
Família pede
ajuda para'
jovem doente
RODRIGO VARGAS PINTO,
de 31 anos, está internado
emSãoPaulo desde o dia26

por causa de complicações
causadas porumameningite.
De acordo com familiares,
tratamento contra a

doença pode passar
dos R$ 100mil. Página 18

DUCAÇ.ÂO
Prefeitura vai
investir R$ 540
mU na compra

,

de mochilas
e materiais .

.Artigos serão
entregues
em agosto.

PÓ!fjJlc. 5 'i. I

PATRÍCIA
MORAES

AD} inicia o .

segundo turno
doEstadual
EQUIPE DE FUTSAL ADULTO

enfrenta líder Rio do Sul
fora de casa pela rodada de
abertura do returno da

primeira fase, buscando a

regularidade e a segunda
vitória no certame. Página 21

Polícia elabora
dossiê sobre as
casas noturnas

Ribeiro analisa levantamento,
que apontou 40 ocorrências
de agressão no Chopp &
Club e no Líder Club.

Estabelecimentos podem
teralvarás cassados. Página 23

Quase lá
JaraguaenseMarcos
Gelbhardt, de 29
anos, tenta chegar
à segunda fase do
reality show
OAprendiz, na
Record News.

Abandono
Ajapra busca

abrigo para cerca
de 20 cães que
vivem sozinhos

em casa desde que
a donamorreu, na
semana passada.

Página 6

As apostas domunicípío
livre do analfabeti
Secretaria de Educação de Iaraguá do conta com o Ceja (Centro de Educação completar os estudos. Segundo o IBGE,
Sul aposta em programas de acompa- de Jovens e Adultos), órgão do governo índice de analfabetos nomunicípio está

nhamento ao aluno como forma deme- do Estado que oferece aulas gratuitas na casa dos 2,73%, ou seja, é considera
lhorar o aprendizado. Cidade também para quem não teve oportunidade de do livre do analfabetismo. Página 19

-

PARA�ISAÇAO

Grevistas queimam
diplomas na SOR
OBJETIVO FOI PROTESTAR CONTRA A PROPOSTA

de aumento salarial feita pelo governo do Estado,
rejeitada pela categoria. Segundo o Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em Educação),
oferta desconsidera a progressão de carreira
e desmotiva a busca pormaior qualificação
profissional. Em toda a região, cerca de 50%
dos professores da rede estadual de ensino estão
de braços cruzados desde o último dia 18. Página 7
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PONTO DE VISTA
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Mais do que isso, muito infeliz.
Os anúncios publicitários (po

pularmente chamados de propagandas
ou comerciais) têm o objetivo precípuo
de conquistar os clientes para determi
nados produtos ou serviços. Sem qual
quer hipocrisia, é natural em uma so

ciedade capitalista, onde as. empresas
almejam o lucro. E, embora de certa for
ma regulados pelo Conar e pelas regras
de bom senso, volta e meia algumas abo
minações aparecem em nossas telas, na
frequência dos rádios ou nas páginas de

jornais e revistas.

Que muitas vezes tais anúncios ten

tam conquistar nossos corações e men

tes por vias oblíquas, todos sabem e,

respeitados certos limites, pode até ser

aceitável. Hoje em dia não cabem mais

lavagens cerebrais por esses meios e eu,

particularmente, não acredito no poder
da tal mensagem subliminar.

O que não podem, as empresas e

seus comerciais, é estimular o consu

mismo em detrimento da desagregação
da família.

Pois bem, vamos ao anúncio que me

deixou indignado.

A Oi, aléin de ser campeã de reclama

ções nos Procons país afora em compa
nhia de suas colegas do setor de telefonia,
brindou-nos com uma lamentável (para
não dizer leviana) pérola publicitária.

O comercial. Um garoto está à mesa

do café com seus pais, ele lendo jornal,
ela não lembro fazendo o que. O peque
no, em sua cadeirinha de criança, esboça
I al "."" -" "t da gumas p avras: par, mae, orra a

com geleia" ou algo assim. Nada surte

efeito aos impassíveis pais, que continu
am desprezando a criança concentrados
em suas leituras. Somente quando o me

nino fala algo do tipo "internet banda lar
ga, valor alguma coisa" os pais prestam
atenção ao rebento.

Sou pai. Sei da alegria de ver um filho
(no meu caso uma filha) falando as pri
meiras palavras, principalmente quando
são- justamente "pai" e "mãe". E fiquei
pensando com meus botões que tipo de

importância aOi quer dar às relações pais
e filhos com uma proposta cínica des
sas, ainda mais hodiernamente quando
todos sabem da dificuldade que muitas
famílias estão tendo nessa comunicação.

Crises entre pais e filhos existem

I80pe
CONFIRMA:

•• , ••• I ••• '., ••• a.' ••••••• ".t."rl , •••••• ,..... .,�.� _·»I.·•••• l

. desde sempre e provavelmente sempre
existirão; Dispensamos, porém, uma

campanha publicitária em rede nacional
entrando na nossa casa e falando: -. Pais,
não precisam dar ouvidos ao que seus

filhos dizem, a não ser que eles digam
como consumirmais nossos produtos!"

Espero que esta tenha sido apenas
uma falta de atenção dos mega-executi
vos daoperadora e dos seus publicitários.
Espero sinceramente que eles não pen
sem que já tenhamos chegado no tempo
em que as conversas entre pais e filhos
ou atenção dos pais aos filhos não sejam
mais importantes; ou que sejam menos

importantes do que uma promoção de

serviço de internet ou telefonia.
Se não podem colaborar com men

sagens positivas, pelo menos que não
achincalhem as relações familiares co

mercialmente. Não sei se os mega-execu
tivos da Oi sabem, mas muitas crianças
e adolescentes assistem televisão e são
facilmente impressionáveis. Para o bem

_
ou para o mal.

Por precaução, eu, que estava pen
sando em trocar de internet lá em casa,

risquei da lista esta operadora.

Fiquei feliz em saber da coluna do
Prates neste jornal. Parabenizo o Cor
reio do Povo por essa iniciativa .

Nossa cidade está acostumada a

apenas assistir na televisão os famosos
comentários do Prates. Comentários
estes dirigidos normalmente a outras

regiões.
Com tal iniciativa, creio que a carac

terística "língua afiada" do Prates será de
grande auxílio para nossa região.

Estamos realmente necessitados
de alguém com respaldo para não
mais deixar muitas situações passa
rem por despercebidas. Precisamos de
gente que, sem medo de falar (no caso

escrever), chame a atenção.
Tenho certeza que seus acalentados

comentários ecoarão o suficiente para
abrir os olhos de muitos influentes com

perfil de coronel, para que saiam do
mundinho interiorano que estão.

Por sugestão, passeie pela nossa ci
dade, não para conhecer os raros pon
tos turísticos, mas pelas nossas ruas,
nosso trânsito, nosso policiamento,
nossos motoristas, e pergunte: o que
está sendo feito?

Dalton LuisRubiJü,
aaaIista de sistemas

PetA 'Ia vez,
.

A MAIS OW/OA.-
,I
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Não suporto gente se queixando da

sorte, da aposentadoria, quero di
zer. O sujeito tem na aposentadoria exa

tamente o que semeou na vida. E essa

história de que a pessoa deu muito duro,
trabalhou como umburro de carga nãome
convence. Claro que há os ordinários, os
ladrões do dinheiro público, os que se apo
sentam de modo ilícito, doentes sem cura

que nunca foram doentes ... Mas esses são

casos de polícia, de borracha no lombo ..

Os que trabalharam duro e se aposen
taram com pouco tinham que ter imagi
nado o futuro minguado e providenciado
um futuro melhor. E não dá para dizer

que muitos desses "coitados" não eram

CARROS

redacao@ocorreiodopovo.com.br

J
pessoas tidas por espertas. Eram até mui
to espertas ...

Esta arenga toda, leitora, leitor, está
alicerçada sobre uma pesquisa interna
cional feita pelo HSBC em 17 países. A

.

manchete da Folha de São Paulo sobre o

assunto era esta: - "Brasileiros não fazem

planos para se aposentar".
Nunca esqueço de um colega, um

pobre diabo assalariadozinho, que na

fila para almoço na empresa dizia que ia

gastar logo à tarde o salário que acabara
de receber. Dizia que é bobagem fazer

poupança, que o futuro a Deus perten
ce ... não estou certo de que dizia isso de
verdade ou só da boca para fora.

OTIMISMO
Há quem diga que o otimista é um pes

simista mal-informado. Sobre essa questão
de os brasileiros não pensarem e não inves
tirem na aposentadoria, a pesquisa também
diz que o brasileiro émuito otimista com re

lação ao futuro. Ser otimista sem investir é
como não semear e esperar pela colheita.

DO LEITOR

Os bancos dizem que o brasileiro não

pensa no futuro, na aposentadoria. Mas.
vai ver se esses mesmos brasileiros não

pensam no carro, em trocar de carro,

ainda que não tenham onde cair mortos.

Depois param nasfilas dos postos eman

dam encher o tanque... com 10 reais.

HISTÓ IA EP OFESS R

Desde criança, sempre sonhei
em ser professora. Num quar

to muito pequeno em minha casa,

enfileirava minhas bonecas em

suas cadeiras e escrevia no quadro
com giz colorido. Fui crescendo e o
sonho sempre se manteve presen
te... com muito esforço e determi

nação fiz minha faculdade.
Por muitas vezes pensei em de

sistir, ao mesmo tempo em que me
fascinava a educação, percebi que
era um dos setores que mais preci
savam demudanças em nosso país.

Fiz pós-graduação na área, vá
rios cursos de aperfeiçoamento
e cada vez mais fui me sentindo

realizada, mesmo tendo de en

frentar vários problemas de indis
ciplina em sala de aula, falta de

interesse, muitas vezes tive de ser

médica, psicóloga, mãe, amiga, e

principalmente equilibrista com

meu salário no fim do mês.

Hoje, não vejo meus alunos
como as bonecas que brincava.
Eles pensam, falam, e querendo
ou não, sou um exemplo pra eles.

Há dias, nós professores, esta
mos em estado de tensão, pois te-

FAl.E CONOSCO

mos de decidir entre a nossa ética

profissional e nossa vida financeira.
Em que tempo estamos que para
ter condições melhores de trabalho
temos de abdicar de nosso salário?
Nosso plano de carreira?

Depois da última imposição do

governo, muitas pessoas acataram

a ordem, sem olhar para os demais

injustiçados! Pensando assim, que
o beneficio é satisfatório. Mal sa-.
bem eles que essa satisfação é por
tempo determinado. Chegou omo
mento de optar entre a luta ou o co
modismo. Pense que se você aceitar
a situação imposta agora, você é co
nivente ao poder que não lida com .

a justiça, que não cumpre a lei.
Nossa categoria não tem culpa

pela demagogia das autoridades que
em tempo de eleição somos precio
sos e depois, aquela pedra no sapato.
É hora demostrar nossa força, é hora
demostrar a cara desse ser pensante
que é capaz de transformar amente

daquele que urn dia pode salvar urna
vida ou liderarurn país.

Estou cansando de dizer que, quanto
mais pobre a pessoa, mais intensa tem

que ser a poupança para o futuro. A velhi
ce é hoje o tempo mais largo da vida. Não
pensar nisso, não poupar, não investir é
não ter no futuro.

E essa história de que Deus vai ajudar
é refinada estupidez. Deus não ajuda a

quem não se ajuda, que vergonha tenho
dessa frase de almanaque de farmácia,
mas é verdade.

A velhice chega, a pessoa se aposenta
sem nada ou commuito pouco e se quei
xa do governo. O governo tem mais o que
fazer do que pensar em quem não se vê.
no futuro.

UTIS
O Brasil dos políticos e das "auto

ridades" está moralmente enfermo,
gravemente enfermo, a precisar de
UTls morais. Sim, eu sei, estariam to

das lotadas, filas de espera. Safados!
Mas o povo pode "curar" esses imorais
zmpunes...

CHARGE

ADULTOS
VOL1'ArJDO AOS
SAtJC.OS ESC.OI..AREs,
É o FLA�""!

EDITORIAL

Umdosgrandesdesafiosde
IaraguâdoSulpara ospróximos
anos é, sem dúvida,aampliação
da cobertura deesgoto.Hoje, *

menosdametadedosmoradores
- 47,9% conta com este tipo
deserviço.AmetadoSamaeé
ampliaroatendimentopara
80%dapopulaçãoapartirdo

. próximo ano, coma condusão
daETE (Estação de 'Iratamento
deEsgoto) no bairroSãoLuís.
Odesafio não éfácildeser

.

vendâOeed,gemvestimentos
altos. Só emJaraguá, serão
necessáriosR$30milhões
para quea nova unidade de
tratamentopossafuncionar.Nó
Brasil, segundo o IBGE, 47,8%
dosmunicípios não coletam
nem tratam o ésgoto.Entre os
52,2% das cidades que têm o

serviço decoleta, 20,2% coletam
e tratam o esgoto coletado e
32% só coletam.

Daine Cri$tinaRosa,
professora emGuaramirim

;1.;·1

"Se h e 52,2°/0 dos
municípios têm '0

se:r1J'ICO de coleta,
11 anos. antes� .m
1989, eram 47,3°/0;5.

DeacordocomaANA(Agência
Nacionalde.Águas), osnúmeros
mostramque, nasúltimas
déi:atIâS: "0!Brasilnão teveà��'&'"�.ifY1o'"

.

I' . ',.. ·.1 •

"

•

ei/HessliJQs ria roleta� traTrn''»01
deesgotb.Sehoje52,2%dos

mimicípios têmosennço; 11 anos
antes,em1989,essenúmeroera
de47,3% - ouseja;opaísaoançou
a�f?%emduastlé,cad{ls, '

;,'IIJ, 'o: ,.;.. ' ",
• '; J ._,

",.. •

J,\ fi

me iunmtõ 'qtJe
soTU(üesséjamaplicadasdeforma
maiságil. Osaneamentobásiro
éamedidadesaúdepública
maiseficazquandosefala
emprevenirdoençase reduzir
gastoshôspitalares: Também
écomosaneamento básico

quese reduzdrasticamente
amortalidade infantilese
aumentaa expectativade vida
deuma comunidade, sendo este
umdosfatorescomponentesdo
IDHáiulicedeDesenvolvimento
Humano) deumpaís.Ao buscar
soluçõespara esteproblema,
portanto.Iaragúâ demonstra
queestáno caminho certo.
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DINHEIRO PÚBLICO

Vereadora devolve gasto extra
Natália Petry
(PSB) garante que'
segundo celular

.

não era utilizado

por familiar e sim

por uma assessora

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

EDUARDO MONTECINO

/\ cusada de se beneficiar com
I\duas contas de celular no mês
de julho de 2010 a abril de 2011,
a vereadora Natália Lúcia Petry
(PSB) afirma que devolveu R$ 4,5
mil referentes a esse período aos

cofres do Legislativa. Nesses dez

meses, uma segunda linha de te

lefone ficou à disposição da par
lamentar, que solicitou o, aparelho
durante seumandato de presiden
te na Casa de Leis, no ano passado.

"Como presidente da Câmara,
tomei a liberdade de solicitar uma Casa, não tive restrições", afirmou.
segunda linha de celular para ficar à Mas, diante da repercussão do

disposição do meu gabinete e a ou- caso, a parlamentar diz que deci
trapermaneceu comigo. Não houve diu devolver a quantia gasta com a

ilegalidade nesta ação, porque não segunda conta. "Ouvi comentários
há regulamentação no Legislativo que eu fui privilegiada por ter duas
que proíba o presidente de termais contas de celular, por isso resolvi
de uma linha de telefone celular. devolver todos os valores de forma

-,

Quando solicitei mais uma conta
.

espontânea, sem que ninguém me

junto ao setor administrativo da pedisse". Para concluir,' ela também

Natália Lúcia Petry a6nna que já devolveu verba para a Câmara

negou ter disponibilizado o celu
lar para seus familiares, como vem
sendo divulgado. "Não teria sen

tido eu deixar alguém da minha
família usar o telefone pago pela
Câmara", argumenta.

O presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (pMDB), diz que quan
.do foi informado do caso, solicitou
a devolução de um dos telefones

informalmente. "Fiquei sabendo da
segunda conta de celular da verea
dora através de comentários feitos
na Câmara por Jair Pedri (suplente
da vereadora Natália), enquanto
ela estava de licença médica. Não
foi ele (Jair Pedri) quem me contou

diretamente, foram os vereadores
da base governista. Como presi
dente do Legislativo, minha atitude

foi conversar com a Natália e pedir
o celular de volta, além do ressarci- ,

menta dos valores gastos".
As contas mais elevadas foram

referentes aos meses de dezembro
de 20io e fevereiro de 20II, que cus
taram respectivamente R$ 1.145,84
e R$ 697,32. Esses valores não so

mam as despesas da primeira con
ta de celular da vereadora. Confira
no quadro ao lado quanto a parla
mentar gastou em cada mês com a

segunda linha de telefone. Todos os
valores já foram devolvidos.

" ARqUI\TO oCP

Diogo JlUI� sugere que a PrefeitUra
inceIitive,qu_paml as contas em cQa

Prefeitura espera arrecadar

R$ 300mil COUl Refis
GUARAMIRIM

A Câmara de Vereadores de
Guaramirim aprovou o, projeto
que institui o Refis 2011 (Pro
grama de Recuperação Fiscal).
A proposta, que é de autoria do

Executivo, recebeu voto favorá
vel de todos os' parlamentares.
Conforme o texto da lei, os con
tribuintes com débitos anterio
res ao mês de dezembro de 2010

poderão quitar os processos de
dívidas ativas com a administra

ção pública sem juros e multa.
De acordo com o secretário

de Administração e Finanças,
RolfWerner Antonius Júnior, a

meta é negociar R$ 300 mil até
dezembro deste ano. Hoje a

dívida ativa do município está

orçada em R$ 4,5 milhões. Com
o Refis, será possível renegociar
os débitos até omês de feverei
ro de 2012.

