclamam da falta de manutenção das áreas de lazer nas regiões mais afastadas do centro
da cidade. No bairro Tifa Martins (foto), durante o dla as crianças brincam livremente, mas ao

entardecer, local vira ponto de encontro para jovens que bebem e fumam. Página 9

Prefeitura pretende investir
RS 300 mil em melhorias.

Dez espaços devem ser inaugurados
até o fim deste ano.

®��
Facilidade de criar

novos projetos de acordo
com a necessidade é a

grande vantagem dos
móveis planejados.

Ex-marido dá sua
versão sobre a farsa
Em entrevista exclusiva ao

OCPI Agenor de Souza, 55
anos, negou as acusações feitas
por Santalina Borges Meurerl
que usou nome da irmã falecida
durante 35 anos. Caso est-á

.

sendo investigado pela Polícia
Civil. Página 19

Dnit promete
tançarhoje
edital da
BR-280.

Página7
PATRICIA
MOMES

blush.
A revista da mulher inteligente!

Agora, vacina será
só para os pequenos
Campanha Municipal de
Vacinação começa na próxima
sequnda-felra, 30. Expectativa
é que cerca de 5/5 mil crianças
maiores de dois anos e menores
de cinco anos recebam a dose
nos postos de saúde. Página 10

,;
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRASÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
CristIano MahfUdWatzlCo,

estudante de DireitoRomeoPiazera VidorDanich, RaphaelRocha Lopes,
Júnior, advogado sociólogo presidente da OAB

o Simples Nacional e as propostas de alteração
Projeto de Lei Complementar 591/2010 que
está em discussão no Congresso Nacional des
de 2010 deveria ter sido votado em dezembro

.......do mesmo ano. No entanto, ele foi tirado da

pauta de votação com o argumento de que seria vota
do no primeiro semestre de 2011 e entraria em vigor
ainda este ano.

O projeto realmente está em discussão, inclusive
através de audiências públicas, porém, não entra

rá em vigor em 2011 e transfere para 2012 seu início
nos aspectos mais importantes. Por exemplo, a mu
dança do faturamento anual de R$ 2.400.000 para R$
3.�00.000, as tabelas com os percentu
ais para definição das alíquotas, as no
vas atividades que podem optar, entre
outras situações.

A não aprovação em 2010 fez com

que muitas empresas fossem exclu
ídas desta sistemática para 2011, al

gumas pelo faturamento, outras por
pendências de tributos, e muitas que
permaneceram foram extremamente

prejudicas pelo fato de não ter sido
eliminada a substituição tributária das empresas do

Simples Nacional.
.. Reconhecemos que o projeto vem corrigir dis

torções que tem prejudicado as empresas optantes
ou que gostariam de optar pelo Simples Nacional,
porém entendemos que poderia avançar em outros

aspectos. Vejamos alguns aspectos, entre outros, que
o projeto está alterando e o que poderia avançai.

a) O projeto através do seu artigo 2° acrescenta na
Lei do Simples que os valores expressos em moeda
nesta Lei serão reajustados anualmente, a partir. de
2012, com base no INPC. Isto quer dizer, por exem
plo, que o faturamento para optar pelo Simples que
hoje está em R$ 2.400.000 o seu limite, anualmente
será atualizado entre os valores que �onstam na Lei.

b) Altera o faturamento limite para que as em

presas possam optar pelo Simples Nacional de R$
2.400.000 para R$ 3.600.000.

c) As empresas do Simples Nacional não estarão

sujeitas ao regime de Substituição Tributária ou ao

regime de antecipação de imposto, esta mudança é
essencial para que estas empresas tenham novamen

te benefício em permanecer no Simples Nacional .
d) Nas aquisições em outros Estados não haverá

o recolhimento do ICMS relativo à diferença entre a

alíquota interna e a interestadual. .

. e) Algumas atividades, como por exemplo, acade
mias de dança, de atividade física, serviços de fisio

terapia entre outras, que pagavam o Simples através
do anexo V, que é uma tabela com percentuais mais
altos, estarão a partir damudança recolhendo o Sim

ples através do anexo III.
f) Criaum parcelamento especial

para estas empresas em relação ao Sim
ples em atraso.Atualmente quando uma
empresa está no Simples e tem pendên
cias de tributos será excluída desta siste
mática se não pagar em 30 dias após ser
notificada. Muitas empresas em 2011

não permaneceram ou optaram pelo
Simples por ter pendências. Estas em

presas já estão em dificuldade e ainda
não permanecem no Simples, o que causamais prejuí
zo, pois saindo do Simples pagarãomais impostos.

g) Os empreendedores individuais que tinham
sua receita anual com olímite de R$ 36.000 passa
para R$ 48.000.

Percebe-se que o projeto corrige várias situações
que estão prejudicando as empresas optantes pelo
Simples Nacional. Porém, poderia avançar ainda na

questão do crédito de ICMS na sua totalidade para
as empresas que compram das empresas do Simples
Nacional. Esta: situação faz com quemuitas empresas
não comprem das empresas do Simples por não gerar
o crédito de ICMS. O que justifica esta transferência
de crédito é o fato das empresas o.ptantes pelo Sim

ples pagarem no preço dos produtos que compram o

ICMS e não se creditam deste valor.
De qualquer forma, a sociedade espera que este

projeto seja aprovado o quanto antes e que entre em

vigor no segundo semestre de 2011.

"
A sociedade espera
que este projeto seja
aprovado o quanto
antes e que entre em

vigor no segundo
semestre de 2011.

"�o

SERVIÇO_
FGTS

Caixa abrirá
agência sábado
A Caixa Econômica Federal co

munica que estará novamente com
a agência da rua Gumercindo da

Silva, no Centro de Jaraguá do Sul,
aberta neste sábado, dia 28 demaio,
das 8h às 14h, para pagamento e

consulta de FGTS (Fundo deGaran
tia do Tempo de Serviço) referente
às enchentes do começo do ano. A'

Caixa comunica também que não

haverá limitação de senhas neste

dia. Outras informações pelo telefo
ne (47) 3372-6300.

GtUJNÃPUA

Feüoadada
Arsepum dia 28
AArsepum promove no sábado,

dia28, das llh às 14h, a P Feijoada
daArsepum. O valor do cartão é R$
15 e pode ser adquirido com os se

guintes servidores: Agostinho (RH),
ramal 8086, Clades (RH), ramal

8090, Janete (Saúde), ramal 8406,
Cezar (Social), ramal 8094, Bárbara
(Educação), ramal 8122, SandraMa
ria Anacleto (Planejmnento), ramal
8026, Karíne (PME), telefone 3370-

9797 e na secretaria da Arsepum, .

telefone 3371-3232.

S ND Uf'

Oscar Filho estará
domingo em'Jaraguá

Apontado como um dos prin
cipais protagonistas da nova

geração do humor brasileiro, o

repórter do CQC da Rede Bandei
rantes Oscar Filho vai estar em

Iaraguá do Sul no dia 29 de maio.
Ele apresenta o stand up comedy
"Putz grill", às 19h30, no Centro
Cultural da Scar. Ingressos a R$
60 (inteira) e R$ 30 (meia) po
dem ser adquiridos na secretaria
do Centro Cultural. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477.

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson LuizPereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br
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COMUNICADO AO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

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

A Direção

IMAGEM DO DIA

A
1 oa edição do projeto Preservar é Amar, desenvolvido pela empresa Lunelli e
secretaria de Educação de Corupá, foi lançada essa semana. A novidade deste
ano é a ampliação do projeto para o município de Schroeder e a proposta de .

uma mudança de atitude real, incentivando os participantes a reverem suas relações
com o meio onde vivem, adotando comportamentos sustentáveis.

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

* telefone (* não serão publicados).

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

.. AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 88/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
·.MODALlDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERViÇO DE ADEQUA

çÃO DE POÇO DE DESCARGAS DE LODO PROVENIENTE DE ESTAÇÃO DE TRATA

MENTO DE ESGOTO.
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/05/2011 das 8:00 h às 11:30 e das 13:00

às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 14/06/2011 14:00 horas

-,

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

no Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

lsalr Maser - Diretor Presidente

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

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

xo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 89/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE COLE

TA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSiÇÃO FINAL DE RESíDUOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/05/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 15/06/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE '

JARAGUÁ DO SUL - SC
\ AylSO DE LICITAÇÃO

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

xo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 90/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETO'
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/05/2011, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
• DATA DA ABERTURA: 16/06/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente
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EDITORIALCHARGE

AéOAA. MI�HA
O�TdRIA.
VA\ f=ICAR

POI,ITICAMEf\l1e.
CORRETA! C'arga tributária

Estudo
realizado pelo IBPT (Instituto

Brasileiro de Planejamento Tributário)
mostra que a cada ano os tributos estão

comprometendo ainda mais o salário
dos trabalhadores. Em 2011,
40,82% dos ganhos serão
destinados ao pagamento de
tributos. Em 2003, quando o

diagnóstico começou a ser

feito, na média, o percentu
al era de 36,98%. Neste ano,
o brasileiro vai trabalhar 149
dias - ou seja, até amanhã, 29
de maio - só para quitar os 'impostos.

É justamente para alertar sobre o preso dos

impostos que o Núcleo de Jovens Empreendedo
res da Acijs (Associação Empresarial de Iaraguã
do Sul) decidiu promover uma ação neste sába
do. Um dos postos de combustíveis da cidade
vai vender gasolina a R$ 1,70 o litro, sendo que o

preço normal, com Jmpostos, é de R$ 2,88. Além
disso, os integrantes do núcleo distribuirão ma

terial informativo sobre quanto os tributos re

presentam no preço final dos produtos.
Uma das soluções para esse

problema, que afeta toda a so

ciedade.. é criar uma forma in

teligente de gastar o que é arre
cadado. A busca descontrolada
de recursos por meio da arreca

dação onera os produtos, gera
um sistema tributário complexo
e não contribui em nada para a

distribuição de renda. O resultado é uma socieda
de descontente em relação aos seus governantes e,

principalmente, uma fuga dos empresários e cída-
.

dãos para a informalidade tributária.
O preso dos tributos pagos só será atenuado

quando o retorno do que pagamos se traduzir
emmelhor educação, saúde e segurança.

DO LEITOR

Qual O futuro que que'remos?
eles têm o poder de representar
toda a população-de um Estado é

porque, lá atrás, tiveram um pro
fessor que os ajudou a se prepa
rar- para essa responsabilidade.
A classe está unida e disposta a

lutar pela valorização da profis
são, com salários e condições de
trabalho mais dignas.

Alguém já lhe perguntou
como era seu uniforme na pri
meira série? Mas como era teu

professor(a), com certeza sim.
Uniforme é propaganda e des
necessária. Calça ou saia jeans
e uma camisa branca resolvem
o problema. Cada família faz
a troca entre irmãos, primos e

amigos. Mas todos precisam de

professores tranquilos, bem pre- .

parados e muito bem pagos. Isto
sim deixa boas marcar-para o fu
turo das crianças, das comunida
des, das cidades e do país.

Agora pensem qual seria o

resultado numa pesquisa entre

crianças e pré-adolescentes so

bre o' uso deste uniforme verde

vergonha, unindo ainda o es

tresse da direção em obrigá-los
a usar para entrar na escola. Este
uniforme é propaganda. - e de
mau gosto.

Precisamos e pedimos apoio
e da compreensão de toda a co

munidade neste momento.

�"uando olhamos para o

futuro, que tipo de socie
dade podemos enxergar?

...� Quais são os seus valores?
A resposta depende do presente
que construímos hoje de educa-

ção em vigor.
Em 2008, 0 governo federal

instituiu a Lei do Piso Salarial
dos professores' para de todos
os estados e municípios, a Lei
11.738/08. No dia 6 de abril deste
ano, o Supremo Tribunal Federal
julgou constitucional o dispositi
vo da Lei do Piso onde nenhum

professor com carga horária de
40 horas semanais poderia re

ceber piso salarial abaixo' de R$
1.187,97, o problema é que o pro
fessor em início de carreira pos
sui um salário base de R$ 609,46,
enquanto o professor 'com li
cenciatura (com curso superior)
recebe como base. R$ 778,01. O

governo tenta jogar a comuni
dade contra os professores que
estão apenas lutando pelo que
determina uma lei, agora eles se

dizem preocupados com quatro
ou cinco dias de aulas paradas,
mas 'e no início do ano em que
os alunos ficaram sem aulas de

matemática, educação física, por
exemplo, durante um mês intei
ro por não contratarem professo
res? A luta para o reconhecimen
to dos professores não é de hoje.
Já pararam para pensar? Hoje se

DO LEITOR

Guaramirim, seu povo e sua política

Estive
lendo dias destes, uma mensagem

que me chamou a atenção, porque na

verdade mexeu bastante comigo. Porque
às vezes (e eu assumo inteiramente a ca

rapuça) pensamos mais nas mudanças nacio

nais, no Brasil que queremos ter e esquecemos
que nossa qualidade de vida começa, na verda

de, na cidade em que vivemos.
Eu não vejo como a nossa so

ciedade possa, neste momento,
influenciar diretamente os go
vernos estaduais ou o governo
federal. No governo municipal,
no entanto, já está na hora de
tomarmos consciência de que
temos que participar da vida pú
blica de nossa cidade.

Em Guaramírim, desses qua
se 35 mil munícipes, quantos
não têm a solução para os pro-

_

blemas que eles próprios sofrem
.

no dia a dia? Um ideal para um

país melhor pode bem começar
com

I
um ideal para uma cidade.

melhor. Um dia desses, vi uma
reportagem, não lembro em qual
município, onde os cidadãos for
maram uma espécie de comitê, que fiscalizava
e exigia explicações de cada centavo gasto pela
Prefeitura. Talvez se em cada cidade um comitê
semelhante fosse montado, com pessoas sérias,
que colocassem a honestidade, a transparência,
acima de paixões partidárias, e começassem a

denunciar,
.

pressionar, exigir, talvez as coisas
mudasse para melhor. ,

Mas, saberíamos. por onde começar? Cama
ter acesso ao orçamento, aos gastos, às notas fis
cais, aos compradores, os gestores? Acredito que

falamos sobre o óbvio que custamos a enxergar!
Cidades mal administradas continuam se endi
vidando, fazendo maus negócios, gastando mais
do que arrecadam e, geralmente, fica tudo por
ISSO mesmo.

Não é preciso comprar briga com ninguém
para as mudanças acontecerem. Desde que a

motivação a nos guiar seja a in

dignação, devemos cobrar nos
sos legisladores municipais di-

.

retamente via telefone, e-mail
ou conversa na Câmara, pois de
uma forma geral os vereadores
são receptivos aos reclamos da

população e devem ser! São nos
sos representantes, trabalham

para nós e por nós!
Temos que aprender a cobrar

e para· isso devemos primeiro
nos informar. Por exemplo, so

bre a saúde domunicípio: de que
adianta reclamar genericamente
que faltam médicos e remédios?

Ora, não existe uma verba anu

al justamente para cobrir esses

gastos? Se está faltando, temos
que descobrir porque o dinheiro

não está dando. Como? Saber de quanto é esta

verba e quais são os gastos na área. Simples.
A Câmara ou a Prefeitura não fornece? Pois

então a primeira cobrança dos munícipes deve
ser a transparência nas contas públicas.

