
Para tocar os corações
Inspirada no Dia dos Namorados, Orquestra
Filarmônica faz concerto especial na
noite de domingo, dia 12. A apresentação
começa às 19h e acontece no Centro

Cultural Scar. Página 9
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Saber conviver bem consigo mesmo ajuda a fazer as
pessoas queridas permanecerem sempre por perto.

ELIJANE ,UNG
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RISCO NA PISTA... FOTOS EDUARDO MONTECINO
�

ENQUANTO NA RODOVIA GUILHERME

Iansen, que ligaMassaranduba a
Blumenau, moradores aguardam a

recuperação do asfalto que cedeu há
três meses, no Centro de Iaraguá do Sul

a preocupação é com as cancelas davia
férrea. Na rua ExpedicionárioAntônio
Ritta (foto a direita), uma das cancelas
foi arrancada e os fios de eletricidade
estão expostos. Páginas 7, 18 e 19

..• E PERIGO NOS TRILHOS

Pedido devistas
impede votação
da CI do ônibus

CATARINENSE

Olympya
empata

Mesmo com a conclusão do semana que vem. O vereador liar a conclusão da investiga
relatório que apura o "sumiço" Matheus Safanelli (PMDB), ção. Nesse caso, Ademir Tank
de um veículo da Prefeitura que substitui Charles Longhi já foi considerado culpado pela
de Guaramirim, documento (PMDB) como membro da co- Polícia Civil e a Controladoria

será apresentado somente na
... missão, quer dez diaspara ava- Geral domunicípio. Página 4

GARANTIDAS NA FINAL

do Campeonato
Catarinense, equipe de
Iaraguá ficou no Ixl
comMüller nó

domingo e agora
espera que o time de
Pomerode fature o

segundo turno.
Página x v p-
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DESLIZE
Time da capitãMarise
tropeçou diante do
MüUer e agora torce

pelas rivais
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PONTO DE VISTA

os MDO UT ES

Quando critiçamos a política econô
mica dos nossos governos, muitas

vezes esquecemos que durante muito

tempo estivemos sujeitos a um processo
interminável de reestruturação macro

econômica, acesso restrito a créditos e

dolorosos cortes de gastos públicos, com
um impacto dramático para aquelas pes
soas em situação de pobreza extrema. O
fluxo perverso de recursos da América
Latina para os países ricos teve, durante
a "década perdida" de 1980, uma média
de U$S 500 por homem, mulher e criança
do continente, resultado de ajustes estru
turais insuficientes para o crescimento e

para uma saída honrosa da situação de

inadimplência aos quais seus países es

tavam submetidos.
Pressionados por protestos públicos,

entre eles aquele realizado por 70 mil

participantes da campanha do Jubileu
2000, na qual foi feito um círculo humano
em torno do local onde estava sendo re

alizada a Cúpula do G8 em Birmingham,
Reino Unido - forçando estes a incluir a

questão da dívida na agenda da reunião
- teve como resultado o lançamento de
um programa de redução da dívida para

os países pobres. Tanto é que, apesar dos
credores continuarem tentando contro

lar os termos das negociações, muitos
Estados conseguiram negociar melhores
condições no trato da dívida. Esse foi à
caso da Argentina, que jogoumuito duro
com o FMI e outros credores na crise de

2002, recuperando desse modo sua eco

nomia, que lhe permitiu crescer numa

rapidez sem precedentes. Assim mesmo,
os setores conservadores neoliberais tra
taram aquele país como caloteiro. Será
mesmo verdade?

Resulta importante relatar alguns
acontecimentos no trato do alívio da dí

vida, já que este é frequentemente redu
zido pelo valor que os países pobres já
pagaram pelos empréstimos contraídos.
Foi o caso do governo nigeriano em 2004,
que originariamente tinha feito um em

préstimo de U$S 17 bilhões, tinha pago
U$S 18 e ainda devia U$S 34 bilhões. Em
2005 fez um acordo que cancelou signi
ficativamente sua dívida, mas que exigiu
que o país pagasse um sinal de U$S 12 bi
lhões de dólares adicionais. Nesse tipo de
tratativas surge o filhote pródigo do mo

delo neoliberal: os "fundos abutres"

Em 1999, quando o Zâmbia, país afri
cano, tentava negociar sua dívida com a

Romênia, a empresa Donegal Internatio
nal, com sede no paraíso fiscal das Ilhas

Virgens Britânicas, apareceu do nada e

comprou a totalidade da dívida - avalia
da com juros em U$S 30 milhões - por
apenas U$S 3,3 milhões. Imediatamen

te, tal empresa processou o governo de
Zâmbia no Reino Unido para receber a

totalidade da dívida incluindo os juros,
que chegava à cifra espantosa de U$S 55

milhões. Atualmente, ainda circulam no

mundo mais de 60 ações desse tipo mo

vidas por "fundos abutres" - que chegam
a totalizar U$S 1,9 bilhão - contra países
muito pobres e endividados. A governan
ça global, por descaso ou incompetência,
é cúmplice desse processo, que repre
senta um sofrimento humano desneces

sário, além de exacerbar as crises e au

mentar a desigualdade social. Tamanha

tragédia é resultado da proteção insana
de bancos e instituições capitalistas, que
impõem profundos sacrifícios a aqueles
menos preparados para enfrentá-los, e

mais frágeis para continuarem vivendo

dignamente.
.
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Em esclarecimento à nota publicada
pelo representante comercial Charles

Harnack, na edição de sexta-feira, dia 3,
neste reconhecido veículo de comunica

ção' cabe esclarecer que a lei que proíbe
a prática da capina química em Iaraguá
do Sul não se trata de uma iniciativa
do ex-prefeito Moacir Bertoldi. Pelo

contrário, enquanto chefe do Executi
vo ele vetou o projeto, que é de minha
autoria. Mas ao voltar o projeto para a

Câmara, os demais vereadores enten

deram da importância desta proposta
e, por meio do voto, derrubaram o veto

do então prefeito.
Não só pela Semana do Meio Am

biente, a proibição da capina química
vem ao encontro de uma prática que
deve ser cotidiana, de uma postura con

dizente da sociedade para com o meio
ambiente. Uma iniciativa relativamente

simples, porém de imensurável ganho
coletivo. Ainda assim, há quem a critique
com desculpas vazias. Não se questiona
sua necessidade, porém é inconcebível

que ao invés de buscar alternativas, o

gestor público ou o próprio cidadão pre
fira uma cidade limpa, porém sem vida.

Ronaldo Raulino, ex-vereador

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATAiuNA
Tabelionato do Município eComarca deGuararnirim - CHRISTAINGE IDLLEWAGNER,

Interventora - Rua 28 deAgosto n° 1918 -Telefone: (47) 3373·0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDlTALDE 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 la
vrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato doe 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 da Circunscri
ção Geográfica da Serventia 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: 16854 Sacado: CHRISTI COMERCIO E SERVIÇOS lIDACNPJ: 83.204.354/0001-85
Cedente: TIM CELUlAR S/ACNPJ: 04.206.050/0001-80Número doTítulo: 0153650001 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 18/02/2011 Valor: 581,87 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 4/6 Walter
Manoel Gonçalves com idade
de 59 anos, o sepultamen
to foi realizado no dia 5/6 às
16h saindo o féretro da Igreja
Sagrado Coração de Jesus,
Bairro Estrada Nova, seguindo
após para o Cemitério Munici

pal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 4/6 Alfredo

Henrique Vieira com idade de
74 anos, o sepultamento foi
realizado no dia 6/6 às 15h
saindo o féretro da Capela
Mortuária Sr. Bom Jesus em

Guaramirim, seguindo após
para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

• Faleceu no dia 4/6 Acelino
Camilo da Silva com idade de
73 anos, o ·sepultamento foi
realizado no dia 5/6 às 15h'
saindo o féretro da Residên
cia na Rua Lauro Zimermann,
Bairro Guaramiranga, seguin
do após para o Cemitério Mu-

nicipal de Guaramirim.

• Faleceu no dia 5/6 Renato
"

Deretti 'com idade de 27 anos,
o sepultamento foi realizado no

dia 6/6 às 14h saindo o féretro
da Residência na Rua 1 Braço
do Norte em Massaranduba,
seguindo após para o Cemitério

Municipal de Massaranduba. Protocolo: 16907 Sacado: GUARA NAUTICA COMEROO lIDA CNPJ: 10.842.348/0001-80
Cedente: MARES CACA & PESCA lIDA ME CNPJ: 03.036.158/0001-00 Número do Título:
000776/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 26/05/2011 Valor: 915,85 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

• Faleceu no dia 6/6 Fidelis
Carlos Hruschka com idade de
77 anos, o sepultamento foi

.

realizado no dia 6/6 às 16h30
saindo o féretro da Capela
Mortuária Maria Leier, seguin
do após para o Cemitério Mu

nicipal do Centro.

Protocolo: 16755 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES lIDA CNPJ: 10.279.964/0001-74 Ce
dente: MARILUA TEXTIL lIDA. CNPJ: 00.508.107/0001-45 Número do Título: 011101-3 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Data Vencimento: 08/05/2011 Valor: 1.778,05 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16756 Cedente: MARILUA
TEXTIL lIDA. CNPJ: 00.508.107/0001-45 Número do Título: 011951-3 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
02/05/2011 Valor: 1.032,92 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Di-

.

ligêncía; R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16799 Cedente: TEXTILUM lIDA ME CNPJ:
09.232.271/0001-47 Número do Título: 1321-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 23/05/2011 Valor: 384,39
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00 Protocolo: 16800 Cedente: TEXTILUM lIDAME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número
doTítulo: 1321-5Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
,BRADESCO SA. DataVencimento: 23/05/2011 Valor: 384,72 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16806 Ceden
te: MARILUATEXTIL lIDA. CNPJ: 00.508.107/0001-45 Número do Título: 011951-4 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESGO SA Data
Vencimento: 17/05/2011 Valor: 1.032,92 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16815 Cedente: MAlHARIA
LC lIDA CNPJ: 79.386.371/0001-03 Número do Título: 2021516C Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimen
to: 23/05/2011 Valor: 273,26 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16818 Cedente: BANCO SAFRA SA CNPJ:
58.160.789/0001-28 Número do Título: 917001672 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Dara Vencimento: 16/05/2011 Valor:
350,07 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,

• Faleceu no dia 6/6 Edel
traud Jurck Volles com idade
de 76 anos, o sepultamen
to será realizado hoje às 9h
saindo o féretro da Igreja São
Paulo Bairro Rancho Bom, se
guindo após para o Cemitério

Municipal de Schroeder.

Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16819 Cedente: TEXTILUM lIDA ME CNPJ: 09.232.271/0001-
47 Número do Título: 1510-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 23/05/2011 Valor: 362,48 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16914 Sacado: LAClRMENEGHELLI CPF: 586.041.389-00 Cedente: DERLl NA
'fAUNODASILVAMEIRA CNPJ: 00.896.808/0001-07Número doTítulo: 7167/10 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/05/2011 Valor: 1.325,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16913 Sacado: LAUDELINO RENCI ME CNPJ: 10.385.213/0001-32 Cedente: ADV
COMERCIO E DISTRIBmCAO lIDA CNPJ: 81.370.306/0001-31 Número do Título: 922236

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/05/2011 Valor: 233,40 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16745 Sacado:MERCADO D'PAULA lIDAME CNPJ: 10.630.357/0001-07 Cedente:
DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS IRES ESTADOS lIDA CNPJ: 06.146.434/0001-80 Nú
mero do Título: 005331 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 21/05/2011 Valor: 444,69 liquidação após a inti

mação: R$1O,85, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16915 Sacado: N S A PANIFICADORA E CONFEITARIA lIDA CNPJ:
12.139.042/0001-97 Cedente: DERU NATALINO DA SILVA MEIRA CNPJ: 00.896.808/0001-07
Número doTítulo: 7287/08 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 25/05/2011 Valor:
270,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:
R$15,00

Protocolo: 16811 Sacado: PAULO CESARALBANO CPF: 821.746.289-53 Cedente: SPERAN
DIO SACOMERCIO DEVEICULOS CNPJ: 83.296.970/0001-03 Número doTítulo: 0001070001
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresenrante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 06/05/2011 Valor: 181,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16824 Cedente: SPERANDIO S A
COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 83.296.970/0001-03 Número do Título: 0000455401 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data
Vencimento: 06/05/2011 Valor: 1.637,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 16765 Sacado: REGlANE RAQUEL MILLNlTZ CPF: 055.762.189-57 Cedente:
ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 123 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO S.ADataVenci
mento: 15/05/2011 Valor: 265,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 51,64,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16916 Sacado:RZFERRAMENTASlIDACNPJ: 11.990.768/0001-76 Cedente: HIGH
TECH TOOLS lIDA CNPJ: 10.979.406/0001-11 Número do Título: 00001156011 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 27/05/2011 Valor: 892,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Guaramirim, 07 de junho de 2�11.
CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 93/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 03/06/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 17/6/2011 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478
- Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100

..

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MÔNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 95/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 07/06/2011, das 8:00 h às 11:30 e das.13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 22/06/2011 14:00 horas

.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478
- Jaraguá do 'Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do

telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser

Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RGONHA

Detesto hipocrisia. Ligo a televisão e

dou de cara com uma "mãe" dizendo

que vai processar o canalha que seduziu
a filha dela... O protesto podia ser válido,
mãe é mãe, mas não vale.

Além disso, não existe mais o crime
de sedução, isso ficou no passado quan
do umamenina de 16 anos era uma ingê
nua. Ora bolas, onde é que você encontra

hoje ingênuas de 16 anos?
A tal mãe, essa da TV; estava possuída

de ira ao falar do prevalecido que abusara
da filha dela. - Aposto que ela estava ir
ritada era com ela mesma pela educação
que não dera à filha!

Tenho ido à exaustão dizendo que fi-

lhos se educam na primeiríssima infân

cia, depois será trabalho perdido, talvez
só o "delegado" dê jeito ...

Tenho amigos que trabalham na noi

te, DJs, promotores de eventos, músicos,
pessoas que veem "menininhas" de boas
famílias constrangendo profissionais da
noite ... Entendeste, leitora?

Os pais soltam e, cegos, confiam. Mas
confiam no quê, na educação que não

deram? Tenho visto fotos de celulares que
esses meus amigos tiram na noite, nas
baladas, nos bares, nas festas, enfim, são
de horrorizar. Tudo jovenzinhas. E depois
os pais vêm com história de abuso sexu

al' disso e mais aquilo?

São os mesmos pais que enfeitam
suas filhinhas "inocentes" em festas de
15 anos.Vejo-as todos os dias nos jornais,
mulherões, caras e bocas ... E mais tarde
vêm dizer que foram "desrespeitadas" se
xualmente?Mais vergonha, gente!

Meninas de 15, 16, 17 anos o lugar é
em casa, dormindo cedo, estudando, não
em saídas sem controle à noite. Muitíssi
mas dessas voltam para casa dizendo-se

abusadas, aceitam os "programas" e de

pois fazem denúncias vazias. Mas isso
tem a cara damãe e do pai que não puxa
ram as rédeas. Vale para os garotões que
se acham. Lugar de menor de idade é em
casa à noite, estudando.

DESCONFIE
Desconfie e se afaste do sujeito, ele ou

ela, que vive falando mal da empresa ou

do chefe. Costumeiramente, essas pesso
as são incompetentes e falsas. Culpam os

outros por suas mediocridades. Os bons só
têm tempo para crescer, não parafuxicar.

ELES
A revolução cultural de que o Brasil precisa

deve, é claro; começar em casa, com bóa educa
ção de pai emãe, mas deve também passarpela
sala de aula. É preciso mais "homens" em salas
de aula como professores no ensino fundamen
tal.As "mães"não estão dando conta do recado...

MISTÉRIO
Continuo perguntando: - Quem

é o médico (médico?) que assinou os

atestados de invalidez permanente
para os espertos [uncionários pú
blicos da Assembleia que sangram
o povo com seus salários indevidos?

DO LEITOR

R

Desde a mais tenra idade, há
bitos alimentares saudáveis

devem ser incentivados, pois uma
boa alimentação é essencial não
só para o desenvolvimento físico,
mas também social e cognitivo de

crianças e adolescentes.
Tamanha é a importância de

uma adequada alimentação para
os jovens em idade escolar, que já
na década de 40 começou-se a es

tudar a possibilidade do governo
federal custear programas desti
nados a implantação de refeições
no âmbito escolar.

A partir de então, vários planos
e estratégias foram traçados, dando
origem ao atual PNAE (plano Na
cional de Alimentação Escolar), vul
garmente conhecido por Merenda

Escolar, gerenciado pelo FNDE (Fun
do Nacional de Desenvolvimento da

Educação), que por sua vez é uma

autarquia federal vinculada ao Mi
nistério daEducação.

Hodiernamente, a merenda
escolar não é apenas um dever do
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Estado, mas também um direito
de todos os alunos da educação
pública básica, enquadrando-se
aqui a educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e a

educação destinada a jovens e

adultos, conforme se depreende
da leitura do art. 208, incisos IV e

VII, da Constituição Federal, bem
como na disposição do art. 3° da
Lei 11.947/09.

. I

Muito embora o FNDE e o Mi-
nistério da Educação, assinalarem
que o Brasil possui um dos melho
res planos em atuação, várias são

as denúncias noticiadas pelamídia
nacional de escolas e creches pú
blicas que passam grande parte do
ano letivo sem receber qualquer
alimento, em verdadeira afronta à

vida, à dignidade e principalmente
à saúde de muitas crianças.

Mario CesarNippi Filho, professor cio
Curso de Direito da Católica de Santa

Catarina, advogado espec:ia6sta na área
Penal e Processual Penal, presidente

da Comissão de Estudos da OABlSC, z:ra
subseção de Jaraguá do Sul

EDITORIAL

que o cruzamento
da linha férrea é

Porque esperaruma cancela
estragarpara solicitara troca
domecanismo à empresa
responsável, que não pode
garantiragilidade no
serviço sea peça não estiver
disponívelno estoque? Isso é
omelhorque o poderpúblico
podefazerparagarantira
segurança dosmotoristas?
Porque não contratar
umfisca].para realizar
uma avaliação diária dos
equipamentos?
Outraquestãodiz respeito
aocontornoferroviário.
Assunto debatido hápelo
menos uma década, a
reürada ans trilhos dhS ,'/c
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Guaramirim não dá sinais
de que será realizada tão
cedo.Em visitaalaraguâdo
Sulem setembro de2008,
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(DepartamentoNacionalde
Infraestrutura deTransportes)
Ferroviário,RômuloFerreira
Neto, afirmou que oprojeto
sairia do papel no primeiro
semestrede.2009.Atéagora,
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SUMiÇO DO ÔNIBUS

Adiada a leitura do' relatório final
Mateus Safaneli

pediu vistas para
avaliar a conclusão
dos trabalhos
da Comissão de'

Inquérito da Casa

GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

Apesar de já ter sido concluídoo relatório da CI (Comissão
de Inquérito) que apura o sumi

ço de um ônibus da Prefeitura
de Guaramirim, o documento
será apresentando somente na

.

semana que vem, no plenário
do Legislativo. O presidente da
Câmara, Osni Fortunato (DEM),
concedeu pedido de vistas on

tem-para o vereador Mateus Sa
faneli (PMDB) que agora substi
tui Charles Longhi (PMDB) como
membro do grupo. Com isso, o

vereador tem prazo regimental
de 10 dias para tomar conheci
mento das investigações. Mas a

comissão deve se reunir hoje e o

prazo pode ser reavaliado.