As parcelas terão acréscimos
de 5% .de juros sobre as mensa-

lidades, e as dívidas podem ser

pagas em prestações de até 20

vezes, com valores mínimos de
R$ 57,10. O prazo para partici
par do programa começa a valer
a partir da data de aprovação da

lei, segunda-feira.

Câmara

O líder de governo na Câma

ra, o vereador Charles Longui
(PMDB) defende a realização do

programa no município. Porém,
ele acha que essa prática bene
ficia os inadimplentes. "O Refis
não trás nenhuma vantagem para
quem paga em dia. É preciso ava

liar quem é mau pagador e quem
tem dificuldade para pagar".

Processos devem ser

renegociados a�é
fevereiro de2012..
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Patricia Moraes 2106.1924 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

De volta
o secretário de

Administração, Ivo Konell
(DEM) retorna hoje à
Prefeitura depois de uma
licença de 15 dias. Ele e

a prefeita Cecília Konell
chegaram da Europa na
segunda-feira. Lá conheceram
diversas cidades da Espanha
e de Portugal e trouxeram
um arquivo commais de
1.500 fotos cjue podem servir

como inspiração para alguns
,

projetos. Konell diz que,
apesar da crise econômica,
.chama atenção a organização
do trânsito, a urbanização e a

educação dos europeus.

Saída

Convites Telefonia
O articulador do PSD na região, Carione
Pavanello confirma convite para que Lorival
Demathê e Jaime Negherbon, ambos cio
PMDB, se filiem à sigla. Ao presidente da
Câmara de Iaraguá está sendo ofertada
a vaga de vice na chapa que deve ser
encabeçada pela prefeita Cecília Konell, se o
partido concorrer em chapa pura.

Atendendo a um requerimento feito pelo
vereadorMauro Bramorski (DEM), o

representante da OI - Brasil Telecom na

região, Gonçalo Pereira, 'participará de sessão

da Câmara de Massaranduba na próxima
segunda-feira. Ouvirá solicitações para
ampliação da rede de telefonia e internet e

apresentará os planos da operadora.

Interesse
Dieter Ianssen aparece como líder nas pesquisas de intenção
de voto encomendadas pela maioria dos partidos. Os números
reforçam a força do pepista, mas também atraem o interesse
de outros partidos. Ainda não houve nenhuma conversa oficial,
porém, lideranças do PSDB não escondem o interesse no

.

candidato a deputado estadual mais votado na região.

Reto·rDO
O líder de goveolo"Osni B ardt (pMDB)�volta à
Câmaranasessão de segunda-feira, depois de dois
mesesde licença não, remunerada,Vai chegarbem no

rua em que deve iI à \10t.1Ção o relarérío daCl (Connssão
de Inquérítoj do ônibus.Para ele, o processo foi político
emal conduzido. "Iamhém tenho certeza da inocência
do pi"/efeito'1', adj�111ta".

PR
O vice-prefeito de Florianópolis, João Batista Nunes, assumiu a

presidência estadual do PR, em substituição a Nelson Goetten,
preso por suspeita de estupro e aliciamento de menores.

II' I

Kiteducação
A Secretaria de Educação abriu ontem
edital de licitação para compra de um kit
de materiais destinados aos estudantes
do ensino fundamental. O investimento

previsto é de R$ 282 mil. Também ontem

aconteceu pregão para aquisição de
mochilas aos alunos da rede municipal.
O gasto vai ficar em R$ 260 mil. A

,

,

Prefeitura previa a entrega dos artigos
para o início do ano letivo, mas um
problema no processo de licitação adiou
a compra. Agora, 12 mil estudantes
do ensino fundamental devem ser

beneficiados com material e mochila no
retorno das férias de inverno.

Pedido
o prefeito em exercício, lrineu Pasold
(PSDB), e o vereadorFranciscoAlves
(PT) participaram de reunião com
moradores da Ilha daBgueíra, Eles
oficializaram o pedido para que seja
construídauma capelamortuária
no bairro, que conta com cerca de
10mil habitantes.Três im6veis estão

mapeados para o empreendimento.

Aprovadas
As contas do Executivo relativas a 2008, último ano de gestão do

ex-prefeito Conrado Müller, foram aprovadas pela Câmara de
Vereadores de Corupá na sessão de segunda-feira à noite. O parecer
do Tribunal de Contas do Estado também foi favorável.

Indeciso
Depois de votar favorável ao
aumento de vagas na Câmara,
se arrepender da decisão
e anunciar, com direito a

foguetório, a intenção de votar

pelamanutenção das atuais
11 cadeiras, o vereador Zé da
Farmácia (DEM) não digeriu
bem as críticas feitas pelo
presidente do Diretório Central
dos Estudantes daCatólica de
SantaCatarina, Luis Fernando de
Almeida, e afirma que agora pode
ser favorável novamente à emenda

que estabelece em 19.as vagas.,H ••••

Ponte
Nilson Bylaardt (PMDB) e
Fernando Reinke (PSDB)
se reuniram namanhã de
ontem para conversar sobre
a reconstrução da ponte do
Putanga. Na próxima semana
os dois devem ir à Florianópolis
para uma reunião com o

secretário de Defesa Civil,
GeraldoAlthoff. O objetivo
é conseguir R$ 512mil para
erguer a estrutura.' Se a resposta
for negativa, as Prefeituras de
Massaranduba e Guararnirim
vão fazer a obra em parceria. "'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pequenos amantes da natureza
Escolas apostam na educação
ambiental das novas gerações, buscando
um futuro mais verde para o planeta
GUARAMIRIM

BRUNA BORGHETI

QDia Mundial do Meio Am
biente é comemorado no

domingo, dia 5. Mas as escolas de
Guaramirim já estão preparan
do uma série de atividades para
mostrar aos alunos que a melhor

comemoração é aprender a pre
servar o ecossistema.

Na manhã de ontem, as aulas
da 4a e 5a série da Escola Ger
mano Laffin aconteceram em

meio às árvores, no Santuário

Rã-Bugio, em Guaramirim. Os
olhos seguiam a guia do passeio
com curiosidade, e as respostas
a quase todas as perguntas sobre
liquens, poluição e diversos tipos
de plantas estavam sempre na

ponta da língua.
Fabrício Ruedeger, 10 anos,

. que cursa a 5a série, era um dos
mais interessados. Era dele que

.
partiam a maior parte das per
guntas, e foi ele também que

ajudou a turma a encontrar um

esquilo conhecido como "sere

lepe", que observava o grupo es

condido entre as árvores. Fabrí
cio já esteve na reserva quando
era aluno da 2a série, mas afirma
que não se lembrava de quase
nada. "Já vim antes, mas faz bas

tante tempo. O que eu mais gos
tei foi de ver o camaleão, e acho
muito legal cuidar do meio am

biente'" conta o menino.

Já os alunos da Escola Urbano
Teixeira da Fonseca vão às ruas

no dia 3 para fazer um pedágio
de conscientização - ambiental,
entregando sacolas de lixo para
o carro feitas por eles mesmos

durante as aulas. Todas as esco

las, além disso, participam de
um plantio coletivo de mudas
no mesmo dia. Domingo, a pro
gramação será encerrada com

um passeio ciclístico e caminha
da para a população, com saída
marcada para as 9h - mas ainda
sem local definido.

lUlUIOS da Germano Laffin conh.ecel'am '

mais�re os divérsos tipos de plantas

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Estudantes ficaram fascinados pelo camaleão encontrado namata .

SCliliOED1t:��R

Uma semente
para cada alWlO
o 5 de junho não serámarcado

por nenhuma comemoração
especial, mas os alunos das
escolas municipais poderão levar
a consciência ambiental para
casa. A Prefeitura distribuirá nas

escolas 400 panfletos com um

pacotinho de sementes para os
alunos plantarem em casa. Mudas
de plantas estarão disponíveis
também na Secretaria do
Saneamento.

("'!C)IIUPÁ
Seminário é
cancelado
Aprogramação incluíaum
seminário de educação ambiental
para os professores da rede
municipal. Com as chuvas no início
do ano e o cancelamento de aulas,
no entanto, o seminário não irá
acontecer porque os professores
precisam repor os conteúdos,
A Secretaria daAgricultura irá
distribuir mudas de árvores
e aulas de conscientização
acontecem nas escolas.

!l1ASSARANDUBA

Entrega de
mudas no dia 3
A programação começa hoje,
com palestras sobre Degradação
e Licenciamento Ambiental no
Centro Esportivo Municipal.
Amanhã é a vez do programa
Limpe Agora, e no dia 3,
mudas de plantas nativas serão
entregues na Praça Irineu
Manke. No dia 4,100 entidades

plantam umamuda na rua 25
de julho. Mais informações pelo
telefone (47) 3379-4600.

,

Orfãos de dona, cães precisam de abrigo
DARWIN HARNACK

CORUPÁ dos cães foi relatada pela filha saco de ração corri um morador
.

Às vésperas da época mais da proprietária, que morava local, que ficou de cuidar dos
fria do ano, quase 20 cães pre- sozinha na zona rural de Co- cães até conseguirmos abrigo".
cisam urgentemente de abrigo rupá. "Dois desses cães tive- A reportagem do O Correio do
em Corupá. Com a morte da ram de ser sacrificados, pois . Povo entrou em contato com a

dona na semana passada, os estavam com câncer bastan- Vigilância Sanitária de Corupá
animais estão abandonados à te avançado, e um deles está e foi informada que a equipe fa
própria sorte, sozinhos em uma cego. São dóceis e bastante ria uma visita ao local para ava

casa vazia é em situação precá- afetuosos, mas estão um tanto liar a situação.
ria. São cães de pequeno porte, assustados" explicou. Interessados em adotar um I

mestiços, e alguns estão com Junto com alguns outros vo- dos cães ou oferecer abrigo tem-

problemas de saúde. luntários, Darwin está tentando porário podem entrar em con-

Segundo o advogado Da-garantir a alimentação dos cães tato com Darwin pelo telefone
rwin Harnack, voluntário da e protegê-los contra o frio que 9934-0003, ou com Tayse Sch
A.j�.Rr�,. o_� .apJm�i.�.� .�.sHl,l.ªç}�o... se...aproxima... "Deixamos . um ... rnitzpelo 9987-7666.. ..,.

Lal'gados à própria sorte com amorte
da�ona, quase 20 cãeS estãaséln-Iit' I). ';

oOj ,.,:,.,,:' ..
" ",''''''' .�,.. '1< ""r'" ", ' "I .,. )" • "�.' '�:.-'" ," ;',E, ·i. ,'. �:,.", lo' ..,. ,;'! "', � /r.,,'" .. : .. -:'"
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GREVE

Professores queimam diplomas
Objetivo da ação foi
protestar contra a

proposta salarial

que desconsidera

progressão de
carreira da classe

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Enquanto dentro do prédio
da SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) os trabalhos
transcorriam normalmente, fora,
cerca de 100 professores estadu
ais queimavam cópias de seus

diplomas em protesto à proposta
salarial feita pelo governo do Es

tado. O ato aconteceu na tarde de
ontem e fez parte das ações pre
vistas para marcar a greve dos

professores, que chega hoje ao

15° dia. A concentração come

çou às 13h e terminou às 19h,
no estacionamento da SDR,

Manifestação aconteceu em frente ao prédio da SDR, na tarde de ontem

onde os professores colocaram
cadeiras e caixa de som. Ao fim
da queima dos documentos, os
grevistas gritavam: "É greve, é

greve, é greve, até o Colombo

pagar tudo o que nos deve".

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Christa IngeHilleWagner, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918,Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 16578 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS IlDA CNPJ: 80.474.307/0004-06 Cedente: NORTEC GUINO NORTE
CATARINENSE CNPJ: 81.019.523/0001-81 Número doTítulo: 022362 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10/05/2011 Valor: 9.000,00 liquidação após a intimação:
R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 16658 Cedente: PPE FIOS ESMAlIADOS SA.

CNPJ: 62.255.682/0001-30Número doTítulo: 002368001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: !TAUUNIBANCOSADataVencimento: 22/03/2011 Valor: 33.589,29 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16493 Sacado: OSMARlNA DO PRADO RIBEIRO CPF: 088.377.739-86 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME

CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 156/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 17/05/2011 Valor: 897,00 liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16719 Sacado: RILDO BUZZI CPF: 419.617.739-53 Cedente: COOPERATIVA REGIONALAGROPECUARlAVALE
DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00269901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 20/05/2011 Valor: 224,81 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 01 de junho de 2011.

.. I·' "t ,."
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Integrante do comando de

greve, o professor Rafael San

tiago destaca a importância do
ato para mostrar à população
"o descaso com a titulação dos

professores, por parte do gover-

no do Estado". Para o grevista, a
proposta feita pelo governador
Raimundo Colombo ignora toda
a titularidade dos educadores.
"Pelas atitudes deles, significa
que eles consideram o diploma

Programação da semanaFALECIMENTOS
Faleceu no dia 30/5 Olivio Martins

Velho com Idade de 86 anos, o sep
ultamento foi realizado no dia 31/5
ás 16 horas, saindo o féretro da Igreja
Nossa Senhora das Graças, em Schro

eder, seguindo após para o cemitério

Municipal de Schroeder.

A programação da greve
continua nesta semana. Hoje,
às 9h, em Massaranduba, acon
tece ato público em frente à
Escola Marechal Rondon, Em

_

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARlNA

Thbelionato do Município eComarca deJaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390 •Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos�e�os do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Se, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartono, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO: .

Apontamento: 178127/2011 Sacado: ANA PAULA DOS SANTOS GERALDINO Endere- falta de pagamentoValor: R$1.425,00 - Vencimento: 20/05/2011

ço: RUANEREU RAMOS 101 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: AGRO INDUSTRIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELICIA MINEIRA U'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3203 - Motivo: falta de Apontamento: 178562/2011 Sacado: FABIANO MATOS DE SOUZA ME Endereço: R
pagamentoValor: R$1.287,30 - Vencimento: 24/03/2011 CARLOS BLANK 159 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-390 Credor: INDUSTRIA CO-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- MERCIO ARTEFATOS PlASTICOS RUDOLF KA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:

Apontamento: 179090/2011 Sacado: BEU COMERCIO DE MOVEIS U'DA Endereço: R ooo09859A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 585,76 - Vencimento: 16/05/2011
CEL PROCOPIO GOMES DEOliVEIRA400 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cre- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

dor: LART INDUSTRIA DE MOVEIS IT'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 799-A.. Apontamento: 178981/2011 Sacado: GEClANE MARIA RODEN Endereço: RUA JOSE
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l49,50 - Vencimento: 21/05/2011 THEODORO RIBEffiO 688 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: NOVA ERA -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LJ Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:

Apontamento: 178942/2011 Sacado: ú\RGO UGHT TRANSPORTES I1'DA Endereço: 0100675501- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 411,77 - Vencimento: 19/05/2011
RUA BERTHOLDO HORT III - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-180 Credor: JUNKES --------------------------------------------------------------------------------------------------------

& BORBAU'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3000132800 - Motivo: falta de paga- Apontamento: 179118/2011 Sacado: JARAGUA INDUSTRIAL U'DA Endereço: RUA RO-
mentaValor: R$ 810,00 - Vencimento: 17/05/2011

.'