Acessem o site da Câmara e da Prefeitura de
suas cidades e boa leitura. Não tem as informa

ções? Bota a boca no trombone. Já é um começo.
Eles vão ter que nos apresentar as respostas!

"
Acessem o site
da Câmara e da
Prefeitura de suas
cidades e boa
leitura. Não tem
as informaç�es?
Bota a boca no
trombone. Já é
um começo, Eles
vão ter que nos

apresentar as
respostas!

"JoséAltair Venturi, professor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da ACREVI - AGÊNCIA DE CRÉDITO DO VALE
DO ITAPOCU, Valéria Junkes no uso de suas atribuições que
lhe confere o Estatuto, convoca através do presente edital to_.::
dos os seus associados para Assembléia Geral Extraordiná

ria, que realizar-se-a às 11 horas do dia 14 de junho, tendo
como local à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 776 sala v

01, centro, na cidade de Jaraguá do Sul - SC para delibera
rem sobre a seguinte ordem do dia:
1. ELEiÇÃO DOS MEMBRàs DO CONSELHO DE ADMINIS

TRAÇÃO E CONSELHO FISCAL;
Valério .Juo.k�$ :-. P.residente

I I .. I � � , ••

Jacson Lima, representante comercial

'.. � \ .

; r,.,. r ,l" .... , t , • I' • J •• r I I 1 • t r 1". f, ,. ;. t , ., J 1 ,. 1 , Í''' .,. .. (' I , • t -# t·. "�.f t '" • , ,. ,. f • f,. ., .. , .. '" ,. .......
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4 História

19
.

Lisboa recebe primeiro
voo transatlântico
No dia 27 demaio de 1919, o hidropla

no NC-4, da Curtiss Airplane and Motor

Company, pousa no porto de Lisboa após
19 dias de vôos, na primeira viagem de
avião atravessando o oceano atlântico. A
rota partiu de NovaYork no dia 8 de maio,
e uma divisão naval dos Estados Unidos
delineou o caminho.

Embora tenha sido o primeiro voo

transatlântico, o feito do NC-4 teve pouca
repercussão devido a viagem dos pilotos
ingleses JohnAlcock eArthurWithen Bro

wn, duas semanas depois; concluindo o

mesmo percurso sem paradas - a expedi
ção da Curtiss AMC teve de parar três ve

zes, uma naNova Escócia, Canadá, e duas
vezes emAçores.

Embora somente o NC-4 tenha chega
do ao seu destino, amissão envolvia quatro .

hidroplanos. No início da missão, o NC-2
foi desmantelado para reparos no NC-l, e
no dia 17 demaio, omal tempo levou as ae

ronaves NC-l e NC-3 a um pouso forçado
nomar, enquanto aNC-4 pousou na ilha de
Faial, emAçores.ANC-l afundou após uma
operação de reboquemaLsucedida.

Após a chegada em Lisboa, a tripu
lação do NC-4 se juntou aos tripulantes
dos outros dois aviões e partiram de trem

para Londres e Paris, enquanto o NC-4 foi
desmantelado e transportado de volta aos
EUA no porta-aviões USS Aroostock. O

aeroplano foi doado ao instituto Smithso

nian, e réplicas reduzidas do NC-4 foram
expostas pela entidade junto a outras ae

ronaves pioneiras - o original não cabia
em nenhum dos museus do instituto.

Hoje, o NC-4 está no museu nacional de

aviação, em Pensacola, Florida.

1979

Radiólogia
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Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

it
Lunender30anos

A infame lenda
do Doutor Fausto

Figura notável do folclore germânico, o

lendário doutor Fausto - do latim Faustus,
"Sortudo" - faz um acordo com o demônio

Mefistopheles em troca de conhecimento ili
mitado. Do século 16 em diante, a trama da

perdição de Fausto se tornou um tema co

mum para o teatro e a literatura, reinventada
várias vezes ao longo dos anos.

Nas primeiras versões o doutor era mo
vido por uma rejeição do conhecimento re

ligioso e uma obsessão com a sabedoria dos
homens. No séculoXVIII, Goethe reinventa o

personagem corria um intelectual que busca
mais do que "meramente a sabedoria terre

na", em busca do "zênite da felicidade".
O adjetivo "faustíano', pouco utilizado em

português, representa um acordo ou ação em

que, em nome da ambição ou do prazer, se sa
crifica a integridademoral- a tramajá foiusada
como metáfora para a submissão ao nazismo
e para o vício em drogas. Entre os autores que
adaptaram a lenda o português Fernando Pes
soa optoupor narrar pela visão do doutor.

DIVULGAÇÃO

A lenda do Doutor Fausto inspirou muito do teatro, da literatura e do cinema,
especialmente nos países germânicos, assim como vários "clichês" da ficção

PELO MUNDO

1812

Bolívia
Durante a guerra de independên

cia boliviana, iniciada em 1809, mu
lheres da cidade de Cochabamba jun
tam-se ao conflito no dia 27 de maio
de Í812, tomando armas para comba
ter o exército espanhol, na batalha de
La Coronilla. O conflito revolucionário
na Bolívia chegou ao seu fim em 1825,
após 14 anos de guerrilha.

1

Desastre de trem
1999

Kosovo
Um trem de carga e um de passageiros"-

colidem frontalmente próximo a estação
de Dahlerau, naAlemanha Ocidental, ma
tando 46 pessoas. O maior acidente ferro
viário da Alemanha Ocidental, as causas

da tragédia de Dahlerau não foram total
mente esclarecidas, mas o caso levou a

sérias revisões nos procedimentos ferrovi
ários, e a reposição de vários trens antigos.

O tribunal internacional de crimes de

guerra, em Haia, na Holanda, indicia o

presidente da IugosláviaSlobondanMilo
sevic e quatro outras pessoas por crimes
de guerra e contra a humanidade devido
ao massacre étnico na província do Koso
vo. Milícias sérvias, com apoio do gover
no.mantiveram entre 1996 e 1998 grupos
de extermínio contra a etnia albanesa.

Na edição de 26 de maio de 1979, o jornal O Correio do
Povo- noticiava que o superintendente da Fundação
Hospitalar de Santa Catarina, Enio Pereira, estava de

viagem para o primeiro Congresso Internacional de
Radiologia Intervencionista, representando o Brasil
entre as maiores autoridades mundiais de radiologia.

Garrafa de Klein
Proposta pelo matemático alemão Felix Klein em 1882,
a "Garrafa de Klein" é uma superfície não direcional
tridimensional- um objeto cujo interior e exterior são
um único continuo; Embora Klein tenha apresentado o

conceito como algo puramente teórico, modelos reais
da garrafa foram feitos em 1995, pelo escultor inglês
Alan Bennet.
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Ações em busca demais adesão
Panfletagens e visitas nas escolas estão entre as iniciativas realizadas pela categoria na região

MARCELE GOUCH E

A greve dos professores "Depois da proposta do governo, �

do Estado chega ao sétlmo
muitos professores decidiram par- 1,(Sb<JI'otb,ri()

'I'. "
... '"

ticipar da paralisação. Eles fizeram f��,1
dia e dá sinais de que vai isso para dividir a categoria, mas
continuar. acabou unindo aindamais", diz Fer-

nando. A principal revolta da cate

goria é com o plano de carreira, que
seria prejudicado. "Professor com

magistério vai ganhar quase como
.

se tivesse doutorado", lamenta.
A proposta apresentada pelo

governo do Estado, que inclui os '

abonos, prevê um nivelamento no

salário dos professores e separa por
12 níveis. No primeiro-por exemplo,
o profissional começa a carreira re
cebendo o salário base de R$ 1.187

e permanece assim, sem alteração'
no decorrer dos anos. O mesmo se

repete até o nível sete, com o mes-
-�

mo valor, quemuda no oitavo nível,
quando o professor terá a chance de
receber o salário base de R$ 1.200, .

mais os abonos. Já a proposta do

MEC, que é exigida pelos professo
res, propõe uma evolução confor
me a formação, do magistério, que
começa recebendo R$ 1.187, até o

pós-graduado, que inicia com salá
rio de R$ 2.908.
• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br Praça .Ângelo Piazera é um dos locais utilizados pelos professores para se manifestar contra o governo

Presença é estar lado a lado
para acelerar suas conquistas.

o Vale do Itapocu, a mo

vimentação inclui visitas
diárias nas escolas de toda
a região. Ontem, às 17h30,

os professores se reuniram em uma

assembleia no Sindicato do Ves

tuário, com o objetivo de definir
as próximas ações e organizar o co
mando de greve. Namanhã de hoje,
às IOh, em Schroeder, os grevistas
realizarão uma manifestação na

frente da Prefeitura. Para segunda
feira, estámarcado outro protesto,
na praça central de Corupá.

Em Jaraguá do Sul, ontem, os
professores continuaram com a

panfletagem na Praça Angelo Pia
zera. Organizados com barracas e

faixas, os manifestantes abordavam
os pedestres e entregavam panfle
to contendo uma carta aberta na

qual explicam as reivindicações.
De acordo com o professor Fer
nando Luis Pereira, que faz parte
do comando de greve, a adesão dos
educadores aumenta a cada dia.

Ó
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ÁllSE DO DISCURSO

Aoratória no cotidiano do poder
Ao contrário do imaginário popular, o dom da palavra não é regra básica na política
JARAGUÁ DO SUL

É no discurso que se

exerce e mora o Símbolo
do poder dos políticos, de
modo a revelar logo de cara
o estilo dos representantes
eleitos pelo ,povo.

I'

Na
política, a oratória é o

principal instrumento do

parlamentar como - prá
tica de aproximação dos

eleitores, além da possibilidade de
construir uma boa imagem com o

uso adequado das palavras. Este
método tão poderoso faz circu
lar no imaginário comum a ideia
de políticos bem preparados e

dotados de um dom natural ao

pronunciarem a defesa de suas

propostas durante as plenárias
no Legislativo, por exemplo. Po
rém, na realidade o exercício não
é bem assim: basta a população
conferir as sessões legislativas das
Câmaras de todo país.

Em Jaraguá do Sul, os próprios
parlamentares afirmam que os

seus discursos são improvisados
na maioria das vezes. A improvi
sação sempre foi uma das marcas
do ex-presidente Lula, aliás. No
caso do peemedebista Jaime Ne

gherbon, presidente da Câmara,
a oratória não costuma ser prepa
rada antes da discussão dos proje
tos. Mas, ele .garante que estuda as

propostas de lei inclusas na Casa.

"Faço-tudo no improviso, falo tudo
o que penso, sou assim", enfatizou.
"O povo me elegeu vereador para
falar o que eu bem entendo", con
cluiu com seu jeito simples que o

fez conquistar apelo popular.
Suplente de vereador, o pe

emedebista Ederaldo Colle as

sumiu pela primeira vez uma

cadeira na Casa de Leis no início
deste mês no lugar do parlamen
tar Lorival Demathê (PMDB),
que está licença durante 30 dias.I

J
I
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Colle conta que a inexperiência
como representante político difi
culta na hora de discursar. "Não
tenho o dom da palavra", assu

me. Ele afirma que amaioria dos

projetos é comentada conforme
a polêmica do tema pautado na

sessão. "A única vez que me pre
parei foi para discursar no dia da
minha posse", revela.

A assessora de imprensa da
Câmara de Iaraguá do Sul, Caro
lina Tomaselli, observa que os

discursos trazem as caracterís
ticas da formação profissional e
da ideologia de cada vereador.
"A maneira de se expressar de
cada vereador tem relação com

o ambiente que o político vive
e atua na sociedade", avalia. Ela
também destaca que a oratória

adequada possibilita ao parla
mentar o melhoramento da sua

imagem perante os seus eleitores.
Líder de governo Câma

ra' Adernar Possamai (DEM) é
dono de uma retórica afinada.
E o aprimoramento da fala ele
busca em leituras de jornais e

revistas sobre os assuntos atuais.
Ele garante que lê com antece

dência todos os projetos de leis
que tramitam na Casa para cons
truir seu' discurso. "O que con

tribuiu bastante para o aper
feiçoamento da minha oratória
foi minha atividade como pro
fessor universitário durante 16
anos. A minha experiência no

meio político também me ajuda
para defender as propostas na

Câmara", destaca.
A vereadora Natália Lucia

Petry (PSB) é outro exemplo de

engajamento ao usar a principal
ferramenta de seu ofício. Além da

.

experiência como líder política
na comunidade, ela conta com a

formação de professora e busca o
uso correto da Língua Portugue
sa nos discursos.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.lir

giJm�tm.ootjtm
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FOTOS MARCELE GOUCHE

"
Faço tudo no

improviso, falo
tudo o que

penso. O povo
me elegeu

vereador para
falar o que-eu
bem entendo.

PRESIDENTE DA
CÂMARA DE JARAGUÁ,
JAIME NEGHERBON

"

"
A experiência
no meio político
também ajuda

na defesa
das minhas
propostas na
Câmara.

ADEMAR POSSAMAI
�

Presidente da Câmara, Jaime Negherbon, defende o improviso e a naturalidade

ASSESSOR DA AVEVI DEFENDE ESCOLA DEQUALIFICAÇÃO PARA VEREADORES

"OS políticos devem ter nocões
básicas·de como se expressar"

Na maioria das vezes, os dis
cursos políticos ficam longe de ser

transparentes e é preciso buscar
o entendimento nas entrelinhas
da mensagem. Por outro lado, há
retóricas pouco embasadas e que
não surtem o efeito desejado. Para'
acertar o método e o alvo, o asses

sor de imprensa daAvevi (Associa
ção das Câmaras e Vereadores do

Vale do Itapocu), Ilton Piran, de
fende a qualificação e a profissio
nalização dos vereadores.

Com a Escola de Vereadores
do Vale do Itapocu, Piran afirma

que será possível preparar os po
líticos para assumirem funções
públicas e também para que
eles tenham facilidade para se

comunicar. "É fundamental que

o vereador tenha o mínimo de
conhecimento do que irá falar na
tribuna.Os políticos também de
vem ter noções básicas de como

se expressar", enfatiza. A uni
dade de ensino legislativa deve
ser aberta no segundo semestre

deste ano, com o objetivo de pre
parar candidatos e aperfeiçoar
quem já está na vida política.

Adernar Possamaí procura estudar todos os
projetos de lei antes de discursar na Câmara Ederald�CoUe escreveu apenas seu discurso de posse
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Alesta
permanentemente no alvo de
disputas políticas?
À Câmara cabe questionar,
fiscalizar com afinco e de

preferênciafora do palanque,
mas também contribuir. Do
Executivo se cobra transparência
e responsabilidade com dinheiro
público. Mas infelizmente os

discursos se invertem conforme
os interesses do orador. Quem está
na oposição sempre aproveita a
oportunidade para falar da falta
de médicos, dafalta de creches, de
obras de infraestrutura. Como se

investir em cultura, lazer e esporte
fosse dispensável. Eao mesmo
tempo os defensores de hoje da
economiapúblicanão se importam
se o gasto vier ao encontro dos
seus interesses, como é o caso do
aumento do número de vereadores,
quepor um cálculo bem simplório
significaria um crescimento de

despesa demais deR$ 1 milhão

por ano. Pois, então, o município
pode gastar essa cifra para bancar
19 parlamentares, mas não deve
investirR$ 475mil em uma festa
que, se bem administrada, pode
gerar lucro e, sobretudo, valoriza
a cultura regional?