MARCELE GOUCHE

Longhi é suplente do verea

-dor Osni Bylaardt (PMDB), que
ficou de licença médica durante
60 dias. No entanto, Bylaardt não
pode fazer parte da comissão,

pois tem parentesco com o pre
feito Nilson Bylaardt (PMDB),
que foi citado nos depoimentos
tomados pelos parlamentares
integrantes do grupo de investiga-

PEDIDOS DACOMUNIDADE FORMALIZADOSÀ PREFEITURA
ATRAVÉS DE INDICAÇÕES DOSVEREADORES

Do vereador Jean Leutprecht. A instalação de um aparelho de verificação de créditos do cartão do trans

porte coletivo municipal no terminal urbano central. Hoje, segundo o vereador, o serviço é oferecido

dentro dos ônibus. A importância de ter no terminal é para que o usuário possa checar se tem créditos

antes de embarcar para, se for o caso, colocar mais créditos.

Do vereador Jaime Negherbon. Pedido para implantação de um ponto-de ônibus no entroncamento

da RodoviaWolfgangWeege com a Rua Erich Mathias, no RioCerro Primeiro.

Do vereador José Osório de Avila.lndicação para implantação de lombada eletrônica na Rua Expedicio
nário Antonio Carlos Ferreira, nas imediações do cruzamento da Rua Lourenço Kanzler e tachões com

faixas desde o início da Rua João Planincheck até o material de construções Pirmann. E também para

que sejam pintadas as faixas de pedestres e que se proíba o estacionamento nos primeiros 100metros

do semáforo da João Planincheck sentido bairro.

CÂMARA DE
VEREADORES
DE) ARAGUÂ DO SUL

Câmara de Vereadores de Jaraguá do 51,11- 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br

ção, por isso, a bancada do PMDB
indicou Safanelli para o cargo.

"Como entrei na comissão

agora, preciso de tempo para
avaliar o relatório", justificou

Safaneli. Ele também adianta

que dependendo do teor do do
cumento, e se houver acusações
direcionadas ao prefeito, o rela
tório será contestado judicial
mente, evitando a leitura.

Para ô relator da comissão,
Diogo Iunckes (PR), o pedido de
vistas feito por Safaneli mostra

que o governo municipal está
tentando burlar o trabalho da
comissão para evitar a leitura
do relatório final. "Na última
sexta-feira (3), a Prefeitura pe
gou uma cópia do .relatório fi

nal, com ordem judicial. Eles já
sabem o que diz o documento
e vão fazer de tudo para atrapa
lhar", acredita o parlamentar.

Amparado
Para o presidente da Câmara,

Osni Fortunato (DEM), Safaneli
está no seu direito de vereador.
Isso porque, o prazo para orela
'tório ser votado termina somente
no dia 6 de julho. Ele também de
fende que o parlamentar precisa
tomar conhecimento do conteú
do do relatório já que terá de vo
tar o documento. "Nesse caso, ele
está amparado pela lei", concluiu
Fortunato.

"Iank é indiciado como culpado
por enterrar duas ambulâncias

GUARAMIRIM

o inquérito policial que inves
tiga o caso de duas ambulâncias,
que foram encontradas enterradas
no parque de eventos Perfeito
Manoel Aguiar de Guaramirim,
foi concluído ontem. ADelegacia
de Polícía Civil indiciou Gilberto

Morsh, funcionário comissiona
do da Secretaria de Infraestrutu
ra da Prefeitura, e o ex-secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Ademir Tank, como os responsá
veis pelos danos causados ao pa
trimônio público.

Agora, eles responderão a um

processo criminal, comandado

pela Comarca do município. se-:
gundo o delegado Daniel Dias,
Tank foi o mandante do crime, e
Morsh foi quem enterrou os dois
veículos no pátio do parque de
eventos no final do mês de fe
vereiro. "Caberá à juíza determi
nar os procedimentos a partir de
agora", resumiu o delegado.

Quanto ao valor das ambulân

cias, Dias afirma que hoje as car

caças não valem nada, e que não
é possível saber quanto valiam

antes de serem enterradas. A De

legacia-de Polícia Civil abriu o in

quérito para investigar esse caso

depois de ter recebido denúncias
dos vereadores de oposição no

mês passado. O próprio Tank foi
.

quem mostrou o local onde OS

veículos estavam enterrados.
Além desse crime, Tank res

ponde pelo desaparecimento de
um ônibus da Prefeitura na pro
motoria pública.
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Decisão não será partidária
A reunião de ontem entre presidentes dos
partidos e vereadores não serviu para
que se chegasse ti um consenso em torno

da emenda à Lei Orgânica que deve
estabelecer o número de parlamentares
que o Legislativo comportará a partir
de 2013. A tentativa de fazer com que
os partidos assumissem posição a favor
das 19 cadeiras fracassou. O quórum foi
menor do que' na quarta-feira passada,

Contra o Código
Na Praça Ângelo Píazera, onde
participou das comemorações
pelo DiaMundial do Meio
Ambiente, o coordenador
regional do PV em Santa

Catarina, Luiz Sérgio de Assis

Pereira, díscursou contra a

aprovação do Código Florestal.
"Estamos vivendo um momento

muito delicado da legislação
ambiental em nosso país. O PV;
juntamente com ambientalistas,
cientistas, lideranças partidárias,
e o próprio governo não

aprovam o texto enviado para
a Câmara dos Deputados e

esperamos que a presidente
Dilma Rousseff vete essa lei".

As nomeações
Aos poucos, os cargos de
gerência da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
vão sendo ocupados. E,
apesar da demora, os
nomesoficializados até

.

agora não trazem nenhuma
novidade.Apresidente
do PSDB, Isaura Silveira,
continua no comando do

Plànejamento CírioMartíní,
doPMDB deMassaranduba,
permanece na gerência de
Adtninistração.Otoniel da
Silva, também do PMDB,
continua na Infraestrutura
eValérióVerbini, do DEM
de.Guaramirim, retorna
para gerência de Esporte,
Turismo e Cultura.Já,
AdemírSprum, do PMDB de

Massaranduba, deve ficar
co_!l1 a assessoria jurídica,
porém, até o fim da tarde de
ontem o nome dele, o único
novo no front, não tinha
sidoconfirmado,Restariam,
então, qiiatro cadeiras.

Frustração
Diogo Iunckes (PR), não escondeu a

frustração pelo pedido de vistas do
vereador Mateus Safaneli que impediu
a leitura do relatório da CI (Comissão
de Inquérito) do ônibus, prevista para
acontecer na noite de ontem. Iunckes
acredita que a base aliada do prefeito
Nilson Bylaardt vai tentar impedir
de todas as maneiras que a comissão

. � termine seu trabalhos � �: � • 11 j'.; j
__-,---,-,-,-_-,-"-,"-,-,-,--,-,-,�.._.___.._._._._._--,,-,-,-,--__ --,--,--_--,-.....__-,,--.....__.............. ....___._,__.---,-__._.,----,-......__........._, ., li , t;

......f· t ...� iii."" .... " ..

quando 11 líderes participaram do

primeiro encontro. O que não quer dizer

que a manutenção das 11 cadeiras esteja
garantida. A tentação de aumentar as
vagas ainda é grande, por isso hoje deve
haver uma reunião entre os vereadores,
em busca de um acordo. Mas há quem
defenda 15, há também os que querem
17 e os que lutam pelos 19 e ainda os

que acreditam que a melhor opção

é deixar tudo como está. A leitura de

alguns caciques é que a Câmara agiu
tarde demais, chamou os presidentes
para o debate só depois da medida
passar por primeira votação e, pior,
depois de realizar uma audiência
pública sobre o tema. Agora, que cada
um arque com os prejuízos de sua
própria decisão. Sendo assim, o jogo está
aberto e o juiz final será o eleitor.

MARCELE GOUCHE
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PMDB.SE PREPARA PARA 2012
om a participação de mais de
500 lideranças de todo Estado,
o PMDB deu a largada ao pro
grama "Estradas e Bandeiras,

Rumos aos Municípios", com o objetivo
de fortalecer e preparar a sigla para as

eleições municipais de 2012. "Propor
cionalmente, o PMDB de Santa Catarina
tem o melhor desempenho do país. Con
tamos com 10% dos vereadores e prefei
tos e a maior bancada federal. Por isso,
o desafio é muito grande para 2012, por-

que temos que crescer", discursou o vice

governador, Ediiardo Pinho Moreira, que
voltou ao comando da sigla no sábado.
Nas próximas semanas, Moreira deve
fazer um tour pelo Estado para ajudar
a organizar as convenções municipais.
O deputado estadual Carlos Chiodini

participou do encontro. A ele caberá co

mandar o processo eleitoral do próximo
ano, provavelmente com o PMDB apre
sentando o nome do empresário Antídio
Lunelli à Pr.efeitura de Iaragúá.

Reforma engatinha
Para o senador Paulo Bauer (PSDB), a presidente DilmaRousseffanda tão consumidapelo
desgaste da aprovação do Código Florestal e pelas denúncias envolvendoAntonio Palocci que
dificilmente terá fôlego para se envolverno debate sobre aReformaPolítica. Segundo o catarinense, as
mudanças, se saírem do papel, serão colocadas emprática somente nas eleições de 2014.

Troca
Estão adiantadas as negociações para que o

vereadorMarcelo Ferreira, de Corupa, deixe
o PSDB e se filie ao PSD.

lfIl , ..
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O prefeito Nilson Bylaardt:
assinou a ordem de serviço para
construção de um ginásio na
EscolaPadre 1\, ethías Stein,A obra,
sob responsabilidade da empresa
Conembra,vai custarR$ 1,2uillhão
e será paga COIU recursos,próprios.
A inauguração está prevístapara
acontecer em fevereiro, do

próximo ano.

Prefeita na Capital
Ainda em férias, a prefeita Cecília Konell
(DEM) cumpre agenda em Florianópolis
hoje. Acompanhada do secretário de

Administração, Ivo Konell, ela vai buscar
recursos para obras de reconstrução e

prevenção e também para Schützenfest,
que pode receber R$ 500 mil do Estado.

Depois, devem ter audiência no Badesc

para confirmar aprovação dos projetos de
construção de duas pontes, uma no Rau
e outra entre aWalterMarquardt e a João
Carlos Stein. Cada uma deve custar cerca
de R$ 3,5 milhões.

Início e fim
Segundo Ivo Konell, a administração
espera para próxima semana um
posicionamento do PPS sobre uma

proposta de aproximação, que inclui
participação no governo e aliança em 2012.

,

Voltando de férias na quarta-feira, Cecília
Konell deve estudar também a demissão de

pelo menos outros três tucanos.

Novo fôlego
A presidente Dilma Rousseff pretendia
selar amanhã o destino do chefe da Casa

Civil, Antonio Palocci. Mas a Procuradoria
Geral da República (PGR), já comunicou
à presidente que não encontroumotivos
suficientes para investigar o ministro. Com
isso, Palocci ganha novo fôlego no governo.

Vem ou não?
Contrariando as expectativas, o gerente da
Fatma de Joinville, JoséVicente, afirmou
na plenária daAcijs de ontem que não há

previsão nenhuma para que Iaraguá receba
uma filial do órgão, o que causou espanto.
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VIOLÊNCIJA, CON1�Rll ANIMAIS

Cachorros esperam
uma nova família
Denúncia feita à Ajapra resulta em
operação que apreende 13 cães
subnutridos e vítimas de maus tratos

(' '.

ossos protuberantes. Fossem os

cães grandes ou pequenos, todos
eles poderiam ser descritos pelas

/\ lguns deles, quando peque- expressões acima. E foi só neste

I\nos, até podem ter conhecido sábado, a partir de urna denúncia
uma vida urn pouco melhor. Já . de algum dos vizinhos da residên
outros, que não haviam nascido cia, que os animais conseguiram ser

há tanto tempo, tinham aquele transportados para urn lugar me
cenário como a única coisa que lhor. Até então, tudo o que conhe

já experimentaram: um local sujo, ciam era a rotina estressante, sem
ao qual estavam atados por curtas as mínimas condições de conforto e

correntes, sem um teto sobre a ca- subsistência, de procriar para que os

beça, um cobertor para as noites filhotes pudessem ser vendidos pe
de inverno ouum pote com água à los dois homens que os possuíam.
vontade para aplacar a sede. "Acreditamos que, nessas con-

Acomida quase nunca chegava. dições, os cães acabavam latindo
O corpo acabava fraco, e os mús- com frequência e apanhavam dos
culos sequer apareciam entre os donos, por incomodar", explica a

BRUNA BORGHETI

.

presidente da Ajapra, Sirley Tere
sinha Rank. Apesar de ela não ter

acompanhado a operação, que
aconteceu antes das 15h do último
sábado, três colaboradores daAja-

.

pra (Associação Jaraguaense Pro
tetora dosAnimais) foram ao local
com a Polícia Militar.

Entre eles, a policial rodovi
ária federal Ione Bauer, uma das

primeiras a ficar sabendo da de
núncia. "Eram 13 cães em con

dições ruins de saúde e higiene.
Alguns eram de raça - e eram

usados para cruzamento com

cães sem raça definida", explica.
Assim, filhotes mestiços eram

vendidos como puros, aumen

tando a renda dos proprietários.
Foram apreendidos ainda dois

pássaros silvestres, conhecidos
como trinca - ferro, que eram

mantidos em cativeiro.

Sirlev TeresinhaRank,
presidente da Ajapra.

\
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Moradores pedem recuperação
Parte do
acostamento

cedeu durante as

enxurradas, mas
ainda não recebeu
melhorias

MASSARANDUBAmLUMENAU

DEBORAVOLPI

/\ moradora de' Massaranduba

.l\soraya Sell Kreutzfeld, 35 anos,

precisa se deslocar todos os dias a

Blumenau, onde estuda. O percurso
tem se tomado cada vez mais peri
goso, segundo a estudante, devido
a problemas na rodovia Guilherme
Iansen, que liga os doismunicípios.
"É uma rodovia de tráfego intenso.
Mas não tem iluminação, a sinaliza
ção é precária e tem um trecho com

rachaduras, desde as últimas enxur
radas' que ainda não consertararn",

, explica. A jovem se refere ao km 45

da rodovia, em que o asfalto cedeu

por causa das enxurradas ocorridas
em março deste ano. O ponto fica

próximo à divisa de-Marraranduba
e Blumenau, em um trecho que re

cebe a movimentação diária tanto

de carros de passeio como de cami
nhões de carga.

Para o mecânico Alitor Loff, 61
anos, também morador de Mas

saranduba, a rodovia necessita de

atenção maior por parte das auto
ridades. 'Tem bastante caminhão

que transporta madeira, é carga
pesada. E a estrada está perigosa,
tem buracos sempre. Fica mais

perigoso ainda para quem anda de

moto", comenta.
Na manhã de ontem a equipe

de reportagem do O Correio do
Povo percorreu a rodovia e cons

tatou: a estrada exige atenção
redobrada dos motoristas. Nos
sa equipe encontrou buracos no

asfalto, ausência de sinalização
em alguns pontos, placas sem vi
sibilidade por causa do mato em

torno da rodovia, além da cratera
na altura do km 45.

Dl�!NJJ�RA
. Asfalto deve ser recupe�ad.o

Reunião entre Sinte e governo
do Estado termina com avanços,
A reunião entre o Sinte (Sindi

cato dos Trabalhadores em Educa..

ção), o secretário de Educação Mar
co Tebaldi e o secretário adjunto de

Educação, Eduardo Dechamps, na
tarde de ontem, em Florianópolis,
resultou em alguns avanços nas ne
gociações salariais da categoria. No
entanto, a decisão se a greve conti
nua ou não ficará para quinta-feira,
durante a assembleia estadual.

Um dos pontos debatidos foi a

manutenção da gratificação por re
gência de classe. O governo chegou
a admitir 20% de regência, depois
de responder com 17% e 25%. Mas
o Sinte defende a manutenção dos
atuais 40% e 25%.

Para garantir o pagamento do

piso nacional, o governo propôs in
corporar os prêmiosEducar eJubilar.

, Adiretora regionaldo Sinte, Cristiane
Mõller, informou que a categoria

busca também a incorporação do
Prêmio Assiduidade, que o governo
propôs parcelar em 12 vezes.

Com a proposta do governo,
100% dos educadores seriam bene
ficiados com a lei do piso. A maior

remuneração passa a ser de R$ 1.483

e o professor com curso superior re
ceberá vencimento inicialmaior do

que o de nívelmédio. Isso represen
tará um impacto na folha de paga
mento de R$ 22milhões ao mês.

Deschamps disse também que
será formado um grupo de trabalho
entre governo e Sinte para reor

ganizar a carreira do Magistério.
Outros itens ficaram acordados,
como: realização de concurso pú
blico ainda em 2011 e revisão da
Lei dos ACTs. O governo também
acenou com a:possibilidadede um
reajuste em 22% sobre o piso dos

professores em 2012.

EDUARDO MONTECINO

Buracos, sinal;7-ação precária·e rachaduras estão entre os principais problemas

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do Municípiõ eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos IabrícioGríesbach,Tabelião

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (trêsl 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:

DEMA1HE PICOm 81- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-560 Credor: ARADEFE INDUS
TRIAE COMERCIO DEMAlHAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 40782/2 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 2.474,73 - Vencimento: 21/05/2011

Apontamento: 179285/2011 Sacado: GEUTO COM DEGEW IlDA Endereço: RUA BENJA
MIM PRADI 94 - FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-415 Credor: BOOZ SERVICOS
EMPRESARIAIS IlDAME Portador: COMDE EMBAL SUCATAS PAP Espécie: DMI - N' TItu-

Apontamento: 179236/2011 Sacado: ANDRE FREDERICO Endereço: RUA CLEMENTE BA- lo: 5273-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.543,89 - Vencimento: 21/04/2011
RATIO 265APT.I03 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-650Credor: RCF INCORPORADO- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAIlDA Portador: _ Espécie: DMI _ N'TItuIo: NPOO02163 _ Motivo: falta de pagamentoValor: Apontamento: 179060/20).1 Sacado: GLEYCYKELLYAPARECIDA FABIANO COSSA Endere-
R$ 92,02 - Vencimento: 20/05/2011 ço: RARTHURBREITHAUPT716 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: ASSOCIACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XID\O TEAM DEVALE TUDO Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 20111154/05 - Motivo:

Apontamento: 179237/2011 Sacado: ANDRE FREDERICO Endereço: RUA CLEMENTE BA- falta de pagamentoValor: R$ 80,00 - Vencimento: 10/05/2011
RATIO 265APT. 103 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-650 Credor: RCF INCORPORADO- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAIlDA Portador: _ Espécie: DMI _ N'Título: r:wo002153 _ Motivo: falta de pagamentoValor: Apontamento: 179217/2011 Sacado: JUliANO DOS SANTOS Endereço: RUA JUDO PEDRI
R$ 300,15 - Vencimento: 20/05/2011 109 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-470 Credor: RCF INCORPORADORA IlDA Portador:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Espécie: DMI - N' Titulo: NP0002003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 504,29 - Ven-

Apontamento: 179238/2011 Sacado: ANDRE FREDERICO Endereço: RUA CLEMENTE BA- cimento: 20/05/2011
RATIO 265 APT.I03 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-650 Credor: RCF INCORPORADO-" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAIlDA Portador: _ Espécie: DMI _ N'Titulo: NP0002342 _ Motivo: falta de pagamentoValor: Apontamento: 178412/2011 Sacado: LUIZA JAM TSCH Endereço: RUA RICARDO MAR-
R$ 300,43 - Vencimento: 20/05/2011 QUARDT ESQ 124 AP 03 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: IAUDIR SEBASTIAO NO-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VACK Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 03/03/11- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
Apontamento: 179453/2011 Sacado: BEU COMERqO DE MOVEIS IlDA Endereço: R CEL

-

520,00 - Vencimento: 10/05/2011
PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 400 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: L ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR!' INDUSTRIADE MOVEIS IlDA Portador: _ Espécie: DMI _ N' Titulo: 799-B ..