BERTOMARQUARDT 138 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-330 Credor: BERKELCHAPAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACRILICAS I1'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 7865/B - Motivo: falta de paga-
Apontamento: 178961/2011 Sacado: CRISTIANO DOS SANTOS Endereço: DOMINGOS mentaValor: R$ 2.669,76 - Vencimento: 23/05/2011
ROSA 1001 - MORRO BOAVISTA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONO LES LJDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1781 - Motivo: falta de paga- Apontamento: 178694/2011 Sacado: LEANDRO BAHIENSEFERNANDES Endereço:RUA
mentaValor: R$ 238,00 - Vencimento: 18/04/2011 PEDRO GESSER 206 CASA - laraguã do-Sul-Sê - CEP: - Credor: COMERCIODECEW-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- LARESBANDEIRA LJDAME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0793003 - Motivo: falta
Apontamento: 178796/2011 Sacado: DAIANE JAGIELLO ME Endereço: RUA N°633 IRl- de pagamentoValor: R$131,00 - Vencimento: 20/04/2011
NEU FRANZNER CASA FICA ENTRE O N°501 E 220 É NO DISK SALGADINHOS - TIPA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTINS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:ADELCIOCOMANDOWME Portador: Apontamento: 178574/2011 Sacado: MARCIAAPARECIDA BORBA DOS SANTOS Ende-
- Espécie: DM - N°Titulo: 8939 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 890,00 - Vencimen- reço: R l3 DE MAIO 590 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-400 Credor: REFRIGERACAO
to: 18/04/2011 TEX FRIO IT'DA - ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 5900/6075/l3639 - Motivo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- falta de pagamentoValor: R$ 227,00 - Vencimento: 16/05/2011

Apontamento: 178790/2011 Sacado: DBAUMANNTEC. SEG. ENG. TERMICA LJDA En
dereço: BERTHAWEEGE 3450 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: MEDE COM
DE INSTRDE MEDICA0 LJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000000060PR - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 914,30 - Vencimento: 13/05/2011

Protocolo: 16494 Sacado: ALCEU ANTONIO MACHADO CPF: 017.726.069-60 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 39841'002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA 'AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 17/05/2011 Valor: 1.306,67 liquidação após a

intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16727 Sacado: BATARELU CONSTRUÇOES LTDA ME CNPJ: 10.235.949/0001-24 Cedente: POSTO DE GA
SOLINAMAIOCm LJDA CNPJ: 83.539.395/0001-22 Número do Título: 004716 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: POSTO DE GASOLINAMAIOCHI LTDA DataVencimento: 18/01/2011 Valor: 1.027,28 liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16669 Sacado: CHRISTICOMERCIO E SERVIÇOS IT'DA CNPJ: 83.204.354/0001-85 Cedente: TIMCELUlAR
S/A CNPJ: 04.206.050/0001-80 Número do Título: 048844001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 14/02/2011 Valor: 3.450,92 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 16478 Cedente: TIM CELULAR S/A CNPJ:
04.206.050/0001-80 Número doTítulo: 005792001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 08/02/2011 Valor: 1.335,28 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16653 Sacado: CICERO LUIS VOLANI CPF: 017.448.919-66 Cedente: L. R. BREDA - ME CNPJ:
07.352.833/0001-60 Número do Título: S000000671 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 20/05/2011 Valor: 473,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16713 Sacado: CLAMAR SOWÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS LTDA ME CNPJ: 10.451.669/0001-53
Cedente: PERFIACO COMERCIAL DE FERROS E ACO LTDA CNPJ: 72.381.213/0003-83 Número do Título: 15854 1

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM
DataVencimento: 23/05/2011 Valor: 2.105,96 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 53,86, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16716 Sacado:GILMARTUUOGIMENEZ CPF: 040.716.759-50 Cedente: METALURGICAAMLJDAME CNPJ:
85.141.026/0001-02 Número do Título: 6140/08 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 20/05/2011 Valor: 205,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16618 Sacado: GUARANAUTICACOMERCIO LJDACNPJ: 10.842.348/0001-80 Cedente: MARES CACA& PESCA
LIDA ME CNPJ: 03.036.158/0001-00 Número do Título: 000746/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 22/05/2011 Valor: 1.476,93 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16538 Sacado: rLEMAR WISCHRAL CPF: 821.204.719-91 Cedente: ROMEU RUDIGER CNPJ:
12.473.580/0001-13 Número do Título: 00002/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 17/05/2011 Valor: 918,90 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 51,64, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 178791/2011 Sacado: DBAUMANNTEC. SEG. ENG. TERMICAI1'DA En

dereço: BERTHAWEEGE 3450 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: MEDE COM
DE INSTR DEMEDICA0 LJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 000000047PR - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.285,75 - Vencimento: 13/05/2011

Apontamento: 179122/2011 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVICE Endereço: RUA
DOS IMIGRANTES 500 - BAEPENOI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ELMECAELE
TROMECANICASULBRASILEIRAI1'DA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 887325/01
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.750,89 - Vencimento: 20/05/2011

Apontamento: 179055/2011 Sacado: EDUARDO MATEUS Endereço: RUA 13 DEMAIO
150 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:ASSOCIACAO XITAOTEAMDEVALETUDO
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2011/68/01- - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
130,00 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 178993/2011 Sacado: EDUARDO PAUL CUNHA Endereço: AV MARE
CHAL DEODORO DA FONSECA 51 SL 5 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor:
LIMA E IZMAY SENK LJDA Portador: - Espécie: DSI - N" Titulo: 02052011101 - Motivo:
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uma bobagem", lamenta Rafael.
Na semana passada, o governo

do Estado apresentou a proposta
de reajuste e enviou à Assembleia

Legislativa. Em caso de aprovação,
a carreira dos professores será di
vidida em 12 níveis, sendo que
do primeiro ao sétimo o piso é de

R$ 1.187, sem alteração no salário
com o decorrer dos anos. Para os

professores, isso prejudica o plano
de carreira.

Os números da greve conti
nuam aumentando. De acordo
com a coordenadora do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação) regional, Mislene Pi

ckcius, cerca de 400 professores
de todas as escolas da região já
aderiram, o que equivale a 50%

da categoria. Por parte da SDR, a
adesão também está subindo. De
acordo com a gerente de educa

ção, Deni Rateke, são 364 profes
sores de 25 escolas. Deni não es

teve presente no protesto ontem.
"Não fui convidada a acompa
nhar o ato da queima dos diplo
mas", justificou a gerente.

Iaraguá do Sul, às 13h30, será
feita panfletagem na frente da

Fundação Cultural, além de pe
dágio no semáforo e visita nas

escolas.
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COSTUMES E TRADiÇÕES

Eram dilerentes os

momentos do "sãm"
Passado o mês das noivas, o dia dos
namorados se aproxima, trazendo mais
romantismo e sonhos com o tão desejado
dia do "sim", com direito à festa grande,
lembrancinhas, convites, vestido com véu e

grinalda, saída triunfal com o carro enfeitado
e presentes. Mas as cerimônias de casamento
nem sempre foram assim. Houve épocas
na região colonial de Jaraguá do Sul em que
os recém-casados saíam em seus cortejos
nupciais com uma carroça ou trole, enfeitados
com palmitos, ramagens entrelaçadas, fitas
coloridas e flores. Os noivos eram saudados

por uma salva de trabucos e fogos de artifício.
.

Os convidados ficavam sabendo do casório

pormeio de mensageiros, que iam de casa
em casa a pé ou a cavalo, vestindo belos

trajes só para anunciar a festa. Entre os

húngaros, era costume "pregar uma peça";
roubando o calçado da recém-casada.
O valor estipulado por alguém entre

os convidados teria que ser pago pelas
testemunhas, pelo descuido com a noiva.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo f

FOTOS DIVULGAÇÃO

Na culinária alemã, um dos pratos mais conhecidos é o

Kartoffelsalat. A tradução significa "salada de batata". A

preparação do prato começa com a cozedura das batatas ideais,
as designadas festkochend, por poderem sermisturadas com
outros ingredientes sem que se desmanchem. As saladas de
batata têm várias variações, mas as mais populares são as com

vinagre e óleo vegetal e as feitas somente com maionese. Os
descendentes do Sul daAlemanha costumam acrescentar até

hoje pedaços de toucinho, pepino e tiras de cebolas à salada de
batata. O Kartoffelsalat é muito consumido por famílias alemãs,
na véspera do Natal, acompanhando a salsicha Bratwurst.

Cozinha três em um
Já pensou em cozinhar e lavar louças em
sua geladeira? Isto era possível em 1952,
com o aparelho criado pela empresa
norte-americana GeneralAir

Conditioning Corpo O equipamento
tinha três queimadores a gás e uma

gaveta de armazenamento.

Completl.! klkhen ln 5 "'II. n.
Comblfl.!lA :rilfrl�rll,to.l'. IIll'Ik, 11 &1113
burne1'll and lItOTl\8'1) drawer, AvaU...

Ilble with elcctrlc 'bumcn, 220 er

d- -

-

Lunender30anos
PELO MUNDO

1926

Nasce uma estrela
Norma Jeane Mortensen, a famosa
MarilynMonroe, nasceu em Los

Angeles, na Califórnia, no dia Iode
junho. A atriz estadunidense casou-
se aos 16 anos e foi descoberta por
um fotógrafo. De modelo, passou a

atuar, acumulando mais de 30 filmes
na carreira. A estrela de "Os homens

preferem as loiras" morreu aos 36 anos.

1982

Uma ilha tomada
Neste mesmo dia, em 1982,
terminava a Batalha de Creta,
ilha grega tomada pelos alemães.

.

Proposta pelo General Kurt
Student àAdolfHitler, a operação
que lançou mais de cemmil

paraquedistas na ilha tinha a

intenção de transformar o local
numa base aérea alemã, para atacar
o exército inglês, no norte da África.

omenagem póstum'a
, �

No dia Iode junho de 1958, O jornal O Correio
do Povo fazia uma liomenagem póstuma ao po
lítico, jornalista e ex-proprietário do jornal. "Ar
thur Müller, vivo, fora um baluarte inamovível
do progresso de Iaraguà do Sul; morto, tornou-se
ll,xn símbolo imutável para os que, to�an90-lhe '

a bandeira de trabalho, de sacrifício e desprendf
menta, marcham com a mesma disposição pela
unificação sempre maior do povo desta terra, à

conquista de um renome cada vez maior, na so

lidificação dos interesses honestos, justos e pro
cedentes, no conceito do Estado de Santa Catari

na", dizia a homenagem. Na mesma not�/'o jornal
'.

fqrmava, qpe ',(\ G�rnata'��'Uniçi��" af.t,v��, .�Q
corpo de legls1adores, havia mandado rezar uma
missa em nome deArthurMüller, na Igreja de São'
'Sebastião. O Correio do Povo também destacou

que o Legislativo havia aprovado a lei que passa
ria a perpetuar ° nome de Arthur Müller na rua

c. onde ele construiu sua residência, viveu e faleceu.
" .' /

lUpl�ºa�ens� falece,u no, dia 2Z de :,,�brli, d,e
7 e' foi sepultado nó Cemitério MunrGipâ1 de

Iãraguã, acompanhado por quatromil pessoas.
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MÚSICA

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

las são dóceis e imponentes, mas nem

por isso têm a garantia de uma 'vida' fá
cil. Apesar do som encantador que ema

nam' as harpas já tiveram dias melho
res no Brasil. Fadados ao sucateio, esses
instrumentos geralmente aparecem em

número restrito nas universidades e instituições
culturais país afora. Em contrapartida, alunos pre
cisam fazer verdadeiras artimanhas para ter acesso
ao estudo.

No entanto, Iaraguá do Sul caminha no sentido
inverso. Desde 2008, o município conta com um

aporte daqueles de causar inveja. Atualmente, o
Centro Cultural da Scar abriga 17 exemplares, to
dos comprados no exterior e enviados, ainda na

caixa, da fábrica norte-americana Lyon&Healy di-
. retamente às mãos dos instrumentistas. Alguns fo
ram inaugurados pelos alunos do Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina), já que a escolha dos
modelos teve a ajuda da professora Rita Costanzi.

Além disso, coube ao instituto que gerencia o even
to a aquisição das harpas, pois o valor investido, na
época, foi doado pelo empresárioWanderWeege.

Considerado o instrumento orquestral menos
desenvolvido no Brasil e até na América Latina, este
belo detentor de sons angelicais, agora, ganhoumais
fôlego aqui, no interior de Santa Catarina. Na noite
da última segunda-feira, representantes dos municí
pios de Blumenau, Pomerode e Timbó e também do
Femusc e da Scar firmaram um acordo inovador. A

partir desta semana, está oficialmente instaurado o

Círculo Catarinense de Harpas.
Na prática, isso quer dizer que os instrumentos

vão sair de Iaraguá do Sul e ir ao encontro de quem
deseja aprender a tocá-los. Conforme a gerente exe

cutiva da Scar, Edilma Lemanhê, alguns deles serão

oferecidos em regime de comodato e, somente, du
rante o Femusc retornarão à cidade de origem. liA
intenção é difundir a cultura, fomentar a apreciação

, e ampliar a quantidade de profissionais nestemerca
do tão restrito", explica.Amotivação para a parceria é

simples. Na opinião dela, "não é justo possuir tantas .

harpas de ótima qualidade e não ofertar aomaiornú
mero possível de pessoas o acesso".

Por causa desse intercâmbio, afirma Edilma, os
valores referentes às mensalidades dos cursos se

rão reduzidos e, em diversos casos, revertidos em

bolsas de estudo. Outro benefício é o fato de os alu
nos não serem obrigados a se deslocar por longas
distâncias apenas paraassistir às auias:·

,

INCENTIVO

Harpas
cosbunam ser

persoaagens
importantes
durante o
Femusc

ORGULHO
. Edibna diz que difusão da harpa é
mn proces5:O lento,mas importante

us

KELLY ERDMANN

·QUEREMOS CRIAR UM CIRCUITO
DE HARPAS EM SANTA CATARINA·

OCP - Como .estã o ensino de

harpa em Jaraguá do Sul e Santa
Catarina?

Edilma Lemanhê - Em Ja

raguá, estamos criando a cul
tura e o gosto pela apreciação
do instrumento. Saliento que
este tipo de ação é lento e exige
muita persistência. Atualmente
possuímos dez vagas pará bolsa
de estudo em aberto que ainda
não conseguimos interessados,
estas bolsas são oferecidas atra
vés do Projeto Música Para To
dos - MPT da SCAR.

OCP - Iiã, no país, alguma
outra cidade com tamanho nú
mero de harpas?

Edilma - Do meu conheci
mento nós somos os únicos que

possuímos 17 harpas, sendo

que todas estão em ótimo es

tado de conservação. Algumas
outras entidades e ou universi
dades possuem algumas harpas,
mas, na maioria dos casos, 'elas
estão sucateadas.

.e
A revista da mulher inteUgente!

I f ., I I iIIl •• f.
...,. l"r;:�lfi ,�.�,. ! "�Jh ' � l\ '

OCP - O que possibilitou essa

parceria a ser formalizada naúlti
ma segunda-feira?

Edilma - O que mais possi
bilitou este convênio, primei
ramente, foi ter as harpas e, em

segundo lugar, a vontade de
difundir a cultura deste instru
mento tão fascinante. Em tercei

ro' ainda vem a colaboração das
cidades vizinhas. Queremos com
esta ação criar um circuito de

harpas em Santa Catarina.
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PALAVRAS CRUZADAS
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SUDOKU

"

HORIZONTAIS
1. Loja de artigos variados e de pouco valor / Associação

Brasileira de Propaganda
2. Abreviatura (em português) do Afeganistão / Expedi

ção
3. Famosa marca de bicicletas / Indústrias Nucleares do

Brasil
4. A personalidade de cada homem / Estar em férias,

interromper temporarlamente suas funções
5. Que veio ao mundo, à luz
6. Unidade que corresponde à distância percorrida pela

luz, no vácuo, durante 12 meses, à velocidade de 300
mil km/s

7. Fruto cítrico de cuja casca se faz doce
8. País europeu que faz fronteira com a Noruega e com

a Finlândia
9. Animal artrópode vermiforme também conhecido

como rabo-de-tesoura
10. Sensação de desconforto físico causada por uma

prF ssão na região peitoral / A sigla de diâmetro à
altura do peito, a medida do diâmetro do tronco de

"\(1

uma árvore, obtida da circunferência 'II
11. Abreviatura (em português) do Haiti / Vala para esco-

amento de águas em excesso num terreno
i2

12. Qualquer ato que atenta contra o pudor / Unidade de

Terapia Intensiva
13. A gente / Corado, nacarado,

VERTICAIS
1. Sigla do nosso Banco Central/Importante cidade tu

rística iraniana, capital do país de 1598 até o fim do
século XVIII

2. Fazer carinhos / A raiz hortense que foi a base da ali

mentação humana antes da introdução da batata
3. Ciúmes / Diz-se de um grau na escala de medida de

temperatura que leva o nome de seu criador, famoso
astrônomo sueco (1701 -1744)

4. Veículo em que se transportam produtos hortigranjei
ros, aves, etc.

5. Aquele que luta para o reconhecimento de um direito,
de um trabalho, etc.

6. Amar com muita devoção
7. Criador de galinhas, patos, etc. / Uma despedida
8. Equipamento eletrônico que indica o número de ori

gem das chamadas telefônicas / Em frente
9. Falta daquilo que é necessário à subsistência / Am

paro, auxílio.

1 2 3 4 5 6 7 8 Q
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A RECREATIVA

Plíl
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS BANCAS

'PESCARIA
1','1",:, '" IIW I,

I

r ""1 !H�,!: � '1,'1/ I ,;/ I',; ti, ,�'rl'!;:i'l' "" '

11m homemval a casa tia sogra dele
com a suamulher e então ele fala:

"

- Amor voupescar, okil

'xAsogra �e,iptl'omete.�"qiz:
'- Deixa eu ir junto, adoro pescar.
Ele responde:
- Não, você é muito chata.
Pi esposa implora:
-Amor leva a mamãe!
Ele retruca:

,

- Não, ela émuito chata.
A sogra pede de novo:
- Me leva.
Amulher faz charme e com voz

doce diz:

DIVIRTA-SE

Preencha um quadrado
9x9'com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

","",,� ..�etl a

Ele, vencido, concorda:
Na volta, a sogra chega em
ca�� CO� o'r,Ost,o reple,to de ,

heiüafomas. A mulher se
,i

surpreende e pergunta:
- Amor o que aconteceu com a

,

mamãe?'
Ele responde:
- Mosquito.
Amulher desconfia:

'#, __

_ d_ ,

-Nossa o mosquito fez isso?
Ele finaliza:
- Não, isso fui eu com o remo

tentando .matá-Io.
, ;�

-

PREVISAO DO TEMPO
f'

Noite fria
A passagem de uma
massa de ar seco garante
tempo estável. Por isso,
o sol predomina em
grande parte do Estado.
Namadrugada, o frio
continua intenso e há

condições para formação
de geada. Durante o dia,
temperatura em elevação.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
.

HOJE

MíN:11°C
MÁX: 200C

QUINTA
MíN: 14°C
MÁX: 23°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁX: 24°C

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 19°C

De acordo com osmeteorologistas
do Ciram (Centro de Informações
de RecursosAmbientais e Hidrome

teorologia) o tempo seco e frio deve

predominar no Estado nos próximos
dias. É exatamente por isso que as

condições são favoráveis para a
ocorrência de geadas nas áreas altas.