Nem começou ainda e a

Schützenfestjá é alvo de disputa
entre governo e oposição. De
um lado, a Prefeituraafirma
ter a intenção de corrigir uma
falha das edições passadas e ter
tranquilidade para organizar
o evento com antecedência.

Conseguindo assim baratear
custos e promover uma Schützen
melhor, revitalizada, com novo

fôlego, mas ao mesmo tempo
cumprindo o seu principal papel
que é de resgatar a tradição
germânica efestejar a cultura que
deu início ao desenvolvimento
do município. Uma festa capaz
defortalecer as Sociedades de
Tiro. Aliás, muitas das sociedades
estavam a um· passo de uma

grande crise no ano passado.
Antes disso, sentiram C? peso do

desprestígio em 2008 quando
o evento foi realizado na sede
da SociedadeAliança em um

espaço reduzido. Em 2009, a festa
voltou ao Parque de Eventos, mas
foi alvo de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito), e em 2010
só não foi cancelada devido à
insistência do governo. A quem
interessa que a Schützenfest esteja

Sem os 10%
'0 Procon de Iaraguá vai promover
uma campanha de fiscalização a

bares, restaurantes, lanchonetes
e danceterias. Tudo para reforçar
a ilegalidade no que diz respeito
à cobrança de taxa de serviço'
de 10%, de couvert artístico
e de consumação mínima.
De acordo com o Código de

.

Defesa do Consumidor, a .

cobrança é abusiva e ilegal. Os
estabelecimentos comerciais

que não estiverem agindo dentro
das normas serão autuados.

Legislar
o senador catarinense Casildo Maldaner (PMDB) cobrou na tribuna
do Senado uma posturamais ativa do Poder Legislativo. Para
ele, temas de grande importância para o país, como as reformas
política e' tributária, além da repactuação das dívidas de Estados
e municípios, estão passando em branco, porque o parlamento se

restringe hoje a encaminhar emendas ao Orçamento, homologar
medidas 'provisó�ias e ao trabalho nas comissões,

Aindanáo
O PR ainda não debateu
internamente a possibilidade de o

ex-prefeito Moacir Bertoldi entrar
na sigla e concorrer à Prefeitura
em 2012. O ato poderia significar
rompimento prematuro com o

governo que nomeou Dico Moser

para presidência do Samae em
fevereiro deste ano.

Depoimento
Os integrantes da CI (Comissão
de Inquérito), que investiga o
sumiço temporário de um ônibus,
esperam conseguir colher hoje à
tarde o depoimento do prefeito
Nilson Bylaardt. As três tentativas
anteriores foram frustradas. No

inquérito policial, Bylaardt foi
inocentado das acusações, que
recaíram exclusivamente sob o

ex-secretário de Desenvolvimento

Econômico, AdemirTank.
A decisão da presidente Dilma Rousseff (PT), pressionada pela Uma semana depois de uma
bancada evangélica, de suspender a distribuição do "kit.antí-

.

senhora ter levado um susto

homofobia", nas escolas de todo país foi elogiada ontem por Protesto ao quase cair em uma boca de

diversos parlamentares catarinenses. Ismael dos Santos atribuiu Além de convocar os estudantes da Católica de Santa Catarina lobo, a Prefeitura de Guaramirim
o recuo a uma vitória da sociedade. "Todos somos contra a para participar da sessão da Câmara no dia 9 de junho, quando os anuncioumedidas para evitar

homofobia, mas não se pode fazer da escola a ferramenta para vereadores devem decidir o número de cadeiras que o Legislativo que novos incidentes do gênero
direcionar a opção sexual dos nossos filhos", disse. Já o deputado comportará a partir de 2013, o presidente do DCE, Luís Fernando aconteçam. O trabalhode limpeza
Jean Kuhlmann (DEM) afirmou que o governo errou na dosagem. Almeida, também está organizando um ato de protesto pacífico e recuperação está sendo feito sob

"A distribuição do kit, em vez de ensinar o respeito entre as para o mesmo dia. O líder estudantil pretende reunirmanifestantes a coordenação da Secretaria de
pessoas, instigaria, através do exagero, o desrespeito. O governo em frente à sede do Legislativo a partir das 17h30. Um dos motes do Infraestrutura e já alcançou 100

exagerou na dose", ressaltou na tribuna da Assembleia. movimento é 'nem 15, nem 19, e sim qualidade'. ',',,;.,.,' f i.'••", '" • P.9,q,t?S�çlo mlJ!l!Gipjo,.
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RecuperaçãoKit anti-homolobia
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Universo TPM

Elijane Jung

8 Mulher

u n ive rsotpm@ocorreiodop-ovo.com.ti

Atenderbem ÉO SH'
Essa.corrida desenfreadapara comprar o presente perfeito para

o lave. Se a gente considerar toda aquela sondagem que precisa
mos fazer para descobrir o que nosso amorzinho quer ganhar de
presente, o prazo até o Dia dos Namorados fica bem apertado. Mas
tudo isso de descobrir o que vai agradar, até bater perna atrás do

presente prefeito e do melhor preço é rnuuuito flash! Assim como

a cara de cachorrinho alegre dele ao ganhar o presentinho...

guns colegas meus de pro
ssão já fizeram do assunto

um concurso. O tal do atendi
ento no comércio da região.

Fala sério! É de uma incompreensão
totalver umvendedor tratarmal, ou ser
completamente indiferente ao cliente.
Não são as vendas que incrementam o

salário desses profissionais?De boa, fui
muito bem ateridida pela promotora
do produto e já haviame decidido a le
var. Mas quando fui "transferida" para
o vendedor da loja, qual não foi minha
surpresa ao fazer uma indagação e re

ceber como resposta um frio "é assim

que é" e um dar de ombros... Definiti
vamente, paguei mais caro em outra

loja, mas valeum�tomais a pena.

É A TREVA!
Pessoas que chegam na gente, na maior intimidade, sem nunca

ter te visto na vida. Juro, eu "garro" um ódio disso! Pensa bem, você
escolhendo um requeijão no supermercado e aí chega uma pessoa
falando do preço do queijo e perguntando "Ei! Oi, amada. Você co

nhece essa marca?" E aí, não bastasse esse amadamuito mal vindo,
tem ainda essa história de consultaruma estranha sobreum produto.
Imagine eu, no corredor de produtos de higiene pessoal, perguntar a
umamulher o que ela acha do Tampax. .. Ah! Trevaaaa total!

BISCOITO
DA SORTE

Você só precisa
de coragem sábia.

DIVÃ COM TATIANA M. BAUMlE
ONDE TRABALHA E O QUE

FAZ: sou Assistente Social da
Clinica de Saúde da Polícia Mi
litar. EU SOU: lutadora, sobre
vivente... HOMENS SÃO: seres

acomodados MULHERES SÃO:
multifunções SE MEU RELACIO
NAMENTO FOSSE UM 'RITMO
SERIA: bolero DESÇO DO SALTO

QUANDO: vejo alguém maltra
tar animais e crianças PARA ME
·GANHAR BASTA: cuidar de mim
SE EU FOSSE CELEBRIDADE
SERIA: eu mesma ROUBARIA O
CLOSET DE: Gisele Bündchen e

Sarah Jessica Parker MEU CORA

ÇÃO BATE MAIS FORTE QUANDO: abraço minhas meninas de quatro
patas EUSOUÓTIMAEM: estratégias EUSOUPÉSSIMAEM:matemáti
caUMANOITE PERFEITA PEDE: vinho, música, companhia ou amigas,
festa ewhisky. UM CASALAPAIXONADO PRECISA: não precisa de nada
mais, só que o mundo gire. COM 50 REAIS EU: vou ao cinema COM 1

MILHÃO DEREAIS EU:mudo de cidade, de carro e façomeu doutorado.

Di'ca Amaléras
Quer ganhar uma super lingerie

para o Dia dos Namorados? Tem

promoção no blog amaleras.blogs
pot.com. Quem quiser participar
entra no blog, segue as regrinhas é
cruza o dedo. O prêmio é daBeauti
fulWoman e a ganhadora com. cer-

teza vai fazer um 12 de junho super
especial. Depois de preencher os

requisitos pra particípar da promo
ção, aproveita e dá uma olhadinha
'nos posts da semana: um montão
de dicas super legais sobre moda

para noivas. Não perde, viu?

,

• Hoje é comemorado Q

DiaMiíndial Qos'Meios de'
Ç"o;mun.icação.Veículos que
.infQrmalll, que entretém, que
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Comunidade quermais
espaço parabrincadeiras
Prefeitura pretende investir R$ 300 mil em melhorias durante este ano

JARAGUÁ DO SUL

Um campo de areia,
um parque, árvores e

bastante espaço. O cenário
é ideal para uma criança
que precisa brincar, se
desenvolver e se divertir.

Mas
locais como o des

crito acima são raros.

Apesar de a cidade
contar com 45 áreas

de lazer, a maioria delas possui
estrutura precária, e em alguns
casos falta manutenção. Tam
bém há bairros onde não há ne

nhuma área destinada às brinca
deiras das crianças. É o caso da
localidade de Ribeirão Cavalo.

De acordo com a presidente da
Associação de Moradores do bair

ro, Marlene da Silva Machado, há
mais de um ano a população da

região aguarda a implantação de
uma área de lazer. uÉ uma reivindi
cação nossa. Só na escola do bair
ro são cerca de 280 crianças. Então
é uma necessidade para eles, ter
um local adequado para brincar",
comenta. Segundo ela, o espaço
mais próximo fica no bairro Ne
reu Ramos, mas para se deslocar
até lá, as crianças precisam cruzar

uma rodovia federai, o que torna a

aventura bastante perigosa.
Outro caso de abandono ocor

re no bairro Tifa Martins. Uma
área de lazer, com campo de areia
e parquinho foi instalada no local,
mas permanece semmanutenção.
O terreno é tomado pelo lixo e está
sem iluminação. "Durante o dia é

tranquilo, um lugar bom para as

crianças brincarem. Mas à noite,
muitos adultos usam o espaço, se

juntam em turmas para beber e

fumar. O local é escuro e também
tem lixo", afirma a dona de casa Ian
dira da Cunha, de 70 anos. Pedro
André CorreiaNeto, de 26 anos, que
é vizinho da área de lazer, confirma
a situação. Ele costuma utilizar o

espaço para as brincadeiras com o

filho, FeliipeAndré Padilha Neto, de
apenas 4 anos. uÉ um espaço apro
priado para ele brincar. Tem balan

ço, lugar para ele jogar bola. Mas à
noite é perigoso, porque é muito

escuro", revela.

• Debora Volpi
deb�rai@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Área de lazer na TifaMartins está tomada por lixo. Também falta iluminação

r(�h t:fllllllJ In.:;�rn.. I""III.� U

Meta é entregar dez áreas em 2011.
O presidente da Fundação

Municipal de Esportes, Márcio

Feltrin, explica que as enxurradas

registradas no município, atrasa
ram as obras de construção e ma

nutenção das áreas de lazer. "Duas
obras de área de lazer começaram
no final do ano passado. Outras
três estão sendo construídas nos

bairros: Ilha da Figueira, Lotea
mento Rosa e Iaraguá Esquerdo.
Nossa meta é entregar dez áreas
até o fim do ano", garante Feltrin,
acrescentando ainda que a Prefei
tura deve investir em reformas das
áreas já existentes.

As ações de melhorias e im

plantações de novas áreas de lazer,
.

conforme Feltrin, devem gerar in
vestimentos de cerca de R$ 300mil
este ano. "Nossamaior dificuldade
é que em alguns bairros, a Prefei
tura não possui terreno. E existe
uma certa dificuldade em conse

guir terrenos em algumas áreas da
cidade. Os moradores podem co

laborar, fazendo parcerias com o

poder público", destaca. Na parce
ria, o morador que cede o terreno

para a implantação de uma área
de lazer fica isento do pagamento
de IPTU do imóvel em questão.

r\�ovo PIHOqq"J O

Área esportiva de R$ 2,2 milhões
Além do projeto de investir em

dez novas áreas de lazer neste ano,
a Prefeitura de Iaraguá do Sul deve
receber R$ 2,2milhões do governo
federal para a construção de uma
área de esporte, lazer e. cultura no
município. A obra será executada
naVila Lenzi, atendendo também

os bairros Nova Brasília e Francis
co de Paulo, com quadra coberta,
área verde, pista de skate, bicicle
tário, salas de inclusão digital, em
uma área de mais de 3 mil metros

quadrados. .Nesse local, postos
policiais serão implantados com

recursos federais.

"
É uma reivindicação nossa. Só
na escola do bairro são cerca
de 280 crianças. Então é uma
necessidade para eles, ter um
local adequado para brincar

IIII/Ull'fNE DA SUJ/A MACHADO,
PRESIDEN"rE DA ASSOCIAÇÃO DE

MORADORES DO BAIRRO RIBEIRÃO CAVALO

"

Ilha da Figueira também
reivindica um espaço

A Ilha da Figueira vive uma si

tuação semelhante. Apesar de ser

o bairro mais populoso do muni

cípio, commais de lOmil habitan

tes, a localidade conta com apenas
uma área de lazer em bom estado,
de acordo com o presidente daAs
sociação de Moradores do bairro,
Mauro de Paula. Segundo ele, há

mais de dois anos a comunidade
reivindica um novo espaço com

campo e parquinho, que deve ser

implantado em frente à empresa
Real Vidros. "Tem o terreno e os

materiais. Só falta a mão de obra
da Prefeitura, eles nos falaram que
a obra está atrasada por causa da

questão das chuvas", diz.

No Centro, espaço
ideal para brincar

Na Praça Ângelo Piazera, em
pleno Centro de Jaraguá do Sul,
um exemplo de espaço apropria
do para brincadeiras e passeios
em família. O local conta com

quadrade esportes, parque infan
til, bancos, e até mesa para jogos.
A estrutura recebe manutenção

periódica e reforma. "Já vim aqui
brincar com minha prima, é um
espaço bom. Gosto de jogar
bola. Queria que no meu bairro
tivesse um local assim", conta
Daniel Vinicius Hacke, 13 anos,

que vive na localidade de Ribei
rão Cavalo.

Daniel elogia estrutura da praça do Centro, mas lamenta
não possuir um local semelhante no bairro onde mora
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Passada a Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Gripe, uma nova

mobilização tem início em

Jaraguá do Sul ..

"��sta vez, a distribuição das
oses é promovida pela rede
unicipal, que tem como

...."meta proteger 5,5 mil crian
ças, maiores de dois anos e menores

de cinco anos. Os trabalhos iniciam
na próxima segunda-feira, dia 30,
sendo que o Dia 'D' será promovido
no dia 4. Todos os 15 postos de saúde
do município, que possuem salas de
vacina, estarão distribuindo a dose.