_ Motivo: _

falta de pagamentoValor: R$1.l49,50 - Vencimento: 26/05/2011 Apontamento: 179012/2011 Sacado: OSCARLUIZMABA Endereço: JOSE EMMENDOERFER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1792 - JARAGUADO SUL - CEP: 89251-200Credor: POSTOPEROIADOVALE lIDA Portador:
Apontamento: 179345/2011 Sacado: CARWS ALBERTO BOA MORrE Endereço: RWOlF- - Espécie: DMI - N'Titulo: 15054 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 189,40 - Vencimento:
GANGWEEGE 90 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES 10/05/2011
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5868461U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123,09 _ Vencimento: 19/05/2011 Apontamento: 179206/2011 Sacado: RUBENS CELSO UMIAUF Endereço: RUA CARWS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. BIANKE212 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:MADEIREIRABOME IlDAME Portador:
Apontamento: 178414/2011 Sacado: DAIANE NEUMANN Endereço: RUA RICARDO MAR- - Espécie: DMI - N' Titulo: 0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 645,00 - Vencimento:
QUARDT 203 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CATONI BAZAR Portador: - Espécie: 23/05/2011
DMI - N'Titulo: 01/06 - Motivo: falta depagamentoValor: R$165,OO - Vencimento: 10/05/2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 179294[2011 Sacado: SAMARA GERVIN ME Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN 521 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: RODOIL DISTRIB COMBUST
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 2/36 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
8.713,26 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 179459/2011 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVICE Endereço: RUA DOS
IMIGRANTES 500 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: CAROL COMERCIAL
CATARlNENSEDEROIAMENTO Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 6561- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 525,60 - Vencimento: 26/05/2011

.

Apontamento: 179195/2011 Sacado: VALDEMAR RODOLFO KUHN JUNIOR-ME Endereço:
R BERNARDO DORNBUSCH 1600 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: HACO ETI

QUETAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'TItuIo: 01726682 - Motivo: 'falta de pagamento
Valor: R$159,22 - Vencimento: 20/05/2011

Apontamento: 179416/2011 Sacado: EDITE ALVES DA SILVEIRA Endereço: RUA OSCAR
SCHNEIDER 39 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-640Credor:VAlDOCIRHAASME Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 26954-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 376,00 - Vencimen
to: 20/05/)011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 07/06/2011.
Jaraguádo Sul (SCl, 07 de junho de 2011.

Apontamento: 179250/2011 Sacado: ERNI LUIZ DE QUADROS Endereço: RUA DONA
EMMA SASSE 52 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador:
- Espécie: CBI - N' Titulo: 131018988 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.685,56 - Venci
mento: 04/09/2008 ManoelGustavo Griesbach

Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 18Apontamento: 179276/2011 Sacado: FLEX - ACAO CONF IlDAME Endereço: R PAUllNA

e :
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;
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FOTOS DIVULGAÇÃO
PERSONAGEM HISTÓRICO

Mudanças na
moeda brasileira
Nascido em 'Salvador no dia 30 de julho de

1851, o médico Abdon Baptista aportou na
cidade de São Francisco do Sul em 1880, para
continuar suamissão de curar os doentes, sem
cobrar consultas, custeando muitas vezes as
receitas dos necessitados. Abdon se dedicou
à vida política no "Partido Liberal", chegando
a fundar um jornal: "O Democrata". O médico
se casou em 1884, aos 35 anos de idade, com
a jovem Tereza Nobrega de Oliveira. Na vida
política, Abdon ocupou importantes cargos como
vice-governador, deputado federal por três vezes
e senador da República. Em 1889, Abdon Baptista
se mudou para Joinville e passou a clinicar

. para toda a região do Rio Itapocu, que incluía
o distrito de Jaraguá. Jaraguá do Sul lhe deve
os distintos serviços prestados na construção
de pontes metálicas sobre os rios Itapocu
e Iaraguá, o que possibilitou livre trânsito
na região do Vale do Itajaí, via Blumenau e f'

Joinville. Abdon Baptista faleceu em Ioinville,
em 15 de março de 1922. A ponte próxima ao

Bradesco foi batizada com o nome dele.

Mudanças na
moeda brasileira

Na edição do dia 7 de junho de 1987, o jornal O
Correio do Povo anunciava algumas das mudanças
adotadas pelo Banco Central em relação às moedas
brasileiras. tiA partir de Iode julho, as moedas de 10,
20 e 50 cruzeiros e asmoedas e cédulas de 100,200 e

. 500 cruzeiros - que correspondem respectívamente
a I, 2,5,10 e 50 centavos de cruzado não mais terão
valor liberatório", informava a edição. O Cruzeiro
(Cr$) foi amoeda vigente no país de 1970 até feve
reiro de 1986.·A partir de 28 de fevereiro de 1986, o
Cruzado (Cz$) é que passou a vigorar como moeda
oficial do país. Apesar da troca, um prazo de ade

quação foi estabelecido, e como informou a edição
do jornal, a população deveria recolher as quantias
remanescentes nos bancos da antigamoeda até 30
de setembro de 1987, mas ainda teriam a oportuni- .

dade de recolher os valores até 31 de dezembro de
1989, nos departamentos regionais do Banco Cen
tral. A mudança de moeda ocorreu com o Plano
Cruzado, instituído durante o governo do presiden
te José' Sarney, .que reunia 'UU1 pacote de medidas' .

para tentar conter a inflação. " :

O "bolo de flocos", traduzido do alemão "kuchen '-- bolo" e "streusel
- flocos", é uma receita típica da culinária alemã. Conhecido
como cuca de farofa na região Sul do Brasil, o streuselkuchen foi
supostamente criado na Silésia, região que hoje em dia faz parte do
oeste da Polônia. A base do bolo é feita por uma massa de levedura,
com uma cobertura granulada composta de farinha, açúcar e
manteiga. Outras variações do bolo adicionam à massa granulada
canela em pó ou açúcar de baunilha. No Sul do Brasil, a tradicional
sobremesa ganhou versões com frutas cristalizadas, maçã, banana,
abacaxi, morango, doce de leite e até chocolate.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d-.
Lunender30anos
PELO MUNDO

1494

Divisão de terras
No dia 7 de junho de 1494, foi
assinado o Tratado de Tordesilhas,
acordo entre os reinos de Portugal
e Espanha para dividir as terras
de exploração. Foi traçado um
meridiano a 370 léguas a oeste da
ilha de Cabo Verde. As terras a oeste

seriam exploradas pelos espanhóis e

o território leste pelos lusitanos.

1929

Vaticano soberano
Neste mesmo dia, em 1929, o Reino
da Itália e a Santa Sé formalizaram
o Tratado de Latrão, assinado pelo
ditador fascista Benito Mussolini
e pelo cardeal Pietro Gasparri. O
acordo tornou o Vaticano um Estado
soberano, neutro e inviolável, com
sede na cidade de Roma; sob a

autoridade do papa, na época, o
papa Pio XI.

-

INVENÇOES ANTIGAS

_ fi

Anti-ladrão
o inventor John Rinfret criou em 1963 a

maleta antirroubo. A lógica era simples:
puxando um cordão, o fundo da maleta
se abria e todos os objetos ficavam
espalhados no chão, inibindo o ladrão,
que teria de recolher todos os objetos.
Será que hoje funcionaria?
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Maratona
e concertos
ratuitos

MÚSICA

OrquestraFilarmônica espalhamúsica
pela região e embala os casais apaixonados
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

s apreciadores damúsica
erudita não terão do que
reclamar no decorrer
desta semana. Depois da
já tradicional reclusão

que marca o primeiro
semestre do ano, a Orquestra Fi-
1armônica Scar Jaraguá do Sul tem
data certa para voltar aos palcos da
microrregião. E as notícias boas não

param por aqui.
'

Além do finalizar o período de
dicado exclusivamente aos ensaios
e dar continuidade às séries de apre
sentações iniciadas em 2010, o grupo
ainda se prepara para visitar o público
em quatro cidades do Vale do Itapocu.
Em apenas três dias, os instrumentis
tas fazem seis concertos. E todos são

gratuitos. Eles integram ':l temporada
Caminhos da Música.

Para começar a maratona, nesta

quinta-feira, o Quinteto de Cordas da
Filarmônica segue para Massarandu
ba. No município, os músicos tocam

na Casa da Juventude, às 18h30. Em se

guida, às 20h, o mesmo grupo embala a

plateia que se encontra no salão da Igre
ja da Paz, no Centro de Schroeder.

No retorno dos dois concertos, os

instrumentos serão postos a descansar.
O repouso, porém, é curto. No sábado, a
formação especial da Orquestra dá um

presente aos idosos do Lar das Flores,
em Jaraguá do Sul. Às 10h, osmoradores
recebem o quinteto para uma apresen
tação exclusiva. Mas, em troca, a comu
nidade em geral pode se descolar até
a Igreja Nossa Senhora do Rosário, rio

Bairro Nereu Ramos, às 11h30, e assistir
o grupo. Para finalizar a agenda do quin
teto, ele também se dirige aGuaramirirn.
Às 14h, o público encontra os músicos

posicionados em meio à rua Ervino Ha

nemann, bairro Avaí.

SERVIÇO
• O QUÊ: concertos gratuitos do
Quinteto de Cordas da Orquestra
Filarmônica

• QUANDO: 9/6, quinta-feira, e ll/6,
sábado

• LOCAIS E HORÁRIOS: Casa da
Juventude, às 18h30; Igreja da Paz, às
20h (ambos na quinta-feira). Lar das
Flores, às 10h; Igreja Nossa Senhora
do Rosário, às' 11h30; rua Ervino
Hanemann, às 14h (no sábado).

• INGRESSOS: gratuitos
• OBS: não há a necessidade de
retirada antecipada de ingressos.
O concerto no Lar das Flores é
exclusivo para os moradores.

us e
A revista da mulher inteligentel

Em junho:
Mulheres e volante ...
Elas também 'declaram

.
.

paixão 'por carros.

ARQUrvOOCP

PARA COMEMORAR

Orquestra FUannônica faz concerto com
programa inspirado no Dia dos Namorados

,.

I i .

, ,
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. O gângster norte-americano AI (1899-1947) I Si

gla do estado de Ubajara e Fortaleza
2. Parte do chapéu que circunda inteira ou parcial

mente a copa I Substância fóssil usada em biju
teria e joalheria

3. A primeira folha da revista ou do livro I Em direção
de

4. Cultivar um terreno com flores e plantas ornamen
tais

5. Milho quebrado que se dá aos pássaros e aos

pintos
6. (Bíbl.) A cidade de origem de Abraão e de sua

família I Livre de taxas, impostos, etc,
7. Causar tristeza
8. Outro nome da broca, verme que rói a madeira I

As letras entre o C e o G
9. Perda repentina dos sentidos
10. Que faz I As iniciais do romancista e dramaturgo to

Rodrigues (1912-1980)
11. Adiar iI

12. De tamanho superior ao médio I Tal
1213. A sigla inglesa dos Objetos Voadores Não Iden

tificados I Mostrador,

VERTICAIS
1. Meio, .. cacife I (Pop.) Conflito violento
2. Um objeto que protege os olhos da incidência di

reta da luz I Automóvel fabricado pela Volkswa

gen
3. Tratamento infantil para o próprio progenitor I

Isento de vaidade
4. Descida
5. Acusativo feminino do pronome ela I Redução da

forma, por fricção ou atrito
6:. (MIt,) A morada dos deuses I (Fr,) Obrigado
7. Um doce caseiro I Um dos três estados da ma

téria
8. (Gír,) Indivíduo I Adestrado
9. O estado considerado como administração finan

ceira I Cobrir de estofo,

1 �'. 4 ,.'
;)

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 .
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RE��OSTAS. NA �ES_MA EDiÇ�O
48 PÁGINAS· APENAS R$ 4,90
.• ",,-<>-,,-- ,�. �'''''''_ '" .. �. _, ",. , .... ::;.,.;.,

MAIS ':UMA REV1STA MENSAL
COM QUALIDADE A RE'CREATlVA

M..__ ..".�. .,,<,, ,_,w""._�,.._" .,,_,.., "'* �.,�W<".".

CONfIRA AS NOVIDADES

-

PREVISAO DO TEMPO

Tem frente
fria e chuva
Depois do frio registrado
no fim de semana, nesta

terça - feira, umanova
frente fria deve passar por
Santa Catarina. Apesar de
rápida, ela causa chuva
significativa com risco de

temporais.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE QUARTA QUINTA SEXTA
MíN: 11De ;c'I)"�";�';' MíN: 7De MíN: 8°e MíN: 6De
MÁX: 19°e MÁX: 17°e "'�-,�, ót,#'

MÁX: 17°e
....
'v"""'" �, ,-".;):1 .

MÁX: 18°e

l�
�,

Ensolarado

l�tA..,*

�"'" ......'

J '

d Ij�
Instável

/I'iI,

a:nr'IID,C'!iU::a:1111i \01
Devido à passagem da frente fria,
a temperatura sofre uma pequena
elevação nesta terça-feira. Porém, há
uma queda acentuada prevista para
o período da tarde. O vento sopra
de nordeste a noroeste com rajadas
forte de 70 a 80 km/h. No fim da
tarde, ele perde um pouco a força.

;iiJi!IiI;J!fI'íili�llfHlH"g

i!iif!f

riiJIII!It� ,otn! lI!�iIII11UG. 1t1!f!1JF ',,�Ii#�wç ;.;,_',í'lí!h!\,liji1_'ilíJiirI,!1' �i'd, Iiff!r,

Seguindo a chuva, háumamassa de frio
e seco se deslocando pelaArgentina em
direção ao Sul do Brasil. É ela que vai
derrubar novamente as temperaturas
a partir de quarta-feira. Geadas não
estão descartadas no Planalto e no

Meio-Oeste.Vento de sudoeste a sul,
moderado com rajadas pelamanhã.

ç:'l� \/O(�'íP" \Ii\ fi nil'i n;'I;
�) (: .� ;n ',�, t� 1/!J ,.��.I t l'tr'jl!�:'\ � � 16

ÁGUAS MORNAS
A te':Ça·feira será chuvosa
em Aguas Mornas, cidade

localizada a menos

de 40 quilômetros da
capital, Florianópolis.
Os termômetros marcam
máximas na altura dos
19°C e mínimas de 13°C.

FASES DA LUA

• NOVA 1/6

:. CRESCENTE 8/6

.� CHEIA 15/6'

• MINGUAN�E 23/6

Parcialmente
�ublado

'" ., .. ,

-iJ"
Nubladd

" "'�''''''''
"

,,' �

Trovoada
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Elijane Jung

•

Iverso

A montanha vai a Maomé

Palavra de homem
Um amigo ao telefone me falava do fim do
seu relacionamento tumultuado e chorava
suas pitangas dizendo - mais ou menos
- assim: " ... e eu era um namorado bom.
Eu ia a todos os lugares que ela queria ir,
eu me dava bem com a família dela, eu
era carinhoso namaior parte do tempo e

era um bom amigo. No mais eu sou um
homem bonito e forte, tenho uma vida
financeira boa, sou popular entre os meus

amigos e sei que tem uma pá demulher
que daria tudo para ficar comigo. Mas ela
não me quis ...

" É, o moço até que começou
bem no seu desabafo. Só que desandou

quando começou a enumerar suas

qualidades, mostrando que se acha bom
demais para ser descartado. Ah!

.

CTRL C + CTRL V

11ma querida amiga que vive uma
U fase de altos e baixos me fez uma
visita no fim de semana. Relembrou

grandes momentos de relações
terminadas e comentou sobre como
tem pavor da solidão. Nessa conversa,
dei minha opinião de que não existe
solidão quando se sabe conviver bem

consigo mesma. Isso faz com que as

pessoas queridas permaneçam sempre
por perto. Mas é claro que, bem lá,
no fundo, mesmo a mais resolvida
das mulheres se pergunta por onde
andará o homem dos seus sonhos. E
muitas vezes esse 'homem só precisa
saber que a gente existe. Foi aí que
começamos uma brincadeirinha de

criança.Mandamos uma SMS para
um candidato da minha amiga... Que
obteve resposta. E não é que a coisa
tem tudo pra rolar?Atitude, né? .

Nossas crianças
Vocês devem ter visto em algum
momento, em outdoors, jornais, em
algum site ou mesmo ouvido na rádio,
sobre a campanha publicitária "Cuidar
de criança: uma brincadeira séria". Pois
é. O legal é que quem bolou a campanha
foram os acadêmicos da 6a fase do curso
de Publicidade e Propaganda do Grupo
Uniasselvi/Fámeg. Conversei com o Lucas,
um dos alunos, e ele falou sobre o objetivo
de informar à comunidade sobre o ECA
- Estatuto da Criança'e do Adolescente.
O legal nisso tudo é que os alunos

conseguiram apoio de vários veículos da
região para veicular a campanha. Que

. ficou linda, por sinal. Para ver, é só acessar
www.brincadeiraseria.com.br.

-

www.mulhertrinta.blogspot:com

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Bolsa carteiro. Além de linda é super
prática e combina com uma porção de
estilos. Usada a tiracolo ou transpassada
no ombro, cai bem com estilos esportivos,
despojados ou casuais. Sem contar que na
hora de procurar alguma coisa nomeio de
tanta tralha dentro da bolsa, basta levantar
a aba e estender amão. Super flash! ,

.,

o tombo daAna CláudiaMichels, que caiu
na passarela do Fashion Rio. Imagine que
você jámorre de vergonha e ódio com .

um simples tropeção em pleno calçadão
lotado. Agora pensa na raiva que a pobre
menina deve ter sentido. A treva não é a

moça bonita, caída no chão, A treva é esse
infortúnio de passar vexame. Argh!

Dica Amq;léras'
Temmais sorteio no blogwww.amaleras.
blogspot.com. Primeiro, amarca LineaVitta
disponibilizou umamáscara facial hidratante pàra
asmeninas do blog sortearem entre as leitoras. E a

FadaMadrinhaDecorações vai dar uma decoração
de festa com direito a arco de balões, recreador e
pintor facial. E acho que não importa se você faz 8
ou 80 anos. Todo mundo deveria ter uma festa
colorida e cheia de brincadeira. Então, passa lá e

confere como participar.

Agarre as

oportunidadeS.
"
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PÊNALTI Este colunista e o empresário Djalma Bogo, um dos sócios do Complexo
Esportivo 'araguá, com as ganhadoras, do Campeonato de Pênaltis, domingo

Moa Gonçalves

o que VOU dar?!
Ecolher o presente esperto para dar às

namoradas e esposas noDia dosNamo
rados não é uma tarefa muito fácil para a

maioria dos homens. Foi pensando nisso

que aJuliana e Tatiane, daBoutiqueDonna
Anna, criaram uma opção de presentes ide
al para eles não errarem na hora da escolha.
Basta ir à loja comprar um cartão-presente,
e depois, são elas que vão escolher aquilo que
mais gostam, entre bolsas, acessórios e rou-.

pas demarca exclusiva. Não é o máximo?!

Leitor fiel
Leitor fiel de hoje é o empresário Jaime de
Souza, daArte Laje. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os dias.

Tocou idade
Quem esqueceu ainda está em tempo
de desculpar-se: a gente boa Juliana
Pereira, uma das sócias da Donna Anna

Boutique, foi a aniversariante mais
festejada de ontem. Parabéns, amiga! O
meu desejo é que sejas plenamente feliz.

Boa notícia
Ontem, num tete-à-tete com o secretário
de administração da Prefeitura, Ivo Konell,
e o presidente do DEM, Cacá Pavanello, elés
informaram que já foi feita a licitação e a -

RuaMarina Frutuoso deve começar a ser

recapada e totalmente repaginada ainda
este mês. Bom demais!

moagoncalves@netuno.com.br

. '

ESTILO Vivi Rodrigues, da Voilà, cheia
de estilo, na sa Festa do Champanhe

Comando
Meu grande amigo Chico
Piermann feliz da vida, pois
assumiu agora, entre outras
coisas que já comandava antes,
a função de promoter da Patuá
Music, a nova casa da cidade.
Parabéns irmão, agora sei que a

casa vai bombar.