SE VOCE; VAI PJ\I1�\. •.
ABDON BATISTA,
Nesta quarta-feira, o sol
vai brilhar durante todo o

dia sem disputar espaço
com as nuvens no céu. Os

termômetros marcam mínimas
de 7·C e a temperatura

máxima não deve ultrapassar
a marca dos 21·C.

FASES DA LUA

Ensolarado Instável
"

."':'\,1tJ

.j

Parcialmente Chuvoso
Nublado

·;(JtrI
'"

Nublado Trovoada

.1'" S"'fi,'ft;,-.1..1 ,I�lifiil'

o tempo firme que deu início à
semana namaioria das regiões
'do Estado vai dar lugar a chuvas
isoladas namedida em que a sexta

feira se aproxima.A condição vale,
principalmente, para o Litoral Norte.
Isso porque, uma frente fria vem se

deslocando pelo Sul do Brasil.

MINGUANTE 24/5

• NOVA 1/6

CRESCENTE '8/6

'-

�HEIA 15/6
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Briga leia!
�lo meu fio vermelho fiquei sabendo
.rque o arranca- rabo, na segunda-fei
ra, entre um político e um comunicador

foi feio. A confusão só não terminou pior
porque um dos desafetos teve uma bri.
lhante ideia. Na hora que foi dominado
pelo pescoço e sem mais para onde correr
e a quem pedir água, grudou nas "boias"
do adversário e só soltou depoisque che

gou a turma do "deixa disso': Foi um su

foco, mas o outro conseguiu se safar. Por
favor, uma taça bem gelada da nossa es

pumante CavePericó, bem gelada!

leu!
Recebi dezenas de e-mails parabenizando
pelo meu novo e maior espaço no O
Correio do Povo. Principalmente pela
contemporânea diagramação que,' claro,
estendo os elogiosao pessoal do jornal,
em especial ao competente programador
visual Márcio Schalinski. Thank you!
Vamos para frente!

Na veia
Para quem não sabe, começam essa

semana a valer as novas regras para os {,

cartões de crédito. Para quem já não anda
assim tão bem na foto, vai piorar. A alta
dos juros - e bota alta nisso - promete
abalar com o orçamento já capenga.
Aliás, ameta do governo: reduzir o
endividamento. Resuminho: é bom
colocar logo um escorpião no bolso, ou
na bolsa, e pronto, ou ponto final. Para
depois não chorar pelo leite derramado!

AS TRUDINHAS
Turma da pesada, em
momento festivo no

Califóma Lanches

moagoncalves@netuno.com.br

HOMENAGEM Lúcia Rubini Tambosi, na
casa do casalMárcio e MônicaMenegotti
Schünke, em noite de homenagens Live!

Aterrissou emminhas mãos o

.

convite para inauguração, no
charmoso Balneário Camboriu,
de mais uma elegante loja Live!
Concept Store. O coquetel de
lançamento acontece amanhã,
a partir das 19h30.

-Berlill
www.berlimambientes.com.br

TECON','EI
• Lilian Kreuzfeld, campeã
do ano passado do 1 °

Campeonato dePênaltis, já
se inscreveu para disputar
o 2°, domingo, 5 de junho,
no Society Iaraguâ. Quer
repetir a proeza.

, .

E .neste domingo!
Prepare o espírito, o melhor tênis e a

pontaria. Está tudo preparado para o

2° Campeonato de Pênaltis Feminino
e Masculino, que acontece neste
domingo, no Society Jaraguá. São R$
2.500 em prêmios, muita animação e

serviço de bar e coziIiha. Vai perder?
Mais informações no (47),3370-2900.

• Li num jc/rnál: "A
oposição resolveu mudar
a tática do cerco a Palocci.
Ficou combinado que
alguém vai gritar "pega
ladrão" , pra ver se o

ministro corre!"
/.

• Adoro as Tléssoas que têm
"

o dom de pintar. São mais
sensíveis, espirituosas e por
isso ficam mais bonitas.

Movimento
Fala sério! Com chuva ou sem chuva, o que
a galera jaraguaense não quer ouvir falar é
de ficar na toca. No fim de semana, mesmo
com o tempo cada vezmais encrespado
- em todos os sentidos - bares, botecos

.

e restaurantes estavam superlotados. O
motivo: reunir e a biritamesmo. No caso,

cervejinha, vinho, uísque, champanhe.
Muda só o rótulo. Não é?• No sábado, a partir

das 11 horas, na Igreja
Matriz São Sebastião,
acontece a 4a Feijoada e

25a,,,Campànha dg Visão.
Escolar. A promoção é
Lions Club Iaraguá Cidade
Industrial.

• As inscrições para o 2°

Campeonato dePênaltis,
queacontece domingo,
devem serfeita sna Revista
Nossa.Mais informações
pelo (47) 3370-2900.

• No domingo, dia 11
de junho, acontece o

3°RallyRegularidade de
Iaraguâ do Sul.

• Quem desfila de algema
de dedo é o jovem casal

Rafael Pedri eMaiara
Emmendoerfer. O noivado
aconteceu dia 29, com big
festa em família.

"Estou me permitindo
ficar gordinha".
Dani Suzuki, atriz e apresentadora,
conta em entrevista ao ''Vídeo

Show", como vem cuidando da

saúde durante a gravidez

• Com essa, fui!

• •

Dica
Pelomeu iPhone tenho escutado elogios
sobre a loja Rosa Choque, na concorrida
Reinaldo Rau, pilotada pela loura Diana
Couto. Lá você encontra acessóriose e

roupas exclusivas de vários e famosos
estilistas. Detalhe: só para elas.Vale conferir!

Dica de
quarta-feira

Reunir os amigos e saborearum delicioso
fondue na Choperia Bier Haus.

Onde comer bem
em Jaraguá

No RestauranteMadalena.

Sugestão: Um beiruth! · . , ..

.... .. ..

HAPPYHOUR
O casal André e Greice da

Silva, no Restaurante Maclalena

Reuniu
o advogado boa gente Ricardo
Luiz Mayer, acompanhado da

esposa e filhos, dividiumesa
com amigos, no domingo, no
Restaurante Típico daMalwee.

Tutty Vasques
Maurício Mattar perdeu papel
na novela 'Fina Estampa', de
Aguinaldo Silva (TVGlobo),
por estar acima do peso. Isso

quer dizer o seguinte: só no
Corinthians os gordos ainda
são tolerados!

Baile de gala
Os convites para aNoite de
Gala daApae, que acontece
dia 30 de julho, no Baependi,
já estão à venda com as

madrinhas do evento e os

voluntários da entidade. O valor
do ingresso é R$ 200 e vai reunir
a nata da nata da região.

ELOGIOS O ator Oscar Filho, COC, que posa
com o gerente Marciano, rasgou elogios para
o Restaurante Kantan, domingo. "Esse é o
melhor sushi que comi emminha vida!"
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HEIR

Durante
toda a nossa vida, na eterna sensação

e descoberta dos sentidos, talvez um seja o

mais interessante e misterioso: o do cheiro.
Todos os dias, durante amaior parte do tem

po' mesmo sem perceber, vivemos sentindo cheiros
de todos os tipos, agradáveis ou não.

Doces e leves como algodão doce são os

cheiros da infância, aqueles que trazem sauda

de, como o bolo da avó assando no forno numa

tarde de sexta-feira ou do calor do fogo que vi
nha do velho fogão a lenha enquanto as brasas

crepitavam em uníssono.
Ternos e selvagens são os cheiros, em um dia

qualquer, de lençóis recém-lavados sacudidos
com força pelo vento uivante ou o cheiro do sol

impregnado sobre cobertores e edredons que
descansam preguiçosamente nas janelas de casas

numa manhã de inverno.
Amedrontadores são os cheiros fortes senti

dos durante uma 'tempestade, o cheiro da água
da chuva caindo com intensidade, lavando
chãos e vidas.

Misteriosos são os cheiros da noite que escon
dem estrelas e segredos por detrás de nevoeiros

enquanto a lua se mostra nua e sem pudor.
Inexplicáveis são os cheiros da saudade, que

pode ser de muitas coisas, de um passado que
não volta mais ou de um futuro que ainda não

foi vivido.
-

Apaixonante e excitante são os cheiros que
banham corpos e almas após uma tórrida noite
de amor.

Acolhedor é o

cheiro do café fei
to no bule bem ce

dinho enquanto a

geada da manhã
escorre pelos vidros
transparentes como

sonhos que não po
dem- esperar pela
lentidão' da indeci
são e da incerteza.

Fétido e insu

portável é o cheiro do lixo que fica parado em

algum canto da casa, esperando que alguém ve

nha buscá-lo para levar ao local adequado; ali
ás, nunca devemos deixar lixo se acumular em
nossa vida, talvez um dia ele cheire tão mal que
poderemos não suportar.

Silencioso e lindo é o cheiro de pessoas ama
das que sempre fica em nosso nariz, em nossa

lembrança, aconteça 6 que acontecer o cheiro es

tará presente, como tatuagem definitiva.
Eles são infinitos e, compreensíveis ou não,

fazem parte de nossa existência, ajudam a cons

truir, a relembrar. Os cheiros contribuem para
nossa história, para montar o quebra cabeça de

lembranças longínquas ou de pouco tempo atrás,
de tempos que deixam saudades ou que simples
mente não necessitam serem lembrados. Cada
vez que sentirmos cheiro de algo que já passou
sempre viveremos novamente aquele momento e

o prazer de segundos pode valer uma vida inteira.

Acolhedor é o
cheiro do café

feito no 'bule bem
cedinho enquanto
a geada da manhã
escorre pelos

vidros.

J ,I I ',' J ! , II ) ;

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Marty é um hamster sapeca, mas não é só de fugas rápidas e roubo de
comida que são feitas as suas noites. Às vezes ele faz companhia

a sua dona, Luisa Marina Schauffert, e a ajuda a estudar.
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NOVELAS
• Insensato Coração

O resultado do exame de DNA revela que Pedro é
o pai do bebê. Pedro fica transtornado com a notícia.
Marina coloca um ponto final em seu relacionamento
com Pedro. Teodoro confidencia a Oscar e Gilda que não

pode ficar sem Norma e eles se surpreendem com a

confissão do viúvo. Pedro flagra Léo abraçando Marina
em seu escritório. Teodoro beija Norma. Ele conta para
Milton que está interessado em Norma. Raul diz a Pedro

que Léo pretende conquistar Marina. André fica furioso

quando Carol pede para ele passar a noite com Antônio
para ela viajar com Raul. Teodoro pede Norma ern.ca-

.•
sarnento. Raul acusa Léo de ter tentado matar Pedro.

café com Inês e vê Guilherme trabalhando .

• Cordel Encantado '

Timóteo tenta avançar contra Jesuíno, mas é im

pedido por Tibungo e Batoré. Cândida não consegue
convencer Herculano a ir atrás do filho. Augusto pede
para Jesuíno salvar Seráfla e deixarAçucena se casar

com Felipe. Augusto e Helena vão' até a fazenda para
acertar o casamento de Inácio e Antônia. Batoré vê
Antônia e Inácio se beijando. Florinda leva Petrus até

Zenóbio, que o ajuda a tirar sua máscara. Açucena vê
Jesuíno e Cândida juntos. Jesuíno conta para Açucena
que é filho de Herculano .

• Morde e Assopra
Dulce propõe ii Salomé que ela compre sua casa.

Josué flagra Virgínia com o prefeito. Naomi provoca
uma intriga entre ícaro e Akira. Salomé compra a casa

de Dulce e a faxineira se oferece para alugar o imóvel.
Dulce pede a Marcos um emprego para Guilherme no

café. Lílian é humilhada por Alice na frente de Renato.
Cristiano comenta que' não tem mais o que fazer na
cidade e Abelha pede que ele não vá embora. 'Salomé
tenta raptar Zariquim e cai em uma armadilha. Celeste

beija Áureo para provocar ciúme em Abner. Alice.vai ao

• Vidas em Jogo
patrícia conversa com Juliana e dá a entender

que fará o aborto para satisfazer a vontade de sua

mãe. Carlos e Severino conseguem entrar no hotel

para conversar com o. responsável pela segurança.
O gerente se nega a hospedar tantas pessoas, mes
mo com as vagas reservadas previamente, mas cede
à pressão e acata ao pedido. Todos entram na maior

alegria e balbúrdia. Regina e suas filhas ligam a TV e

assistem ao noticiário no momento em que entra uma

matéria sobre os grandes ganhadores da loteria.

ANIVERSARIA TES
"

j,/6
Ademir Brüsque
Adriana Volkmann

Angela Bachmann
Breno B. Mohr
Celso Hille
Diana Couto
Elenita Krenke
Flavia C. Engel
Irma G. Gaedtke
Isaura W. Romão

Itamar Borchdt
luri Junkes
Ivone E. Machado

Jadviga Rincaveski
Jaime Chrast Jr
Jenifer Neumann
Jurandir de Andrade
Leonel R. Schenzinsky
Leonita Ehmke

Marcos F. de 01iveira

Mgrilene Berfoldi
Mateus Alanço
Odair Schwircoski
Pablo Sjobe�g
Paulo Panstein

Rogério da Silva
Sebastiana G. Chaves
Tania M. da Silva
Valdecir Draeger
Verediana L. Vasel

Luis da Silva
Luiza Tambozetti
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Personagens centrais desse
romance, Blair, Serena, Nate,
Dan e Vanessa foram para a

universidade. Mas estão de
volta para passar férias de
inverno. Em alguns meses,
muita coisa pode mudar, já
outras parecem não mudar

jamais. Em meio a muitas
brigas, amores, separações e

drama, o centro das atenções
continua em um triângulo
amoroso. Mas será que ele vai
continuar sendo um triângulo?
Ou alguém vai flcar de fora e

finalmente um casal com um

final feliz irá se formar? Façam
suas apostas. O livro é de Cecily
von Ziegesar e foi lançado pelo
editora Galera Record.

Este OVO, lançado
recentemente, é resultado de
uma mini turnê de sucesso

que contou com apenas seis
shows compostos somente

por voz e violão. Porém, do
despretensioso encontro entre
Caetano Veloso e a cantora
Maria Gadú surgiu uma grande
obra, com um CD duplo de 25
faixas e um OVO incrível
com 26 canções.
Caetano canta seus clássicos
como: Sampa, O Leãozinho,
Odara, Vaca Profana, Alegria
Alegria, Rapte-me, Camalea,
Podres Poderes entre outros.
Já Gadú inova e encanta com

as canções: Bela Flor, Encontro,
Tudo Diferente, Dona Cila e

muitas outras.
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CINEMA

PIRATAS DO CARIBE 4·
No quarto filme da série estrelada por Johnny Depp, o capitão Jack Sparrow vai até Londres para

resgatar Gibbs (Kevin McNally), integrante de sua tripulação no Pérola Negra. Lá, descobre que

alguém está usando seu nome para conseguir marujos em uma viagem e reencontra uma mulher de

seu passado. Ela é vivida pela atriz Penélope Cruz. Ele não sabe se está diante de um novo romance

ou sendo usado para encontrar a famosa Fonte da Juventude, afinal está diante da filha de Barba

Negra (Ian McShane), que está com os dias contados. Angelica quer encontrá-Ia para que seu pai
tenha mais alguns anos de vida. Por isso, quando sobe a bordo do navio do lendário pirata, Sparrow
descobre que se envolveu em uma grande e inesperada aventura. No encalço deles está o capitão
Barbossa (Geoffrey Rush), que agora trabalha para o império britânico. Este longa da Disney tem 141

minutos de duração. A classificação indicativa é de 12 anos de idade.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Brelthaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h1 0,
18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• As Mães de Chico Xavier (14h30,
16h40, 18h50 e 21 h)
• Cine Breithaupt 3
• Rio (14h)
• Velozes e Furiosos 5 (16h30, 19h e 21h30)

I.

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas (15h20, 18h20 e 21 h20)
• Cine Garten 2
• Uma Manhã Gloriosa (21 h50)
• Cine Garten 2
• Rio (13h45, 15h45, 17h45 e 19h45)
• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio

(13h30, 16h10, 18h50e 21h40)
• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h15, 16h45,
19h30, 22h10)
• Cine Garten 5
• Deixe-Me Entrar (14h, 16h30, 19h10 e 21h30)
• Cine Garten 6

'

• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas (3D) (13, 16h, 19h e 22h)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h, 15h50, 18h40 e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Rio (14h30 e 16h50)
• Cine Mueller 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (19h e 21 h45)
• Cine Mueller 3
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h20, 15h30,

_ _ _
17h40, 20h e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (13h,
16h, 19h, 22h)
• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h10, 18h10 e 21h10)
• Cine Neumarkt 3
• Rio (16h30)
• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (13h40, 19h1 O e

21h50)
• Cine Neumarkt 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40, 17h50, 20h e

22h10)
.. Cine Neumarkt 5
• Rio (14h10)
• Cine Neumarkt 5
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (16h10, 18h40 e

21h20) .

