
Projeto estimula
o hábito da leitura
"Corrente de Leitura - PasseAdiante", da
BibliotecaPúblicaRui Barbosa, inicianova

etapa às 14h de hoje. Livros serão deixados nos
bancos do TerminalUrbano para circular entre

omaior número possível de leitores.
Página 11
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Nosúltimos dois anos, recolhi
mento demateriais recicláveis
emJaraguápassou de 120 para
pelo menos 180 toneladas por
mês, um crescimento em tor

no de 34%. Mas, apesar da po-

pulação estarmais consciente,
alguns moradores afirmam

que o caminhão da coleta
nem sempre passa em todas
as ruas. AAmbiental, empresa
responsávelpelo serviço, alega

que a falta de uma sede pró-
"pria aos recícladores prejudica
a distribuição dos materiais. O
aumento no número de veícu
los para buscar o lixo também
é estudado. Páginas 22 e 23

Identificado
novofocodo
Aedesaegypti

Emprego fica
"no vermelho"
em Iaraguá
SEGUNDO LEVANI'AMENTO

realizado peloMinistério
do Trabalho, mês passado
registrou 3.437 admissões
contra 3.509 desligamentos,
gerando um saldo negativo
de 72 vagas. Página 9

Professores
ganham 31%

de reajuste
Saúde, oitavo foco do
mosquito-da dengue neste
ano foi encontrado no bairro
Amizade. Larvas do inseto
estavam emuma armadilha
feita com pneus. Página 7

educadores da redemunicipal
deCorupá foi aprovado pela
Câmara deVereadores na

segunda-feira.Valormaior
será incorporado em parcelas,
até dezembro. Página 4

PERDA
DE TEMPO
Por que vivo
me repetindo
inutilmente?

Página3

LUIZ CARLOS
" PRATES

DESDE 1919
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� Fiéis celebram
� CorpusChristi
@ neste feriado

celebrações religiosas e do
funcionamento dos órgãos
públicos da região a partir de
amanhã. Procissão nas ruas é
o ponto alto da data. Página 10

CRIME
, Adolescente émorta
e enterrada no quintal
CORPO DA JOVEM ANDRÉIA

. daRocha, de 17 anos, foi
encontrado pelapolíciana
tarde de ontem, no bairro
Corticeira, emGuaramirim. O
marido dela, Lúcio Lino Perei
ra Soares, 21 anos, confessou

ter asfixiado a adolescente

depois de uma discussão, há
"II dias. Ele deve responder

"

por homicídio e ocultação de
'cadáver; Familiares disseram
que as brigas entre o casal
eram frequentes. Página 27

MARCELE GOUCHE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

Hoje em dia - e talvez desde sempre
,

-'- fala-se muito sobre crianças em

abrigos e orfanatos, nas ruas ou com

pais ou responsáveis sem as mínimas

condições de dar a segurança físic-a e

psicológica que se espera e a que têm
direito.

_ Amaioria das pessoas se compadece
com as histórias e, muitas vezes, o sofri
mento dessas crianças e adolescentes.
E, de fato, algumas destas histórias são
realmente escabrosas.

A adoção é um dos caminhos para
aproximar as crianças e adolescentes
órfãs ou cujos pais perderam o pátrio
poder e as pessoas que querem recebê
las para formar uma verdadeira fa
mília. Entretanto, ante a importância
deste instituto e as sérias consequên
cias que gera para todos os envolvi

dos, principalmente para os adotados,
todo o processo é cercado da maior e

necessária cautela.
Eu, particularmente, tenho o maior

apreço, consideração e respeito pelas
pessoas que adotam. É, no meu ponto
de vista, um dos maiores atos de amor

e altruísmo que um ser humano pode
demonstrar.

Por outro lado para contrabalançar
as dificuldades e obstáculos que se apre
sentam e se impõem às adoções, OAB,
poder Judiciário, administrações públicas
em geral e diversas entidades não gover
namentais desenvolvem projetos e pro
gramas para diminuir o drama de quem
acorda e dorme com a esperança de ter

uma nova'família.
Um desses belos trabalhos é desen

volvido pela Secretaria de Desenvolvi
menta Social, Família e Habitação de

Jaraguá do Sul; em parceria com o Juiza
do da Infância e Juventude, o Ministério
Público e o Conselho Tutelar. Trata-se
do Programa Famílias Acolhedoras.