Flores � Plantas", Vasos � Buquês
Cestas de café da manhã

Stammtich
A ga Stammtisch, amaior
festa de rua do Norte do

Estado, serárealizada dia.24
de julho, no mesmo bat
canal e horário. Oumelhor:
no Calçadão daMarechal
Deodoro e na RuaQuintino
Bocaiúva, a partir das nove
horas da manhã. O evento

marcará as comemorações
em homenagens aoslôf anos
de Jaraguá. Todos os grupos
que participaram da última

-

edição terão preferência.
Resuminho: Só entrará outra

equipe caso alguma confraria
desista. Mais informações
somente pelo moagoncalves@
netuno.com.br.

o amor pode nos levar ao
infe�no ou ao paraíso, mas

sempre nos l�va a algum lugar.
Paulo Coelhe

�8@ iiamas
���ll71-2662
2 Anos sonhando com você.

Dia dos Namorados!
PV'� yeM.; tt4M-Or

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEED PRESS)

(ftcapital

• O sãobentense']orge
Jlugusto de Oliueira foi

, o grande aniuersariante
'deontem. Cheers!

• Dia 19 fâe junho, no
Semínarto de Cotupâ,
aconteceos» Car-Shoto -

.

. Êtapp,Brasileira:
',I" .. 'J!:' ,1'I!.'

Só PARA ELAS Mara Silvana

Schasser, na sa Festa do Champanhe,
na Adega Airoso Menezes

• A gatinha Marley
Mayer está solteirinha.
Vai passar oDia dos
Namorados sem a

, aliança de compromisso.
Do outro lado o seu ex

PauloDaltanale, já
engatou namoro com

uma morena.

AMIZADE Maristela da Fonseca, nos agitos de 'araguá

MAURÍCIO HERMANN
. "1'/$"""1

Cegonha
Vem aímais uma visita da cegonha trazendo
um lindo menininho. O garoto já tem nome:

Luiz Gabriel, em homenagem ao vovô Luiz e

à irmã, Gabriela, que fez questão de escolher
o nome do príncipe da casa. O menino

chegará para felicidade do casal Carlos e

Marcela Porto. Parabéns e que 'ele nasça
abençoado e commuita saúde.

Fora do páreo
o Ex-deputado DioneiWalter da Silva, no
sábado, na Feijoada do Lions, disse que
não disputará a sucessão da Prefeitura, em
2012. Também desmentiu, categoricamente,
o boato que faria dupla política com ex

prefeito Moacir Bertoldi. Será?

•

ProlnoveSoLuções
ENTRE PARA O

MUNDO VIRTUAL!
Faça seu site à partir
de R$ 350,00

www.!proinove.net

"-

BELEZA Maiara Vieira uma das beldades
do grande baile no Amizade, sábado

De olho na bela
Quem é aquele conhecido empresário de nossa sociedade

que está vidradão numa bela vendedora do Calçadão da
Marechal? E a gata está solteira... quem sabe? ..

Onde comer bem em Jaraguá,
No Restaurante Típico da Malwee.
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CRÔNICA
LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

A ACADEMIA E
OS ESCRITORES

Se verificarmos os escritores que ocupam as

quarenta cadeiras da Academia Brasileira de

Letras, veremos que há nomes de políticos, di
plomatas, religiosos, advogados, que talvez não

devessem estar ali. E se formos mais observado
res ainda, veremos que há nomes de grandes es

critores brasileiros, como Mário Quintana, Carlos
Drummond de Andrade, Cora Coralina e outros,

que não foram eleitos imortais.
Carlos Drummond deAndrade, sabemos, era

avesso a badalações e exposição e não deve ter

querido entrar para a Academia, provavelmen
te. Mas Quintana candidatou-se três vezes e de
sistiu. Depois da terceira tentativa malograda,
inclusive, ele escreveu o seu famoso "Poerninha
do Contra": "Todos esses que aí estão / atraves
sando meu caminho, / eles passarão ... / eu pas
sarinho!". Zélia Gatai, por exemplo, indepen
dentemente de suas qualidades como escritora,
teria sido eleita se não fosse a viúva do nosso

saudoso Jorge Amado? José Sarney, se não tives
se sido presiden
te, teria vestido o

fardão?

mes, dentre os

atuais ocupantes
de algumas das
cadeiras da Aca
demia Brasileira
de Letras q\le são
ilustres desco
nhecidos para a

maioria de nós,
pobres mortais.
Verificando os

estatutos da ins-

Existem no-

I
- !

I

(

I
,

I
(

Zélia Gatai,
por exemplo,

independentemente
de suas qualidades

,

como escritora,
teria sido eleita
se não fosse a
viúva do nosso

sa�doso Jorge
Amado?

tituição, consta

tamos que os critérios não são tão claros quan
to poderiam ser. No artigo primeiro, lemos que
ela "tem por fim a cultura da língua nacional..."
Ótimo. No artigo segundo, está escrito que "só

podem ser membros efetivos da Academia os

brasileiros que tenham, em qualquer dos gêne
ros de literatura, publicado obras de reconheci
do mérito ou, fora desses gêneros, livro de valor
literário."

Quando o, estatuto cita "obras de reconhecido

mérito", não especifica se é necessário que essas

obras estejam publicadas em livro. Fica implícito,
então, que a obra pode ter sido publicada em jor
nais, revistas, antologias, etc. E quando diz "qual
quer dos gêneros de literatura" e depois "fora des
ses gêneros, livro de valor literário", a coisa fica
meio confusa. Será que isso não causou nenhuma
dúvida até agora?

No artigo quatorze, a coisa se repete: "O mem

bro efetivo será eleito,' dentre os brasileiros que
tenham publicado, em qualquer gênero de litera

tura, obra de reconhecido mérito ou, fora desses

gêneros, livro de valor cultural. Mudou pouca coi
sa. Talvez tenha sido proposital uma certa malea
bilidade, para facilitar escolhas mais políticas do

que por méritos literários.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Nina foi abandonada na Escola Francisco de Paulo, em Jaraguá do Sul.
Ela precisa urgentemente de um lar, pois, dentro da comunidade,
todas as possibilidades de adoção se esgotaram. Contato: Márcia.

-teletone: (47)3371-0888. E-mail: esc.fp2010@gmail.com

onta ilid de
Consultoria Empresarial

CRCISG, 006:1$S,tU
Profissionalismo

C.oll1petÉHiCta
Credibilidade

www.gumz.com.br

(47}3371-4747

S'(,'1'l\,}'n.n,l
11""11 ��!j4i\te

gumz@gum:z..com.br
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NOVELAS

• Insensato Coração
Antônio passa mal e André se recusa a ligar para

Carol. Beto confessa a William que está interessado
em Alice, mas não consegue contar a verdade para ela.
André leva o filho Antônio ao hospital. Alice encontra a

aliança de Beto com o nome de Daisy. Carol e Raul apro
veitam a estadia na pousada. Serginho comenta com Gil
da que seu dinheiro sumiu e Vinícius o observa mexendo
na carteira da mãe. Norma descobre que Leo viajou para
fora do país e fica inconformada. André conta para Carol

que levou Antônio a uma emergência e ela fica furiosa

por não ter sido avisada. Eduardo fica nervoso ao ouvir
uma conversa entre Sueli e Haidê. Alice vê Beto acompa
nhado por Daisy e fica nervosa ao ser apresentada para
a secretária. Teodoro presenteia Norma com uma joia
que ela poderá usar no dia do casamento.

• Morde e Assopra
Guilherme é demitido do caté, ícaro promete

conseguir um emprego para Júlia e ela se anima com

a notícia. Cristiano alerta Júlia de que a pessoa que a

incriminou queria separá-Ia de Abner e ela suspeita de
Celeste. Leandro vai à casa de ícaro e Naomi pede que
ele a ajude a entrar no laboratório mantido fechado

pelo marido. Dulce pede que Marcos devolva o em

prego de Guilherme no café e Natália apoia a ideia.

Guilherme se recusa a voltar a ser um simples garçom
e Dulce impõe que ele venda cocada na praça.

• Cordel Encantado
Herculano revela a Jesuíno a armadilha que

Timóteo planeja para ele. Galego conta para Dora os

planos de Timóteo e ela pensa em como proteger Je
suíno dos perigos que o esperam. Batoré dá um anel
de noivado para Antônia. Inácio cuida dos pobres em

Vila da Cruz. Timóteo acerta com Tibungo os detalhes
de seu plano contra Jesuíno. Herculano combina com

seu bando o ataque à fazenda do coronel. Fubá exige
que o bando se reúna para salvar a vida de Jesuíno.

Açucena percebe a preocupação de seu noivo.

• Vidas em Jogo
Regina explica para Tatiana que planejou tudo

porque não acredita no amor que Patrícia diz sentir

pelo pai de seu filho. Depois do café da manhã, Flo
riano e Mariano rendem os integrantes do bolão que
estão ali. Patrícia fala ao telefone com sua mãe quan
do Mariano chega para levá-Ia e se juntar aos outros.
Do outro lado da linha, Regina ouve a confusão, fica
assustada e pede ajuda à polícia. A dupla de marginais
dá o prazo de duas horas para que Francisco resgate o

prêmio e faça uma transferência bancária.

6/6
Aldina Lemert
Amélia Rux

,

Andressa Veigsding
Catiane L. Lennert
Charles V. Roehrs
Claudia Sadzinski
Daiana da S. Alves
Denilva M. S. Doring
Diana G. R. Gretter
Eduardo A. P.Fischer
Eduardo Manske
Eduardo Redmerski
Elen Melcher
Elfi M. Elias
Élmers Catafesta
Gabriela Petris
Gertrudes L. Bortolini
Gustavo F. Drews
Gustavo L Correa

Ingelori K. Ruediger
Jessiffer dos Santos
Jonathan Pereira

Leandro de L. Morais
Liana Kanzler
Lucas R. M. Kowalski
LuisA. Rosa
Mareio Laube
Maria de L. Müller
Maria S. M. de Almeida
Marlete Y. Harmel
Miriam Lauvin
Norberto Lopes
Romi E. S. Wehrmeister

Sérgio L. Bertoldi

,
Tania Sapele
TeoG. Meyer
Zenilda S. Cagnini
7/6
Adelaide B. D. Ender
Ademar Grutzmacher

Adolpbo Mahfud
Alida V. G. Rudge
Amauri Duncker
Ana F. Knihs
Ana Flávia Knihs
Anézia E. De Souza

Aparecida de Oliveira
Ariovaldo X. dos Santos
Arlete Felippi

José Trevisani
Josileine Francener
Lacir J. de Oliveira
Laércio taube
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Bethina Plautz
Claudiomir L. Ersching
Doraci Mathias
Elis Angela Fachine
Elvira Rozza Pacher
Ema S. J. Baade
Eufrida P. Zoz
Evanir H. Heinert
Fabiano C. Bassanesi
Gilmar Peggau
Guilherme J. Sasse
Heinz Kuhl

Ingrid B. Adan
Jane Casteller
Jarbas V. Adriano
Jean C. Valentini
Katia de Aguiar
Leticia da S. Fritzke
Marcia R. Oliveira
Maria de L. Picolli
Odair A. da Silva
Onofre Costa

Regina H. Hoffmann
Ruthilda Muller
Valci F. Scoz
Valdir Bordin
Viviane S. W. Guesser
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Com um hit estourado nas

paradas de sucesso, Jennifer
Lopez - ou apenas JLO - está
de volta e em grande estilo.
On The Floor, primeiro sucesso

do seu novo álbum Love?,
que traz uma releitura do
mega sucesso dos anos 90
"Chorando Se Foi", já está
entre as cinco mais tocadas
nas rádios brasileiras e vendeu
mais de dois milhões de faixas

digitais no mundo ficando em

primeiro lugar no iTunes em

15 países. O segundo sucesso

do álbum é "I'm Into Vou" com
o rapper Lil Wayne. O disco
traz ainda duas faixas com a

participação de Lady Gaga:
"Invading My Mind" (produção)
e Hypnotico" (composição).
ícone internacional, Jennifer
Lopez é atriz, apresentadora,
cantora, produtora de TV e

cinema, estilista e empresária.

A Cidade Maravilhosa e as

mais belas paisagens do Rio de
Janeiro estão registradas, pela
primeira vez, em alta definição
e com trilha sonora exclusiva.

. Cartões-postais da capital
como o Cristo Redentor, Pão de

Açúcar, Copacabana e Ipanema
fazem par com lindos cenários
como Búzios, Ilha Grande, Angra
dos Reis, Cabo Frio, Petrópolis
e muitos outros paraísos por
ângulos aéreos jamais vistos,
agora, disponíveis em OVO.

O produto acompanha um livreto
com textos descritivos em

Português, Espanhol e Inglês,
mapa e fotos exclusivas. Com
Olimpíadas e Copa do Mundo na

agenda, o Brasil é o roteiro do
momento e Rio ln HO, o produto
perfeito para turistas locais e

visitantes de todo planeta.
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A SELVA LTDA.
QUE�O ÇQMUNICM QUE
AMANHA TODOS DeVEM
ESTA� T�AJADOS ADE-

QUACWV\ENTE.

�

lIIril';-'»; CINEMA

Eu sei!
\.

GUSTAVO 5ANCHGZ

,

X-MEM: PRIMEIRA CLASSE
A histór� se passa em meio aos anos de 1960. Charles Xavier (James McAvoy) é formado em teologia e

filosofia e realiza um trabalho de pós-graduação junto às Nações Unidas. Na universidade de Oxford ele
conhece Erik Lehnsherr (Michael Fassbender), filho de judeus que foram assassinados pelos nazistas
durante a 2a Guerra Mundial. Erik apenas escapou graças ao poder mutante de controlar metais, que
permitiu que fugisse para a França. Ao término da Guerra, Erik passou a trabalhar como intérprete para
a inteligência britânica, ajudando judeus a ir para um país recém fundado, hoje chamado Israel. Charles
e Erik logo se tornam bons amigos, mantendo um respeito mútuo pela inteligência e ideais do outro. Em

1965, Charles decide usar os poderes psíquicos para ensinar jovens alunos mutantes a utilizar dons para
fins pacíficos. Nasce a Escola para Jovens Superdotados, gerenciada pelos dois amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h1 O,
18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 3
• Rio (14h)
• Velozes e Furiosos 5 (16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• X-Men: Primeira Classe

(14h, 16h40, 19h20 e 21 h50)
• Cine Garten 2
• Rio (13h45 e 15h45)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (18h40 e 21 h30)
• Kung Fu Panda 2 (15h45 e 17h45)
• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas

(15h20, 18h20 e 21h15)
• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h15, 16h20, 19h40, 22h10)
• Cine Garten 5
• Bróder (14h30, 17h, 18h50 e 21 h)
• Cine Garten 6
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (3D)
(13h, 19h, 16h e 22h)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas (13h, 15h50, 18h40 e 21h30)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h20, 15h30,
17h40, 19h50 e 22h)
• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h40, 19h15 e 21h45)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (13h,
16h,1ge22h)
• Cine Neumarkt 2
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h40, 19h20 e 21h50)
• Cine Neumarkt 3
41 Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h40, 15h10, 18h10 e 21h10)

• Kung Fu Panda (16h30)
• Cine Neumarkt 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40, 17h50, 20h e

22h10)
• Cine Neumarkt 5

,

• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (13h20,
16h10, 18h50 e 21h30)
• Cine Neumarkt 6' (Sala Vip)
• Reencontrando a Felicidade (14h40, 17h,
19h10 e 21h20)

·Nada loi superado·.
diz Claudia Raia
Separada há dez meses do ator Edson'
Celulari, Claudia Raia ainda não está

preparada para assumir um novo romance.

"Estão todos vivendo um luto e cuidamos
bem um do outro, nós quatro. Então, não
está curado, está tudo se transformando".
Além disso, a atriz ainda garante: "nos
separamos por uma finitude. Somos uma
família e vamos ser sempre".

Larissa gosta é
de ser leminina
Da plateia do Fashion Rio, LarissaMaciel
classificou o próprio, look como .clássíco.
Para ela, roupas que lembram o universo
masculino estão totalmente descartadas
e não entram de jeito algum no armário.
"Não consigo vestir. Não combina comigo
esse estilo 'boyish'. Não me gosta com peças
masculinas". Em compensação, a atriz foi só
elogios ao estilistaWalter Rodrigues.

··Casamento não
é muito importante··
Separada recentemente do jogador de
beisebolAlexRodriguez, Cameron Diaz
afirmou, em entrevista àCosmopolitan
Magazine, que não considera o casamento
algo importante. "Eu acredito que nós
estamos com quem devemos estar no
momento em que devemos estar", diz a atriz,
que tem 38 anos. Para ela, casar significa se

limitar. "Eu perderia todas as possibilidades do
que a relação poderia ser", completou.

Mirella vai morar
com os cachorros
A apresentadoraMirella Santos está
contando os dias para terminar as obras do
apartamento novo. Ela aindamora na casa
que dividia com Latino, de quem se separou
recentemente, porém, já engatou namoro
com o humorista Ceará. Apesar disso, a
intenção é viver sozinha. Ou quase. "Vou
morar só com os meus cachorros, não tem
companhiamelhor", afirmou. '

HORÓSCOPC,

Scarlett voltou
à vida de solteira
Acabou. Pelo menos, é o que garante a
revista People. Segundo a publicação,
depois de seis meses, Scarlett Johansson
e Sean Penn não estão mais juntos.As
especulações sobre o término começaram
durante o Festival de Cannes. O ator foi ao
evento para divulgar o filme ''Aárvore da vida"
- queganhou o Palma deOuro -, mas não
contou com a companhia da namorada.

Eliana está curtindo

mudanças no corpo
Grávida de setemeses de ummenino, a
apresentadoraEliana já se considerauma
mãe "zelosa, atenta e amorosa". Porenquanto,
ela só engordou sete quilos e garante adorar
as transformações pelas quais o corpo está
passando. ''Amo olharno espelho ever aquela
lindabarriga Estoume sentidomais feminina
do que nunca". Eliana é casadahá três anos com
o produtormusicalJoãoMarcelo Bôscolli.

ÁRIES
o trabalho em equipe conta com boas vibrações. Cuidar da
saúde e do corpo poderá fazer muito bem. Evite fazer críticas
à pessoa amada.

TOURO
Você estará mais sensível e vai ter necessidade de
isolamento. No campo afetivo tudo indica que o romantismo
deixará a vida a dois ainda melhor:

GÊMEOS
Não deixe o orgulho ou o ressentimento tomarem conta
dos sentimentos. Tenha cuidado com o que fala ou poderá
afastar uma pessoa querida.

CANCER
O astral revela aborrecimentos ligados a alguém de

confiança. Cuidado para não exagerar e criar falsas
expectativas com relação ao seu par.

LEÃO
O excesso de ambição pode atrapalhar: Conte com a ajuda
de amigos para resolver problemas. No romance, o ciúme
provocará um clima de insegurança.

VIRGEM
Evite a apatia e a desmotivação. Canalize as energias para o

trabalho e terá bons resultados. Uma viagem ou contato com

alguém de longe serão proveitosos.

LIBRA

Tempo, discrição e responsabilidade serão fundamentais

para o sucesso das atividades. O romance passa por um
momento conturbado.

ESCORPIAo
Carreira e romance podem entrar em choque. Talvez seja
o momento de estabelecer prioridades. No amor, razão e

emoção estarão em equilíbrio.

SAGITÁRIO
O desejo de aperfeiçoamento está em evidência. No entanto,
a ajuda que precisa para enfrentar a concorrência pode estar
mais perto do que imagina.

CAPRICÓRNIO
Fique longe de negócios que prometam lucros fantásticos.
Evite riscos. A vida afetiva e a social precisam de um pouco
de ousadia.

AQUÁRIO
Os desejos e aquilo que os outros esperam de você podem
entrar em conflito. É hora de avaliar o que realmente tem

importânCia em sua vida.