• SalaVip
• Como Você Sabe (14h20, 19h20 e 21 h30)
• SalaVip
• Os Agentes do Destino (16h45)

Gravadora adia o

novo disco de Amy
Quem já esperava pelo novo disco deAmy
Wmehouse irá se frustrar. É que os executivos
da gravadora dela resolveram adiar o

lançamento do terceiro álbum da cantora
devido ao seu afastamento, emmais uma

internação em uma clínica de reabilitação.
A estrelabritânica está internadana clínica

Priory; no norte de Londres. O retomo fica
adiado até ela ganhar fôlego e se recuperar.

ez

m

-I s menos

nas 13 dias
DanieleValente está feliz davida. Além de
curtir a filhaValentína.nascída no dia 14

demaio, a atriz já se livrou de alguns quilos
adquiridos durante a gravidez. "Amamentar
émesmo incrível! 13 dias depois daValentina
nascer perdi dez quilos! Qual dieta daria
esse resultado nesse tempo?", escreveu a
atriz em seuTwitter.Valentina é fruto do
relacionamento de Daniele com o ator e

apresentadorChristiano Cochrane. -

Para Cléo. lideiidade
não é tão importante
Aatriz Cleo Pires posou para a capa da

próxima edição da revistaGloss e falou sobre
sua relação com o namorado, o publicitário
JoãoVicente de Castro. "Fidelidade vem lá

longe naminha lista de itens importantes em
um namoro, não é omais importante", disse.
"O essencial é a troca que se estabelece
com a pessoa, as descobertas, o que
se aprende COIn ela", completou.

Ex-BBB vai posar
-

nua mais uma vez

A ex-participante do BBB 8 Iaque Khury
vai posar para a revista Sexy de agosto ou
setembro.A comprovação veio daprópria.
"É verdade. Estou emum outro momento.

Tenhomalhado bastante.Meu corpomudou
e acho que chegou a hora. Quero fazer as fotos
na praia", disse ela. Este será o segundo ensaio
nu da ex- BBB, que foi capa da concorrente da
Sexy, aPlayboy; emmarço de 2008.

Bo:aóscopo

Maurício Mattar

quer se demitir
Magoado por terperdido o papel de galã
que havia ganhado deAguinaldo Silva para
a novelaPuraEstampa, que substituirá
Insensato Coração, Maurício Mattarpensa
em se demitirdaGlobo.Ementrevistaàcoluna
Retratos daVida, do jornalExtra, o atordisse que
pedirá as contas na emissora evoltaráaseguir
carreira de cantor. Ele comentouque o diretor

WolfMaya apenas o telefonoupara dizer que
queria um atormais "sarado" para o papel.

Rate está renovando
, . - -

o armano peDia VlGJar
Emmerios demês, KateMiddleton embarca
com o príncipeWilliam para o Canadá e já
estápreparando o dosetpara aviagem. De
acordo com o tablóide britânico, DailyMail,
a duquesa de Cambridge está escolhendo
40 novas roupas para a viagem. Seriam looks
recém-saídos do fomo de estilistas britânicos,
ressaltou a publicação. Para a renovação, ela
teria dispensado um stylist.

ri'ã1 ÁRIES

•• A interação com as pessoas do ambiente profissional vai fluir
com facilidade. Dê mais atenção às pessoas experientes. Na
vida a dois, comunicação é essencial.

TOURO
Trace metas e dedique-se à carreira. Atividades que
favoreçam a discrição têm boas energias. Um cargo de
chefia não está descartado. No amor, seja generosfl

GÊMEOS
Aproveite para assumir novas responsabilidades, mas não se
esqueça de cumprir as já firmadas. No setor sentimental, à
noite promete ser bem agradável.

CÃNCER
Dê valor à discrição no trabalho. O momento é favorável para
quem busca a independência. Na vida a dois, vale a mesma
regra: discrição.

LEÃO
Há facilidade para aprender, ensinar e divulgar o que sabe.
Suas ideias terão chance de ser bem aceitas no trabalho.

Companheirismo marca a relação a dois.

VIRGEM
É hora de traçar seus objetivos com clareza e determinar as

prioridades. A paquera e a chance de mostrar quem você
realmente é estão favorecidas.

LIBRA
Momento ideal para esforçar-se e conquistar a posição
desejada. Alianças no ambiente profissional serão valiosas.
No romance, é preciso quebrar a rotina.

ESCORPIÃO·
Você terá facilidade para lidar com assuntos que envolvam

.
pesquisa e investigação. No amor, dê mais atenção ao seu par.

SAGITÁRIO
A sensibilidade para perceber o desejo alheio está em
evidência e você terá sucesso no trabalho em equipe. O
desejo por companhia favorece a vida a dois.

CAPRICÓRNIO
O momento é favorável para assumir novas

responsabilidades e até um cargo de chefia. No campo
sentimental, a fase também é positiva.

AQUÁRIO
O dia é ideal para unir o útil ao agradável. Sua segurança
vai contar pontos positivos no romance. À noite, procure se
divertir.

PEIXES
Tarefas que exijam isolamento e concentração serão
produtivas. Aproveite para buscar maneiras de conseguir
dinheiro extra. O setor sentimental conta com boas

vibrações.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDUARDO MONTECINO

Marcos Gelbhardt precisa segurar a
ansiedade até julho, quando o resultado

da segunda fase será divulgado
.

i'

AINDA NA DISPUTA

Faltapouco para
ele ser oaprendiz
Marcos Gelbhardt
tenta chegar à final
do programa da
Rede Record

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

Quem
tem acompanhado o

reality show O Aprendiz, na
Record News, provavelmente, se
viu surpreso ao assistir o último

episódio, no fim de semana. É
que, ao invés de ver competido
res saídos de cidades distantes
ou apenas do eixo Rio - São

Paulo, os telespectadores se de

pararam com um representante
catarinense. E, para completar,
esse candidato a vencedor da

atração levou o nome de Iara
guá do Sul à televisão.

Isso mesmo, Marcos Gelbhar
dt vem disputando a competição
desde agosto de 2010 e, agora,
aguarda ansioso pelo resultado

da segunda fase, esta construí
da a base de perguntas a serem

respondidas com tempo cro

nometrado. O questionário foi
anunciado pelo apresentador e

empresário João Dória Junior.
Antes, mi primeira etapa, os con
correntes tiveram de ultrapassar
outra avaliação bastante minu
ciosa. A prova levou em conta

conduta, postura, ética, conheci
mento, vida profissional, história
escrita, talento e o currículo pro
fissional de cada um.

Empolgado com o andamen
to do programa, Gelbhardt terá
de esperar o próximo mês.chegar
para saber se o sonho de viver
como O Aprendiz permanecerá.
Na segunda quinzena de julho,
a emissora divulga a lista dos
classificados. Passando por mais
esta provação, ele enfrenta a final

pronto a deixar todos os demais

para trás. "Vou dar o meu melhor

para mostrar o meu talento, não
tem muito como adotar táticas

porque há· regras estipuladas

""'"
P;i.lESTIWlTE
-

'-L'

pela emissora", explica.
Independente disso, o re

presentante jaraguaense se diz

pronto a enfrentar os olhares
atentos de João Dória Junior.
O motivo principal foi um co

mentário vindo do apresenta
dor no fim de semana passado.
"Depois de ser elogiado pelo
apresentador estou preparado",
avisa. A intenção é embolsar o

prêmio de R$ 1 milhão para, mais
tarde, investir o valor em um ne

gócio próprio.
Sem falsa modéstia, confor

meGelbhardt, mesmo se isso não

ocorrer, a oportunidade já valeu.
"Na 2a etapa tive um aprendiza
do valioso, imagina se eu passar
para a 3a etapa? Será mais que
uma pós-graduação", compa
ra. O competidor é formado em

Marketing, atua como supervi
sor comercial em uma empresa
do município e tem 29 anos. Ele
nasceu em Matelândia, no Para

ná' porém, reside em Jaraguá do
Sul há quase duas décadas.

Mário Sér�Jio C,orteUa
Filósofo, Mestre e Doutor em Educação.Pesquisadora e Professora de Spciologia do

Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Doutora em Psicologia da Persona'fdade
pela Universidade de Harvard. Albert FIshlow

Economista, Brasilianista, Professor Emérito
da Universidade Columbia, de Nova York.

li.::nldque Mt'ilh"éUeS,
Ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

Ri,caM"do, GUinUlrilS'$l
CEO e Fundador da Thymus Branding.

Robfnt',o Lhna
Presidente e CEO da Vivo.

Aiex At�la
Fundador do Restaurante D.O.M.,
Chete de Cozinha.

Ma·f'C, Atexander
Gestor Global de Inovação da Intel Capital.

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

�!lm�V'�tl1l'l/� l.eüU�I(l,
Jornalista, Apresentadora e Comentarista de Economia.

Rob((;u"�(" Nm4t,�ni
Vice-Presidente da Comexport e Diretor Fundador
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Luwz Augusto Ca:s,tro, Neves
Embaixador do Brasil na China de 2004 a 2008

e no Japão de zooe a 2010.

Antôf1io BOft"o,S, de Castro
Ex-Presidente do BNDES e Consultor Editorial
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

" .

·
. 'EXPoGestão 2011

..

Patrocínio

vivo .!..
Apoio Oficial Apoio

FUNTURtSMO _"....,_�
....._ �._ .
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Apoio de Mídia Comunicação Organização
da Feira

Realização e

Organização
Promoção

soluções ÓPERA

• :.
,

'>
• CENTRAL DE ATENDIMENTO

. 08 a 10 de JUI�ho � Joinville:'" se www.expogestao,com,br· 47 3451.5656
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CELTA LS 1.0 2P 2012

A PARTIR DE R$ 24..990 OU
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... c"",.."" ...... 12.819 + 60X��279
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2 I NEGÓCIOS I QUARTA·FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2011

Citroen ca XTR 1.8 2007

Completo\ço\lro R$31.480,OO

Taxas compartilhodas com o mercado

Citroen C4 Palias GLX 2008
Completo RS41.880,00

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

FIAT\PUNTD ELX 1.42009
COMPLETO\FN\UDONO

R$34.900,OO

Carros com procedência

Gran Scenic 2.0 Aut 2008

Completa RS48.880,OO

Fiat Siena Cefebretion 2008
DT\AQ\VTR\PP R$24.880,OO

Transparência na negociação

Peugeot 207 Passion 2010
Completo\rodas\son

R$35.850,00

f'

Courier L 1.6

&500,00
Sem troca

2011 - Prata- Flex - Protetor de caçamba, IPVA 2011 Pago.

207 SW Escapade 1.6

•.000,00

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensor de Chuva, Faróis de Neblina, Cd Player.

Crv Ex 2.0

)wI500,OO
2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player, Computador de Bordo, 4x4, Câmbio Automático, Bancos em
Couro, Freios Abs, Air Bag II.

CARTA DE CREDITO CR�DITO PARCELA

Buggy BRM M8 - 60% R$ 14.996,00 R$269,12
•. C;011.0 4P - 50% R$15.440,OO R$277,09
Ford KA 1.0- 60% R$15.744,OO R$ 282,55
Celta l.0 2P - 60% R$ 16.204,00 RS 290,80
Ford KA 1.6 - 50% RS 17.050,00 RS 305,99

Buggy BRM M8 - 80% RS 19.995,00 R$ 358,84
Pick-Up Courier - 60% RS 19.476,00 R$ 349,52
Saveiro 1.6- 60% RS 20.034,00 RS 359,54

Buggy BRM M8 - 90% R$ 22.495,00 R$ 403,70

Crédito p.".I.l1)% Parcela 100%

R$100.000,00 R$ 760,00 R$588,57 RS 855,17 RS 648,28
1�i'l1()t percela /lS960,00 R1738,57 RII,Oll,17 1l$848,28

RS 80.000,00 R$608,00 R$ 470,86 R$684,14 RS 518,62
l�al()lpllf(ela, R$768,00 RS630.116 RS844.14 RI 678,62

R$ 70.000,00 RS 532,00 RS 412,00 RS 598,62 RS453,79
'iI a 1()l parcela R$672.oo R$l5�00 RS 738.62 R$593,79

R$ 60.000,00 R$ 456,00 R$353,14 R$ 513,10 R$388,97
laal�parcela RS l76.oo RS473.14 RS6lJ,10 Il$l08.97

RS 50.000,00 RS 380,00 RS 294,29 R$427,59 RS 324,14
lloal()lpílrcela RS 480,00 R$394.29 RS 527,59 RS424,14

E-mail:

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

REPRESENTA.fm AUTORlZAOO EM JARAGUA 110 SUL E REGIÃO

MOTOS60 MESES
Sliver Serviços Ltda

Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- se

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Elsio F. Russi e ou RoseleneCARTA DE C�DITO CREDlm PARCELA

Honda NXR 150 Bras - ES R$ 9.830,00 R$199,70
Yamaha XTZ 125 - E R$ 9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 8r05- KS RS 9.270,00 R$188,32
Yamaha XTZ 125 - K RS 8.990,00 RS 182,63
Honda CG 150Titan EX - Mix RS 8.540,00 R$173,49
Honda CG 150 Titan ES - Mix R$ 7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 Y8R - E D RS 7.960,00 R$161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,00 RS159,06
Honda CG 150 Iltan KS - Mix RS 7.440,00 R$151,14
Honda Biz 125 ES R$ 7.150,00 RS145,26

Consórcio

UNIAO
Aqui seu sonho é real
"VI :'. wwwuniaocat com.br I 08007278800 II

Ka G11.0

1 W//1�200,OO

2005 - Preta - Gasolina - Ar Quente, Limpador e Desembaçador
Traseiro.

206 SW Escapade 1.6

30.500,00

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

2007 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Freios ABS,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

2.900,00
, New Civic Lxs AT 1.8

2010 - Preto' - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Iravas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,. <'

Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo, Locker.

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS, Cd Player, Cambio Automático.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

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

,

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

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

HONOA FIT 1.4 LX 8V
GASOLINA 4P MANUAL 2004

R$26.800,00

S10 PICK-UP STO 2.8 4X4
CO T8 INT.DlES. 2004

R$54.800,00

CLlO SEOAN 1.0 16V 2005
R$22.800,00

CITROEN C3 1.4 I GLX 8V
GASOLINA 4P MANUAL 2006

R$28.800,00

GOLF SPORTLlNE 1.6 MI
TOTAL FLEX 8V 4P 2008

R$39.800,00

CHEVROLET PRISMA 1.4
MPFI JOY 8V ECONO.FLEX 4P
MANUAL 2008 R$27.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV FIESTA 1.0 8V FLEX 5P 2008 -

2008 R$22.800,00 PROMOÇÃO PREÇO A VISTA
207 XR 1.4 FLEX 8V 5P 09

R$30.800,00
GOL 1.0 TRENO 09

R$29.800,00
SPACEFOX ROUTE 1.6 MI
T.FLEX 4P 10 R$39.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVE,IS
APARTAMENTOS
• VENDE-SE Apartamento 3 quartos
em Joinville, bairro Boa Vista. Troco

por apto com 3 quartos no Centro de

Jaraguá do Sul. TR: 9917-3771

• JOÃO PESSOA VILLAGE STARK Vende-se
2 aptos c/ 2 quartos por R$114.900,00
cada. Entrada R$14.900,00, restante
financiado pela caixa econômica federal.
Entrega em maio deste ano. TR: 9233-

8008.com Fábio.

• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento
com 3 quartos (1 suíte), sala 2

ambientes, sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem. Entrada +

parcelamento direto.TR: 9159-9733.

CASAS
• ILHA DA FIGUEIRÁ - Vende-se casa

de alvenaria 100'm2, terreno 420 rn-,
3 quartos, sala, cozinha, WC, área de

serviço, garagem com churrasqueira,
livre de enchente. Liberada para
financiamento. Estuda se propostas
TR:8425-6491 ou 3374-2075.

• SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno
2.000 m-', com galpão de 220 m2

com forro térmico e ar cond. Com
casa mista de 3 quartos e demais

dependências, com piscina e quiosque.
TR:3374-0927.

• NEREU RAMOS Vende-se Casas

geminadas 2 quartos, em demais

dependências, financiável. TR:3376-
0569 ou 9155-0553/9119-2643.

• BARRA- Vende-se casa de 206 m2

na próximo à Construtora Hane, livre
'de enchente, terreno de 1016 m2

plano, porcelanato, suíte máster com

hidro, closet, móveis sob medida,
garagem para 2 carros, ampla varanda.

R$480.000,00 TR: 3372-1765 ou

9109-9085. Aceita troca por apto em

Jaraguá e ltapema/Meia Praia até

R$180.000,00.

• TRÊS RIOS DO NORTE - Residencial,
Paineiras - Casa geminada, 70 m2,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço e garagem coberta.

R$128.000,00 - Somente à vista. (47)
8825-7730.

• GUARAMIRIM Vende-se Casa centro,

de Guaramirim, com 233 m2 área útil,
540 m2 terreno, estuda proposta. TR:
8448-8644.

• GUARAMIRIM Vende-se Casa Bairro

Avaí, 15Q m2 área útil, 392 m2 terreno,
estuda proposta. TR: 8448-8644.

• GUARAMIRIM Vende-se casa no bairro

Amizade, 150 m2 área útil, 562 m2

terreno estuda proposta. TR: 8448-
8644.

• JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2

com terreno de esquina medindo aprox.
600 m2, estrutura para dois pisos, ótimo
para área comercial. TR: 3370-3441 ou

9992-1260 com Claudio.

• VILA LENZI VENDE-SE Casa com 233

m2 e terreno de 1.819 m2, mais área
de festa com piscina, garagem para
4 carros, área verde, com 1 suíte, 3
quartos, 2 banheiros, á 3 minutos do

centro, R$370.00Q,o"O. TR: 3275-4811.

• FIRENZE Vende-se casa nova 100 m2

com Terreno 364 m2• R$149.000,00.
TR: 8443-3633 ou 9918-9996

• VENDE-SE Casa 2 dormitórios,
excelente área para festas, garagem,
condomínio fechado. Possibilidade de

financiamento bancário. Aceito carro no

negócio R$155.000,00. TR: (47) 9215-
0199 (creci 11799)

. . .