De acordo com o diretor de

Vigilância em Saúde Walter Cla
vera, as vacinas já foram adqui
ridas pela Prefeitura, o que gerou
investimentos ,na casa dos R$

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 27 de maio de 2011

EDUARDO MONTECINO

90 mil. "Encerramos a campa
nha nacional e atingimos nos

sa meta. Imunizamos 80,1% do

público-alvo, quando a meta era

80%. Mas Jaraguá tem este dife
rencial de ampliar a imunização,
também com a campanhamuni
cipal, que é voltada para as crian

ças. Este já é o sétimo ano da.
campanha municipal", destaca.

Ainda de acordo com Clavera,
o saldo de vacinas da campanha
anterior está disponível para a po
pulação somente na unidade Cen

tral, que fica na Rua Reinoldo Rau.
Podem buscar a imunização ainda
nos próximos dias: idosos, gestan
tes e crianças de seis meses a dois
anos e doentes crônicos. "Sobraram
vacinas, e o Ministério da Saúde
ainda não nos orientou em relação
á devolução. Então, este saldo ainda
vamos distribuir", explica.
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Dose para crianças de dois a cinco anos estarão disponíveis em 15 postos de saúde com sala de vacina

I

Agora, a vez é só das crianças
Inicia na próxima segunda-feira, dia 30, a CampanhaMunicipal deVacinação contra a Gripe

Moradores criticam falta de
clínico geral no posto de saúde
Os moradores do bairro Três

Rios doNorte estão indignados com
a falta de médico no posto de saúde
da localidade. De acordo com eles, a
situação persiste há quatro meses.

Somente enfermeiras e um pediatra
atendem no local.A ausência de um
clínico geral.faz com que a popula
ção tenha de se deslocarpara outros
bairros, em busca de consulta. "Se
a gente vai buscar atendimento em

outros bairros, não nos dão priori
dade. Cada posto de saúde prioriza
o atendimento do seu bairro", co
menta o metalúrgico, Arceni Mar
tins' 38 anos.

O presidente da Associação
de Moradores do bairro, João
Fiamoncini, confirma a situação,
e diz que o problema já foi leva
do à administração municipal.
"Fizemos um acordo com o se-

Fiamoncini diz
que problema
foi levado à

administração
municipal

"

� �

ATIVIDADES fISK,AS fORAM REAUllJq,DAS POR 45,4°/0 DA POPUlAÇAO

Jaraguá não atinge meta do Diado Desafio
Com 45,4% de participação

da população (quase 65 mil pes
soas), o resultado do Dia do De
safio em Jaraguá do Sul, realiza
do na quarta-feira, ficou abaixo
do esperado pela Fundação Mu

nicipal de Esportes, que previa o

envolvimento de 70% dos mora-

Novos medicamentos aca

bam de entrar para a lista de
itens encontrados nas unidades
do Programa Farmácia Popu
lar. São eles: losartana potássica
(contra .a hipertensão arterial),
loratadina (antialérgico), fluoxe
tina (antidepressivo),onazepan
(ansiolítico) e alendronato de só
dio (contra a osteoporose). Con
forme o Ministério da Saúde, dos
cinco medicamentos, apenas o

losartana potássica será distri-.
buído de forma gratuita. Em Ia
raguá do Sul, a rede própria do

Programa Farmácia Popular fun
ciona anexa à Unidade Sanitária
Central da Rua Reinoldo Rau, no
Centro. O telefone da Farmácia

Popular do Brasil é 47 3276 8942.

dores em atividades físicas.' de 50% almejado pela adminis- -

tração municipal. Os resultados
das cidades concorrentes - Vila de
-Alvarez contra Jaraguá do Sul, eTi
cul contra Guaramirim, ambas no
México, não haviam sido informa
dos até o fechamento da edição e

devem ser divulgados hoje.

cretário, pedindo que um clínico

geral fosse deslocado ao posto
ao menos duas vezes na semana, .

mas isso ainda não está aconte

cendo", afirma.
Já o secretário municipal de

Saúde, Francisco Garcia, explicou
que a Prefeitura está trabalhando
na contratação dos novosmédicos
que foram aprovados em concur-

so público. "O que ocorreu no Três Farmácia Popular
Rios do Norte é que o médico que �
trabalhava lá estava temporário e

r olerece cinco novos
o contrato encerrou em fevereiro. d· tOs novos médicos precisam colo- me Icamen os
car a documentação em dia e rea

lizar os exames de admissão para
começarem a atuar. Isso leva uns'
30 dias pelo menos", justificou.
Ainda de acordo comGarcia, serão
contratados quatro clínicos gerais
para atuação em postos de saúde.

ARQUIVOOCP

GUARAMIRIM

Já em Guaramirim, o resultado
foi o oposto: 52,1% (18.340 pes
soas) da população se mobilizou

para a data, superando o objetivo

. EDITALDEINTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATNADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Municípío eComarca deJaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar destapublicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do praw legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 178474/2011 Sacado: DAIENE MORAES MACHADO Endereço: RUAMIGUEL FODI 110 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89255-723 Credor:GINI21IlDA Portador: GIOVANICOllAEspécie: DMI - N"Titulo: 042011 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 950,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178627/2011 Sacado: EDITEALVES DASILVEIRA Endereço: RUAOSCAR SCHNEIDER 39 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89260·640 Credor:VAtDOCIRHMSME Portador - Espécie:DMI - N°Titulo: 27880 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 44,00·Vencimento: 12/05/2011

Apontamento: 178323/2011 Sacado: JULIETAANTUNESTIBES - ME Endereço: JOSENARLOCH2851- JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89253-790 Credor: SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SEIANTES IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: S2 956 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 520,00 - Vencimento: 12/05/2011
�� w "j

;.
_

Apontamento: 177811/2011 Sacado: I.AURfLA.. SCHMID Endereço: ESTRADA PEDRA DEAMOlAR 1500 - CORUPA-SC '

CEP: 89278-000 Credor: SIIMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI . N°Titulo: 37443'002 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 385,00 - Vencimento: 08/05/2011

Apontamento: 1786i5/2011 Sacado: RODINEA FERNANDES DE PAUlA Endereço: RUA FRANCISCO JACOMINI 315 - Ja
raguá do Sul-SC· CEP: 89250-000 Credor: TECHNOCENTER1RElNAMENTOE IDIOMASUDA Portador: - Espécie:DMI
- N°Titulo: 001007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$128,12 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178388/2011 Sacado: ROSEU GOMES RIBEIRO Endereço: AGUAS ClARAS 200 - I DA FIGUEIRA - JA·
RAGUÁ DO SUL·SC - CEP: 89250-000 Credor: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
22616004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 707,81 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178403/2011 Sacado: SILVIA MACHADO FONAL Endereço: RUAOSCAREHLERf 695 - FIRENZE - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: ASSOCIACAO XITAO TEAM DE VAlE TUDO Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
2010/58/120· Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,00 - Vencimento: 10/05/2011

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 27/05/2011.
Jaraguádo Sul �SC), 27 demaio de2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 7
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... Se você estiver reformando ou construindo vale pensar nessa
opção para deixara casamais aconchegante no inverno.

ouco usado, mas muito útil, o piso tér
.

co é uma ótima solução de calefação,
principalmente em espaços internos
com pisos frios e para quem mora em

regiões como a nossa.

Ele tem vários benefícios, como

aquecer demaneira homogênea, silenciosa e sem

cheiro, retirar a umidade do piso, paredes e mó
veis, evitando que a casa tenha problemas futuros
comomofo e bolor.

Para esse tipo de aquecimento utilizam-se ca

bos calefatores elétricos no interior do piso e a ins

talação pode ser feita em apenas um ambiente ou
em toda a casa, e ser aplicado sob qualquer tipo
de piso. A regulagem de temperatura controlada
por termostato tem diferentes controles de tem
peratura para cada ambiente. Também possui

vantagens de "não ocupar nenhum espaço e não
necessitar demanutenção.

Existe um sistema que utilizamantas elétricas
embutidas na argamassa do acabamento do piso,
ou seja, entre o contrapiso e o revestimento. Elas
são feitas de cabos térmicos com isolante anti
chamas e à prova d'água. Outra opção é o con

trole da temperatura por termostato, com botão
de regulagem ou automaticamente regulados de
acordo com a temperatura ambiente, racionali
zando assim o seu consumo. Essa dica é muito

importante, ainda mais para quem mora em lo
caismais frios.

Se você estiver reformando ou construindo
vale pensar nessa opção de piso para poder andar
descalço pela casa commuito mais conforto.Veja
algumas opções pelas fotos .

•

Moderno e

bonito. piso
ForthArt

reproduz
a madeira

com

perfeição

PISOS ECOLOGICAMENTE
CORRETOS

Gerson Lemke, da Global salas comerciais, escritórios,
Pisos, destaca o piso ForthArt, quartos e corredores de ho
composto à base de PVC re- téis, shoppin s, academias,
çiçlaªo� 't ..É . últíma novidad� , clínicas 'eu!!.

.

Q$. El� pos
em ·,pisos ecologicamente sul càínadã , ... eteçãocom
corretos. Moderno e bonito, poliuretano ultra resistente,
ele reproduz a madeira com repele bactérias e fungos,
perfeição. O piso FortD.Art mantendo-se higiênico e as

deve ser instalado em am- séptico. Outra vantagem é o

bíentês cobertos e fechados, ;,baixo custo de aIl�ten,ção e !

.

càd() para uso a, pIa�çid ealí-
. erCiáis;l' tais at:,(f'su

p
,

FOTOS DIVULGAÇÃO

Além de aquecer. o piso térmico traz
outros benefícios. entre eles o de evitar
futuros problemas com mofo e bolor

BANHO COM DESIGN·
Tomar banho ficou ainda mais gostoso

com as novidades do mercado de duchas. Com
, diferentes tipos de jato, altura regulável, cores
e formas inusitadas, os novos modelos encan
tam os admiradores do bom designo O leque
de opções está cada vezmaior, mas o quemais
encantanos novosmodelos é a tecnologia, que
permite economia de água ao mesmo tempo
em que se tem um jato muito mais gostoso.
Isso sem falar da resistência, durabilidade e do
brilho trazido pelos banhos de cromo.

I
a 08. Térmlc

i!)

CONHEÇA TODA A LINHA DE PISOS TÉRMICOS E LAMINADOS DA GLOBAL PISOS
- ,

INOVAÇAO, CONHECIMENTO E QUALIDADE 'HA 10 ANOS

Rua joIo Ja,nuárto Ayroso, 10 .,. Sala 01
Centro .. Jarquti do Sul =. se

473371.5091 I www••loblplol.com.br

ECONOMIZE ÁGUA
Vasos sanitários e válvulas de descarga de acionamento duplo

ajudam a reduzir o consumo de água De acordo com a Organiza
ção das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 rnillitros de

água por mês (cerca de 110 litros de água por dia) para atender às
necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o con
sumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia. E lembre
se: válvulas defeituosas chegam a gastar até 30 litros de água por
acionamento. Por isso, mantenha-a sempre regulada e conserte os

vazamentos assim que eles forem notados.

o PQDER DAS ALMOFADAS
As almofadas são um dos mais versáteis ítens de decoração.

Fáceis de fazer ou comprar, pois não costumam ser caras, elas são
ótimas para renovar o visual e sempre passam a sensação de acon

chego. O tecido escolhido para revestir a almofada precisa estar de
acordo com o ambiente. Para salas de estar uma boa dica são os te

cidos com brilho, como a seda. Se as almofadas forem para o quarto
ou sala de televisão, omelhor é optar por tecidosmais resistentes, já
que além de decorar elas também serão usadas como travesseiros
de apoio. Há várias opções para rechear as almofadas, mas o mate
rialmais indicado pelas profissionais da loja LuziaCortinas; de Iara
guá do Sul, é a fibra siliconizada, por sermais leve, macia e durável.
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Saiba como cuidar das plantas antes
da chegada dos meses mais frios

bem verdade que o frio do outono

e do inverno não chega a alguns lu
gares do hemisfério Sul com a mes

ma intensidade que costuma ocor
rer no hemisfério Norte. No Brasil,
apenas os estados do Sul e Sudeste

experimentam uma sensação maior de in
verno. Nos demais, salvo as regiões serranas,
as mudanças na temperatura são pequenas.
Mesmo assim, convém tomar certos cuida
dos para se ter um' jardim bonito e saudável
o ano todo.

A partir de maio, até o fim do, inverno, as
plantas entram num estado de dormência.
Ou seja, ficam quietinhas, sem brotos, folhas
novas ou sinal de vida. Quase estáticas, não
crescem ou murcham. O .sol fica mais baixo
e a luminosidade diminui. Os dias são mais
curtos e é preciso tomar um cuidado especial
com os gramados que, por conta da sombra,
podem ficar ralos e morrer em determinados
trechos mais escuros do jardim.

O importante é não deixar de cuidar da

rega, pois no começo do outono os dias ainda
são quentes mas as chuvas começam a rare

ar. Preparar o solo para a adubação também é
uma boa ideia. Nos vasos e jardineiras, use um
ancinho para revolver a terra superficialmen
te. Sempre que possível, prefira ingredientes
orgânicos para fazer a adubação: húmus de

minhoca, torta demamona ou farinha de osso.
"Entre as opções de flores para o inver

no estão os Beijinhos, Impatiens, Cravinas,
Amores-Perfeitos, Gazônias, Begônias, Boca
de-Leão e Tagetes que, além de serem resís
tentes ao frio, são fáceis de cultivar", sugere
Luiz Moroskí,' da Floricultura Florisa, de Ia
raguá do Sul. De acordo com ele, a procura
por estas espécies de flores aumenta muito
nesta época do ano. "Todas elas são ótimas
escolhas para se ter um jardim florido em

pleno inverno", finaliza. 'Estas flores podem
ser plantadas diretamente no chão ou em flo
reiras de tamanhos diversos.

Amores

perfeitos.
gazônias e
impatiens

'são ótimas

opções para
se ter Qm

jardim florido
no inverno

OCPConstruir&R�9rmar
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Nos meses frios. os dias são mais curtos e

é preciso tomar um cuidado especial com os

gramados. que podem ficar ralos e até morrer
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"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"
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Móveis paraJardim, serviço
de jardinagem e paisagismo.
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om a utilização de novas tecnologias,
principalmente em ferramentas de
corte e design, os móveis planejados
estão cada vez mais conquistando o

mercado. Isso acontece porque ele é
fabricado em uma determinada escala,

como os móveis de linha, só que proporciona ao

cliente a possibilidade de escolher cores, formas e

tamanhos de algumas peças, igual ao sobmedida.
Quem compra ummóvel de linha perde no poder

de escolha, já que não decide o tamanho, qual
acessório quer ou não ter no produto emuitas ve

zes, nem a cor.

Com amistura. de vantagens dos móveis de li
nha e sobmedida, criou-se omóvelplanejado. Ele
é produzido com tamanhos padrões que podem
ser redimensionados. Por exemplo, se a pessoa

quiser ummóvel de trêsmetros de altura a fábrica
vai juntar placas de determinados tamanhos para
chegar ao estipulado.