PEIXES
Aborrecimentos no ambiente de trabalho não estão
descartados. Evite o desânimo e a queda da produtividade. ,

Na vida a dois, você e seu par estarão em perfeita sintonia.
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• 7/6 . TERÇA.FEIRA
Exposição: Pretexto Fotografia
Onde: Sesc
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito

• 7/6 . TERÇA.FEIRA
Palestra:Meio Ambiente: Reciclagem
Onde: Salão da Igreja São Sebastião
Horário: 8h e 15h

Quanto custa: gratuito

• 7/6 . TERÇA·FEIRA
Debate: Conferência dos Direitos
da Pessoa Idosa
Onde: Centro Empresarial
Horário: das 7h30 às 18h

Quanto custa: gratuito
I j

I

\

• 7/6 . TERÇA·FEIRA
Literatura: Baú de histórias permanente
Onde: Sesc
Horário: 9h15, 10h15, 14h e 15h

Quanto custa: gratuito

I,

( .

• 7/6 . TERÇA.FEIRA
Evento: Bolsa Família Saúde
Onde: Salão Paroquial da Igreja

Matriz São Sebastião
Horário: das 8h30 às 10h30, das 15h às 17h
e das 19h às 21h·

Quanto custa: gratuito

Onde: Restaurante daArweg
Horário: a partir das 20h
Quanto custa: R$ 55

Onde: London Pub
Horário: das 14h às 20h

Quanto custa: não informado

• 8/6 A 10/6- QUARTAA SEXTA·FEIRA
Teatro: Pixirica
Onde: Sesc
Horário: 20h

Quanto custa: não informado

• 10,11 E 12/6- SEXTA·FEIRA,
sÁBADo E DOMINGO

Comemoração: Dia dos Namorados
Onde: Kantan Lounge
Horário: a partir das 19h
Quanto custa: apenas o que consumir

• 12/6- DOMINGO
Exposição: Omaggio Alla Sicilia
Onde: Scar
Horário: a partir das 14h
Quanto custa: gratuito

• 9/6 . QUlNTA·FEIRA
Concerto: Quinteto de Cordas da Orquestra
Filarmônica Scar Jaraguá do Sul
Onde: Casa da Juventude, em
Massaranduba; Salão da Igreja da Paz,
em Schroeder
Horário: às 18h30 e às 20h

Quanto custa: gratuito

• 11/6- SÁBADo
Inauguração: LojaConceito
Onde: RuaWalterMarquardt, 1.133
Horário: das 8h às 17h

Quanto custa: acesso gratuito

• 12/6- DOMINGO
Concerto: Orquestra Filarmônica Scar
Iaraguá do Sul
Onde: Centro Cultural Scar
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito

• 9/6- QUINTA.FEIRA
Oficina: Harmonia Interativa - aroma

Onde: Praça do Expedicionário
Horário: das 9h às 11h

Quanto custa: gratuito

• 11/6 . sÁBADo
Concerto: Quinteto de Cordas daOrquestra
Filarmônica Scar Iaraguá do Sul
Onde: Igreja Nossa Senhora do Rosário, em
Jaraguá do Sul: Rua Ervino Hanemann, em
Guaramirim
Horário: 11h30 e às 14h

Quanto custa: gratuito

• 10/6 . SEXTA·FEIRA
Festa: Noite da Ilha

• 12/6 . DOMINGO
Escolha: GarotaAbdon Batista

I,

A edição de junho
.está cheia de charme

Blush! pode ser a chance que todas
esperavam para desvendar os se

gredos condicionados ao univer-.
so da mecânica automotíva, Está
tudo lá; rias páginas da revista. Nós
garantimos: depois de ler essema
nual básico, não sobrarão dúvidas
a respeito dos ruídos e problemas
que, costumeiramente, obrigam
os motoristas a parar e esperar por
um guincho ou socorro da oficina.

Folheando adiante, você, lei
tor e leitora, terá a chance de se

encantar pela bela Juliana Geisler.

Ela, com certeza, é muito Blush!
Além disso, ainda tem a tradicio
nal entrevista do mês. Em junho,
a intenção foi relacionar as prefe
rências e a influência das mulhe
res no mercado de carros. Ufa,
mas ainda tem mais: tem crônica
da editora Patrícia Moraes, tem
notinhas de beleza e consumo,
tem culinária de dar água na

boca, moda, De Perto com a top
Isabella Fiorentino .e tem tam

bém uma divertida enquete. Mu
lher no volante, perigo constante,
você concorda? Confira as re,sPP,s
tas se divirta Qe1íciel�e! \: {1' I � i

, "PII' , 'fluI 11, .. 1
, • I. lo

A Blush! é feita de
leitoras e para as leitoras.

Então, que tal participar
também da escolha

dos temas, mais tarde,
aparentes nas páginas

da revista e, ainda,
ganhar prêmios? Até o

dia 20 de junho, você
pode concorrer a vários
brindes oferecidos pelos
parceiros da publicação.
A lista tem uma escova

e um spa para os pés,
oferecido pela Illuminé,

kit de produtos de beleza,
da Lelic, massagem na

Cia do Corpo, bolsa da
Lua di Pano e lingerie
e caneta beijável, da
Boutique Sensual.

Para se candidatar aos

prêmios da promoção
especial dó Dia dos

Namorados, basta entrar
em contato pelo e-mail

blush@ocorreiodopovo.
com.br informando nome

I

completo e quais assuntos
gostaria de ver na revista.

O resultado do sorteio será

divulgado na edição de

julho. Quer saber mais?
Acesse o blogModa Blush,

hospedado no www.
ocorreiodopovo.com.br.

Revista aborda relação entre mulheres e volante, dá dicas de
mecânica básica e ainda traz moda, literatura e muito mais

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Qseu amanhecer já não con

ta apenas com o bom dia
dado pela edição diária do O
Correio do Povo. É que a revista'
Blush! de junho está chegando,
saída da gráfica diretamente

para as mãos de todos os assi
nantes do jornal e aos leitores
assíduos da publicação.

Dessa vez.. ela vem recheada
com histórias e informações a res

peito de uma paixão nacional que
desfila pelo país inteiro sobre qua
tro rodas. Pois é, o assunto do mo
mento é o carro, esse item quase

.

indispensável na vida da maioria
das pessoas. Como tal, o automó
vel participa da Blushl sob as mais
diversas maneiras, porém.sempre
levando em conta a relação das
mulheres com ele.

Contando as próprias vivên

cias' os medos e os preconceitos
sofridos quando o tema é o vo

lante, Thaísa Montecino Sacht e

j' Luciana Mara Soares são as perso

.
pagens da edição, Logo a seguir, la

',j

(
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TRANSFORMERS 3
OLA A

INCRÍVEIS EFEITOS
ESPECIAIS EM
UMA AVENTURA
ELETRIZANTE.

CINEMINHA
'ÁGIN�'7 '

HARRT POTTER
E AS RELÍQUIAS DA
MORTE: PARTE 2

SAGA DO BRUXO MAIS FAMOSO
DO PLANETA CHEGA AO FIM.

Cademo organizado eUllla letra bonita.
Unhas Iímpas e brinquedos guardados
depois das brincadeiras.Manter bons .

hábitos desde a infância é essencial.
EDUARDO MONTECINO

MÚSICA
PARA OS·

PEQUENOS
A MÚSICA É UM MUNDO CHEIO DE

EMoçÕES. EM CORUPÁ, PROJETO DA

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO
ENSINA CRIANÇAS A PARTIR DOS 3

ANOS A DESCOBRIR ESSE UNIVERSO.

PÁGINAs

HUMOR E SUPER DIC�S
�1"_:ftS pARA VOCE.

DEJUV'"

BLOG O COJUlEIO KIDS

AGORA O SEl1 JORNAL TAMBÉM NA INTERNET!

Aeess� IIlogs.oeorreiodopovo.eom.llrloep.ids
PIADAS. JOGOS. VÍDiOS. LANCAMBNTOS Di FlLMBS i NOTÍCIAS PABA VOCÊ Si DIVBJlTIR i APRBNDBR! ;
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DIVEBSÁO CÓM A I'AKíLu
Outra opção de passeio com o papai e amamãe é o

. espaço de lazer Família Feliz. Inaugurado recentemente
no bairro Amizade, em Guaramirím, o local é muito
bacanaporque tem várias opções de diversão.Você pode
curtir os dois parquinhos e ainda fazer um piquenique

ESPAÇO FAMíLIA FELIZ na choupana com a família toda. Há também quadras de
A PRAÇA FAMíL�A FELIZ É LOCALIZADA areia para bater uma bola com os amigos, academia ao
NA RUA ATHANASIO ROSA, BAIRRO 1'-

.. .

,AMIZADE, GUARAMIRIM. É ABERTA ,AO. I .'

ar rvre � uI? espaço para caminhada. Tudo ISSO em mela
.

, ,PÚBLICO EM QUALQUER HOIL\���iHn���'iH��nRf��i!��Hmtas que criam Hro.:����a enoantadon.,. �: .. �.

VAMOS CURTIR UM
PASSEIO LEGAL!

hega o fim de semana e
A •

voce quer aproveitar os
dias de folga para curtir a
família, certo? Mas nem

sempre vem à cabeça um lugar
legal para passear. O Correio
Kids selecionou alguns lugares
bacanas na região para alegrar o
fim de semana da garotada.
Para quem gosta do contato
com a natureza, o Parque
Malwee, em Jaraguá do Sul, é
uma boa pedida. O lugar conta
com um milhão e meio de
metros quadrados com uma

bela paisagem natural, 35 mil

árvores de espécies diversas,
naturais damata atlântica, um
lugarmaravilhoso para fazer um
piquenique em família, ou um
passeio com os amiguinhos da
escola. O parque tem também

lagos, quadra e campo de futebol
e pista de bicicross. A garotada

.

ainda pode se divertir no
labirinto de plantas, playground

. e conhecer um pouco da história
da Malwee e de Iaraguá, no
museuWolfgangWeege.
E vale a dica: deixar o lugar do
jeitinho que ele estava quando
você chegou. A natureza agradece!

PASSEIOS BACANAS

PARQUE MALWEE
O PARQUE ESTÁ ABERTO
TODOS OS DIAS DA

SEMANA, DAS 7H30 ÀS .7H.
. ENDEREÇO: RUA
WOLFGANG WEEGE,
JARAGUÁ DO SUL

ZOO ..KEIlODE
O ZOOLÓGICO É ABERTO
TODOS OS DIAS, DAS 8

ÀS ., HORAS. INGRESSO:
RS.4,00 ADULTO
RS 7,00 INFANTIL·

CRIANÇAS COM MENOS DE

4 ANOS NÃO PAGAM.

ENDEREÇO: RUA l

HERMANN WEEGE,
POMERODE

ligue para (47) 2106-1919
ou mande e-mail para
kids@ocorreiodopovo.com.br ,.,. ."

, Publicação mensal do jornal OCorreio do Povo.

Distribrn;90 gratuitamente em toda a rede de .

ensino fundamental de Iaraguá do Sul e região.
Diretor: Nelson Luiz Pereira

,REijasão eEdição: Càtolina Carradore e PatriciaMoraes .

Pr?gramaçãoVisual,:Márdo5chaliJiski • i

,i '!

E VIVA

Um lugarmuito bacana é o
Zoo Pomerode, o maior de
Santa Catarina. São mais de
1200 animais de 210 espécies,
entre aves, mamíferos e

répteis da fauna brasileira e

mundial. Dentre elas, muitas
em risco de extinção. Entre
os bichinhos, há um visitante
novo: uma lhama que nasceu
dia 20 de maio. O Zoológico
de Pomerode existe desde
1932 e os animais são
distribuídos em 33 milmetros

quadrados. No ano passado,
o zoológico conquistou um
terreno vizinho com 80mil
metros quadrados para dar
mais espaço aos "ilustres
moradores".Vale a pena
visitar os bichinhos e sempre
lembrar que não podemos
maltratar os animais! Eles
são nossos amigos!
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DCA
LBIUM LUGAR

NO MUNDO o MENINO DO DEDO VERDE
Uma das maiores paixões de Kethlyn Thallyta
Breis Alves, 13 anos, é, sem dúvida
nenhuma, a leitura. Um dos
seus livros preferidos é o
Menino do Dedo Verde,
do autor francês, Maurice
Druon. Aluna da 8a série do

colégio Almirante Tamandaré,
Kethyn resume a história: um
menino rico que tem como melhor amigo
o jardineiro. Um belo dia, o garoto descobre

que ao tocar nas plantas elas crescem e seu

dedo fica verde. "Aprendi a importância de

preservarmos a natureza, de cuidarmos do
meio ambiente", resume. Kethlyn também tirou
como lição o valor da verdadeira amizade.

HOLANDA
A Holanda é conhecida como o país dos moinhos de ,

vento, das tulipas, dos sapatinhos de madeira. Mas quem
tem a oportunidade de conhecer a Holanda, descobre

que ela é também o país das bicicletas. Para se ter urna ideia, na capital
Amsterdam, o estacionamento de bicicletas da Estação Central comporta oito
mil delas! Nas ruas, o trânsito está todo adaptado para o tráfego das bicicletas,
com ciclovias e até sinaleiras especiais. Pessoas de todas as idades são adeptas
desse meio de transporte, tanto homens quanto mulheres. Para o pedestre é
necessário atenção em dobro. Antes de atravessar a rua, é necessário cuidar dos
carros, dos ônibus, além das bicicletas. Quando um transeunte vai atravessar a
rua e não vê uma bicicleta, o ciclista toca urna espécie de sininho para alertar o
pedestre. Chega a ser engraçada a confusão de sons.

ONDE FICA
A Holanda - cuja denominação oficial
é a de Países Baixos, compreendendo a

Holanda do Norte e a Holanda do Sul - faz
fronteira com a Bélgica a Sul, aAlemanha
a Leste e o Mar do Norte, a Norte e

Oeste. Amsterdam é amaior cidade dos
Países Baixos. A cidade é conhecida por
seu porto histórico, seus museus de
fama internacional. A língua nacional
na Holanda é o neerlandês. No entanto,
quase todos os habitantes sabem falar

inglês. Além disto, muitos holandeses
dominam o alemão e o francês.

"APRENDI

QUE DEVEMOS
CUIDAR DA

KETHLYN
THALLYTA BREIS
ALVES, 13 ANOS

BSCOLAIClDS
www.eseolallids.eom."r
Imagina urn lugar só para você poder
aprender, brincar, desenhar, jogar, ler
histórias ... O site Escola Kids reúne tudo de
maneira educativa emuito divertida. História,
Ciências, Geografia, Português e Matemática
são as disciplinas abordadas. Há também
histórias do folclore brasileiro como O Saci

Pererê, O Neguinho do Pastoreio, Iara e tantas
outras. No Escola Kids você também encontra

. jogos divertidos, desenhos para colorir e outras
atividades legais e educativas.

l'���, �., PREFEITURA DEJARAIlUA DO SUL

TURISMO
A Holanda é um dos países mais importantes da Europa. A cada ano, .

recebe cerca de cinco milhões de turistas. Todos interessados pelos aspectos
da história e da cultura. Cada uma das grandes cidades tem seu caráter

próprio, sobretudo Amsterdam, famosa por seus esplêndidos canais, pontes
e fachadas. Incomparáveis são também as cidades de Haia e de Rotterdan.
Haia, com suas galerias cobertas, seus passeios e parques e a bela praia de
Schevningen. Rotterdan deve principalmente seu renome ao fato de ser
cidade portuária e pela Igreja dos Peregrinos, de 1641.

.

MINGAU DIGITAL
wIIJw.JIIln,audi,it"l.eo••lJr
Mingau Digital é urn portal direcionado
para crianças de 7 a 13 anos. É criado pára

;::!�.:�'!..._ ...""
.

;"'�;.=� divulgar ideias antigas e novas, incentivar

;,
...

:,.::- ,,\.�

--

a criatividade, trocar opiniões e fazer todo
===_:::�-. mundo pensar por simesmo. Ele também

�::I dispõe de links para pais e professores. No
Mingau Digital você pode criar suas próprias histórias, bater urn papo legal
com a Luluzinha Teen, aprendermúsicas folclóricas, participar do
Jornal do Mingau, entre outras atividades divertidas.

FLORES
.Ii< .•

Na Holanda, durante o ano

inteiro, a população tem o prazer
de ter flores em casa. Todos os
anos é realizada a "Kerstflora'
(Flora de Natal), uma exposição
que dura cinco dias, onde são

apresentadas flores e plantas
criadas em estufa. Milhões de

tulipas, narcisos e jacintos, numa
grande variedades de tipos,
cobrem a paisagem holandesa.

BLOG O CORREIO XIDS!
-

(IIlo,s.oeorreiodopovo.eom."r/oepllids)
JOGOS, VÍDEOS E MilITO MAISI ACESSE E DIVIRTA-SEI

CURlSOSIDADBS
• NAHOLANDAAINDA PERMANECE

.

EM FUNCIONAMENTO 1.000
MOINHOS ORIGINAIS;

. • EXISTEM MAIS DE 15 MIL KM DE CICLOVIAS .,

• ACOMIDAFAVORITA DOS
,HOLANDESES É ASAIADA
•A CAPITALAMSTERDÃ ESTÁ CONSTRUÍDA
EM SUATOTALIDADE SOBRE PILARES

• SOMENTE 5% DA POPU�ÇÃO
TRAB�NAAGRICULTU'AA jJ"

, r

. _ . �.�_,**",tn,'t_�

: ' 1"' -,.': 1i\f�Io!WJiIRII;Wp.iIIIflrrWli!;%'!i���tq.'lPJ1JIlii!.i!.t!!>'4.��I;!Il�'.ª'lll!J��}'l�'l........................' •••. _.. .·I�I%%_lI:
. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. ,..' Caprichoé .

.fundamental
Caderno impecável, quarto organizado e bons

hábitos de higiene. Você é sempre assim?

rganização e

bons hábitos são

omportamentos que
aprendemos desde

pequenos e vamos levar para
o resto davida. É importante
que essasmedidas ocorram
em casa e na sala de aula. Não
há nadamais legal do que ter
um capricho especial com o

caderno, sem rasura e colorido,
por exemplo.

Cuidar dos livros também
é importante. Eles são nossa
fonte de aprendizagem.
Nada de dobrar páginas,
riscar e deixar jogado. Livros
precisam ser encapados e

temos que usar sempre um
marcador de páginas ao invés

. de fazer dobras.
MarcosMárioWasch Júnior,

10 anos, leva a sério esses

cuidados, mas assume que de
vez em quando suamãe pega
no pé para que ele guarde
as roupas no roupeiro. "Sou
organizado, mas às vezes a
minhamãe briga porque deixo
roupa em .címa da cama",
conta, tímido. Aluno do 5° ano
do Colégio Marista São Luís,
o caderno.é um capricho só
e a letra sempre legível, mas
os brinquedos demoram um

pouco mais para voltar á caixa.
Larissa Spezia é colega de

classe de Marcos. Delicada e

vaidosa, ela gosta demanter
as unhas sempre feitinhas e

o cabelo sempre penteado,
enfeitado com uma linda
tiara. O caderno é ummimo:
cheio de adesivos e canetas

coloridas que destacam as

partes mais importantes. Ela
copia do quadro o coração
que a professora faz em cada

questão. Em casa, tem como

um dosmaiores companheiros
o baú de brinquedos, lugar
onde tira e coloca tudo que
serve para brincadeiras legais.
É dedicada e faz as tarefas sem
amamãemandar. "Eu ainda
coloco um perfume no guarda
roupa para dar cheirinho nas

roupas. Lavo asmãos sempre
que vou comer", ensina:

DI I HIGIENE
E CAPRICHO
lAVE BEMASMÃos

IAVARASMÃos DEVE
f\

FAZER PARTE DA NOSSA

ROTINA, ESPECIALMENTE:
ANTES DE COMER OU

.