CHÁCARAS
• RIO CERRO II - Vende-se chácara com

50.000 m2, com 2 lagoas de peixe,
com escritura, 600 metros da BR 416.

R$135.000,00.TR: 3376-0726.

• SANTA LUZIA Vende-se sitio Região
Grota Funda. Valor á combinar. TR:
8820-0066.

LOCAÇÃO
• ALUGA-SE Apartamento novo com 2

quartos, Ribeirão Cavalo, R$480,00.
TR: 3276-3368 com João.

• ALUGA-SE Sala comercial própria
para mercado ou concessionária, com
estacionamento, região central de

Canoinhas. TR: 8868-5822.

• ALUGA-SE Quarto externo em casa

de família com cama, geladeira e um

fogão disponível na área de festas. (uso
do banheiro junto com a família), livre
de aluguel, luz e água- uma pessoa

R$200,00 2 pessoas R$180,00 cada

TR 8826-2565.

• ALUGA-SE Apartamento 80 m2 com

3 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia independente. Rua: Max
Wilhelm,837 prédio azul. TR: 3371-6021

SALA COMERCIAL
• LOJA vende-se, ótima oportunidade,
loja com estoque e roupas, calçados
e móveis, com clientela formada, por
apenas R$25.000,00. Motivo mudança.
Aceita carro no negócio, há possibilidade
de negociação. TR: 3371-9604 ou 9188-

3815 com Elisa.

• CLÍNICA vende-se, de Estética com Salão

de Beleza, clientela formada. R$55
OOO,OO(aceito automóvel no negócio) TR:
9946-349.

• MINI MERCADO vende-se, em
funcionamento. R$35.000,00. TR: 9112-
3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela

formada, Rio da Luz. TR: 3370-3599.

• PONTO COMERCIAL vende-se, para
mercado, ótima localidade, com clientela

formada. TR: 3372-1055 ou 8407-0190.

TERRENO
• SCHROEDER Vende-se Terreno de

3000 m2 para residência, próximo de

asfalto, creche, escola, mercado etc;
área urbana, lugar sossegado, livre de

enchente e deslizamento, distancia
até DG WEG, 6 km - R$130.000,00-
9124-7715

• JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno

com área de 317 m2, localizado
no Loteamento Pradi I. (Aceita
financiamento) R$65.000,00 TR:

84787790 ou 99644959.

• GUARAMIRIM - Vende-se Terreno

loteamento São Francisco,
R$58.000,00 á vista. TR: 3372-5413

ou 9118-1799.

• JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de

325,00 m2 - Residencial Marajoara II -

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

• SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 m2, para residência, valor
a combinar - 9124-7715

COMPRA·SE
• MAQUINA DE BORDAR compra-se TR:

8817-0595.

• CABELOS Compra-se qualquer
tamanho, Salão Evidence. TR: 8814-

1696 com Carina .

NEGÓCIOS
DOA·SE
• GATOS Doa-se Filhotes. TR: 9963-5544

DIVERSOS
• PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE

Vende-se, par de godyear wrangler rts
235/75/15 R$390,00 cada par de toyo
top de linha 235/70/16 R$450,00 TR:

9233-8008 ou 9600-1138 com Fabio.

• AROS DE CLlO Vende-se 2006 com calota.

R$100,00 cada.TR:9168-7441.

• AMPLIFICADOR DE SOM Vende-se,
profissional P1600, paumer revisado
RR$800,00. TR: 3374D927.

• RACK PARA CARRO Vende-se marca

Eqmax, R$100,00. TR: 3370-0003.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS
Vende-se (NÃO é a máquina) para qualquer
carro. Valor: R$50,00 (sem instalação) TR:
9973-9503 ou 3370-1016 com Cristiano

• PAR DE 6X9 Vende-se Pioneer 350 Watts

PMPO. R$100,00. TR: 9973-9503 ou

3370-1016 com Cristiano

• KIT GNV Vende-se injeção e carburado com

cilindro de 15 m2. TR: 9233-8008 com
Fábio

PROCURA·SE
• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água
atendemos nos finais de semana á noite

e feriados, melhores marcas. Tele entrega
3371-5239 ou 9914--9651.

• MOÇA PARA TRABALHAR EM LANCHONETE

Procura-se (Blumenau). TR: 9650-9E)15.

• TRABALHO com Arte e Pintura interessados

entrar em contato com Cesar TR: 9614-
2588

• PRESTA-SE Serviços para podar árvores.
TR: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviços de diarista, para
trabalhar mensal de segunda e sexta.

TR:3273-0779 com Marlene.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato de
pressão, lava-se calçadas, muros, telhados
etc. TR: 3273-0875 com Luiz.

• REVENDEDORES de produtos de limpeza.
TR: 3374-- 0927 com Edson.

• APARTAMENTO PARA ALUGAR Procura-se

somente no centro com 3 quartos grandes
e dependências de empregada. TR: 9917-
3771.

PROCURA·SE
• QUARTO OU ALGUÉM para dividir aluguel
próx. Centro. TR: 9922-2047.

• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água
atendemos nos finais de semana á noite

e feriados, melhores marcas. Tele entrega
3371-5239 ou 9914--9651.

• MOÇA PARA TRABALHAR EM LANCHONETE

Procura-se (Blumenau). TR: 9650-9515.

• TRABALHO com Arte e Pintura interessados
entrar em contato com Cesar TR: 9614-
2588

• PRESTA-SE Serviços para podar árvores.
TR: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviços de diarista, para
trabalhar mensal de segunda e sexta.

TR:3273-0779 com Marlene.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato de
pressão, lava-se calçadas, muros, telhados
etc. TR: 3273-0875 com Luiz.

• REVENDEDORES de produtos de limpeza.
TR: 3374- 0927 com Edson.

• APARTAMENTO PARA ALUGAR Procura-se
•

somente no centro com 3 quartos grandes
e dependências de empregada. TR: 9917-
3771.

• QUARTO OU ALGUÉM para dividir aluguel
próx. Centro. TR: 9922-2047.

VENDE·SE

• ROCK IN RIO (card) vende-se, par de
ingressos. R$450,00. TR: 9601-1140.

• CAMA CASAL COM COLCHÃO vende-se,
R$50,00. TR: 9168-7441.

• CAMA vende-se, 2 de casal em verniz,
R$300,00 cada. 1 beliche R$300,00 e 1

cama de solteiro R$150,00. TR:3371-4377
com Onório.

• MESA FARMÁCIA vende-se, com 4 cadeiras

R$180,00. TR:3371-4377 ou 9128-1825
com Onório.

• SAPATEIRA vende-se, de madeira R$80,00.
TR: 3371-4377 ou 9128-1825 com Onório.

• AQUECEDOR vende-se, Britania AB 1800
óleo R$165,00. TR: 47-99755383 com
Silvia.

• AR CONDICIONADO vende-se, Cônsul
7.500.00btus. Semi novo R$400,00.
TR:9168-7441.

VENDE·SE
• AR CONDICIONADO vende-se, cônsul
10.000btus, ar quente e frio, ótimo estado.
TR: 3370-8171/ 9914-3313

• GELADEIRA vende-se, Geladeira Cônsul
250 I. R$150,00. TR: 3376-4050.

• GELADEIRA vende-se, Geladeira,
continental 270 L, cor branca R$250,00
TR: 96257488 com Antônio após ás
14:30h.

• GELADEIRA vende-se, Geladeira comercial

4 portas. R$600,00.TR:9112-3947.

• PRATELEIRAS vende-se, e 2 caixas

(FRICAL), 1 guarda volume e móveis para
instalação completa para loja ou mercado.

TR:8464-1961 com Gilmar.

• FREEZER vende-se, para cerveja.
R$450,00TR: 9112-3947.

• CAIXA DE MERCADO vende-se, R$500,00.
TR: 9112-3947.

• AR CONDICIONADO vende-se, Split Consul
12.000 btus novo. TR: 9918-9996

·'VENDE-SE 1 Ordenhadeira canalizada, 1
moedor de milho, 1 moedor de cana, 1
triturador, 1 semeadeira, 1 carretinha da

tobata. TR:376-0405.

• VENDE-SE Para confecção, aparelho,
banquetas, estante para fios, relógio ponto,
bebedouro e guarda volumes. TR:3374-
0927 com Edson.

• VENDE-SE 5 passaportes para Beto

CarreiroWord, valor á combinar. TR:8431-
5135 Viviane.

• CONhRA BAIXO vende-se, importado,
original, marca Warwick Corvete.

R$750,00. TR: 3374-0927.

• REMADOR vende-se, aparelho de
ginástica, com alça e assento anatômicos,
regulador de esforço,'pedal emborrachado.
R$200,00. TR: 9102-1722.

• MESA COMPUTADOR vende-se, R$40,00.
TR: 9168-7441.

• MOTOR DE PISCINA vende-se, semi novo
33 HP. R$150,00. TR: 3371-3672.

• VENDE-SE Ultrasson compact 3 MHz

(estética) R$-780,00 TR: 8826-2565

• VENDE-SE corrente russa Stétic line,
R$1.500,00 TR: 8826-2565

• ENDERMO vende-se, R$710,00 TR: 8826-

2565

• VENDE-SE Cadeira massageadora
c/aquecimento, com 8 funções de
massagem. R$1.390,00.TR: 8826-2565

• MOTORES vende-se, Trifásico 4,OCV P4 60

HZ - KCEL Quantidade: 100 Motores Valor

Unitário: R$390,00. TR:3370-4214.

• MOEDOR vende-se, domestico
R$18.000,00. TR: 3370-4924 ou 9934-
43000.

• CAMA vende-se, de casal (móveis de
fabrica), com colchão e criados mudos.

R$600,00. TR: 3370-4924 ou 9934-4300.

, • COMPUTADOR vende-se, com nobreak.

R$500,00. TR: 33704924 ou 9934-4300.

!
Desfrute de bons momentos ao

meu lado: Camilinha!
Universitária, 19 anos, loira com

seios fartos naturais, 1,70m.
Atendo de seg a sex.,

.

:, das 9 as 23.
Garanto momentos
de muito prazer!

Ligue 47 9668.5�8�
r
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3372·1070 I 3370·4714
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I

-�
automóveis

� J Rua Walter Marquardt, n° 1850
'Vaeê�, 'V�� Bairro Barra do Rio,Molha, Jaraguá do Sul.

SANDERO
AUTHENTIQUE

HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

C4 PALLAS 2010 2.0 CBX 250 TWISTER 2005
FLEX PRATA

FOX PLUS 1.0MI TOTAL IDEA ADVENT. LOCKER
FLEX 8V 4P 2005 1.8 MPI FLEX 5P 10 BROS 125 2003

/

PALIO EDX 1.0 MPI 4P
1996

PALIO 98 ED COM
ARCONDICIONADO

R$9.800 00
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NOVOS MODELOS A C INHO
Chinesa lifan reforça a capacidade produtiva de sua fábrica no Uruguai

Com um investimento de US$ 25 milhões, o Grupo instaladas têm a capacidade de fabricar 60 carros por

Effa, representante da lifan no Brasil e no Uruguai, está dia. '.'Até o final do ano, vamos chegar a oito linhas de

ampliando a capacidade produtiva da fábrica de San José, montagem, com capacidade para produzir 100 unidades por
em Montevidéu. As atuais quatro linhas de montagem dia", afirma Eduardo Effa, presidente do grupo.

Hoje, em San José, são produzidos o

hatchback 320 e o sedã 620, lançados
no Brasil em agosto do ano passado.

O utilitário,esportivo X60 - que chega
.

no final deste ano ao Brasil - e a

\ minivan da marca também poderão ser

fabricados no Uruguai a partir do início
de 2012 .

. POR GUILHERME ASSEN
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INíCIO:

ENCONTROS QUINZENAIS Sextas das 18h30 às 22h30

Sábados das 8h às 12h -13h às 17h

OBJETIVO GERAL

Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de competências para analisar e discutir o papel da controladoria nos resultados financeiros das

empresas, bem como sistematizar e aprofundar conhecimentos na área de gestão tributária relacionadas àsmelhores práticas fiscais, pormeio
de um planejamento adequado, para o alcance da excelência profissional emelhoria no apoio ao processo de tornada de decisão empresarial

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO:

Dl�Cll'lIN/l,

OP'jf(l'lV/-\

PROJETO
INTEGRADOR

CONCI.UIDO

I
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hll"�r'l!!'.ll "I I'IPI'!!'I�I!.�erlto TI'iI>u.t(lJ'ioI�!,l]_l
1,1 Etapa 2�1 Etapa 3','i [�tilpa

QUARTA"FEIRA, 1 O DE JUNHO DE 2011 I NEGÓCIOS I 7

RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia 28.03. Á
150mts posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas 1 com chur

rasqueira, 1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrôni

co. Totalizando 110.06m2. R$185.000,00 Estudo propostas.

Suíte + 1 dorm e demais dependências, 2 sacada com churrasqueira,
1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrônico. Totalizando

99,62 m2. De R$165.000,00 por R$150.000,00. Estudo propostas.

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I NEGÓCIOS I QUARTA.FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2011
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A partir de R$

37.9901CtrROE,NC3
.

2012.
AINDA MAIS COMPlETO.

AINDA Mtt-iSC3 ..

à vista, na versão GLX 1 .4 FLEX

A partir de R$NOVO
CITROEN
C4PICASSO
2.0 16V 2011

78.990'
à vista

• NOVAS RODAS DE LIGA-LEVE 17"
• FREIOS ABS + ESP + AFU
• NOVA LANTERNA TRASEIRA CRVSTAL BLACK
• AR-CONDICIONADO DIGITAL QUADRI-ZONE
• CÂMBIO AUTOMÂTICO COM TROCA NO VOLANTE

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
-

CITROEn

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00. Citrcén
C4 Picasso 2.0 16V 10/11 com valor à vista de R$ 78.990. 2- Bancos de couro grátis e rodas de liga-leve grátis exclusivamente na compra do modelo Citroén C3 2012.

�!i;1:�o���oa�e::��u:��'�f:�J��::��::�:���� No trânsito somos todos pedestres.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Lourival Karsten

Aniversariantes de hoje
1978 • AgropastorilValeVerde Ltda

1995 · Auto Elét. Gevocar Ltda Me

2000 · BFac - Ass. C. E Fomento Ltda

1987 • Borrachas Robor Ltda

2002 · Bytecom Sist. e Serviços Ltda

1981 • Celso Cabeleireiro

2002 • Chocoleite

1981 • CilumaAlimentos

1989 • Clínica Odontoclass

2000 · Decorhaus

2000 • Dimensão Softhome

1949 • Dpascoal

2001 • Farmácia Santo Anjo

2903 • Grupo Estrutura

1992 • Gráfica 22

2005 • GS Borrachas

1982 • Grafipel

1979 · JamailMáquinas e Ferr. Ltda

1990 · Mazza Com. Ltda

1992 • MetalúrgicaWinter Ltda

2007 • Mercado Primo

1992 · MiniMercado Nilmar

1996 • MorettiMat. de Const. .,Filial

1992 • Moretti Com. Mat. C. Ltda

2004 · MundialQuadros e Desenhos

1990 • Netuno Transportes

2006 • OWP Comunicação

1990 • Papp Ind. C. de Malhas Ltda

1977 · Premier Construtora

2006· Restaurante Brasileirinho

1998· SDSAutomação

1977 · Staka Zero IeansWear

2004. Supermercados Brasão

1996· TutelaContabilidade

2000. Unimed

Ikarsten@netuno.com.br

CHARRETES

I ÍNDICE PERÍODO

N, SELIC 12% 20.ABRIL.2010

D TR 0,140% 31.MAIO.2010

I CUB 1.038,72 MAIO.201Q

C BOVESPA 1,04% 31.MAIO.2010

.A POUPANÇA .' 0,6578 31.MAIO.2010

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5780 1.5800 .-0,82%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5200 1,7000 "'11/1'0%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900 1,7300 </810%
S EURO (EMR$) 2,2797 2,2815 0,29%

No meio do intenso movimento de umametrópole, encontrar
charretes que podem ser alugadas para um passeio parece
totalmente improvável, mas em diversas cidades pelo mundo isto

é possível - entre elas está Chicago, nos Estados Unidos, como
pode ser confirmado pela foto.

DIVULGAÇÃO
...

Decorhaus
'A Decorhaus completa hoje
cinco anos de existência. .

Nesse período, a empresa
sempre buscou a perfeição
no atendimento aos clientes.
Além da boa estrutura, a
Decorhaus busca sempre
as melhores marcas do
mercado e tendências
atuais com produtos de
qualidade e diferenciados,

., oferecendo dessa forma

projetos exclusivos. A
empresa fornece aos clientes
o projeto de paginação da
obra, permitindo a colocação
mais fácil e detalhada ao

profissional que irá aplicá-lo.
Além de pisos e porcelanatos,
a loja dispõe de toda a

parte de acabamentos,
desde balcões para banheiro,
louças e metais sanitários, .

lavanderia até banheiras de

hidromassagem
e outros materiais.

Papp
Chega aos 21 anos de atuação,
oferecendo ao mercado têxtil
seus serviços de malharia,
realizados através de
modernos equipamentos.

Chocoleite
AsraíZes desta empresa'
foram plantadas em 1913

emuma �asa cm:nercial g\U�.
é� 1927 deu origem"auma
Qequena fábrica de laticínios .

.

Após troc�sde controle' .

acionário, ela renasceu em 10

de Junhe de 2002 e, port�to" ,�

a suanova versão completa
.