ALI'

Móveis planejados conquistam omercado

Móveis sob medida Plantas artlfiQhlls

Desenvolvimento de nintufas e cluadros
Acessórios em geral para sua oasa
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No casoda família aumentar é possível criar um novo projeto para amobília

gerente comercial
da Criare Móveis

Planejados, Dagmar
Denardi, observa

que os móveis mo

ulados planejados
.

têm como uma das vantagens
a praticidade. "Se mudar de

residência, o cliente tem a fa
cilidade de criar um novo pro
jeto e dimensionar o produto
de acordo com a necessidade",
explica. "Commóveis bem pla
nejados não há espaço perdi
do, aproveita-se cada centíme
tro", completa.

A gerente destaca que a

Criare Móveis Planejados faz

parte do Grupo Carraro, em

presa com 50 anos de mercado
na fabricação de móveis, que
exporta suas criações paramais
de 30 países. O Grupo possui
uma rede de mais de 200 lojas
no Brasil, entre elas as lojas de

Jaraguá do Sul - que existe há

quatro anos - e Blumenau, to
das padronizadas e preparadas
para atender às necessidades
de cada consumidor.

Uma das

vantagens dos
móveis planejados

é a praticidade.
pois oferecem
á facilidade de
criar um novo

projeto para
redimensionamento

das medidas

FOTOS DIVULGAÇÃO

Com móveis bem planejados
não há espaço perdido.
aproveita-se cada centímetro

PÓLO

De 2 a 6 de agosto
próximo, aCriare estará

. expondo seus produtos
e lançamentos na Casa
Brasil 2011- referên
cia única do setor, que
acontece no Parque de
Eventos emBento Gon

çalves, na Serra Gaú

cha' um dos principaís
pólos moveleiros do

Brasil, onde está loca
lizada a sede do Grupo
Carraro /Criare.
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Que tipo de mármore
ou granito escolher na hora
de construir ou reformar
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decisão de usar o

mármore ou o gra
nito em uma refor
ma ou construção
envolve alguns de-
alhes 'lmportan-

tes que devem ser levados em

conta. Com uma infinidade de

opções destas pedras, com di
ferentes cores, espessuras, qua
lidades e texturas, é necessário
levar em consideração algumas
dicas de profissionais acostu

mados em usar estes materiais.
O mármore e o granito são

utilizados em boa parte dos

projetos arquitetônicos da atu
alidade e assim tem sido em to

das as épocas. Mesmo quando
utilizados em pequenas doses,
apenas nos acabamentos, eles
transmitem ao ambiente um ar

- de requinte.
No caso do mármore, in

cluindo os fabricados com cores

e texturas diferenciadas - como,

por exemplo, o marmoglass,

que tem acabamento vitrificado
- é possível trabalhar com ou

tros materiais juntos, o que gera
um resultado bastante atraente.

A equipe de profissionais da
Marmoraria Müller, empresa
jaraguaense especializada na

venda de mármores e granitos,
explica que além do uso da pe
dra em áreas externas de casas;
edifícios e áreas comerciais,
em pisos, escadas e paredes, o
mármore pode ser utilizado em
molduras, peças de decoração,
bancos decorativos, lareiras,
colunas, ladrilhos e como de
'talhe ,em mobiliários, e ainda
misturado com outros mate

riais como Vidro, madeira e aço.
Enfim, tudo pode ser feito com

o mármore, basta usar a imagi
nação. Porém, o ideal é contar
com a ajuda de um profissional
para fazer a harmonização do
ambiente, que pode ter már
mores mais rústicos e móveis
modernos ou vice-versa.

o ideal é contar com a ajuda de um profissional para fazer a harmonização
do ambiente. que pode ter mármores mais rústicos e móveis modernos

noUE ATENTO ÀS DICAS DOS PROnsSlONAIS
PARA OB'I'ER OS MELHORES RESULTADOS:

• Procure ter atenção na hora de comprar
omármore ou granito, observando a sua

durabilidade, modo de conservação e

praticidade. Algumas pedras são mais porosas
e outras sensíveis à umidade e a produtos de
limpeza. Nas cozinhas, por exemplo, o uso
de alguns granitos menos porosos são mais
indicados que o mármore.

misturar omármore ou granito com outros

materiais, como amadeira.

• Não use cores escuras no piso se o

mobiliário for escuro também.

• Cores claras nosmármores permitem
paredes mais coloridas. Se o piso for claro
quase tudo é permitido em relação às cores.
Mas se formármore escuro o melhor é utilizar
teto "branco, móveis claros e paredes claras,
escolhendo cuidadosamente qual parede
poderá ser pintada com cormais forte para
alegrar um pouco o ambiente.

• Evite usar pedras em grande quantidade
(pisos, mesas, colunas, bancadas etc,) no
mesmo ambiente, pois isso pode transmitir
uma sensação de frieza e tornar o espaço
pouco aconchegante. Uma boa opção é

-

......-- ""'IY"�""'I&IIaÇAO
GARANTE BEI·EZA
E DURABD...lDADE
DEMÁRMORES E
GRANITOS

Quando as pedras são usadas
em seu estado natural, elas são per-

o

meáveis (absorventes), por isso é
recomendada a aplicação de uma

proteção com resina � base de poli
éster para impedir o crescimento de
matérias orgânicas e o conseqüente
comprometimento de sua resistên
cia e estética.

A impermeabilização facilita a

limpeza e aumenta a vida útil das

pedras, pois ela cria uma película
resistente e antiderrapante em sua

superfície, sem mudar sua cor ou

acabamento. O mármore travertino,
por exemplo, que tem pequenos bu
racos e rugosidades em sua superfí
cie' precisa de uma atenção especial
para não se desgastar oumanchar ra
pidamente. De modo geral, todas as

pedras precisam de tratamento para
garantir sua beleza e durabilidade.

Além de decorarem com requin
te, o mármore ou granito também
se destacam pela durabilidade. Atu

almente' o mercado dispõe de uma

vasta linha de produtos que podem
ser encontrados em empresas es

pecializadas e facilitam a limpeza,
a manutenção e o restauro destes
materiais, facilitando a vida de quem
pretende colocá-los em.casa.i.

���,
• , �. ) � , , I r

�

� • ( •• , 'I I t •

• 'J ... '_.J�," ....... \J� .,I'" �J ..... J .��� J.

, As pedras também podem ser usadas em

peças de decoração. bancadas e como detalhe
em mobiliários. entre outras aplicações

',. ,
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Cuidados simples garantemvida longa a sofás e poltronas de couro
Na hora de efetuar a limpeza.

é preciso saber qual o tipo
de couro reveste o móvel

ma das principais
vantagens do couro

em sofás e poltronas
é que ele duramuito
mais que o tecido e

sua manutenção é
fácil e prática. A praticidade na

hora de limpar faz 'a diferença
para casas com cnanças pe
quenas ou para quem pOSSUI
alergia respiratória, como a ri
nite. "O couro também apre
senta vantagem com relação
aos materiais sintéticos que, no
verão esquentam demais e no

inverno são super gelados", res-
.

saltam os profissionais da Casa

Geraldo em Iaraguá do Sul.
Para deixar o couro bonito e

vistoso,o segredo é hidratá-lo a

cada 8 ou 10 meses. Sofás e pol
tronas revestidos com- os mais
diferentes tipos de couro nunca
saem de moda e são um exce

lente investimento para quem
quer durabilidade. É só pensar
nos pergaminhos de pele de
cabra que chegam a tem mais

de três mil anos para entender
esse conceito.

Mas, para. dar vida longa
ao revestimento, cuidados na

manutenção e limpeza são es

senciais.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Sofás e poltronas revestidos com os mais diferentes

tipos de couro nunca saem de moda e são 'um excelente
. investimento para quem quer durabilidade

- ,

IDDRATAÇAOJA
A hidratação é fundamental

para evitar trincas e o resseca

menta do móvel que, de prefe
rência, deve ficar protegido do
sol por uma cortina ou manta.

Hidratar pode até soar estranho,
mas é o segredo para mantê-lo
bonito e vistoso pormuito tem

po. É como os sapatos de couro,

que necessitam receberuma ca
mada de cera de vez em quando.

Para devolver o brilho ao

material, profissionais indicam
produtos de fácil acesso, como
a cera ou graxa incolores, o lus
tra-móveis à base de silicone ou
hidratantes desenvolvidos ape
nas para uso em couro.

A hidratação é fundamental para evitar
trincas e o ressecamento do móvel de

couro. que deve ficar protegido do sol

MANCHOU. E AGORA?
Independente da mancha,

algumas recomendações valem

para todos os tipos de couro na

hora da limpeza. Não esfregar
em demasiado é .a primeira de
las, pois isso pode danificar a

textura e a cor domaterial. Outra
dica é esfregar sempre de fora

.

para dentro da mancha. E lem
bre-se: Sempre, em tudo o que
você fizer no couro, teste antes

em um cantinho escondido.

rnI

TIPOS DE COURO
Se a poltrona de couro esti

ver suja e manchada é preciso
limpá-la antes da hidratação.
Saber qual o tipo de couro que
reveste o móvel é o primeiro
passo. Em geral, os couros são

divididos em anilinados e pig
mentados (ou lisos).

Entre os anilinados estão a

camurça, o nobuque e o couro

cru. Suaprincipal característica é
amaciez aveludada, mas por ser
mais absorvente, mancha fácil.
Por isso, é preciso tomar muito
cuidado ao limpar esse tipo de

Já os couros pigmentados
têm' manutenção mais fácil,
por serem lisos, mas é preciso
cuidado com riscos de caneta,

pois o material é muito sensível
a este tipo de tinta.

Para a limpeza dos anili
nados o ideal é usar um pano
umedecido com água e deter

gente neutro próprio para car

petes ou limpador multiuso.

Após essa etapa, um pano úmi
do torcido em água, álcool e

vinagre, na proporção de 50 mI
de vinagre e álcool para 3 litros
de água, finaliza a limpeza, reti
rando o excesso de sabão.

couro, pois a textura e a cor po
dem ser prejudicadas, já que seu

tingimento é feito com tintas so
lúveis a água e álcool.

Para a limpezademóveis com
esse tipo de couro, recomenda
seUma escovação seca e delicada
com uma escova de lavar roupas
macia, seguida de uma aspira
ção, a cada 15 dias. Depois dessa
etapa, passe umpano de algodão
levemente umedecido com uma

solução de água e álcool na pro
porção de 150 mI de álcool para
cada 3litros de água.
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KellyErdmann,
jornalista
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Schroeder,escritor

LuizCarlo$Amorim,
Escritoreeditor

ElyandriaAparecida .

Silva, escritora

Escravos do Saara
..._m solo da Mauritânia, o caminhão

que já era lento, se deslocava igual a
uma tartaruga. Naquela estrada tive

__ a sensação de estarmergulhado num
mar sem fim, pela frente: buracos, depres
sões, pedras pontiagudas, rochas, dunas e

montes de cascalho escorregadio. A carro

ceria rangia e dava a impressão que pode
ria partir a qualquer momento. Foi um dia
e meio de viagem, necessário para cobrir

pouco mais de 400 quilô
metros, a distância que se

para Bamaco, no vizinho

Mali de Ayoun-el-Atrous,
uma cidadezinha no meio

do Saara. Naquele breu, que
não dava nem de ter ideia

para onde andar, o moto

rista diz: "Você vai para minha casa, não há

hospedagem na cidade". Abdel, o motorista,
era um tuaregue. Uma mulher negra que

aparentava ter um vinte anos de idade, era a

sua serviçal. Enquanto fazíamos uma refei

ção com estômago de bode ensopada, arroz
e batatas, feito por ela, Abdel comenta or

gulhoso: "essa mulher cozinha muito bem,
comprei-a por oito dromedários na frontei

ra com a Senegal".
A Mauritânia começou a despertar-me

interesse quando um amigo, anos atrás fez

uma viagem para cá, a trabalho. Falava dos

seus medos e aventuras, do lixo acumula

do nas ruas e da forma peculiar em que

esse povo vive. Tudo estava do jeito que
tinha ficado em minha memória. A palavra
mudança é difícil de ser enquadrada nessa

parte do mundo.
Recordo de uma fotografia estampada

em uma revista, datada no ano de 1975, que
retratava um mercado, 32 anos depois, nada
havia mudado. As vestimentas das pessoas
eram as mesmas, as tendas continuavam de

palha, o que vendem e forma que esses pro
dutos se apresentam tam

bém são os mesmos.

Pelas ruas de Nou

akchott, a capital do país,
onde os trabalhos são pra
ticamente ao ar livre, per
cebe-se o que sobra aos

negros, sem direitos algum
nessa sociedade desigual. Encharcados de

suor, de cabeça baixa e silenciosos, traba
lhavam com a forja, serventes na constru

ção civil e moviam sacas nas costas de um

armazém ao outro.

"Há escravos por toda parte, os negros
que você vê no trabalho pelas ruas afora são

todos escravos, esses homens valem como

moeda de troca. A abolição de escravos

aconteceu em 1980, mas nada mudou até

agora", diz um homem negro de meia ida
de enquanto comia um hambúrguer com

batatas fritas ao meu lado em um pequeno
restaurante. Era um senegalês e aqui traba
lhava como motorista de táxi.

LANÇAMENTOS

Amor e Ódio
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CLIC DO LEITOR

Esses filhotinhos foram abandonados e precisam de um lar. Interessados
entrar em contato com Raquel pelo telefone 3370-6744.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (13h30, l6hl0, l8h50,
2lh30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As mães de Chico Xavier (Nac) (14h30, l6h40,
l8h50, 2lh - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Rio (Dub) (14h - todos os dias)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio(leg)
(16h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe 4 (dub) (13h, l5h50, l8h40,
2lh30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (14h30, l6h50 -todos os dias)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(19h, 2lh45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Se Beber não case! parte 2 (Dub) (13h20,
l5h30, l7h40, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(15h20, l8h20, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h45, l5h45, l7h45,
19h45 - todos os dias)

• Uma Manhã Gloriosa (leg)
(2lh50 -todos os dias)

• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, l6hl0, l8h50, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Garten 4
• Se Beber não case! parte 2 (Leg) (14h15,
16h45, 19h30, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Deixe me entrar (Leg) (14h, l6h30, 19h10,
2lh30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, l6h - todos os dias)
• Piratas do Càribe 4 (teg) (19h, 22h - todos os dias)

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA�FEIRA QUINTA-FEIRA

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h,
l6h - todos os dias)

• Piratas do Caribe 4 (l.eg) (19h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (15hl0, l8hl0, 2lhl0

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Rio (Dub) (16h30 -todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Se Beber não case! parte 2 (Leg) (13h30, l5h40,
l7h50, 20h, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Rio (Dub) (14hl0 - todos os dias)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (leg)
(16hl0, l8h40, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Como você sabe (Leg) (14h20,
19h20, 21h30 - todos os dias)

• Os Agentes do Destino (leg)
(16h45- todos os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Ernesto liga para Regina e diz que ela deve

deixar o dinheiro na lixeira. Disfarçado de men

digo, Ivan se aproxima. Cleber atira para o alto,
afugentando Ivan. Os policiais também atiram,
iniciando um tiroteio intenso. Ernesto liga para

Regina e avisa onde está o carro em que Patrícia
está presa, mas o porta-malas está emperrado.
Francisco e Rita são suspeitos do sequestro.
Carlos é assaltado e o ladrão leva a carteira com

todo o dinheiro, exceto dois reais. Carlos joga os

números favoritos dos integrantes do bolão. Po

rém, falta o último número. Zé traz uma sandália

da rua e Carlos joga o número do calçado.