Referido programa, que conheci em
uma rápida palestra dada por uma psi
cóloga e uma assistente social em umá
reunião do Comdecon, objetiva prepa
rar famílias para acolherem provisoria
mente crianças e adolescentes.

Essas famílias temporárias são o

elo, o período de transição, segundo o

programa, entre a família destituída e a

família que adotará a criança, caso um
dia esta apareça. Como diz o folheto de

divulgação do programa "uma família
substituta representa a continuidade da

convivência familiar e comunitária em

ambiente sadio, onde a criança pode
expressar sua individualidade e ter o

seu sofrimento minimizado diante da
crise em que se encontra".

É importante destacar, aqui, que es

sas famílias não vão receber as crianças
e adolescentes como filhos e, também
e mais importante, que não vão poder
adotá-las. Todos os envolvidos, tanto

as crianças e os adolescentes, quanta
as famílias acolhedoras, são esclare

cidas, estudadas e preparadas e ainda
recebem um acompanhamento multi

disciplinar durante todo o período de
relacionamento. O que existe, de fato,
é uma bela parceria entre estas famí
lias e as autoridades constituídas para
atender e preparar esses menores às
famílias de origem ou à adoção. Outro
aspecto de suma importância que deve
ser lembrado é que existe tempo máxi
mo de permanência das crianças e dos
adolescentes nas famílias acolhedoras.

Este é mais um bonito trabalho que
demonstra que a importância da preo
cupação social e que a união de esforços
podem promover resultados que bene
ficiarão a sociedade como um todo.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro da Fonsecan° 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INfIMAÇÃO DE PRarESTO
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 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou of�recer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 180457/2011 Sacado: ASSOe. RECIe. COMPR. MATERIAL RECIClA Ende

reço: RUA GUILHERME SCHMIDT 91 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-265 Credor: SIPAR
COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
11241284- - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 478,42 - Vencimento: 07/06/2011

Apontamento: 180452/2011 Sacado: CRIATEXIND, ECOM. DECONE IJDA - ME Endereço:
RUA DONAANTONlA 183 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-210 Credor: BANCO SAFRA S/A
Portador: FIOTEXINDLSA Espécie: DMI - N'Titulo: 925936375 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.387,33 - Vencimento: 30/05/2011

Apontamento: 180312/2011 Sacado: CRISTlAN EDUARDO SKlARSKI Endereço: RUA DA
ABOUCAO 260 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-150 Credor:VAlDOCIRHAASME Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 27751-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 188,00 - Venci-
mento: 02/06/2011

.

Apontamento: 180308/2011 Sacado: DARIEX COSTA SILVA Endereço: RUA HELEODORO
BORGES 82 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: COMEROODE CELULARES BANDEIRA
IJDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 3149004 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 46,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 180291/2011 Sacado: DENILSON M. FAGUNDES ROlAMENTO ME Ende
reço: RUA 1235, LATERAL DA R. IRES MARIAS, 186 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-198
Credor: JOAO FERRARI Portador: CAPSUL CAPACITORES Espécie: DMI - N'Titulo: 184-1/3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 522,59 - Vencimento: 03/06/2011

Apontamento: 180431/2011 Sacado: DUTECH INDUSTRIAL SERVICE Endereço: RUADOS
IMIGRANTES 500 - BAEPENDI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: BLUPELCOM DE C
ELETRONICOS IJDA Portador: - Espécie: DMI -l'l' Titulo: NE 1214401 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$151,20 - Vencimento: 18/05/2011

Apontamento: 180138/2011 Sacado: DWT DO BRASIL FERRAMENTAS IJDA Endereço: R
ALBINAKOGUS PIAZERA 80 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: ARESULAS DAS REV IND
DEMATP CC Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 201ll00ooA - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$156,58 - Vencimento: 31/05/2011

Apontamento: 180179/2011 Sacado: EDSON JOSE JUNIOR Endereço: R FRITZ 13ARTEL 727
BL 3 APTO 22 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-120 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Por
tador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 131036228 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.699,86
- Vencimento: 28/09/2010