,�qje o��o:!��p�",:�� exis���;�t�· M� "

��". �(�, �'i �i;t �."
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SDS'Automação
Chega aos 15 anos de atuação
totalmente consolidada, sendo

.

uma das mais importantes
do setor na região. Atende às

empresas com uma significativa
gama de produtos e serviços
especialmente na área eletrônica.

Ciluma
Em Iode junho de 1981 o

sr. Alciro Cozzarin - o CI
de Ciluma - aproveitou a

sua experiência na área de
alimentação para, com dois

sócios, fundar a primeira
empresa do ramo de refeições
coletivas em nossa região. Lá
se vão 29 anos de existência
e milhões de refeições
servidas nas parcerias com
as mais diversas empresas

.

de nossa região.

Produção
industrial
Após subir por três meses
consecutivos, a produção
industrial brasileira

perdeu dinamismo no mês

passado. A pesquisa do
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística)
mostrou que, em março,
por exemplo, a atividade
fabril subiu 1,1% após
revisão. Originalmente, o
indicador teve elevação de

0,5%. Em abril, apresentou
recuo de 2,1%. A queda
foi mais marcada do que
aquela verificada em abril
de 2010, de 0,9%.

Há 15 anos
automatizando idéias,
concretizando scluções,

�
A SOS Automação é uma
empresa jaraguaense dedicada
no �.esenvohfirnento e integração. de Sistemas para o controle de

. processos e autom'ação industrial.

'Ações do Páo de Açúcar.
As ações do Pão de Açúcar caíam 4,17% no começo da

tarde de ontem após seu sócio, a rede francesa Casino,
recorrer à ICe (Cânla:ra Inteiriacion�l de Coinércio)

.

"pedindo uma arbitragem contraAbílio Diniz para que
ele cumpra os 'acordos fechados entre as partes em
novembro de 2006. O papel PN da rede brasileira tem a

" maiot queda, dOIbov�spa, par,a R$,. �3,34. A Casino env�O\l
.

ao grupo de Diniz um comunicadosobre o pedido de
..

.. instauração de procedimento arbitral e solicitou que a

informação fosse repassada ao mercado antes do início do

pregão de hoje naBovespa. No comunicado à imprensa,
o varejista francês lembrou que o acordo de 2006 trata da
Wilkes, empresa comum entre os dois e que controla a

Companhia Brasileira de Distribuição, mas não especifica
seus termos. O pedido de arbitragem foi feito depois que
Diniz contatou a rede concorrente Carrefour, também

.

francesa,'para iniciar conversações sobre um futuro

negócio. Na semana passada, Diniz e Casino chegaram a

negar negociações com o Carrefour.
, I I i',

II"W_1iii> I'· I'..... ,P"
EID 1:fJ19,Arthur"MuUer fundava aTIpografia Avenida que
"m �@ de junl "de 1982 Col divJdlda em dual empresas,
lendo, ulna para atuar' .tIO setor gt�áf_i.eo e editadal e outra
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SOLIDARIEDADE

Família pede ajuda paraRodrigo
Jaraguaense está
internado em São
Paulo por causa
de complicações
causadas pela
meningite

JMAGUÁDO SUL

ALEXANDRE PERGER

Um jaraguaense pede ajuda.
O arquiteto Rodrigo Vargas Pinto,
de 31 anos, contraiu meningite e,

por falta de recursos nos hospitais
de laraguá do Sul, está internado
no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo. O principal problema é o

custo do tratamento, que, no to

tal, pode passar dos R$ 100 mil. Já
na entrada, a família de Rodrigo
precisou desembolsar R$ 15 mil,
sendo que o valor total seria deR$
80 mil. Para bancar toda a estadia
e os remédios, os familiares estão

vendendo uma rifa e faráuma fei

joada para 150 pessoas.
Sentindo fortes dores de cabe

ça, Rodrigo foi levado ao Hospital

São José, em Jaraguá do Sul, onde
foi diagnosticada apenas uma en

xaqueca. Não satisfeitos com o

resultado, os familiares o levaram

para Joinville, mas o diagnóstico
também foi enxaqueca. Passados
dez dias, o arquiteto passou por
consulta com um neurologista,
que alertou para a possibilidade
de meningite, que foi confirmada
depois de alguns exames. A partir
daí, Rodrigo começou a ser medi
cado e passou 25 dias internados
no Hospital São José. Apresentou
melhoras e recebeu e foi liberado
para voltar para casa.

Mas os problemas não termi
naram e a história teve um novo

capítulo. Devido à forte medicação
que tomou, Rodrigo passou a sen

tir outros sintomas, como dores
nos rins, fígado e perda de peso. De
acordo com a irmã, Elisa Estefânia
Pinto, o arquiteto não conseguia
mais andar e nem comer direito, por
estar com o organismo debilitado.
Com esse novo quadro, houve um
retomo ao Hospital São José. "Mas
o médico avisou que se a gente
quisesse ver ele melhor, teria que
levá-lo para um hospital commais

recursos", comentou Elisa.

MARCELE GOUCHE
m I

Elisamostra foto do innão RocIrigo.'Tratamento pode passar dos R$ 100 mil

INTERNAÇÃO
. Saú�. dc»;.jov��;':Ipr,se"t,\;mel�.,r:a ,.; ,

Com os exames emmãos, os médicos do "eraéle que a internação seria de dois j as, mas

Hospital Sírio-Libanês disseram que a durou cinco. Porém, ontemRodrigo saiu daUTI
intemaçã everia ser imediata. No último dia e foípara a ala de tratamento semi-intensivo.

,i �{H:iem.. Malwe antiu: ;sporteo�in .s ,:Q� estive,Ji"�ter�SS?dID';i�iJíll ajij�'
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opróprlo Iíelícóptero, pois fazer essa operação doação ou com a compra da rifa, pode entrar em
de ambulância seria arriscado.A expectativa contato com Elisa, no telefone 8425-6279 .
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Falha na distribuição da água
potável causou contaminação

JMAGUÁ DO 'SUL

A Weg divulgou ontem nota

oficial esclarecendo que a conta

minação de 530 funcionários na
última sexta-feira foi provocada
"por uma falha na distribuição
de água potável em prédios do

Parque Fabril2". Ainda de acor
do com o comunicado, a falha

já foi corrigida e as caixas de

água serão examinadas, hígíe
nizadas e receberão filtros' no
vos. Enquanto isso, a empresa
continuará fornecendo água mi
neral aos funcionários.

Na última sexta-feira, cerca

de 300 trabalhadores da em-

presa foram parar no hospital
com sintomas de dor de cabeça,
diarréia e vômito. No entanto,
'todos foram liberados no mes

mo dia e passam bem.
No dia, foi cogitada a possi

bilidade de que a contaminação
teria sido causada por problemas
na água distribuída pelo Samae.
No entanto, de acordo com o

assessor de comunicação e ges
tão ambiental do órgão, Vinicius
Schweighoseir, a água foi anali
sada já na sexta-feira e nenhum

problema foi encontrado. O as

sessor ainda diz que se o pro
blema fosse a água da Samae,

a contaminação afetaria todos
os bairros em volta da empresa.
Segundo Vinicius, a água do re

lógio da empresa foi analisada e

está normal.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2ª Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89,259-300, Jaraguá do Sul/SC

E-mail:jgvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Boga
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 30 DIAS

Sustação de Protesto nº 036.10.002829-8

Requerente: Marisol Indústria do Vestuário Ltda,

Requerido: Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda, E outro

Citando(a)(s): Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda., Rua Visconde de Taunay, 10 ou 19,
Bom Retiro - CEP 01.132-000, Fone (011), São Paulo - SP.
Por intermédio do presente do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto

ou não sabido, fica (m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, em 5 dias, contados do transcurso do prazo
deste edital. ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marçado, presumir-se-ão aceitos

como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na petição inicial (art. 803, c/c os arts. 285 e 319 do

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o

qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei. Jaraguá
do Sul/SC, 17 de maio de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraquáçfo Sul/2ª Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul/SC

E-mail:jgvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Boga
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória nº 036.10.004005-0
Autor: Marisol Indústria do Vestuário Ltda,
Réu: Knits, Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outro

Citando(a)(s): Knits.Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda., Rua Visconde de Taunay, 10 ou 19,
Bom Retiro - CEP 01.132-000, Fone (011), São Paulo - SP.
Por intermédio do presente do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto

ou não sabido, fica (m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para respondertern) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo
deste edital. ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c os arts. 319 do CPC). E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intsrvalo de O çlia,s,n� (orr,na da lei. Jaraguá do Sul/

se, 13 de maio de 2011.
' •.�
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ENSINO

Nunca é tarde para
aprender e sonhar!

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Conheça exemplos
de pessoas que
voltaram à sala de
aula em busca de

.

um futuro melhor

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

Superação, descoberta e so

nhos, muitos sonhos. Os

adultos que retornam aos ban

cos escolares, depois de anos

afastados dos livros e do quadro
negro, entram para um universo

de oportunidades.
É o caso do operador de fun

dição Adilson Francisco Cunha,
31 anos, que cursa o Ensino

Médio no Ceja (Centro de Edu

cação de Jovens e Adultos). "Eu
estudei até a quarta-série. Aos
14 anos comecei a trabalhar, de

pedreiro. Agora que voltei, que
ro ir adiante. Pretendo fazer um

curso técnico para conseguir
um emprego melhor", explica o

jovem. Entre tantas coisas que
vem aprendendo, em meio a

números e letras, ele destaca a

língua portuguesa como uma

paixão descoberta. "Minha aula

preferida é a de português. A

leitura virou um hábito. Sempre
que tenho uma folga vou ler um
livro", conta.

Histórias como a de Adilson

são comuns entre os cerca de 900

alunos que frequentam o Ceja.
Para o tintureiro Heinz Hents

chel, 56 anos, a escola também

tem sido um espaço para os so

nhos. "Gosto de aprender. Quero
continuar os estudos na área
de mecânica", revela.

As aulas no Ceja,
órgão do governo
do Estado, são to

talmente gratui
tas. A conclusão
do curso leva
em média dois
anos. Informa

ções pelo tele
fone (47) 3370-

0011.

Aos 31 anos,Adilson retomou os estudos com

o intuito de conseguirwn empregomelhor

se é o segundo
mais alfabetizado
Com uma taxa de 3,86% de analfabetos, Santa
Catarina é a segunda unidade da federação
mais alfabetizada, perdendo apenas para o

, Distrito Federal, com 3,25%1 segt!ido� do Rio
de Janeiro e de São Paulo, os dois com 4,09%.
Nesse item, a pesqui.s� teve coraQ foc9 peS�9as i
acima dos 10 anos de idade. Os dados são do
Genso 2CHO do IBGE. 'I'

"ercado exig�"
qualificação
o psicólogo e professor da Católica de
Santa Catarina, Paulo André Lezvzynski,
confirma que as empresas, cada vezmais
inseridas nas transformações tecnológicas,
necessitam de profissionais qualificados.
Para ele, não basta o candidato comprovar

.

que possui escolaridade. Ele deve
demonstrar conhecimentos básicos como,

por exemplo; interpretar um texto e ter

uma boa comunicação oral.
'

,

,

. . .. _ ..

, -Ó, .) v ·lo I J I (., I ... "'-

.. '. ,.. ,. � to; , "'�"" "

.,.._." ..

.ti

Heinz pensa em se aperfeiçoar na área da
mecânica. "Gosto de aprender", completa

[araguá livre do
analfabetismo

O índice de analfabetos na

casa dos 2,73%, segundo último

censo do IBGE, dá a Jaraguá do
Sul o título de município livre

do analfabetismo. "Existe um

acompanhamento por parte da

escola, se o aluno está faltando

muito vamos atrás para saber o

que está acontecendo, Também
acompanhamos o aluno que tem

alguma dificuldade de aprendi
zagem. Ele recebe atendimento

especial e reforço", destaca o se

cretário de Educação, Silvio Ce

leste. As empresas, incentivando

a capacitação entre os colabo

radores, e a família, presente na

vida escolar dos filhos, também

podem contribuir neste proces
so, segundoCeleste.

Ceja atende cerca de 900 alunos, oferecendo
médio e fundamental a jovens e adultos

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Concorrência pi Obras e Serviços de Engenharia - 055/2011

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de Empresa Especializada pra execução da

obra de pavimentação, drenagem pluvial e urbanização da Rua 28

de agosto.
Valor Máximo da Obra: R$ 3.681.406,23 (Três milhões e

seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos e seis reais e· vinte

e três centavos).
Entrega dos Envelopes: 04/07/2011 às 09:00h

Abertura dos Envelopes: 04/07/2011 às 09:15h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à

sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo
fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: www.guaramirim ..

sc.gov.br
GUARAMIRIM (SC), 31/05/2011.

.
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. ESPECI.HLlZADA EM PISOS LAMINADOS DE MADEIRA, TÉRMICO E V1NÍLlCO

JARAGUÁ DO SUL

FERNANDA DELLAGIUSTINA

s pisos laminados de madeira deixaram, há

algum tempo, de ser considerados artigos de
luxo. Mais acessível ao bolso do consumi

dor, esse tipo de revestimento possui muitas
vantagens. Indicado para ambientes íntimos

- quartos e salas, também podem ser usados em áreas co

merciais como lojas, shoppings e até academias. Está em

alta e tem conquistado arquitetos e designers de interio

res. Além do custo-benefício, ele é de fácil instalação, prá
tico e não precisa de polimento ou cera.

Em Jaraguá do Sul, a Global Pisos é especializada em
pisos laminados de madeira, térmicos, e trabalha com
varias linhas de acabamentos. Há onze anos no mercado,
a experiência e dedicação da empresa são um diferencial.

A administração é realizada pela família Lemke, Gerson,
esposa e filha. No início a empresa oferecia ao cliente

materiais como cerâmica e móveis para banheiro, mas
com o passar do tempo optou por se especializar em
piso laminado de madeira e térmicos, que foram a

melhor opção. Para atuar com mais especialidade e

consequentemente, mais qualidade.
"Trabalhamos com várias marcas de pisos laminados

e temos quatro colocadores que trabalham apenas

para a loja. O cliente para comprar com a gente não

precisa nem sair de casa, agendamos um orçamento
sem compromisso e vamos até a sua casa, levamos

nossas amostras e tiramos todas as suas dúvidas. Temos

também atendimento online", destaca Caroline Lemke,
responsável pelo atendimento e vendas da loja do pai.

A instalação do piso do laminado da Global Pisos é
,

realizada pelo sistema Clic -feito através de encaixe, ele não

requer o uso de cola. Prático e rápido, pode ser instalado em
cima de assoalhos de madeira, pisos cerâmicos ou ainda,
no próprio chão bruto. Com a vantagem de que, se alguma
peça for danificada no seu uso, ela pode ser substituída sem

precisar trocar o restante.
O piso vinílico em placas pode ser usado tanto

no.chão, quanto nas paredes. Além do fato, de serem

ecologicamente corretos, já que são compostos de .

material PVC reciclável. "Este piso é indicado para
locais fechados, de tráfico leve ou pesado. Como por
exemplo, residências, escritórios, academias, lojas,
hotéis, entre outros", afirma Caroline.

Gerson e
Caroline
destacam

versatilidade

domaterial,
que pode
serusaclo

em áreas
comerciais ou
residenciais

FOTOS FERNANDA DELLAGIUSTINA

\
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Henrique Porto

Pênallis
,

Oleitor Carlos Rodrigo Pel

lens, popular Rodrigão,
goleiro e árbitro do futebol

amador, sugere unia interes

sante mudança no regulamen-
.

to do Campeonato Varzeano

para 2012. Segundo Rodrigo,
nas partidas das fases iniciais

que terminassem empatadas

Varzeano

Guaramirim
Parabéns aos campeões do
Varzeano de Guaramirim:
Bem BoladolBeira Rio, na
primeira Divisão, e Expresso
Caixa d'Água, na Segundona.
Parabéns também aos meus

amigos do Couve-Flor, que
lutaram bravamente na

decisão da Segundona, mas
acabaram derrotados por 2xO.
Os gols você assiste em http:/ I
migre.me/4GC85

henriqueporto@yahoo.com.br

poderia ser concedido um pon
to extra ao vencedor de uma

disputa de pênaltis. Assim, se
ria mais complicado o arranjo
de resultados. Particularmente

gostei da ideia, que já foi utili
zada na extinta Copa União, o

famigerado Campeonato Brasi
leiro de 1987.

Campos ruins
Com a proximidade dos

campeonatos da Primeira
e da Segunda Divisão, me
preocupa o estado dos

gramados pela região. A
grande maioria dos campos
está castigada, fruto do

período chuvoso do início do
ano e do acúmulo de jogos, já
que são poucas as opções. Isso
deve refletir negativamente
no nível técnico.

Felizes os que seguirammeu conselho e acompanharam a

partida entre Noite à Fora eAtlético Independente no último
sábado, naVila Lalau. Um jogaço, que terminou com vitória

do Noite à Fora por 3x2. Quem também se deu bem na rodada

foi Kiferro e Corinthians, que venceram e se aproximaram
da semifinal doVarzeano de Jaraguá do Sul. Inegável que o

Corinthians - formado por dissidentes do Barrabaxo
- é a

grande surpresa da competição e pode fazer história logo em
sua primeira participação no certame.