MANUSEAR OSAIlMENTOS;
APÓS USAR O BANHEIRO;
APÓS LIMPAR O

NARIZ, TOSSIR OU RESPIRAR;
AO TOCAR EMANIMAIS;

" '"

\.� "

i:�

I
�:

.. _l_
�",fi$.r� ,.�--

MARCOS, LARlSSA, ANA LAURA E WCAS GOSTAM DE
DEIXAR OS CADERNOS ESCOLARES ORGANIZADOS

TUDODf SEU LUGAR
Deixar cada coisa em seu lugar é prioridade

paraAna Laura Buss de Souza, 10 anos,
estudante do 5a ano do colégio Marista São Luiz.
Em casa, amenina tem duas estantes cheias de

brinquedos e livros. Gosta de colocar as bonecas
em ordem. "Eu brinco, mas depois arrumo tudo
em seu lugar, como amãe pede". Ana também
leva para casa certos hábitos que aprende na

escola. I'A gente aprende que é preciso lavar as
frutas porque tem bichinho. Também gosto de
deixar o cabelo sempre arrumado", fala, com a

mão na cabeça, mostrando vaidade.
Lucas Ruda Fusinato, 10 anos, adora

figurinha. Coleciona várias, mas diz que todas
são devidamente guardadas para não perder. Os

carrinhos ficam na estante e só saem quando

ele vai brincar no parque de
areia. No término da brincadeira,

lava os brinquedos e se joga
no chuveiro. I'A gente aprende
com os pais e na escola a ser

organizado. Eu gosto de deixar
meus brinquedos sempre na

caixa, levo a roupa para amãe
lavar e escovo os dentes", conta.

ESTÍMULO
Para a coordenadora pedagógica do colégio

Marista São Luiz, Fabiana Heller, organização
e limpeza são requisitos que se aprendem em

casa e devem ser estimulados na escola. No
São Luiz, cada turma tem um líder de classe

que orienta a equipe. Cada sala tem lixo para
reciclagem, divididos desde o papel. "Desde
os dois anos, eles já aprendem a separar o
lixo reciclado. Outramedida é com a letra.
O professor escreve bonito no quadro e as

crianças levam como exemplo para o caderno",
afirma. Já nas aulas de Ciências, os alunos
aprendem sobre higiene e organização.

"Eles aprendem a organizar os brinquedos, a
guardar o uniforme e tantos outros detalhes

.

que vão fazer a diferença na fase
. adulta", destaca Fabiana.

"""

http://escolaaluisio.blogspot.com/As escolas da rede municipal Aluísio Carva- sobre as atividades desenvolvidas nas escolas.
lho de Oliveira, Franéisco Mees, José Paqualini e As pessoas interessadas podem acompa
Cejac desde o mês de março de 2011, possuem nhar e postar comentários sobre os assuntos di

blog, disponibilizando mais uma ferramenta de co- vulgados nas escolas. Seguem abaixo os endere

municação, que objetiva informar à comunidade ços para acessar os blogs:

� PREFEITURA MUN.ICIPAL DE CORUPÁ

a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO http://franclscomees.blogspotcomj

http://josepasqualini.blogspolcom/

(::Iik\ CORUPÁ

http://cejaccorupa.blogspot.com/
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MUNDODA
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MUSICA
Conhecer os

instrumentos musicais
é 'muito legal!Ainda
mais se você aprende
desde pequeno a

tocar e cantar! '

. ". ,

UVIfmusica e urna

atividade gostosa
e relaxante. Mexe
com as emoções,

estímulo e você pode entrar em
urn universo cheio de alegria.
Em Corupá, alunos da rede
estadual emunicipal despertam
o interessemusical desde cedo,
antes mesmo de aprender
a ler e escrever. É o projeto
Musicalização, da Fundação
Cultural do município, que vem,
fazendo sucesso entre a garotada.
Apartir dos 3 anos, a criança

já pode participar do projeto. A
professora Kamila Langhmmer
Arzabez explica que antes das
aulas os pequenos aprendem a

ler partituras, estudam as famílias
dos instrumentos, como funciona
urna orquestra e ainda aprendem
as músicas infantis folclóricas. De
maneira divertida, a criançada

_

conhece tambémos tipos de
som: grave e agudo, usando
caixas de fósforos, chocalhos,
pandeiros e outros objetos que
façam barulho.

Os pequenos aprendem,
também urn pouco sobre a vida
demúsicos que fizeram história
nomundo da arte. Esse ano, a

professora Kamila fala do maestro
e compositorVílla Lobos.
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ALUNOS DO PROJETOÁP�EMMÚSICA DESDE PEQUENO, ATRAVÉS
DOS ENSINAMENTOS DA PROFESSORA KAMILA ARZABEZ

C'ONBEÇAA
FAMÍLIA DOS
INSTRUMENTOS PERCUSSÃO

CORDAS
• vOCÊ GOSTA DE
INSTRUMENTOS DE
CORDAS? QUE TAL
UMA GUITARRA OU
UM VIOLÃO? TODOS OS
INSTRUMENTOS DESSA
FAMíLIA POSSUEM CORDA.
ELAS PRODUZEM SOM

QUANDO FRICCIONADAS
POR UM ARCO (VIOLINO
E VIOLONCELO), QUANDO
PINÇADAS COM OS
DEDOS OU UMA PALHETA

(GUITARRA E VIOLÃO) E
QUANDO MARTELADAS

(pIANO).

DfBfRUMENI'CJS:
GUITARRA, BAIXO,
VIOLÃO, VIOLENCELO,
PIAN(), CRACO,
HARPA, BANJO.

• OS INSTRUMENTOS DE
PERCUSSÃO SÃO FÁCEIS
E DIVERTIDOS DE TOCAR.
BASTA BALANÇAR OU
BATER AS MÃos OU

BAQUETAS. VOCÊ SE
LEMBRA DE ALGUM
INSTRUMENTO DESTA
FAMÍLIA? PENSOU EM

TAMBOR,TRLlNGULOS
OU CHOCALHO: ACERTOU!
O PRATO TAMBÉM FAZ
PARTE DESTA FAMíLIA.

METAIS
• os ISNTRUMENTOS DESTA
FAMíLIA SÃO FEITOS DE
METAL. ANTIGAMENTE,
ERAM FEITOS DE COBRE.
HOJE SÃO FEITOS DE
LATÃO (UMA LIGA
DE COBRE E ZINCO) E
PODEM SER PRATEADOS
OU DOURADOS. ESSES
INSTRUMENTOS EMITEM
SONS ALEGRES E
VIBRANTES E POR ISSO
SÃO INDISPENSÁVEIS EM
BANDAS DE CARNAVAL

DiSI'IlUMENl'OS:

PANDEIRO, TAMBOR,
TRIÂNGULO, XILOFONE,
BATERIA, PRATOS,
CHOCALHO, TíMPANO.

INS'I'B.UMENTOS:
TROMPETE, TROMBONE,
TUBA, CORNETA.

IlABDBA
• VOCÊ JÁ OUVIU PASSARINHOS CANTANDO? OS
INSTRUMENTOS DA FAMíLIA DE MADEIRA PRODUZEM
SONS SUAVES, IGUAL AO PASSARINHO. PARA TOCAR
OS INSTRUMENTOS, BASTA SOPRAR NO BOCAL, DA
MESMA FORMA QUE OS INSTRUMENTOS DA FAMíLIA

,

DOS METAIS. A MAIORIA DOS INSTRUMENTOS DESSA
FAMíLIA É FEITA DE MADEIRA. ENTRETANTO, ALGUNS,
COMO FLAUTA TRANSVERSA, POR EXEMPLO, SÃO
FEITOS DE METAL. ISSO PORQUE COM O PASSAR DO
TEMPO, A MADEIRA FOI SUBSTITUII)A POR OUTRO�
MATERAlS MAIS MODERNOS.

.

....DIIIII'I'CJS: FLAUTA DOCE, FLAUTA
TRANSVERSA, CLARINETA, OBOÉ, FAGOTE.

MÚSICA PARA. A
VIDA TODA

O pequeno Guilherme
Antônio Xavier, 6 anos, já
sabe-o que quer ser quando
crescer: cantor e veterinário.
Aluno da la série da escola

municipalAluísio Carvalho
de Oliveira, ele participa do
projeto Musicalização desde o
início deste ano. Já aprendeu a
tocar flauta" tambor, mas sua
paixão mesmo fica por conta do
violão elétrico. "Também gosto
daquele instrumento que tem
som de navio (clarinete) ", conta.

Já João Henrique Fossile,
6 anos, estudante da escola

municipal Francisco Mess,
participa do projeto desde os
4 anos. Tem intimidade com
os instrumentos e já sabe
tocar teclado e flauta. Mas ele
manda bemmesmo na bateria.
Assim como o colega, quer ser
músico e veterinário. "Eu quero
ser igual o Luan Santana", diz
João, no meio de urna gostosa
gargalhada.

Diego Felipe Romão tem
7 anos e descobriu o gosto
pelamúsica através das aulas
da professora Kamila. Adora
os sons dos instrumentos de

percussão. Com seu pequeno
tambor já tira urn som com a

música infantil "Loja do Mestre
André", urna de suas preferidas.

2,6 DEJUtHo
Feliz Dia da Vovó"

Uma homenagemMarisot

m
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Em uma trama ao estilo Indiana
Iones, o jogador assume o comando
do aventureiro Lemeza Kosugi e
explora as ruínas de uma antiga
civilização, La-Mulana, para encontrar
um tesouro, seguindo os passos do
seu pai, desaparecido em busca do
mesmo tesouro. O arsenal do herói
é composto por um chicote e uma

variedade de outras armas e itens que
devem ser encontrados ao longo da

aventura, úteis para a resolução de

quebra-cabeças e para acessar novos
caminhos. O jogo oferece uma grande
quantidade de áreas para explorar
e é possível ir em qualquer direção
que se desejar.Como todo bom jogo
de exploração 2D, há várias áreas
escondidas, outras que devem ser

desbloqueadas e labirintos enormes,
cheios de armadilhas, inimigos e

becos sem saída. (NintendoWii)
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CAVAI,BIBOS DO ZODíACO
Fãs dos Cavaleiros do

Zodíaco, preparem-se
para uma nova incursão
às lendárias 12 Casas
do Zodíaco. Saint Seiya
Senki, nova aventura
dos defensores de Atena,
sai ainda este ano,
exclusivamente para
Playstation 3. Saint Seiya
Senki (que traduzido
livremente seria algo como
"Crônicas de Saint Seiya")
comemora os 25 anos de

lançamento do mangá dos
heróis, e pega uma carona
no arco que compreende
a primeira temporada do
anime, na qual os famosos '

Cavaleiros de bronze - Seiya

de Pégaso, Shiryu de Dragão,
Hyoga de Cisne, Shun de
Andrômeda e Ikki de Fênix -

devem encarar os poderosos
Cavaleiros de ouro em uma

batalha de vida oumorte

pelas 12 Casas do Zodíaco.
Porém, não pense que este

será mais um game de luta
3D - nos moldes de Saint

Seiya Chapter Sanctuary,
de Playstation 2. O game
estámais para Dinasty
Warriors, com batalhas
frenéticas envolvendo vários
adversários ao mesmo
tempo, sem deixar o bom e

velho combate estilo anime
de lado, com direito a magias
e golpes especiais clássicos.

o Barra do RioMolha contará com uma

nova estrutura com mais de 1.100 m2,
para at ndlm nto de cerca d 220 crianças
m p nodo Int grai,

I u racão 28/07 a 16h
,

,
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Relâmpago McQueen retorna à Radiator

Springs depois de vencer seu quarto título
da Copa Pistão. Só alegria para Mate, seu
melhor amigo, que já tem uma agenda
completa do que os dois podem fazer .

durante as férias. Mas quando um carro

italiano, Francesco Bernoulli, começa a

dizer em rede mundial que é mais rápido
que McQueen, todos decidem deixar o
descanso de lado e enfrentar oWorld
Grand Prix. O circuito de corridas ao

Os Autobots, liderados por
Optimus Prime, participam
de missões secretas ao lado
dos humanos, onde tentam
exterminar os Decepticons
existentes no planeta. Um
dia Optimus descobre que
os humanos lhe esconderam

algo ocorrido no lado oculto
da Lua. Trata-se da queda

I de uma espaçonave vinda
�__iiiiiii_�i.iii-�=--�� de Cyberton, comandada

por Sentinel Prime, que
desencadeou a corrida

espacial entre Estados Unidos
e União Soviética na década
de 60. Os Autobots resolvem
ir à Lua para resgatar o antigo
líder, além das cápsulas
que ainda estão no local.

Paralelamente, SamWitwicky
vive com sua nova namorada,
Carly (Rosie Huntington
Whiteley), e está à procura
de emprego. Ele sente-se

-redor do mundo vai colocar os melhores
veículos para correr em diversos terrenos,

provando quem é mesmo o mais rápido.
O campeonato foi idealizado por Sir
Miles Eixodarroda, um milionário do

petróleo que descobre uma nova fonte de

biocombustível, que abastece os tanques
de todos os competidores.Mas surpresas
hilárias e um caso de espionagem
internacional se intrometem no

percurso da dupla.

RMER 3

diminuído, já que salvou o

planeta duas vezes e ganhou
umamedalha do presidente
Barack Obama, mas nada
disto parece ajudá-lo a se

estabelecer no mercado de
trabalho. Para piorar, Carly
ganha bem e é assediada

pelo chefe, o bilionário'
Dylan Gould. pouco
depois de enfim conseguir
emprego, Sam recebe uma

mensagem de Ierry, que
trabalha no mesmo lugar.
Ierry trabalhou na NASA
durante a corrida espacial e
agora é chantageado pelos
Decepticons, que o matam.

O fato faz com que Sam

procure mais uma vez os

Autobots, mas apesar de
seus feitos do passado, ele
encontra resistência da
nova comandante, Marissa
Faireborn.

NA SEGUNDA PARTE DO FINAL ÉPICO DA

sÉRIE, A BATALHA ENTRE O BEM E O MAL

NO MUNDO DA MAGIA SE TORNA UMA

GUERRA ENTRE CENTENAS DE BRUXOS. OS

RISCOS NUNCA ESTIVERAM TÃO ALTOS E

NENHUM LUGAR É SEGURO O SUFICIENTE.

ASSIM, HARRY POTTER PRECISA SE

APRESENTAR PARA F,uER O SEU ÚLTIMO
SACRIFÍCIO, ENQUANTo O CONFRONTO

,FINAL COM LORDE VOLDEMORT SE
,

APROXIMA. TUDO ACABA AQUI. "' _ ",

TEZ

, ... , ,

s a do Rio a uz contarão com
uma es rotura ainda mais completa de
...,�rlft�, c ma"5 três sa as de aula,

e di e "ão e secretaria"

a ão 16/07 s 10h
,

JRRRCiUII DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO

... \ .

, I
, ,
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Educação é ·prioridade
nesta Administração

Governo de Massaranduba fazendo mais por você!!

o BOM ALUNO
Anúncio de "precisa-se"

colocado em jornal por um
menino de dez anos:

Siga o caminho do quadro 2 no
quadro 1 e descubra o nome dado ao

reaproveitamento dos materiais:

,

H' R I' C E
__
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,
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"Desejo entrar em contato
com homens que tenham

terminado o curso primário
em 1960 e que tenham

conhecido meu pai naquela
época. Objetivo: verificar se

ele era tão bom
aluno como diz."

Que horas são? Marque os

ponteiros com a hora certa
em cada relógio!
Boa diversão!

1)
"

,

�
. _ .. . _ __ .. _ _,

11 12 1
10i 2

9 3

8 4
7 ·6 5

....
II I

2

Encontre no diagrama as palavras
em destaque no quadro abaixo:

H r 8 , o 5 o " J ç M
,

E A Z U L X R H R ,N Â

A U ,F ,H R W G K, E F M
. _ _ ..

, M U X N C Â G T C N
.. ....

c X , R o J' ·E N P Á I,A 5
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Á
, ,
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,
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M E T A L Z O' e u , T H'
,
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2)
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. _

..
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PI.
..

,
__

1211 1
10 ,2

,

9 3

8 4-
7 6 5

� ....
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Agora é hora
do almoço,

'são 12h2smin!

Hora de fazer
a lição de casa!
São lsh30min(j)JOGUE O UNO NO UXOI

LÁSTlcos O,MM seR JOGADOS NO UXOVERMaJiO.

3)
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• h ._
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11 12 1
10 2

9 3

8 4 ..

7 6 5
.. .. .. .. .....
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o VAIAI ',DO DINHEIRO
Para ensinar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir

algumas de suas compras inúteis, a mãe o fez escrever uma

relação detalhada de como gastava a mesada. 'Um dia em que
escrevia com muito esforço as suas contas, ele disse:

- Sabe mamãe? Desde que comecei a anotar tudo o que gasto,
sempre penso bem antes de comprar alguma coisa.

A mãe ficou toda contente pelo êxito do seu método, e ele completou:
• Eu nunca compro nada que seja difícU de escrever!

, Agora, já é hora
de dormir, são

21h. Já está tarde!

CR ZADINHA
Mate as charadas sobre os

esportes e complete a cruzadinha
com as respostas. Boa diversão!

1. o nome popular do tênis de mesa é
_

2. Esporte que usa canoa.

3. Esporte praticado sobre um cavalo.
_

4. Esporte coletivo p.raticado dentro de uma piscina cujo objetivo é o gol.
5. Esporte individual praticado com uma espada chamada florete .

1

4

2

-

-

5
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Ligue os pontinhos para
descobrir um alimento muito saudável.
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CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ
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I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% 20.ABRIL.2011

D TR 0,096% 6.JUNHO.20 11

I CUB 1.103,46 JUNHO.2011

C BOVESPA .-1.98% 6.JUNHO.20 11

A POUPANÇA 0,6107 6.JUNHO.2011

n CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5810 1,5830 -0,44%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.5000 1.6400 ,1/111'0%

E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900 1,7300 4/11'0%
S EURO (EMR$) 2,3066 2,3099 0,09%

Ikarsten@netuno.com.brLourival Karsten

EDUARDO MONTECINO

Para reduzir a poluição
A Piatlavei, em Iaraguâ do Sul, também entrou no clima do

.11DiaNacional doMeioAmbiente, que aconteceu no domingo.
Ontem, a concessionária estava distribuindo cerca de200mudas
de árvores nativas cedidas pelaFujama (Fundação Iaraguaense do
MeioAmbiente) em um dos espaços da loja.Além da distribuição, que
erafeita para os clientes e também interessou amuitas pessoas que
passaram pelo localespecialmentepor causa das plantas, o espaço
abrigava ainda uma exposição com quase 40fotos dos trabalhos da
Fujama, informações sobre aflora doNorte Catarinense e também

sobre áreas que sofrem risco de deslizamento. A distribuição é uma

maneira de apoiar uma prática que, além de embelezar a cidade,
também ajuda a limpar o ar da poluição.

Empresa
cidadã

Dia dos namorados
Pesquisa da CNDJ (Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas) aponta para um gasto médio de R$ 120 por parte
dos clientes. Este número pode ser comparado com o do ano

passado, quando a pesquisa apontou intenção de gasto médio
de R$ 100. Ao longo dos últimos anos, 30 milhões de brasileiros

compraram presentes para esta ocasião.

Empresas catarinenses
com projetos nas áreas de
preservação ambiental,
participação comunitária e

desenvolvimento cultural

podem inscrever, até
amanhã, dia 8 de junho, um
oumais cases de sucesso

para concorrer ao Empresa
CidadãADVB/SC. O prêmio
que já está em sua 13a

edi9ão tem como objetivo
homenagear as empresas
catarinenses que fazem da

responsabilidade social
.

o seu melhor exemplo,
.

produto e resultado.

Atrativos turísticos
A equipe de Jaraguá do Sul entregou cerca de LI00
kíts 'compostos de DVD ematerial impresso sobre os
atrativos domunicípio durante a 17a edição da BNT .

Mercosul- Bolsa de Neg6cios Turísticos, que aconteceu
no ültímo final de semana, no Beto CarreroWorld, no
balneário de Penha/Se.