CORDEL ENCANTADO

Farid sofre por suas três mulheres. Os co

lonos expulsos por Timóteo da fazenda o en

contram na estrada. Nicolau entrega um bilhete
com o paradeiro de Antônia ao jovem coronel.

Miguézim conversa com Jesuíno e ele decide

contar a Açucena que é filho de Herculano. Timó
teo tenta invadir a casa do profeta para levar sua

irmã. Inácio convence Helena a aceitar seu casa

mento com Antônia e a acompanha à fazenda do
coronel. Úrsula vê Augusto e Cesária se beijando.
Herculano pede que seus homens se preparem

para invadir Brogodó.

MORDE E ASSOPRA

Na<?mi pressiona ícaro a dizer quem era a

mulher que estava em seu lugar. Akira aconselha

ícaro a destruir sua androide. Júlia comunica ao

avô que conseguiu uma casa para os dois mo

rarem. LOian aceita trabalhar na casa de Alice

como empregada. Dulce comenta que Guilherme

a proibiu de ir ao seu casamento e Júlia decide

falar com o falso médico. Chega o dia do casa

mento de Alice e Minerva teme que a chuva atra

palhe a festa. Júlia convence Dulce a ir com ela

ao casamento de Guilherme. Padre Francisco ini

cia o casamento e Júlia interrompe a cerimônia.

Ambientada na Paris de 1942, este longa-metragem retrata.de
forma crua e realista, o cotidiano dos habitantes da capital fran-'
cesa durante a ocupação nazista. Assim, o roteiro acompanha o

drama de diversos parisienses e sua batalha para conviver com o

exéreíto invasor, numa trama que se sltua não apenas.na cidade
em si, mas em outras localidades, como a residência de Hitler nos

., 'Alpes, traçando, assim, um panorama poutíco abrangente ei· bas-, .

tante completo da situação.

INSENSATO CORAÇÃO
Norma tenta cativar Teodoro, que fica en

cantado por ela. Léo manipula Eunice para

ajudá-lo. Eunice pede que Júlio promova um

encontro casual dela com Marina. Norma pensa
em uma maneira de fazer com que Márcio seja
demitido. Quim instala uma câmera no computa
dor de Rafa. Raul e Carol vão ao cinema e encon

tram Oscar e Gilda. Norma convida Márcio para
sair e planeja um golpe contra ele. Rafa e Cecília
namoram e o vídeo é divulgado na internet por
Vinícius e Quim. Norma conversa com um policial
e tenta incriminar Márcio. Oscar demite o acom

panhante de Teodoro e contrata Norma.

(9 resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Atividades que envolvam comu

nicação trarão melhores resul-

tados para a sua vida profissional.
A dois, relacionamentos superficiais po
dem se romper. Evite conflitos com pes
soa autoritária neste dia.

TOURO

Mantenha a discrição no setor

profissional e não terá do que
se arrepender. Cuidado com fal

sos amigos neste dia. O relacionamento

afetivo anda reprimido. Busque alternati
vas para melhorar seu romance.

GÊMEOS
Os astros favorecem a tomada

de decisões nesta sexta-feira.

Convém evitar discussões desne

cessárias. Vida afetiva conta com boas

energias dos astros. A fase é de estabe

lecer novas metas em sua vida.

CÂNCER
Trabalhos mais discretos são

os mais favorecidos neste dia.

Convém evitar conflitos e compe

tições profissionais. Sua vida amorosa

pode ficar de lado hoje. Dedique-se a

tarefas individuais no trabalho.

A fase é de expansão de sua

atuação profissional. Compro
missos do dia a dia podem atra

palhar outros objetivos. A dois, cuidado
com o distanciamento. Contatos com

pessoas de fora podem ser proveitosos.

Demonstre seu interesse pelas
I atividades profissionais, tudo

I

indica que isso está sendo ava-

liado. No relacionamento afetivo,
é pensar sobre o que realmente quer.
Bom momento para refletir sobre seu

romance.

.

LIBRA
Batalhe por seus interesses

profissionais e poderá alcançar
,

ótimos resultados. Há sinais de

distanciamento entre você e o par, cuida

do. Não deixe que pessoas de fora interfi

ram no seu.relacionamento.

ESCORPIÂO
Hoje, demonstre seu interesse

pela profissão, pode ser avalia

do pelos chefes. Cuidado com

conflitos no trabalho. A vida afetiva está

um pouco reprimida. Tente se expressar

com mais clareza.

QSAGITÁRIONo setor prof�ssio_nal, seu, po
der de comurucaçao estara em

alta, aproveite para trocar ideia

com as pessoas. A dois, compromisso re

cente tem tudo para dar certo. Dê mais

atenção à sua vida financeira.

CAPRICÓRNIO
No campo profissional, o astral

é excelente para quem luta por
mais independência. A dois, cuidado

com o que espera do par ou pode se

frustrar. Mantenha no relacionamento

com os familiares.

AQUÁRIO
Atividades de entretenimento

são as mais favorecidas neste

dia. Mas perda de informações não es

tão descartadas hoje. A dois, ,a distância

pode atrapalhar a relação. Cuidado com

pessoas oportunistas.

PEIXES

Quem é autônomo ou trabalha

por conta própria está em uma

fase promissora no trabalho. A

dois, pode lidar com um sentimento de

perda nesta sexta-feira. Não convém

misturar amigos e negócios.
., t ... , I , I f r f I.,
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Andróide volta a "Morde
& Assopra" em junho
Segundo a coluna "Zapplng", da "Folha de São

Paulo", Flávia Alessandra, a Naomi de "Morde &

Assopra", está apreensiva quanto ao fato de voltar

a interpretar a versão andróide da personagem - a

Naomi robô deve reaparecer na segunda semana

de junho na trama assinada por Walcyr Carrasco. A

personagem retorna para dar continuidade ao seu

romance com o jardineiro Leandro.

Belo e Gracyanne
Barbosa estão

casados, diz jornal
De açorda com o jornal carioca Meia-Hora,

Belo e Gracyanne Barbosa estão casados - os
.

dois oficializaram a união em num cartório, em
segredo. O dia e o local não foram revelados e

eles não confirmam que são marido e mulher
no papel. A assessoria de imprensa de ambos

diz que não vai se pronunciar sobre o assunto.

"

O casal está usando uma aliança com 120 dia

mantes desde o dia 13 de abril, data do shaw

de lançamento da nova turnê de Belo.

Mauricio Mattar perde
,

papel em "Fina estampa"
Segundo a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Ex

tra", 6 ator Maurício Mattar perdeu o papel que teria

no núcleo praia em "Fina estampa" por estar acima

do peso e sem muita resistência física. Sorte de Carlos

Machado, ator que ficou com o personagem descami

sado. Mas o autor Aguinaldo Silva não vai deixar Mat

tar de fora, e estuda uma nova colocação para o ator.

DIVIRTA-SE

O padre e o golfe
Após impor uma humilhante derrota no golfe a

um membro da paróquia, 40 anos mais moço, o

padre tentava consolá-lo:
- Meu filho! Você ainda tem muito tempo para

aprender a jogar golfe! Por outro lado, veja a coisa

assim: Daqui a não muito tempo estarei partindo
para o reino de Deus e você estará participando do

meu funeral, quem sabe até ajudando a baixar o

meu caixão na cova!

O inconformado:
, "

- Está vendo? Mais uma vez o buraco vai ser seu!

Atriz será
comentarista da
Record News
Segundo a coluna "Zapping", da

"Folha de São Paulo', além da novela

"Vidas em Jogo", a atriz Beth Goulart

será uma das comentaristas do "Jor

nal da Record News", no qual falará
sobre os bastidores da arte, principal
mente do, teatro e das artes plásticas.
Por conta das gravações do folhetim,
a atriz aparecerá em cena.ao vivo do

Rio de Janeiro. No segundo semestre,
ela dará início a mais uma temporada
da montagem teatral "'Simplesmente
Eu, Clarice Lispector".

Wagner Moura vai
interpretar gêmeos
Wagner Moura vai interpretar gêmeos na minissé

rie "Dois Imãos", de Luiz Fernando Carvalho. Segundo
a coluna "Telenotícias", do jornal "O Dia", a atração
deve ir ao ar apenas no ano que vem, na Globo,e a

pré-produção começa em junho, em Manaus. Wagner
Moura vai dar vida a Yaqub e Omar, que apesar de

gêmeos terão personalidades bem diferentes.

Casa'onde nasceu João'
Gilberto será tombada

A casa onde nasceu João Gilberto, em Juazeiro,
Bahia, será tombada. Segundo o colunista Ancelmo

Gois do jornal "O Globo", o imóvel será transforma

do em um memorial da carreira do músico. O tom

bamento é parte das comemorações pelos 80 anos

do mestre da bossa nova, no próximo dia 10 de ju
nho, que incluem também um shaw de João Bosco,
debates, exposições e palestras.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. 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.

27/5
Aldo Sortolini

Alfredo Herrmann

Alpido G. da Silva

Anderson C. Dias
Ari R. Sch reídet .

cara A. Junckes

Caroline S. Eckert

Cauâ R. Gonçalves
Claudete Pires

Edla Baurrgartel
r

Eliete A. Marangoni
Eliete petfY
Ernaldo Sartel

Everton L. Dias

Hanelore K. Lange
Jackues J. Getlrkel

Jaison da Maia
Jandira Suzzarello

Jaqueline Eissmann

Jessica Decker

Jessica S. de Souza

Julio Cesar

Leandro A. Guirini

Lilian V. da Cunha

Loni M. de Farias

Lucas Nort

Marcelo A. de Souza

Marcia S. Tuvarski

Maria 1 Fontana

Mario Rosa

Marisa S. Scherer

Marli Paupitz
Mprlo Souza Junior
Marlon Klein

Mirian P. Jung
Natasha Amaral

Paulo Corrêa

Revenildo Kath

Ricardo L. Lemke

Schirllei�reutzfeld .

Sérgio Jacobouski
SilVia Sassani

Valdemar Dierschnabel

Valdete INunes

V�nessgJ?ia2íeq3
Wagner de O. D.8lcanale
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Natureba

abe aquela galera antenada em alimentação naturalista? Pois

.... é, radicalizou de vez. Agora eles preferem morrer a utilizar

talheres de prata, alumínio, cobalto, aço, ou metal que for. A

_." "nova sensação" nos almoços e jantares dos naturebas agora

são talheres de jacarandá - para os mais finos - ou de madeira das

reservas ecológicas. A moda ainda não chegou em Jaraguá. Mas não
deve demorar. M! O chique do chique, também, são as panelas de

vidro, ou cerâmica esmaltada. Nada de metal. Apontou?

TheWay
Mai uma noite imperdível

no próximo sábado, na TheWay.
Thiago Mattos e Pepe Narlo

eh, da Puel, trazem para o palco
principal o show da dupla ser

taneja Teo e Edu. Já na picape a

presença do meu amigo e Dj Bi
bbe Andreatta! Vai perder?

'NAS RODAS
• Alguém poderiame dizer por
queMaria JaquelineMartins,
a Iaque, está tão faceira? Seria
muito dizer que ela está de olho

naquele jovem advogado recém
formado?

•AHomem.Com, moda
masculina, está preparando um
desfile pra lá de legal. A loja quer
causar na Festa do Champanhe.

• Dizem que o casamento do

empresário da noite Chico
Piermann com a belaTânia Souza
vai abalar as estruturas da London

Pub, dia 22 de outubro.

•O representante comercialJair
MarcosNagel (Kiko) e aprofessora
EstelaHertelNagel celebraram 25

anos de vivência conjugal.

• Foi no dia 24 demaio, com bênção
naMatriz São Sebastião e recepção
aos familiares e convidados no

ClubeAtlético Baependi.

Garagem
Já começaram os prepara

tivos . No próximo dia 11 de ju
nho vai rolar mais um encontro

na Garagem. Fofocas, política e

confraternização fazem parte do

cardápio do dia.

o casal Jair Marcos e Estela
Hertel Nagel comemorou

Bodas de Prata

Doação
A organização da Festa do

Champanhe, que acontece na pró
xima terça-feira, vai doar, através
de suas madrinhas, a empresária
Rosangela Schmitz, esposa do ami
go Moacir Schmitz e Manu Wol

ff, esposa do deputado Carlinhos

Chiodini, dois mil reais. As entida
des agraciadas serão a AMA e CVV

(Centro deValorização aVida).

Para alegria do família,
e principalmente do
Pai coruja, José Carlos
Junckes, Carla Adriana
Junckes comemora hoje
mais um ano de vida

Os proprietários da
Talento Natural, Thiago
Luis da Silva e Denny
Silva, quarta-felra, na
inauguração da loja, no
Shopp.ing Breithaupt

"
Não cobres tributos

de gratidão.
�Htt" 1:At'tUI

"

Bom demais!
As jaraguaenses já conhecem

o endereço certo dos sapatos
número 1. Não é a toa que
a Jordana Scussel, da loja
Alamanda Sapataria, está
sempre recheada de gente
bacana, conferindo os

modelos mais bonitos da
cidade. Não passou por lá
ainda? Então não sabe
o que está perdendo.

• Sérgio Ulrich é outro'

jaraguaense que merece todo
o nosso respeito. Além da sua '�.'

simplicidade peculiar, tem um

, caráter ilibado. Grande figura!

• O tempero já começou.
Miro Maha, que estará
participando do Campeonato

,

de Pêrialtis, dia cinco de

junho, no Society Jaraguá,
no comando da cozinha, '

esta-empolgadíssimo com o

babado.

• Está acontecendo na s�d�
da Sociedade Jaraguaense de
Canarículníra e Ornitologia'

"

(SJCO), a 32a Exposição de
Pássaros. No sábado, a partir
das nove horas, acontece a'
visitação ao público.

• A descolada KarineMaia,

na companhia de amigas,
pegou a linha verde com o

namorado e foi ferver em
terras nordestinas. Quem
pode, pode!
• Não ousem esquecê-lo:
Márlon SOuZaJr é o grande
aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi lembrado.
Mil vivas.

"

• Não esqueça de fazer ..

sua inscrição para o 2ó

Campeonatç de Pênaltis, .

para o dia cinco de junho,
no Society Jaraguá. Mais
informação no (47) 3370-2900.

h

• Beta "Píscal'Kuhnen rasgou

elogios para a casa italina
Norma Dica.

• Com essa, fui!

Retranca
O pediatra Moacir Bertoldi, ex-prefeito, questionou a notinha de

ontem, que dizia que o partido é o que menos importa para ele se

lançar a candidato nas próximas eleições. Disse: "Estou aberto para
qualquer conversa! Vou me desligar do PMDB, no próximo mês, e o

PR, meu antigo partido, é a sigla que estoumais próximo deme filiar".