-

EQUILíBRIO ADJJFME estreou contra Rio do Sul e espera incomodar equipemaiswna vez

FUTSAL

ADJcomeça
o returno do
Catarinense
Equipe encara Rio do Sul fora de casa

tentando manter a mesma regularidade
I .

adquirida nas últimas duas partidas

Campo bom Amador
JARAGUÁ DO SUL Vieira disse que a fasemicrorregio-
GENIELLI RODRIGUES nal dos Joguinhos Abertos de San-

Massarandubaprepara a
Surpresa na semifinal dos ta Catarina (que aconteceu no fim-

reinauguração do estádio Seniores, onde a Néki/Dutra O time de futsal adulto de Iara- de semana em São Francisco do

ErichRode em julho.Após Água derrubou o invicto guá do Sul, ADJ/FME, inicia Sul) atrapalhou um pouco o ritmo

enchentes, o tempo vem Vitória. Na primeira fase a nessa quarta-feira, Iode junho, de treinos, uma vez que a equipe
colaborando e a reforma equipe já havia mostrado às 20h, no ginásio João Moretti, foi dividida. Porém, a equipe con-

entrounareta final.A
.

que poderia surpreender, em Ibirama, o returno da pri- seguiu a classificação para a fase

drenagem e o aterro já foram ao vender caro a derrota meira fase da Divisão Especial regional. "São três campeonatos

por 2xl. Já no Citadino, , do Campeonato Catarinense. A importantes que vamos disputar
concluídos.O plantio da Vitória e II ratificaram que partida marca o reencontro com esse ano (Jasc, Ioguínhos e Estadu-

grama está sendo finalizado. a campanha praticamente o Rio do Sul, primeiro adversá- al), as vezes a equipe será dividida

As equipes doMunicipal . idêntica na primeira fase ao rio da equipe na temporada, o e isso poderá prejudicar um pouco

aguardam ansiosas. empatarem em lxl. confronto anterior terminou 3x2 os treinamentos", avisou. Além de

para o time riossulense. laraguá, São Francisco, Joinville e

Mundial Novo visual Apesar disso, o técnico Renato Mafra também se garantiram.
Vieira lembrou que nessapartida do Para o jogo de hojeVieira ainda

Três atletas de Jaraguá do Sul Como vocês visualizaram, turno foi bastante equilibrada e, por não poderá contar com o capitão
participaram no fim de semana assim com o novo projeto isso, os jaraguaenses poderão inco- Cleber, que se recupera de uma

do Campeonato Brasileiro visual do jornal, minha coluna modar hoje. "Teremos uma partida lesão na virilha e com Dian, que
de Poom Sae, modalidade de também ficoumais leve. Doze contra o líder do campeonato, vai ainda não teve a documentação
taekwondo, em Itabira (MG). quilos, para ser mais exato. , ser difícil. Buscamos a regularida- regularizada. Vale lembrar que

Lucas Tepassê, Emilly Scholl e Não sou o Zeca Camargo, de e esperamos sair com a vitória, a primeira fase do Estadual ser-

Marilze Anhaia conquistaram mas também adotei uma já que 1].0 turno fizemos um duelo ve apenas como ranqueamento
medalha de outro na alimentação mais saudável equilibrado contra eles", relembrou. para a segunda quando entram

competição e garantiram vaga _

há algum tempo. Meses Nos dois últimos confrontos a ADJ os times da Liga Futsal (Joinville,
para participar do Mundial da de luta contra a cabeça e a venceu a Chapecoense por 4x3 e Florianópolis, Concórdia e Tuba-

categoria que acontecerá na balança, que valeram a pena. empatou comMoitas em lxl. rão), ou seja, não há eliminação
Rússia, em julho. Recomendo! A respeito dos treinamentos, . nessa primeira fase.

JET SKI

Lenzivence
etapa paulista
Alessander Lenzi venceu a

categoria freestyle profissional
na segunda etapa do 240

Campeonato Brasileiro de
Iet Ski. As disputas foram
realizadas no fim de semana,
na Represa do Guarapiranga,
em São Paulo. As duas últimas

etapas serão nos dias 23 e 26,
na Represa de Furnas.

BASE

Sub-li segue
inbatível
A equipe de futsal de base
masculino sub-lI, CEJI
Urbano/PME, está 100% no

Estadual. O time jogou o turno
da segunda fase emCriciúma

e venceuCamboriú por
13xO e os donos da casapor
5x3. Até agora foram quatro
jogos, quatro vitórias 30 gols
marcados, apenas seis sofridos,
com um saldo de 24 gols.

CLICLISMO

Jaraguaense
é novo líder
O ciclista de Iaraguã do Sul,
GuilhermeMuller (Rogério
Muller Personal & Pilates),
lidera o Campeonato
Estadual Juvenil. Ele
participou da 5a e 6a etapas
emGuabiruba e Brusque
e ficou em segundo lugar
nas duas provas. A próxima
competição de Guilherme
será o Brasileiro de Ciclismo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LIBJi��RTPlD(,rtES

Santos luta por vaga na decisão
Equipe alvineqra
pode até empatar
que fará a sua

quarta final de
Libertadores da
sua história

DAREDAÇÁO
AGENCIA ESTADO

A ssunção está pintada em azul,
Ilbranco e vermelho para' rece
ber o Santos de Neymar, Hoje, às
2Ih50, até os paraguaios estão

. .

ansIOSOS para ver como o camisa

11 vai se portar no duelo contra

o Cerro Portefio, que vale a vaga
na final da Taça Libertadores da
América. "Mesmo antes de pegar
o Santos ele já era conhecido no

Paraguai. No jogo de ida, foi ele
quem decidiu", disse DerlisAcos
ta, torcedor fanático do Cerro
Portefio e dono de uma banca de
jornal na capital paraguaia.

No Pacaembu, o atacante

superou a marcação cerrada do
rival para assegurar a vantagem

santista por IxO. Para chegar à

quarta decisão de Libertadores
de sua história, o time da Vila
Belmiro precisa apenas de um

empate. Derrota por IxO leva a

decisão para os pênaltis e, se ba

lançar as redes, o Santos pode até
perder por um gol de diferença.
"Vencer esse campeonato nos

deixaria marcados para sempre.
Não apenas eu, mas todo o gru
po", disse Neymar, ontem, na

'chegada ao Paraguai.
Pelo lado do Cerro Portefio, o

meia: Fabbro, destaque do Cerro
Portefio no jogo de ida, disse que
o "o duelo está aberto". "Faltamui
to pouco. Falta apenas um passo
para chegarmos à tão desejada
final", antecipou. Para buscar a

vaga inédita na decisão, o Cer
ro Portefio promete ir ao ataque
no estádio Pablo Rojas. Com isso,
os contra-ataques puxados por
Neymar são a principal arma de

MuricyRamalho na busca da clas
sificação. Caçado em campo no

Pacaembu, na semana passada, o
atacante santista deve ser alvo de

marcação ainda mais dura nesta

quarta. "Isso é normal, algo que a

gente já espera", afirmou Elano.

Neymar, atacante
do Santos
f'

DNULGAÇÃO/SANTOSFC

Meia Elano revelou que equipe esperamarcação pesada do time paraguaio

Vasco e Coritiba iniciam

duelo por título inédito
Em 2009, o Vasco comemo

rava aliviado o título da Série B

do Brasileiro. Os torcedores ce-

anos; quando o clube conquistou peão chegará a São Januário.
o seu último troféu, o Carioca de
2003. ''Ahistória doVasco falamais ' Coritiba

lebraram com sinceridade, mas alto que esse jejum. Se tivéssemos
ali estava representado o mo- ganhado três títulos, teríamos que
mento mais negro da história ganhar o quarto", discursou Ricar
do centenário clube. Dois anos do Gomes, aparentando tranqui
depois, os vascaínos planejam lidade antes de uma decisão iné

festejar a volta por cima. O tí- dita em sua carreira.

tulo da Copa do .Brasil, inédito, Serão apenas duas as mudan

em disputa apartir de hoje con- ças com relação ao time que elimi

tra o Coritiba, às 2Ih50, em São nou o Avaí na semifinal. Ramon e

Ianuário, seria o atestado desse Eder Luís, machucados, dão lugar
ressurgimento, a coroação de aMárcio Careca e Bernardo. Nada

um longo trabalho. que mine a confiança vascaína.

Faltam 180 minutos para por Todos estão confiantes de que
fim a uma angústia que dura oito desta vez uma nova taça de cam-:
•••••••••••••••• ,..... • ' J

O Corítíba espera manter a

mesma seriedade dos 24 jogos
em que somente comemorou

vitórias no início do ano para
esta primeira partida das finais
da Copa do Brasil. O técnico não

poderá contar com o volante
Leandro Donizete, um dos joga
dores que mais se movimentam

e proporcionam desarmes, em
)

razão de uma distensão, que o

tirará também do próximo jogo.
Marcos Paulo e Djair estão de

prontid�9JP,é!�(l.����tjt��:lp�· : ,(�

DNULGAÇÃO

Vasco conta com talento de Diego Souza
,P,éI'-a.,CN�.... j'�",;��,�s.�\� o.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.... I'l

COMBATE Pl VIOl�ENCI:A1I

Dois clubes podem ser fechados
Polícia fez levantamento de ocorrências

registradas perto de boates da cidade

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Amorte do adolescente Rafael

Sant'Ana, de 18 anos, espancado
e esfaqueado no início de maio,
em frente ao Chopp & Club, no
bairro ÁguaVerde, levou a Polícia .

Civil a realizar um levantamento
das ocorrências registradas nas

redondezas de duas casas notur

nas de Iaraguá do Sul- o próprio
Chopp & Club e oLíder Club, lo
calizado no bairro Vila Lalau. O

objetivo é analisar até que ponto
as ocorrências policiais têm liga
ção com a atividade desenvolvi
da pelas casas noturnas.

De acordo com o delegado
Adriano Spolaor, o documento
reuniu cerca de 40 casos de po
lícia registrados nas redondezas
das duas casas nos últimos dois
anos. "São ocorrências relaciona
das a brigas, porte de arma, ten

tativas de homicídio e homicí
dio. Casos que aconteceram nas

proximidades destas boates, no

próprio estacionamento ou nas

redondezas", revelou Spolaor.
O resultado da pesquisa foi

entregue na última sexta-feira
ao delegado regional Uriel Ri
beiro, que deve se manifestar a

respeito do assunto hoje. "Esta
mos analisando o documento e

certamente alguma atitude será
tomada. O mais provável é que
as casas tenham que ajustar al
gumas condutas - principalmen
te no que diz respeito ao contro

le sobre o consumo de bebidas
alcoólicas por p�rte de menores

- mas também não está descar
tada a cassação dos alvarás de
funcionamento destes dois clu

bes'iadiantou Ribeiro. De acordo.
com o delegado regional, os dois
estabelecimentos estão funcio
nando dentro da legalidade e se

mantêm em dia com os tributos
fiscais. "Vamos analisar detalha
damente a gravidade dos crimes
e também se eles têm realmente

ligação com a atividade das boa

tes", completou.
.

Morte de Rafael Sant'Ana foi g,avàda por câmeras de monitoramento

Pedido de exumação é enviado ao promotor
REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

O pedido de exumação do

corpo de Cláudia Francielen de
Andrade Borba, feito pelo dele

gado Marco Aurélio Marcucci no
final da tarde de segunda-feira,
está nas mãos do titular da 4a Pro

motoria de Justiça de Jaraguá do

Sul, Márcio Cota. Após análise do

promotor, a solicitação será envia
da à juíza Cândida Inês Zoellner

Brugnoli, que irá decidir sobre a

realização ou não do exame.

O objetivo de Marcucci ao so-,

licitar a exumação é confirmar a
causa da morteda mulher e ave-

..

riguar se houve negligência mé-
dica. Ainda não há previsão para
uma resposta ao pedido do dele

gado, mas enquanto isso ele vai

ouvir os médicos que atenderam
Cláudia no PA (Pronto Atendi- .

menta) de Corupá, cidade onde
ela residia.

A mulher de 27 anos faleceu
no dia 13 de maio, dias após ter
sido agredida e jogada numa vala
de esgoto à beira da BR-280, no
bairro Água Verde, nas proximi
dades da boate Chopp Club, em
Jaraguá do Sul, de onde ela havia
acabado de sair, por volta das
4h30 da madrugada do dia 30 de
abril. Quatro jovens teriam ofere
cido carona a'Cláúdía' em troca

Justiça investigamortedeCláudiadeAndrade

de sexo. Como ela se negou, eles
a agrediram.

.

Dias depois da agressão, a ví
tima começou a ter fortes dores
no corpo e febre alta e acabou
morrendo 13 dias depois do fato.
Ela foi várias vezes ao PA, mas
o quadro foi identificado como

sendo o princípio de uma forte

gripe. De acordo com familiares,
não foi solicitado nenhum exame

de Saúde de Corupá abriu um

procedimento interno para ava

liar se houve negligênciamédica.
No atestado de óbito consta

que a mulher morreu devido· a
uma parada cardiorrespiratória

.

e febre desconhecida. Tanto a

família quanto o delegado Mar

cucci acredítam que ela possa ter
contraído leptospirose, por ter

ficado várias horas em contato

de raio-x à paciente. A-Secretaria com a água contaminada.

Idoso ameaça ex-esposa
Perto das 20h de segunda-feira,

a Polícia Militar recebeu uma de
núncia sobre violência doméstica
em uma residência na ruaAugusto
Germano João Hanemann, no bair
ro Barra do Rio Cena. No local, os
policiais apuraram que se tratava

de um casal já separado há quatro
anos, mas que continua residin
do na mesma casa. O homem de

64 anos agrediu fisicamente e ver

balmente a ex-esposa, de 62 anos,
além de ameaçá-la com uma faca.
O agressor recebeu voz de prisão
e seria enquadrado na lei Maria da

Penha, mas na revista não foi loca
lizada a faca e ele foi liberado. Ao
voltar para casa, o homem reincidiu
no crime e, por volta das 23h45, o
acusado foi novamente preso.

PREJUÍZO
Casa é furtada no João Pessoa
Por volta das 23h30 de segunda-feira, aPM recebeuum comunicado de
assalto à residência na rua Jorge Koehler, no bairro João Pessoa.A vítima
informou que foram levados um notebook, uma câmera fotográfica e R$
50 em dinheiro.Até ontem à tarde, nenhum suspeito havia sido localizado.

'i
j' I ,

AVISO
Ret. Licitação 81/2011
Modalidade: Pregão

Objeto: TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS PARA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - BACIA 2 E 4. O Dire-,
tor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Maser, COMUNICA
que tendo em vista alteração ao Edital a data da abertu-
-ra dos envelopes fica prorrogada para o dia 20/06/2011
às 14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 31 de maio de 2011.
Isair Moser - Diretor Presidente

14 t. I I .) t • .' �, •
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PREVENÇÃO

Visitação agora tem novo horário
Hospital Jaraguá
restringe horários a

partir de hoje para
evitar a propagação
de infecções
respiratórias

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

.

/\ partir de hoje, quem estava

rlse programando para visitar
um amigo ou parente no Hos

pital Iaraguá terá que rever seus

horários. Até então, a entrada dos
visitantes era livre entre as 10h e

2lh. Esta semana, a diretoria re

solveumodificar as horas em que
a entrada era permitida, e visitas
passaram a ser liberadas apenas
entre 10h30 e llh30, l5h30 às

l6h30 e das 20 às 2lh.
A intenção, segundo a coor

denadora de hotelaria do hospi
tal, Ana Cláudia Padilha, é evitar

a proliferação das doenças, que
se tornam muito mais frequentes
com as baixas temperaturas. "No

.. horário normal, há um movimen-

MARCELE GOUCHE

..

1IM....IIIiIIIi_Ilillli.
llté ontem, entrada e saída de visitantes no hospital era6vre das 10h às 21h

tomuito grande de entrada e saída
de pessoas. Queremos prevenir as
complicações . respiratórias para
os pacientes que já estão inter

nados, ao entrarem em contato

muito frequente com os visitantes,

e também para quem vem visitar,
que pode estar com a imunidade
mais baixa emais sujeito à ação de

.

bactérias que se proliferam no in
verno'" explica Padilha.

A p�eocupação pelo início do

período de inverno é a mesma da
Secretaria da Saúde, que começou
esta semana a Campanha Muni

cipal deVacinação contra a Gripe.
Até a próxima sexta-feira, dia 10

de junho, todos os postos de saú-

Pres.ença é estar
f ado a lado

para acelerar suas conquistas.

Ó
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SAC 0800 727 9977

SAC Deficiência Auditiva ali qe Fala 0800 722 Q

Ouvidoria-0800 727 9933

de estão atendendo crianças entre
dois e menos de cinco anos, que
não foram incluídas naCampanha
Nacional de Vacinação, finalizada
há poucos dias.

"Queremos vacinar cerca ele
5·,5 mil crianças. Nesse sábado,
4 de junho, estaremos fazendo
o Dia D, em todos os postos, das
8h às l7h sem fechar para o al

moço. É uma forma de atrair os

pais que não podem vir durante
a semana, por estarem traba
lhando ou estudando", explica o

diretor de Vigilância em Saúde,
Walter Clavera. As vacinas foram

adquiridas por meio de licitação,
com R$ llO mil provenientes dos
cofres do município.

Apesar de o município ter sido
um dos poucos no Brasil a alcan

çar a meta de 80% de vacinação
na Campanha Nacional, atraindo
0,1% a mais de público do que
estava inicialmente previsto, ain
da restam algumas doses da va

cina para crianças de seis meses

a menos de dois anos, gestantes,
maiores de 60 anos e quem tem

doenças crônicas. As doses extras

estão disponíveis apenas no posto
de saúde da ruaReinaldo Rau até o
fim dos estoques.
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