Cartão de crédito
Já estão em vigor as novas regras do Banco Central para os cartões

de crédito e entre elas a demaior impacto é a exigência do
pagamento mínimo de 15% da fatura mensal que, passará para
20% no dia Iode dezembro deste ano. Também serão definidos os

custos que poderão ser cobrados dos usuários. São medidas que
tornam um pouco mais difícil a difusão deste meio de pagamento
que é tão comum em países desenvolvidosmas que no Brasil está ..

sujeito a taxas de juros de mais de 10% ao mês e que por isto só pode
ser utilizado em casos extremos. Um sistema saudável de cartão de

. crédito émuito interessante pois praticamente elimina os problemas
de inadimplência do comércio. Infelizmente, estamos longe disto.

JJlOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04559
.

1 ° 34.846 600.000,00
2° 27.962 12.000,00
3°· 10.658 9.000,00
4° 70.004 7.410,00
5° 71.032 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2614

04 - 21 - 29 - 30 - 80

World Clean
"odutos de limpeza e Segurança

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 640

01 - 03 - 04 - 05 - 09

11 - 13 - 14 - 16 - 18

19 - 20 - 21 - 22 - 23

• Sacos oxibiodegraveis
G Produtos para mármore e gl'anito
• Tapetes Personalizados
Higienizaçao Cozinhas Industrlals

MEGASENA
SORTEIO N° 1289

01 - 03 - 08 - 13 - 27 - 52

(47) 3273-7542
Rua Bernardo Dornbuscb, 1690 - Baependi

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1146

04 - 13 - 20 - 27 - 33

37 - 39 - 40 - 42 - 51

57 - 64 - 66 - 73 - 75

80 - 85 - 90 - 96 - 99

Cerveja
Esta em avançado estágio o processo de venda da Schincariol e pelo
menos quatro empresa internacionais - a holandesaHeineken, a
sul-africana SAB/Miller, a inglesa Diageo e a japonesa Kirin estão

na disputa. Ao que tudo indica, teremos uma variedade maior de
cervejas disponíveis no mercado brasileiro.

Raumak na Fispal Tecnologia
Pela 19a vez aRaumak estará presente na 27a edição da feira Fispal
Tecnologia. Esta feira é um dos maiores eventos no ramo de indústria
de alimentos e bebidas naAmérica Latina. Com intuito de se tornar

mais forte no setor de encaixotamento automático, a Raumak estará

lançando na Fispal20 11 a nova encaixotadora (Boxer Line) para linha
de biscoitos.A feira acontece de 07 a 10 de junho de 2011 em São Paulo.

Raízen
A joint venture entre Cosan e Shell anunciou sua meta de chegar
à capacidade de moagem de 100 milhões de toneladas de cana

em 2015 e para isto espera investir R$ 1 bilhão ao ano. Há poucos
anos a euforia era em torno do etanol, mas agora também o

açúcar está com ótimas perspectivas.

Etanol
Levantamento daANP (Agência Nacional do Petróleo) mostra uma
redução de 16% nos preços do etanol, motivado pela entrada da nova
safra e também queda de 4% nos preços da gasolina que tinham subido

por causa da opção obrigatória do cliente. A ganância continua grande.

RECICLAGEM
A nova legislação em relação aos resíduos sólidos ainda está

longe de ser implantada e ainda faltammuitos critérios em

relação à sua aplicação. Nos Estados Unidos existe uma
prática diferente, pois quando se adquire em produto em
frasco plástico ou lata de alumínio, é cobrado um valor
relativo à embalagem. Nestes estabelecimentos existem
máquinas corno a da foto em que as embalagens alimentadas
são automaticamente analisadas e geram um crédito igual ao
originalmente pago que é impresso em um tíquete que pode
ser utilizado para pagar parte da próxima compra.

Biovita na Expogestão·
A Expogestão 2011, que inicia hoje e�n Ioinville se,ní
C02 neutro, isto é, contará COIn compensações para as

emissões de gás de efeito estufa produzidos pelo evento.
A empresa responsável por este trabalho será a Bíovita de·
Jaraguá do Sul. Ação muito importante neste momento

de conscientização em relação à sustentabilídade.
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NaExp.AntônioRitta,uma cancela foiquebradaemotociclistas searriscam

FERROVIA

OCJ?ml' iiI/iS IllJllII

Alguns
trechos com
problemas
• Rua Ernani Volpi'

. Coutinho (próximo
ao Cefet) - uma das

I
cancelas não abaixa

• Cruzamento das ruas

•

I José Leier·· e Bernardo
Grubba (perto do

'" Angeloni novo) - urna

das cancelas não

, abaixa
iH

• Expedicionário
Combatente Antônio
Ritta (Centro) - a

. cancela foi destruída
de um lado e há fios de

eletrlcídade expostos

Manutenção é responsabilidade daPrefeitura

Situação das
cancelas traz

A assessoria de imprensa da
ALL (América Latina Logística),
concessionária do transporte
ferroviário, afirma que a manu

tenção da sinalização das passa
gens de trem são responsabili
dade da Prefeitura. Isso porque,
segundo a empresa, a via férrea
em Iaraguá foi implantada an

tes da maioria das ruas da ci

dade, que foram abertas pelo
governo municipal. Conforme a

concessionária, essa situação se

repete ,nos municípios de Gua
ramirim e Corupá.

Segundo a assessoria de im

prensa da ALL, a legislação não

considera a cancela um item

obrigatório na sinalização. Por
serem mais vulneráveis a ação

•

Insegurança
Mecanismos existem em 11 passagens
de nível da cidade, mas em pelo menos
três pontos há algum tipo de problema
JARAGuÁ DO SUL

..................................................................................

�

tou que, em três pontos, as cancelas
estão danificadas (confira o quadro
acima). A executiva de contas Kátia
Theilacker conta que já foi surpre
endida pelo trem várias vezes na

Domingos Sanson, bairro Baepen
di, quando ia para o trabalho, um
cruzamento onde não há cancelas
e a sinalização é feita somente por
placas. 'Acho que todo mundo que
anda pelo Centro já foi pego de sur
presa, de dar de cara com o trem

que só apitou quando já estava bem
perto", afirmou.

A orientadora educacional llair

Dagnar Tomazelli afirma que já
passou por experiência parecida,
em cruzamentos onde as cancelas

apresentam defeito. Ela afirma que
a manutenção correta da sinaliza

ção férreapoderiaevitar esse tipo de
problema. I� cancela dáum alerta a
mais para o motorista. Mas andan
do pela cidade vemos que muitas
delas estão quebradas", criticou,
comentando também já ter visto

alguns motoristas "furarem" o blo

queio, correndo o risco de colidirem
com o trem.
,. ,. I... .. .. t : 1 t 'JJ.

NaBemardoGrubba,umadascancelasnãoabaixaquandoo Iremchega

PEDRO LEAL

/\ sirene toca, o trem se aproxi
I\ma. Na faixa esquerda, a can
cela desce, e o trânsito para. Mas,
do outro lado, o equipamento
não faz qualquer movimento e

'

os veículos continuam passan
do até ouvir o apito da locomo

tiva. Cenas como essa, embora

perigosas, já viraram rotina em

alguns trechos domunicípio cor

tados pela centenária via férrea.
Segundo a Prefeitura, existem

30 passagens de nível na cidade,
mas apenas 11 possuem cancelas

para fechar a passagem de veículos

quando o trem passa. Os demais lo
cais contam somente com sinaliza

ção de alertasonoro evisual, Porém,
nos lugares em que há cancelas, é
possível constatar problemas dos
mais variados - indo desde vanda
lismo à falta demanutenção.

Durante a semana, a reporta
gem do O Correio do Povo passou
por dez passagens de nível na área

central de Jaraguá do Sul e consta-
-, I) H I t" I t ... s , I f I I � I ".

• .: � j I J l. j
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I f r
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de vândalos e estarem sujeitas
a problemas técnicos, a em

presa informa que "favorece o

uso de sinalização passiva, com
placas e redutores de velocida
de" e que está"à disposição dos

municípios para informações
e para auxiliar na instalação e

manutenção das placas de aler
ta e demais equipamentos".

Já a Prefeitura informa que a

manutenção dos equipamentos
é feita de forma terceirizada,
pela empresa JMS Sinalização
de Trânsito, de Joinville. De

acordo com o diretor de Trân

sito, José Antônio Schmitt, o

governo já solicitou à contra

tada a reposição de peças para
as cancelas quebradas e que

s , . ... J
�

:..
,. : .: -.'.. ...� • � .'

essa política é adotada sem

pre que novos problemas são

identificados. "Só que os repa
ros dependem da entrega e, às

vezes, a vinda das peças atrasa",
afirmou.

Segundo o diretor da JMS,
Jair Eugenio de Souza, o atra

so ocorre'devido à falta de pe
ças sobressalentes no estoque.
Souza destacou que a empresa
atende toda a região Norte do
Estado e que as cancelas são

danificadas com frequência.
De acordo com ele, as partes
danificadas precisam ser re

quisitadas ao fabricante e al

gumas vêm de fora do país, o

que acaba ocasionando atrasos

na reposição.
MARCELE GOUCHE

,"

.-"
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Mapeamento das áreas
críticas está na Justiça
Prefeituras estão
recorrendo da

determinação que
exige diagnostico
dos cruzamentos

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Em junho do ano passado, o

Ministério Público Federal
- atendendo um pedido do pro
curador daRepública em Iaragua
do Sul, Cláudio Valentim Cristani
- exigiu da ALL (América Latina

Logística) e das Prefeituras de

Corupá, Guaramirim e Jaraguá
do Sul um diagnóstico de segu
rança das passagens de nível da

região. A moção foi baseada em

um inquérito civil instaurado em

julho de 2009, apontando a má

sinalização da linha férrea nessas
cidades e o risco de acidentes.

Segundo a ação, a sinalização
existente na ferrovia que corta as

cidades seria insuficiente para
garantir a segurança dos moto

ristas e a situação da manuten

ção dos sinais luminosos e das
cancelas nos cruzamentos do
trem seria responsável por boa
parte dos acidentes.

As cidades tinham prazo de
60 dias para realizar o mapea
mento dos pontos mais críticos,
mas recorreram da determina

ção. No ano passado, os muni

cípios solicitaram que o levanta
mento fosse realizado pelaANTT
(Agência Nacional de Transpor
tes Terrestres). Apesquisa foi fei
ta pelo órgão em outubro do ano

passado e foi deferida na Justiça
após julgamento dos recursos

impetrados pelas Prefeituras.
Outra exigência da ação era a

realização de uma análise de nível
de ruído, que até agoranão foi feita
na região. Os procuradores alegam
que esta avaliação é de responsabi
lidade do lhama (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis). Confira (aci
ma) o que dizem as Prefeituras e a

concessionária do transporte fer
roviário sobre aAção Civil Pública:

Corupá "' Jaraguá do Sul
O assessor de comunicação da
Prefeitura,AltamirRicardo, afirma
que omunicípio entrou com recurso

alegando que a responsabilidade
do levantamento técnico era da

Retirada dos trilhos doCentro é projeto antigo,masDnitainda não sabe infonnarquando obras irão iniciar

.ALL
.

Segundo a assessoria de
cpmunicação daAmérica
Latina Logística, a empresa
prestou auxílio no diagnóstico
de segurança dos cruzamentos
ferroviários com os dados i

operacionais da empresa - de
ocorrências e acidentes com
os trens, e do funcionamento

:rr � ',- ',�'. I r
,

das linhas férreas. Mas alega '

que a responsabilidade pelo
levantamento pontos críticos
"édaANTT

,

Guaramirim
Segundo o procurador geral

'I Nagner ZambLija, a inspeção
.

daANTT em outubro teria
constatado boas condições de
sinalização passiva (redutores
,áe velocidade e placas) na
cidade, dentro das exigências
legais. Amesma inspeção teria
atribuído;a causa dos acidentes

,

'à imprudêhtia dos fuotorist�s. "

O processo segue exigindo
uma análise do nível de ruído

, Bausado 2elos trens,

De acordo com o assessor

jurídico da Prefeitura,
Fernando Lunelli, o'
diagnóstico daANTT
teria constatado que o

I

'i0.
�!I' município possui poucas

"

concessionáriaALL. O recurso foi
áreas com risco de indeferido emmarço deste ano.

acidentes e que a segurança Conforme o assessor, o diagnóstico
está adequada.A agência ,.

do setor realizado pelaANTI'
apontou a necessitlade de "'teria. considerado adequada a
um reforço na sinalização segurança dos trechos, e agora
passiva, o que segundo ele Prefeitura aguarda decisão sobre a
está sendo realizado. ' fluáljse d� nível de ruído.

Sem previsão para retirada dos trilhos da áreas urbanas
Em revisão desde 2007, o

projeto do contorno ferroviário
de Iaraguá do Sul continua sem

previsão para a abertura da lici

tação. Segundo a assessora de

comunicação do Dnit (Departa-:
menta Nacional de Infraestru
tura de Transportes) Ferroviário
em Brasília, Regina Ribeiro, o de
partamento ainda está verifican
do se há a necessidade de atuali

zação ourevisão do projetá.
A retirada dos trilhos das

áreas urbanas de Jaraguá do Sul
e Guaramirim é um projeto an-

tigo. O projeto foi iniciado pela
Prefeitura de Jaraguá do Sul em

2000, e foi embargado pelo TCU
(Tribunal de Contas da União)
em 2003, após denúncias de

irregularidades na licitação.
Foi então determinado que a

responsabilidade pelo projeto
passasse para o Dnit. .

-
.

Em visita a Jaraguá do Sul
em setembro de 2008, o então
diretor do Dnit Ferroviário, Rô
mula Ferreira Neto, previu que
o edital seria aberto ainda em

outubro daquele, e que a reti-

rada dos trilhos do centro de

Jaraguá aconteceria a partir do
segundo semestre de 2009, o

que não aconteceu. O edital foi
aberto apenas em julho do ano

passado e suspenso em setem

bro, pois o texto previa apenas
a participação de empresas, e

não de consórcios.
O contorno teria 23 quilôme

tros de extensão e o custo pode
chegar a R$ 100 milhões. Diferen
te do que acontece no município,
em Joinville e São Francisco do

Sul, as obras do contorno inicia-

ram ainda em 2008.

VLT

Em Iaraguá do Sul e Guara

mirim, estuda-se o uso da malha
ferroviária dos municípios para
a implementação de um siste
ma de transporte público por
meio deVLT (Veículo Leve sobre

Trilhos), entre Nereu Ramos, em

Iaragua, e o bairro Caixa D'água,
em Guaramirim, usando 23 qui
lômetros de trilhos.
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MEIO EMPRESARIAL

Está dada a largada
para a Expo 2012
Organizadores prometem melhor

edição do evento, que deve estar

preparado até junho do ano que vem

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Foi apresentada oficialmen
te ontem, na plenária da Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), a 12a

edição da Expo, maior feira de

negócios do Vale do Itapocu,
que acontecerá entre os dias 13

e 17 de junho de 2012, na Are

na Jaraguá. Abrangendo os se

tores de indústria, comércio e

serviço, o evento tem o objetivo
de ser referência para a classe

empresarial e fortalecer o em

preendedorismo na região. Ao
todo, serão 3.247 metros qua
drados, com 105 estantes in

ternos e seis estandes externos.
Até o momento, 52% de todo o

espaço da feira já foi vendido a

preços que variam de R$ 209,00

a R$ 238,00 o metros quadra
do. O evento é organizado pela
Apevi (Associação das Peque
nas 'e Micro-Empresas do Vale
do Itapocu).

A expectativa dos organiza
dores é um aumento de 20% no

volume de negócios, que foi de

R$ 10 milhões na última edição,
em 2010. De acordo com a coor

denadora, Irleia ReiterMarotte, o
objetivo é atrair um público mais

qualificado, que "vá para fazer

negócios". O número de exposi
tores deve ficar próximo. do que
foi na última edição, quando 79

empresários participaram do'
evento. "A quantidade de em

presas varia de acordo com o

tamanho do estande", explica a

coordenadora. Segundo ela, a

Expo vem evoluindo nas últimas

edições e já está atraindo exposi-

tores de outras regiões do estado
e do Rio Grande do Sul.

Algumas novidades estão

previstas, como a instalação de
uma lona na entrada da Arena

Iaraguá, pois ano passado a chu
va e frio atrapalharam os visi
tantes. Também estão previstos
workshops e palestras para os

expositores. Para os adeptos da

compra coletiva, a boa notícia é

que a organização está estudan
do a possibilidade de implantar
o sistema na Expo. Há novidade
também na comunicação, com a

contratação de uma empresa de

Joinville.

MARCELE GOUCHE

dentro de tudo
Fique por

no região
que acontece

. dopovO@ocorre\O

IrleiaMarotte diz que objetivo é atrair
público interessado em fazer negócios

ArfOiád�
JaVe\.
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FUT�BOL FEMININO

pya empata dentro decasa
Equipe fica no

IxI com Müller

e, agora, resta

aguardar as
adversárias

para decisão do
Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

OpenÚltimo jogo do "time de
meninas" de Jaraguá do Sul

pelo returno do Estadual do

mingo no estádio do João Pes
soa foi morno. O Olympya só

conseguiu empatar em lxl com
o Müller, que saiu na frente aos

25 minutos, com Patrícia. Ainda
na primeira etapa, a jaraguaen
se Marina empatou, aos 35.

Segundo o técnico Luiz Polen

ta, a partida poderia ter sido me

lhor, apesar de o time ter jogado

desfalcado. Sem contar com Sa

mantha e Leila, ele escalou Rubia
e Bruna. "O desempenho da equi
pe deixou a desejar. Por termos

conquistado o turno e garantido
a vaga na final, as meninas relaxa
ram um pouco", admitiu Polenta.

Agora, o Olympya só tem

mais um jogo pela frente pelo
returno do Campeonato Cata
rinense de Futebol Feminino, já
que folga na quinta e última ro

dada. O próximo confronto será

contra o Avaí, no jogo que acon
tece no domingo, 12, às l5h, em
Florianópolis.

Já o adversário do Olympya
na decisão ainda não está defi
nido: Kindermann e Müller es
tão na disputa para conquistar
o returno. A equipe de Caçador
tem o favoritismo, porém; se o

Müller vencer os dois últimos

jogos.Inclusive o Kindermann

na última rodada, o segundo
jogo da final acontecerá em Ia
raguá do Sul, pela melhor cam
panha do Olympya.

O time de futsal sub-13, CEJ /FME,
não está ma�s invicto.nooEstadual..
A equipe perdeu para Criciúma por
5xl, pelo returno da segunda fase.
Porém, as vitórias sobre São Bento

(9xO) e São.JÓâo Batista"T14xO) for�'m"1
os suficientes para equipe garantir o
primeiro lugar na ChaveM.

. FOTOS MARCELE GOUCHE

Já a equipe sub-17, CEJ/Afort/
Golor Química I (jráficalill,égis t
FME, continua com 100% de

aproveitamento. Eles venceram
Schroeder (l4x2) e Lages
(14K3), pelofeturno da '�egunda
fase do Estadual e lideram a

Chave I com nove pontos.

o time de vôlei infantil masculino

segue naJiderança q.0 Estadual..A
Marisol/FME venceu todas as partidas
contra Criciúma, Itajaí, Ioinvílle e Rio
do Sul. Segundo o técnico Kadylac, o .,..

Ij/
"

desempenlío na s.egunda'etapa.retlete a

evolução do time, que venceu candidatos
ao título como Ioinville e Rio do Sul.

As categorias de base do Iuventus
. inicüp;am bem. a Qivisão Bspeçial do �, ,

Catarinense. oadversário foi oXV de :

Outubro. O time juvenil venceu por 2xl.
Já os juniores ficaram no OxO com o time
de Iiidaial. Os comandados de Eduardê

, .#

Rodrigues voltam a campo no sábado, II,
para enfrentar o Caxias, em Joinville.

Equipe sentiu o primeiro jogo em Jaraguá

Time demeninas não jogou bem e, segwulo Polenta, relaxou na partida

Basquete infanto
perde a segunda

A equipe de basquete infanto-juvenil,
Jangada/O Correio do Povo/FME, perdeu a

segunda partida do Estadual, nesse fim de

semana, dessa vez, para Balneário Piçarras
por 52x44.