Seguindo o mote: Quem viver, verá!
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--egue a polêmica relãsioíiada com a legisla�ãb em relação
....

a este tema dos mais complexos. O que pouca gente se dá
conta é que hoje cerca de 25% do território nacional é ocu

" pado .por áreas jndÍg�hnas ç :l�s�ryf!l� flQre�t�s. �ém di&to,
devem'ser consideradas as vastas áreas que ainda não foram sequer
tocadas. No entanto, como diz uma canção dos nativos americanos:
IINão recebemos a terra, por herança,mas (i tomamos�mprestad� de

n�s§�g:6te§cendeíites"., .Pot,est�imbtivo{c'
'

, encontlai;',;mma fOt$�,de
preservar o que deve ser preservado mas, ao mesmotempo tirar da

,

.ilegalídade os produtores rurais como os plantadores de maçãs e

rízí s de
.

Cat.
. ", - do te n desejaqp p,e-

I"los 'ii
A ep'u '�en'

'

. etapã"i�es!':
"

ta lutâ,A adoção de legislaç�o específica:'em cada estado' _ como
acontece nos EstadosUnídos- é a alternativamaíaracíonal,

".jlli::::!!l",'ü",m:l!iii!iI,,'!,I/iJJ.li/lhJ_./i;;ff.r�,��i_�iR..mH,u 'I/IJ,iJ,H.I;ij ,',if,�!Ú1.irJu_h
". -, -

'", Ii�
t ,J�h��I:"",,.':,IÍ�':111 .i.),!1I11

Camil compra Femepe
A Camil, gigante no beneficiamento de ar

roz e feijão, acaba de entrar para o mercado de

processamento de ,pescado com a aquisição da

Femepe instalada em Navegantes-Se. No ano

passado ele teve faturamento de R$ no mi

lhões e os proprietários continuarão operan
do a frota de barcos. A Camil fica com as ins

talações industriais que tem capacidade para
processar 50 mil toneladas/ano. A Gomes da

Costa, instalada em Itajaí, já é controlada pela
espanhola Calvo assim como a Coqueiro é da

PepsiCo. Todas anunciam novos investimen-,
tos que deverão resultar em runmaior dinamis
mo na ofertade pescados no país.

Superávit soma
R$ 15,58 bi em abril
o ajuste fiscal promovido pela equipe

econômica entre janeiro e abril de 2011 fez
com que o superávit primário do Governo
Central (que engloba Tesouro Nacional, Pre- ,

vidência Social e Banco Central) ficasse em
.. R$ 41,S bilhões no período. O montante re

presentaurn recorde para o primeiro quadri
mestre do ano e urn crescimento de 68% em

relação a 2010; O primário também superou
'

muito ameta fixada pelo governo para o pe
ríodo janeiro-abril - de R$ 22,9 bilhões - e já
é praticamente metade da estabelecida para
todo o ano, deR$ 81,8 bilhões.

Multiprint Etiquetas
Comemora hoje seu 18° aniversário esta empresa

com ampla penetração no mercado de soluções em ró
tulos adesivos para os mais diversos segmentos. Trata-se
de uma das primeiras empresas surgidas em nossa cida
de por conta a adoção do código de barras e a populari
zação das etiquetas adesivas.

Preço da

gasolina
Utilizando como referência os

preços dos combustíveis'nos pa
íses em que eles oscilam de acor
do com a cotação do petróleo
os combustíveis no Brasil' estão
menos caros no momento mas,

ainda assim estão muito caros

principalmente em função dos

impostos que praticamente do
bram o preço do produto. Ao que
tudo indica - assim como a au

tossuficiência _ a exploração do

pré-sal não vão tornar os preços
mais razoáveis.

lablets
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior, Fernando Pimentel,afirmou ontem que em cerca de
três anos o Brasil deverá se tomar o primeiro país domundo
fora daÁsia a ter runa fábrica de telas de tablets. "Hoje, (a tela

. de tablet) só é produzida por empresas na Coreia do Sul, no
Japão e naChina", comentou oministro após participar de se
minário promovido pela Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), em parceria com as centrais sindicais,
para discutir questões relacionadas à indústria nacional. i'A

partir de 2012, nós vamos incorporar cada-vez mais nacio

nalização na produção do tablet", afirmou, destacando que,
na fabricação das telas, será exigido 50% de conteúdo nacio
nal já apartir do ano que vem.

Feirão da Caixa
Acontece de hoje até o dia 29

naArena Jaraguá o 7° Feirão Caixa

da Casa Própria que busca reunir
em um só lugar todas as entidades
relacionadas com a oferta e finan
ciamento de imóveis de forma que
o consumidor possa ir para lá e

sair como proprietário de um imó
vel novo ou usado.

Multiprint
Etiquetas

Comemora hoje seu 18° ani
versário esta empresa com ampla
penetração no mercado de solu

ções em rótulos adesivos para os

mais diversos segmentos. Trata-se
de urna das primeiras empresas
surgidas em nossa cidade por conta
a adoção do código de barras é apo
pularização das etiquetas adesivas.

16 - 31 - 36 - 44 - 68

SORIEmo N° 635
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Dupla d_e apaixonados por cultura alternativa serão colunistas semanais a partir do dia 3

JARAGUÁ DO SUL

A partir da próxima sexta
feira, dia 3, tem novidades no

O Correio do Povo. Trata-se da
coluna Cabana Cult, um espaço
para a divulgação das atividades
artísticas locais, de forma
dinâmica e interativa.

uem assinará a página, que circula
todas as sextas-feiras no jornal, são
os amigos e apaixonados por cultu

.....- ra Paulo David da Silva, 47 anos, e

Vinicius Erttal, 26 anos, ambos com reno

mada experiência no meio.
Paulico, como é conhecido na cidade, é

artista plástico, músico e também já atuou

como dj. EVinicius, que é webdesigner, toca
guitarra e sempre esteve envolvido com o

cenário artístico.

Juntos, eles já comandam o blog Caba
na Cult (www.cabanacult.blogspot.com).
que desde fevereiro de 2011, quando ini

ciou, já recebeu mais de 16 mil acessos.

o endereço tambémmigrarápara o Portal
doO Correio do Povo (www.ocorreiodopovo.
com.br), oportunizando assim, interativi
dade entre leitores, intemautas e colunistas.
"Vamos apresentar a cena cultural alter
nativa da região, com espaço para teatro,

música, poesia, etc. A intenção é dar visibi
lidade a eventos e artistas locais, com uma

linguagem da galera, que o pessoal se iden
tifique'" comenta Paulico. "As pessoas vão

poder participar, nos enviando materiais,
seja uma letra de música, ou indicando uma
banda, um novo clip", acrescentaVinicius,

Os dois estão animados com o desa

fio, e cheios de novidades para contar ao

público. "A expectativa é grande. A inter

net tem um poder incrível de disseminar
as informações, democratizar, mas o jor
nal nos dará ainda mais credibilidade e

. abrangência", resume Paulico.
Quem quiser sugerir temas para a co

luna Cabana Cult pode entrar em contato

pelos e-maíls.vínícíuscabanaê'gmall.corn
e paulicocabana@gmail.com.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Animados e cheios de novidades, colunistas apostam na interatividade como diferencial

15

Leve a polícla a�sério. Nlo PSS trote.

da polfcis, ela-tem que estar livre.
das ligações para o 190 são trotes. Cerca de 90% dessas ligações são feitas por crianças e adolescentes.

ntê seus filHos. A seguranc;a das pessoas deve 'ser tratada com prioridade. Trote no 190 não tem. graça.

Sectetarla de
Estadod.
S81U1'IIIÇI PíbHea
WWW.88p.SC.gov.br.
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PREVISÃO DO TEMPO

Ciclone Extratropical no
oceano mantém variação
de nuvens em todas as

regiões, com céu mais
encoberto no Planalto e

Litoral Sul do Estado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 12°C
MÁX: 21°C

SÁBADO
MíN: 7°C,
MÁX: 21°C'

DOMINGO
.

MíN: 6°C
MÁX: 22°C

SEGUNDA'
MíN: 5°C
MÁX: 22°C

I ,MAfHA,
......
10? 19°

/
V
!

I
I

TEMP STADE

Ciclone no oceano

causa, ventos fortes

TEMPERA URA

Massa de ar polar
volta a causar frio

Nos próximos dias, a diferença
de pressão entre um ciclone extra:'

tropical no oceano e um sistema de
altapressão entre o litoraldaArgen
tina e do Sul do Brasil deve provocar
ventos fortes no oceano, com ondas.
grandes e ressacano fim de semana.

A passagem de uma massa de
ar frio e seco vindo dos pólos nes
te fim de semana deve novamente
reduzir as temperaturas e agravar
o frio em Santa Catarina, e man
ter o tempo estável na região, com
poucas chuvas fora do litoral.

6000
Ellsola!'ado Parcialmente Nublado ' !nstável Chuvoso

Nublado

FASES DA LUA NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

Promoção POtertas Imbatíveis" (válida até 26/05/2011 ou enquanto durarem os estoques - 50 unidades). Ford Fiesta RoCam �atch 1,012012 (cat. FAE2) a partir de R$ 27.:400,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 50% de entrada

!R$ 13.700,00) e Saldo em 48 parcelas de R$ 390,00, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos UOF), valor total a prazo de R$ 32.420,00, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,34%

a.m e 17,38% a,a., através do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012(cat. EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00

na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CEn a partir de 0,30% a.m. e 3,60% a.a., através do Programa Ford Credit

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

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

Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Confira outras condições de financíamentonos distribuidores Ford.
.

. \

As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores.
CARTAo FORD ITAÚCARO:SOUCrrE JÁ O SEU.
Acumule até RS 10.000em descontos na compra de seu Ford Zero.

Capitais" reglllesmetropolltanilS: 4001-185'81DemaIs localidades: 0800lIl.4858.

MODELO

2012

ENTRADA DE

R$29.701,ao R$799,oo

Ford Empresas: (n) 4174.3900

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
..

� �j> �
Fo� it (»��......o SegUIW�!d MORETTI Jaraguá do, Sul- (47) 3274.2800
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cipadoBrasileiro
Bicampeãomundial.e 13 vezes campeão brasileiro competirá em São Paulo

JARAGUÁ DO SUL Mesmo assim, será possível fazer
boas apresentações e buscar mais

uma vitória", relatou. Na vice-lide

rança do Brasileiro está o goiano
Dougral Carvalho, companheiro
de equipe de Lenzi.

O jaraguaense adiantou que

competirá com o mesmo equi
pamento da primeira etapa, pois
vem correspondendo suas expec
tativas. Porém, para as duas etapas
decisivas (o campeonato tem um

O p�loto já �aturou 13. edi- total de quatro) que serão realiza

çoes: da disputa nacional das de 23 a 26 de junho, em Boa

e é bicampeão mundial Esperança (MG), ele utilizará um

(2001 e 2009) da modali- equipamento novo.
dade freestyle profissional (ma- Essa será a primeira vez que
nobras livres). Para buscar o tri-

'.

Lenzi competirá na Represa do

campeonato no período de lo a Guarapiranga, mas por sua expe-
9 de outubro, em Lake Havasu, riência, isso não será problema.
no Arizona (EUA), Lenzi precisa Ele lembrou que já competiu em

vencer o Brasileiro. outras represas da Grande São

O jaraguaense confessou que Paulo, como a Billings, em Ribei

teve pouco tempo para treinar, rão Pires e no bairro de Alphavil
desde a realização daprimeira eta- le, em Barueri e acredita que seja
pa, em março, na cidade paulista mais ou menos igual. Além das

de BarraBonita, no qual ficou com . etapas do Brasileiro, Lenzi parti
a primeira colocação. "Neste perí- cipará ainda esse ano, de compe
odo fiz várias viagens dentro e fora tições em Brasília, Maresias, Rús
do Brasil e, com isso treinei pouco. sia, Tailândia e Estados Unidos.

líder do 24ª Campeonato
Brasileiro de Jet Ski,
Alessander lenzi, disputa a

partir de hoje na Represa
do Guarapiranga, em São
Paulo (SP), a segunda
etapa da competição.

Automobilismo de Terra
chega à quinta etapa

JARAGuÁ DO SUL
Depois de ser adiado por

duas vezes por causa da chuva

a 5a Campeonato Catarinense

de Automobilismo de Terra fi
nalmente acontecerá no fim de
semana. A etapa será no Autó

dromo Max: Mohr, em Ascurra,
e contará com a participação de

. quatro pilotos da região. Na Sto

ck Car Omega está o jaraguaense
melhor posicionado. Alessandro
Coelho ocupa a vice-liderança,
com37 pontos, e usará a etapa
de Ascurra para encostar em Tito

Morestoni, que lidera com 42.

O segundo melhor jaragua
ense na Terra é Alexandro Spézia, -

da Marcas A, que tem 33 pontos.
Nesse fim de semana ele tenta não
se distanciar dos líderes Walter
Schimitz e Leopoldo Mees, com
38 cada. Pela Marcas N, Vini Car
doso, tem 15 pontos e ocupa a 70

posição. Na Mini Fórmula Tubu

lar, Ronaldo K1itzke, o "Nono", está
na sexta colocação da categoria
A, com 8 pontos. Depois da etapa
de Ascurra, o Catarinense de Ter
ra passará por Lontras. Joaçaba,
Ascurra e Lontras, novamente fe
cham o calendário da competição.

Alessandro Coelho 'está na vice-liderànça da Stock (ar Omega A

Para disputar o tri mundial, Alessander Lenzi precisa faturar o Brasileiro

Esporte 17

Sub-11 joga
pela 28 fase
do Estadual
Depois de estrear com

duas vitórias no turno da

primeira fase do Cam

peonato Catarinense de

Futsal, a equipe CEJ /
Urbano/FME, viaja para
Criciúma para. dispu
tar o turno da segunda
fase. A primeira partida
será contra Recriarte, de

Camboriú, às 9h30 de
amanhã. No turno da pri
meira fase Jaraguá apli
cou uma goleada de 8xl

no time de Camboriú. No
mesmo .día, só que um

pouco mais tarde, às 15h,
os meninos enfrentam os

donos da casa do Colé

gio Marista. As partidas
acontecem no Ginásio.

do Maristão, em Criciú
ma. O sub-l l de Iaraguá
do Sul são os atuais vice

campeões e estão sendo
comandos pelo técnico

e ex-jogador do projeto
futsal menor professor
Ricardo Luís Kuhn.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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do estádio do Corinthians, em Ita - mindo as responsabilidades, se

quera. Segundo o governo do Dis- guindo o cronograma de trabalho
trito Federal, a obra está com 37% e apenas cumprindo o papel". Po
do volume de. concreto executado rém, oMPDFT (Ministério Público
e 82% do trabalho de escavação do Distrito Federal e Territórios) já
realizado, ou seja, 19% do novo questionou a obra (orçada em R$
estádio está pronto, o que o coloca' 671 milhões), cobrando explica
entre as obrasmais adiantadas en- ções sobre projeto básico e garan-
tre as 12 arenas da Copa. tias financeiras para a conclusão.