O técnico Luiz Roberto da Silva já previa
um jogo difícil contra o time do litoral, po
rém, exaltou a vontade das meninas em qua
dra. "Era o primeiro jogo em casa do ano e

elas ficaram um pouco nervosas. No último

quarto estávamos ganhando por sete pontos
de diferença, erramosmuito, e elas (Piçarras)
viraram. Sabemos que temos condições de
tirar pontos de Piçarras na casa delas tam

bém", admitiu Silva.
O próximo confronto do infanto feminino

será na sexta-feira, lO, às 19h30, contra São
Bento do Sul fora de casa. "Nessa semana va

mos testarmais opções de marcação e ataque.
Acredito que estamos no caminho certo", de
clarou. Com o resultado a equipe jaraguaense
soma duas derrotas e uma vitória no Estadual.

o zgo Campeonato Varzeano de Jaraguá do Sul
conheceu no 6m de semana o seu primeiro

semifinalista. Trata-se do Corinthians (foto), que
venceu Santo Antonio por lxO e Udera a Chave

M, com seis pontos. Já lliferro (�e empatou em
2x2 com Roma) e Noite à Fora (que perdeu por
3x2 para o l1amengoB) deixaram escapar a

vaga antecipada. Tigre a lltIético Independente
empataram em lxl. A última rodada da terceira
fase do Varzeano será no próximo sábado.
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DIA HISTÓRICO

Ronaldose despede
da seleçãobrasileira
Amistoso que
marca despedida
de Fenômeno será
o último teste para
os novatos antes da

Copa Amé'rica

DA REDAÇÃO
FOLHAPRESS

Oamistoso com a Romênia hoje,
às 21h, no Pacaembu, terá ca

ráter festivo por causa da despe
dida de Ronaldo. Mas, para vários

integrantes da seleção brasileira, ele
vale,muito; porque seis deles serão

cortados da equipe. O técnicoMano
Menezes irá divulgar logo após a

partida a lista dos 22 convocados

para a CopaAmérica, que acontece

em julho, naArgentina.
Ou seja, a celebração pela car

reira no Fenômeno será também
..urna espécie de vestibular para os

aspirantes à competição. "O mo

mento é do Ronaldo, mas o jogo é

importante para todo mundo que
busca espaço. Nada melhor do

que jogar para aproveitar a opor
tunidade'" disse o volante Henri

que, do Cruzeiro.
Além de Ronaldo, 23 jogadores

estão com a seleção no Pacaembu.
Júlio César,' Daniel Alves, Thiago
Silva e Ramires, titulares no empa
te sem gols com a Holanda, ante
ontem, foram liberados do amisto

so, mas são nomes certos na Copa
América. Mano ainda aguarda os

últimos detalhes das recuperações
do meia Paulo Henrique Ganso,
do Santos, e do atacanteAlexandre
Pato, do Milan, para definir lista.

Sem vaga certa no torneio con

tinental, os "vestibulandos" da se

leção apelam a um possívellobby
de Ronaldo para assegurarem pre
sença. "Vou fazer o meu melhor

para garantir o meu espaço. Vou

jogar para o Ronaldo e tentar cavar

-urn pênalti para ele fazer um gol
que será marcante na vida dele",
afirmou o são-paulíno Lucas, que
ainda não se vê na CopaAmérica.

Fã de Ronaldo, ele disse que
se sente especial por participar
da despedida do atacante na se

leção brasileira. "É estranho e ao

mesmo tempo emocionante. Eu

assistia o Ronaldo pela televisão
e agora vou participar da despe-.
dida dele", finalizou.

FOTOS DIVULGAÇÃO/MOWA PRESS

Ontem, Ronaldo recebeu homenagem'-

e disse que sentirá friozinho nabarriga

Jogadores que ainda não estão na
CopaAmérica têm a última çhance

, .. I' I JIIC ,; 1 j·J\.t I' f <ii.
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Fenômeno entrará aos
30 do primeiro tempo

A CBF revelou no final da
manhã de ontem os detalhes da

despedida de Ronaldo da seleção
brasileira. Como já era esperado,
o ex-atacante vai entrar em campo
por volta dos 30 minutos do pri
meiro tempo. A novidade é que a

espera será dentro dos vestiários
do estádio. A partir daí, Ronaldo
jogará até o intervalo.

Ontem o ex-jogador recebeu
uma homenagem daCBE Em uma

rápida coletiva, ele afirmou estar

emocionado e ansioso. "Estou me
tremendo todo de nervoso, de
emocionado. Lógico que seria um

sonho me despedir fazendo gol.
Estou feliz, emocionado de encer

rar essa etapa da minha vida com

a seleção. Só tenho a agradecer ao
povo brasileiro pelo apoio", disse
Ronaldo, qu_e na seleção principal,
disputou 104 jogos e marcou 67

gols. Artilheiro da Copa de 2002,
com oito gols, é o maior artilheiro
da história dos Mundiais, com 15.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
3·RODADA
Ceará 2x2 Botafogo
Fluminense 2xl Cruzeiro
Palmeiras 1x0 Atlético-PR
Rgueirense 2x0 Atlético-GO
Ramengo 1xl Corinthians
Grêmio 2x0 Bahia
Coritiba 5xl Vasco
América-MG 2x4 Internacional
Santos 3xl Avaí
AMANHÃ
21h50 - Atlético-MG x São Paulo

CLASSIFICAÇÃO

ns�
9° Flamengo
1()O Internacional

11° Santos
12° Botafogo
13° Ceará

14° Coritiba

15° Atlético-GO

16° América-MG

T 17° Cruzeiro

T 18° Bahia

T 19° Atlético-PR

T 20° Avaí

4

4

3

3 3' 1; O
1 3 O! 1 2

1 3 011 2 4

O ,3 O, O 3 O

O ! 3 O' O ,3 2 10 i -8 0%

tqLa�lK�ftg#'fliS[rg,ª����
Classificados Copa Sul-Americana

TRebaixados para Série B

j f

611 1§>7%
3 10 .h37% I" PRÓXIMOS JOGOS
'i J' 4· RODADA

4 i 4 i 56% SÁBADO (1:1j6)
411 144% 18h30-CruzeiroxSantos

. i f
1 4: 3! 1 144% 18h30-AvaíxAmérica-MG

3 .L,I 3 li!. O •. ",1..44% 18h30 - São Paulo x Grêmio
21h - Vasco x Figueirense

1 4! 5 1-1 144% DOMINGO (12/6)

4 !,.,: 2 133% 16h - Bahia x Atlético-MG
16h - Atlético-GO x Ceará

3 ! -2
.

33% 16h -Internacional x Palmeiras

8 ! -4 33% 16h - Corinthians x Fluminense
, 18h30 - Atlétlco-PR x Flamengo

4 i -2 11% 18h30-Botafogox Coritiba
7 i -3 11%

5 i -5 0%

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO 3"RODADA

Sport 1x0 Grêmio Barueri
Coi. Times P J ' V i E D GPiGC SG,A Goiás 4xl ASA

� 1° Sport 7
• I

O 31 1 2 :78% Bragantino 1x2 São Caetano
3 i 2 i 1 Portuguesa 2x3 ABC

.... 2° Ponte Preta 6 3 ! 2' O 1 lO; 4 6 !67% Vitória Oxl Guarani

.... 3° Goiás 6 3' 210 1 5 2 3 ,67% Ponte Preta 4xl1casa

.... 4° Salgueiro 5 3: 1 2 O 2 2 :56%
Americana 1x0 Paraná Clube

Salgueiro 2xO Duque de Caxias

5°ABC 5 3 1,2 O 4 1 156% Criciúrna OxO Náutico

6° Criciúma 5 3 1:2 O 4 3 1 !56% Ituiutaba OxO Vila Nova-GO

7° Guarani 5 3 1;2 O 4 3 1 ;56% PRÓXIMOS JOGOS

8° Portuguesa 4 3 lil 1 7 4 3 :44% 4"RODADA

9° Ituiutaba 4 3 1 1 1 3 2 1 144%
HOJE

; 21h - São Caetano x Ponte Preta
10° Vila Nova-GO 4 3 1 1 1 3 2 1 '44% 21h - ABC x Goiás

11° Americana 4' 3 1 1 1 3 3 O :44% SEXTA-FEIRA (10/6)

12° Paraná Clube 4 3 1 1 1 3 3 O !44% 21h - Paraná Clube x Salgueiro
21h - Guarani x Ituiutaba

13° São Caetano 4 3 1 1 1 3 4 -1 '44% 21h - Duque de Caxias x Vitória

14° Náutico 4 3 1:1 1 li 4 -3 144% -SÁBADO (11/6)

15° Grêmio Barueri 3 3 110 2 3 4 -1 33%
16h20 - Náutico x Bragantino
16h20 - Grêmio Baruerí x Portuguesa

16° Icasa 3 3 1 O 2 4 6 -2 33% 16h20 - ASA x Sport

T 17° Vitória 3 1 O 2 2 4 -2 33%
16h20 - Vila Nova-GO x Criciúma
21h - lcasa x Americana

T 18° ASA 3 3 1 O 2 3 .io -7 33%

T 19° Bragantino 1 3 O 1 2 4 6 -2 11%

T 20° Duque de Caxias 1 3 0'1 2 2 5 !-3 11% TRebaixados para Série C

JOGOS PELO MUNDO
CAMPO DO PARANÁ
13h30 - Atlético Independente x Flamengo B

15h15 - Roma/Chico dePaula x Santo Antonio
CAMPO DA VILA LALAU

Brasil OxO Holanda
HOJE
21 h - Brasil x Romênia

• JOGO DE IDA

QUARTA-FEIRA (15/6)
21 h50 - Peiiatol x Santos

Santo Antonio Ox1 Corinthians

Flamengo B 3x2 Noite à Fora
Kiferro 2x2 Roma/Chico de Paula

Tigre 1 x1 Atlético Independente
Próximos jogos
SÁBADO (11/6)

13h30 - Noite à Fora x Tigre
15h15 - Corinthians x Kiferro

• SEMIFINAIS
RESULTADOS
Cruz de Malta (8) OxO (7) JJ Bordados
Vitória (6) 1 x1 (7) Flamengo

FINAL
DOMINGO (12/6)
15h - Cruz de Malta x Flamengo

• SEMIFINAIS
RESULTADOS
Grêmio Garibaldi 2x1 Noite à Fora
Vitória 3x3 Néki/Dutra Água
FINAL
Sábado (11/6)
15h - Noite à Fora x Néki/Dutra Água
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PORTAS ABERTAS

Casa noturna é reaberta
Justiça deferiu
recurso e autorizou
funcionamento da
boate Líder Club

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Na sexta-feira, o TJSC (Tribunal
de Justiça de Santa Catarina)

autorizou, através de uma liminar,
a reabertura da danceteria Líder

Club, no bairro Vila Lalau. Na se

mana passada, o delegado regio
nal Uriel Ribeiro havia informado
sobre a suspensão do alvará de
funcionamento do Líder Club e do

Chopp & Club, no bairro ÁguaVer
de, por 20 dias, prazo que os pro
prietários dos estabelecimentos
teriam para adequar as suas estru
turas, de modo a garantir a segu
rança dos frequentadores e impe
dir o consumo de bebida alcoólica

por parte de menores de idade.
O advogado que entrou com a

liminar em favor do Líder Club, Ro
meu Piazera Júnior, informou que
ficou determinado que menores de
idade não podemmais frequentar o
Líder Club, mesmo com a portaria
assinada em 2003 pelo Juizado da
Infância e"Adolescêncía, que per
mite a entrada de menores com 16

e 17 anos em casas noturnas (o que'
não inclui permissão para ingerir
bebidas alcoólicas). "Esta portaria
autoriza mas não obriga a entra

da de menores em casas noturnas,

Danceteria não pennitirámais a entrada demenores de 18 anos

mas como é impossível controlar a
ingestão de álcool pelos menores,

o proprietário do Líder Club deci
diu proibir a entrada de quem tiver

menos de 18 anos na casa", explica
Píazera Iúníor.

A danceteria terá que compro
var junto ao Fórum de Iaraguá do

Sul, com filmagens e fotografias,
que a apresentação dos documen
tos de identidade está sendo feita,
sob pena de ter que pagar multa no
valordeR$ 40mil.A reportagem do

O Correio do Povo não localizou
o proprietário do Chopp & Club

para falar sobre o assunto.

Mais segurança
O delegado regional, Uriel Ri

beiro, declarou que a reabertura do
Líder Club e a provável reabertura
do Chopp &Club não exime os pro
prietários destes estabelecimentos

de realizarem as melhorias solicita
das pela políciaparagarantir a segu
rança de seus frequentadores. "Não
é por voltarem a funcionar que va

mos esmorecer", diz Ribeiro.
A decisão de suspender o al

vará dos dois clubes por 20 dias se

deu após uma pesquisa realizada

pelo delegado Adriano Spolaor, a

respeito de ocorrências registradas
nas imediações das duas boates. O
documento apontoupelomenos 40
registros nos últimos dois anos, tais
como lesão corporal, porte de arma,
posse e tráfico de drogas, tentativa
de homicídio e homicídio. O caso

mais recente foi a morte do jovem
Rafael Sant'Ana, de 18 anos, morto

ao lado do Chopp & Clubb no dia 7
do mês passado. Após uma discus
são que iniciou dentro da boate, o
adolescente foi espancado e esfa

queado por urn grupo de jovens -

entre eles menores de idade -, em

uma rua ao lado da danceteria.

MARCELE GOUCHE

Acidente cIani&cou residência e dois
_......_�-;.... estavaIIl....""""�llV,y�� . ..�

Motorista dorme ao volante e

invade residência na .Figueira
Na manhã de domingo, o ca

sal Iany Silva dos' Santos e Nádia

Gonçalves de Jesus, ambos com

29 anos, foi despertado com um

grande susto. Por volta das 5h30,
um motorista adormeceu no vo

lante e o veículo que dirigia invadiu
a residência deles, na rua Martim

Kochella, bairro Ilha da Figueira.
lanydiz que pouco antes do aciden
te, ele escutou uma forte freada e le
vantou da cama assustado. "Em se

guida veio aquele estrondo enorme
e o alarme do nosso carro que estava
na garagem disparou. Mal tive tem
po de puxar minha esposa para fora
da cama. Por pouco não aconteceu
uma tragédiaporque o carro atingiu
bem o local onde fica o nosso quar
to. A cama ficou cheia de cacos de

.1 vidro. O motorista também poderia
ter se ferido gravemente, mas sofreu

apenas urn corte grande no rosto e

ferimentos nos pulsos", conta.
Antes de atingir a residência do

casal, o veículo Golf passou pelo
terreno de urna casa ao lado, de
onde caiu diretamente na garagem
da casa de Jany e Nádia, localizada
mais abaixo. Na garagem da casa

atingida havia urn veículo Gol e

um Kadett, que foram bastante da
nificados. De acordo com Jany, os
prejuízos devem chegar a R$ 10mil.
"Mas omotorista que causou os es

tragos nos pareceu uma pessoa bas
tante honesta e se comprometeu
em arcar com os custos", informou.

A rua Matim Kochella não tem

calçamento e a casa de Iany e Ná
dia fica logo após urna curva em

declive. Segundo os moradores, são
comuns acidentes na via. "Não faz
nem dois anos, um carro invadiu
o nosso terreno, mas não chegou a

pegar a casa", relembra Jany.

ABUSO SEXUAL

Pai é acusado'
de estupro
d delegad�MarcoAurélio
Marcucci indiciouurn homem

!de 39 afios; acusado de ter
estuprado a filhade sete
anos,.emlaraguád0 Sul. A
violência foi coníírmádaem
exame realizado no IML.
AVítirriavem recebendo

acompanhamento do
ConselhoTutelar desde abril,
quando ocorreu adenúncia.
SE:! for condenado, o suspeito
póderá pegar de oito a 15 anos

de prisão.

Homem morre
'

'�s..�gado

ummês naconstrução d�
��,Gonj!ijltq .twbitacion� ,

.

nobairro'Ioão Pessoa.Na'
�adruga� de domingo, :0.I

carpó de!f\lêkahafe foi Iêvâdô
paraTubarão, onde residia.

I,

ATROPELAMENTO

'Menino morre
.

no hospital
II"

MarceloAugustoMoser, delz
anos, vítima de atropelamento

I I . ,,", ...
't

o,'
,o, '

na ruaWàldemarGrubbã;
naúltima sexta-feira, faleceu
um diaapós seeíntemado. Q
menino foi atropelado quando
tentava atravessara ruausando

" , I, 1..' 'J.:i_? ' -> ,'; 'Ij

a faixadepêdestreâEle foi levado
aohospital emestado gravíssimo
enão resistiu. As circunstâncias
do acidente serão investigadas
pelaPolícia Civil.

AGRESSÃO
Homem ferido
n�cabeça

.

Na tarde de sábado, Gilmar
Gonçalves, 33 anos, foi
agredido tom uma barra de

fe1.T0 nas proximidades da
rua Pastor Ferdinand, no
Centro de Iaraguá do Sul, Ele
foi encamiiihado ao hospital '

São José pelos bombeiros em
:estado. grave e continuava
internado até o niício da
noite de ontem. Um suspeito
chegou a ser preso, mas a
participação dele na agressão
não foi confirmada.A polícia
investiga o caso.
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Henrique MeireUes
Ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

Tema: Economia e Negócios.

�
PAlESTIWITE
INTERWlOlfAl

Pesquisadora e Professora de Sociologia '-!:/

do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Doutora em Psicologia da Personalidade

pela Universidade de Harvard.

Palestra:· Usuários ou Dependentes? O Impacto
das Tecnologias em Nossas Vidas.

Painel Economia e Negócios:
Brasil x China: A Visão da Nova Relação
Comercial Bilateral

Participação Especial:

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

Palestra: A Receita de Gestão do Melhor Chefe
da América latina.

Albert Fishlow
�

PAlESTROOE
IHTWACIONAL
'-!:/

Jornalista, Apresentadora e

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

Palestra: O Novo Brasil.
-

Luiz Augusto Castr'o Neves
Embaixador do Brasil na China de 2004 a 2008
e no Japão de 2008 a 2010, Professor do
Instituto de Economia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

�m dos maiores e mais renomados encontros empresariais do Brasil.

Mário Sérgio CorteUa
Filósofo, Mestre e Doutor em Educação.
Palestra: Vida Profissional na Vida Pessoal:

A Urgente Harmonia entre o Essencial
e o Fundamenta!.

Ricardo Guimarães
CEO e Fundador da Thymus Branding.
Palestra: Branding: Criação de Valor em

Cenários Turbulentos.

Roberto MUani
Vice-Presidente da Comexport e Diretor Fundador
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

"Roberto Lima
Presidente e CEO da Vivo.

Palestra: Estratégias Criativas de Sustentabilidade.

Marc Alexander
�

PAlESTRANTE
Itf't'ERMACIOMAl
'-!:/ ,Antônio Sa.f'ros dia Castro

Gestor Global de Inovação da Intel Capital.
Palestra: Intel - Da Inteligência à Inovação.

Ex-Presidente do BNOe;S e Consultor f:dltorial
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).
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ENmADA E

R$29.701,80
+36XDE
RS 99,00

Promoção "Ofertas Imbatíveis" (válida até 07/06/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2012 (cet FAE2) a partir de R$ 26.990,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle
1.612012 [cat EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,801 de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade CDC com 30 dias de

carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos !IOF), valor total a prazo de R$ 58,465,80, Custo Efetivo Total (CET)"':' calculado na data de 26/05/2011 a partir de 0,31% a.m. e 3,78%
aa, através do Programa Ford Credit Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito.
O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis

de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco

Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD lTAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

, I Faça. ,revisões em seu veículo reg,ularmente·1
Acum"l�até RS 10.000 em desccotosna compradeseu Ford Zero.

Capital•• '.gUSl" I'OOI1Opolltan.. ' 04001-'18581 Demal, IQGIlidad..: 0800 722 '1858. Ford Empresas: (11) 4174.3900
�.

'........o�""'_� Seguros Ford MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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