Até o final do mês, o efetivo O TCU (Tribunal de Contas da
passará de 1,5 mil para 2 mil pes- União), por sua vez" vê riscos da
soas se revezando em dois turnos. rentabilidade da arena não co

"Mesmo com as chuvas (dos últi- brir seus custos de manutenção,
mos meses), conseguimos manter provocando o aparecimento de
o ritmo normal. Agora, com um um "elefante branco". "A possibi
clima favorável no DF, a obra evo- lidade de exploração de espaços
luirá, será extraordinário", afirmou é gigantesca. Temos lugares para
o secretário executivo do comitê shows, teatro, camarotes, que
local, Cláudio Monteiro. podem ser utilizados por gran-

Para ele, Brasília está "assu- des empresas", disse Monteiro.
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Na área

Henrique
Porto

I
1
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Em Jaraguá

Em Guaramirim
Também sem protestos, o Campeonato Varzeano de Guarami

rim terá suas finais no sábado. Os jogos acontecem estádio Rodolfo
Iahn, do Avaí, clube que completa 62 anos hoje. Na preliminar, Ex
presso Caixa d'Água e Couve-Flor jogam pelo título da Segundona
(l3h30).As duas equipes jogarão a Primeirona em 2012. Na sequên
cia, Bem Bolado/BeiraRio eAtlético decidem o título daPrimeirona

. (15h30). O Bem Bolado fez uma campanha mais sólida na primeira
fase, mas oAtlético eliminou o favorito Cruzeiro mi. semifinal.

Vôlei
o levantador jaraguaense

Jairo Wiest Medeiros renovou

contrato com a equipe do Vô
lei Futuro, de Araçatuba (SP),
que disputa a Superliga. Com
1,86m e 85 quilos, 'Jairinho' é
o terceiro levantador da equi
pe e atua ao lado do ícone Ri

cardinho, medalhista de ouro

nos Jogos Olímpicos de Ate
nas (2005).

�
11

,
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Trioball
A décima edição do Uni

med Trioball acontece neste

sábado, no ginásio do Colégio
Marista! A competição 'indo
ar' de trios bateu recorde de
inscritos neste ano: são 571

crianças, entre 7 e 14 anos. O
resultado reflete a excelência
do trabalho de base realizado
no basquete do município,
através da AJAB.

Ex�alunos
Atenção ex-alunos do

Marista. Dia 11 de junho'
acontece o tradicional en

contro de ex-alunos da ins-:

tituição. Neste ano, o evento
inicia com um churrasco de

confraternização, seguido
pelas competições espor
tivas de futsal masculino e

. vôlei feminino. Informações
no e-mail dpicinini@maris
ta.org.br, com Dinara.

l 114 'fI ,. 'I' .,. ,
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Canoagem
. A terceira etapa da Copa

Brasil de Canoagem Descida
acontece neste fim de semana

na Reserva Ecológica do Rio Bra

cinho, em Schroeder As provas
acontecerão num percurso de
5 quilômetros, com corredeiras
classes 2 e 3. O volume de água
será controlado pelas comportas
da Usina Hidrelétrica doBraci
nho. Prestigie!

Copa Flamengo
Amizade e Bangu decidem

.

na tarde de sábado a 1 a Copa
Flamengo Futebol Suíço (16h).
Na preliminar, Néki e Só Ami

gos disputam o terceiro lugar
(15h). Até' o momento foram
anotados 184 gols no certame,
uma média de quatro tentos

por jogo. A competição é pro
movida pelo Esporte Clube Fla

mengo, do Garibaldi.

Futebol
A bola também .rola no fim

,

de semana para outras cpmpe
tições amadoras. Tem o Cam

peonato Citadino (domingo, a
partir de 13h45, na Arsepum),
de Seniores (sábado, a partir
de 14h, no Claudio Tomásellí,
em Schroeder) e o Municipal de
Schroeder (domingo, apartir de
I3h30, no Tupy e no Aliança).

Brasíliapõepressão
para sediarabertura
Comitê do DF aproveita a seca para acelerar obras

,

SORTEIO NA (S'f DE'f2NIU QUE PRIMEIRO JOGO SErtÃ NO R.O DE JANEIRO

Goritiba vai decidir em casa
Vasco e Coritiba começam a federação Brasileira deFutebol). Já os paranaenses seguraram

definir o campeão daCopa do Bra- A situação para ambos é idênti- a igualdade sem gols com o Ce
silde2011 em São Januário, no Rio ca à ocorrida na fase semifinal. ará no Nordeste na partida ini
de Janeiro, na próxima quarta- Os cariocas empataram por Ixl cíal e chegaram à decisão por
feira, Iode junho, enquanto que com o Avaí jogando em seus do- triunfarem por 1xO na volta,
a decisão será no Couto Pereira mínios na ida e garantiram a vaga dentro do Couto Pereira, onde
no dia 8, na capital paranaense. A na final ao vencerem os catari - agora têm a chance de faze

definição aconteceu ontem após nenses dentro' da Ressacada por rem a festa em caso de eventual
sorteio realizado ;p.��� ;ç�f. ,.(Çpn;-,;.: ;2fP,; !-W;l}q��� .4�. gl!���� .

.- T •.•• <. T".'- .�9n9H����! }1P�.��Jj?)9.�·9H�: .

DA REDAÇÃO

Brasflia conta com um

"reforço dos céus" para
assumir a dianteira de São
Paulo e tornar a cidade
da abertura do
Mundial: a seca.

té o retorno da tempora
da de chuvas, no final do
ano, a capital pode ficar
mais de 120 dias sem um

.

pingo d'água, o que evita empeci
lhos para tocar a obra no Estádio
Nacional de Brasília - Mané Gar
rincha. Enquanto isso, São Paulo
nem sequer iniciou a construção '

em protestos, o Campeonato Varzeano de Iaraguá do Sul

..� inicia sua fase quarta de final neste sábado. Agora todo

jogo é decisivo e perder pontos pode significar dar adeus
...... à semifinal da competição. Das 34 equipes que iniciaram
o certame, só oito .seguem na briga. Os campeões das duas úl ..

timas edições, Néki e Brandenburg, já ficaram pelo caminho, o'
que mostra o quanto o Varzeano jaraguaense é duro e seletivo.
Penso que o jogo mais interessante da rodada seráAtlético Inde

pendente x Noite à Fora, às I3p15, naVila Lalau.

Estádio Nacional de Brasília, que terá lugar para 71 mil pessoas,
como está hoje e, no detalhe, como ficará na Copa de 2014
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"Em 20 anos, nunca
.

vivemos empaz"
Acusado de sermentor do caso de falsa identidade,
Agenor de Souza nega as acusações de SantalinaMeurer
JARAGUÁ DO SÚL

Acusado de ser o mentor de um caso envolvendo falsa identidade, Agenor de Souza,
ex-marido de Santalina Borges Meurer, 64 anos - que usou o nome da irmã falecida,
Neli Ferreira Borges há quase 35 anos, decidiu dar a sua versão dos fatos. Durante

depoimento à Polícia Civil na quinta-feira, Santalina afirmou que foi coagida por Agenor a
fazer documentos falsos para que os dois pudessem"se casar. Ela também o acusou de ter

estuprado e espancado a enteada Dilma, que morreu de câncer aos 17 anos e deixou um

filho. O rapaz, que hoje tem 22 anos, foi registrado como filho de Santalina e Agenor.
Hoje, Agenor mora em Schroeder, tem 55 anos, é ex-vigilante e está casado novamente.
Em entrevista ao O Correio do Povo na tarde de ontem, ele negou todas as acusações feitas
pela ex-mulher e afirmou que a convivência de quase 20 anos com Santalina sempre foi
diticil. "Em 20 anos, nunca vivemos em paz e quando descobri a falsa identidade dela
foi a gota d'água", disse. Confira a entrevista a seguir:
• Elisãngela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

OCP: Quando e onde o se

nhor conheceu a Santalínat

Agenor: Conheci ela em 1971,
em Lages.

OCP: Ela era casada ou sol
teira quando vocês se conhece
ram?

Agenor: Quando a gente se

conheceu ela se passava por sol
teira.

OCP: Mas ela disse que pas
sou a usar o nome da irmã por
que já era casada com o Jacob
Meurer e queria se casar com o

senhor...

Agenor: Eu não sabia que ela
era casada e não conhecia o Ja
cob. Quando fomos nos casar ela
forneceu a certidão com nome

de Neli.

OCP: Mas o senhor sabia que
o nome verdadeiro dela era San
talínat

Agenor: Não, o que eu sabia
era que ela tinha o apelido de
Santinha. Uns quatro ou cinco
meses depois que nós càsamos

e ela já estava esperando minha
filha mais velha, uma irmã dela,
minha cunhada, comentou na

minha frente que o nome verda
deiro dela era Santalina.

OCP: O advogado de defesa
dela falou que tem uma carta

de 1971, que o senhor escreveu

."
.� ..

-

para ela colocando o nome de to grande isso que ela está di-

Santalina... OCP: Por que se separaram?
.

zendo. Não sei porque ela faz es-

Agenor: Eu não lembro, talvez Agenor: Eu queria me separar tas coisas. Podem perguntar para
tenha chamado ela de Santinha. dela já fazia tempo, justamente qualquer uma das minhas outras

Nós fomos morar juntos uns três por ela estar usando dois nomes, filhas se alguma vez eu faltei com

meses depois de nos conhecer, sóque ela não dava ouvido ao que respeito com elas ou qualquer ou
na verdade eu pouco sabia sobre eu dizia. Eu queria que ela arru- tramoça.
ela. Ficamos morando juntos e- masse aquela situação porque não
mais oumenos dois anos depois, tem forma de viver com dois no
casamos. �

mes. Em 20 anos, nunca vivemos

em paz e quando descobri a falsa
identidade dela foi a gota d'água."

Eu queria que
ela arrumasse

aquela situação
porque não tem
forma de viver
com dois nomes.

"
OCP: E o marido dela, onde

estava?

Agenor: Eu não sei, não oco
nheci.

OCP: Quando vocês se co

nheceram ela já tinha aDílmat

Agenor: Tinha, era pequeni
nha, commenos de dois anos.

OCP: E que idade a Dilma ti
nha quando nasceu a primeira
filha de vocês?

Agenor: Mais ou menos qua
tro anos.

OCP: Quanto tempo vocês fi
caram casados?

Agenor: Quase 20 anos.

OCP: E por que ela queria
continuar com duas identida
des?

Agenor: Ela é muito fechada

naquilo que ela quer. Ela se fecha
dentro daquela ideia dela e não

tem quem façamudar de opinião.
Eu pedi a separação diversas ve

zes, mas a Santalina não aceitava.

Quando viemos pra Jaraguá do Sul,
em 1990 ou 1991, as filhas já esta

vam maiores e decidi que naquele
momento eu iriame separar dela Eu
forcei a barra e comecei a procurar
aventuras, justamente para acabar
mesmo com aquele casamento. Foi

quando eu conheci aminha atual es
posa, comquemvivo atéhoje emuito
bem. Arrumei uma casa em Guara
mirim e fuimorar sozinho.

OCP: A Santalina disse em

depoimento que o senhor estu

prava e espancava a Dilma des
de que ela tinha sete anos...

Agenor: É uma maldade mui-

OCP: Como era o relaciona
mento da Santalina com a Dil
ma e com o namorado dela?

Agenor: Ela tinha um tipo de
revolta com a Dilma. A Santalina
tratava ela mal e chegou a expul
sar ela de casa depois de uma

briga. E ela também não gostava
do namorado da Dilma. A Santa-

Segurança 19

lina estava sempre tentando se

parar os dois, mesmo depois que
eles tiveram o filho.

OCP: Por que vocês registra
ram o filho da Dilma como se

fosse filho de vocês?

Agenor: Ela (Santalina) fez o

registro sem minha autorização.
Pegou meus documentos e fez o

registro.

OCP: E por que ela fez isso?

Agenor:
.

Não sei, acho que
era porque ela não gostava do
marido daDilma. Eu até hoje não
entendi as atitudes dela.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEIl'URA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201.
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER/ SC

. e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N. 02/2011 - PMS
PROCESSO L1CITATÓRIO N. 82/2011 - PMS

OBJETO: Permissão de uso, de espaço para exploração de copa e cozinha no

Ginásio Municipal de Esportes Alfredo Passold, localizado na Rua Paulo Jahn,
Centro, na cidade de Schroeder/SC, contendo os' seguintes espaços: Bar, 29,76
rn", balcão de atendimento, Cozinha com 15 m2 e área de circulação de 14,79 m2 e

depósito de 8,64 rn", totalizando uma área de 68, 19m2, com a meta de atender aos

usuários do espaço permitido, no qual a permissionária deverá explorar a atividade
de lanchonete, fornecendo refeições, lanches, bebidas e similares.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 27 de junho de 2011 às
08h45min.
Abertura do Processo: 27 de junho de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas 'no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de

segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 27 de maio de 2011.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
.... ,
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CONFIRMA:

www.autoelite.com.br 4732746000Grupo Auto Elite 40 on05 de aedibilidockt. BANCO VOLKSWAGEN

PEtA ,qa ,VEZ,
A MAIS OWIOA.

araguó' Auto Elite
.

A escolha perfeita:litflJi:U::lJ.,Y.�:,,"C>;1>
�"'IIIi!IQiJ!1iJilI{}j'lI;i"'J!,m�.

'r.llEViI1f;it'.::'f.,1I!:t;Ii)
1(��\I'1

IfInlllllll/ll_al/IIl!!iIJmliJlllh!JI/IllilU1li/ilIlli1/lil1llllffllifI111"!IIIliII/ImI/f1lR11llf1ü1l11lJ1.mlWIIlIIUI.'!.�IIIfIi!lIl!#lUlld!lllJlI/II1Ii/lI!il//IIIHJllliJ/iImillJIJírlIlllfllllllliI/!IllIlfJ/Id/mIfJmi!JIJJlili#PJiU1IJ!j/JIIlfi!IIIIli!llJIIiIll»f!i/I!HJiIjrH/{llJuiiI!JID//IIIl!iI/J!1l/P1!11Mml!ulÁl!ll!llill/1!JI!Jn�Il)JjjmjIlIIIIlIIiIYlI#/U!JWlIIl!/l1JlI/II!hfflll1!lllk�ff�ululllffl;mJmIHlJIH�j�#i;1I!tÍ"U:rlUlJiillIlJIliII�ICI1U.wtIPllllll!$IIIIf1!11llU1jaUH:JJJullllJlIi�!lilltmiluJm�lIuiWI.'lllj�llII�di/ll/IlJIU!iilJn�IIJ�JI!lillPlllflU/ldi�'II!JHIfflIIiII8Di!P.II�I1U�lUalll/in!llffllil/lllliillmiM/tIIlI/IIlIIIIIIJIJ/tl!llilllilll/lflUili/lJDJlj/IlIi!f1IH�1i1l_';:UIIIl/J/lllllllil1lliYlII;/#!IUI/JIII!flIHUlJilllU/llllllPllIiJlIIll1tJllil!/lílltJjlflllrJl/illllijlf/l/llIll/lUHiiJlUaiJJl!lI!IlIl.'IIJIIIIl!J/iIlJifIlII1flillH.ll#UlUlUIiiIImIUIlUltlIlJIi/llllIllJUlIiíiIlUIiI/flliiJlilHfIlIlJÚíl!lJij/ll��J/J!1ll1/!mt11miltmuJl/IIi,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