Apontamento: 180178/2011 Sacado: GUSTAVO RADTKE LEITE SENTENA Endereço: R EXP
EWALDO SCHWARZ 1640 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-810Credor: BVFINANCEIRAS/A
CF! Portador; - Espécie: CBI - N'Titulo: 131038056 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.495,85 - Vencimento: 29/11/2010

. Apontamento: 180176/2011 Sacado: HEIJON GABRIEL GUEDES BENTO Endereço: R EXP
FIDEUS STINGHEN 726 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-740 Credor: BVFINANCEIRA S/A
CFI Portador: - Espécie: CEI, - N' Titulo: 13,1035572 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

I' I •

l.012,59 - Vencimento: 31/08/2010

Apontamento: 180309/2011 Sacado: IZABEL CRISTINAWRUBLESKI Endereço: RUA JOSE
NARLOCH 2825 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-605 Credor: COMERCIO DE CELULARES
BANDEIRA IJDAME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0935003 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 64,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 179556/2011 Sacado: KIASSICMOVEIS IJDA Endereço: BR 280- KM 84-CAI
XA POSTAL 64 - CENTRO - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: HD lAMINADOS DE
MADEIRAS.IJDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5388-2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.005,05 - Vencimento: 22/05/2011

Apontamento: 180407/2011 Sacado: UGUE JAWC COM EQUIP CONST Endereço: RUA
JOAO FRANZNER PIONEIRO 393 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-640 Credor: SO BOMBAS
CATECNICA IJDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 690 - Motivo: falta depagamen
toValor: R$476,90 - Vencimento: 01/06/2011

Apontamento: 180212/2011 Sacado: MARIOVOLKMANME Endereço: RO MUNICIPALJGS
4944831- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: ORGANIZACOES H GORGES IJDA
- ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 23745-C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
500,00 - Vencimento: 03/06/2011

Apontamento: 180382/2011 Sacado: MERCEARIA KROEGER IJDA Endereço: RUA ANITA
GARIBAlDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-130 Credor: AlDRI DISfRBUIDORADE
GENEROS AUMENTICIOS IJDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 20448� -1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 396,98 - Vencimento: 01/06/2011

Apontamento: 180182/2011 Sacado: NEURACI DE SOUZA DOS SANTOS GONZAGA En

dereço: R GUILHERME LESSMANN 100 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-520 Credor: BV
FINANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CEI - N'Titulo: 251010408 - Motivo: falta de paga
rnentoValor: R$ 2.120,36 - Vencimento: 09/11/2010

Apontamento: 180372/2011 Sacado: R.RA TRANSPORTES DE CARGAS ITOA. Endereço:
RUA CRHISTINAA PEREIRA 576 SAL 01 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-620 Credor: RO
DECAR MOTORES IJDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1363 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 366,00 - Vencimento: 06/06/2011

Apontamento: 180135/2011 Sacado: TAMARARUBlA PAULO Endereço: RUAVINTE E CIN
CO DE JUUlO 2080 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-000 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS
JOINVILLE LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 04280127 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 237,70 - Vencimento: 19/05/2011

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povd',
na data de 22/06/201l.

.

Jaraguá do Sul (SC), 22 de junho de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 18
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DO LEITOR

Há uma queixa recorrente e consensual entre
as mulheres. Atualmente está se tornando

uma missão quase impossível encontrar um ho
mem que reúna características como cavalheiris
mo intelectualidade aos atributos de um autên
tico Don Juan, tais como masculinidade e beleza
física. Tudo o que elas querem é alguém capaz de
tirar-lhes o fôlego, surpreendê-las, fazê-las perder
a racionalidade. Mas que depois as traga de volta
ao plano terreno. Há também um consenso entre

os homens. Nos dias de hoje, hámulheres para se

curtir e mulheres para se namorar. E raramente

são as mesmas.

Entre um universo e outro, o que os une é a soli
dão. Mulheres de um lado, homens de outro, com
partilhando a vida com amigas e amigos, à espera
de serem "tirados para dançar". Parece que a socie
dade modema nos robotizou, tomou-nos tão me
cânicos que perdemos a capacidade de nos apaixo
nar. Ficamos tão seletivos que terminamos sós.

.

Amar é olhar para outra pessoa e, mais do que
admirá-la, contemplá-la, observando seus tra

ços, suas feições, seusmovimentos, e não desejar
perder nem um milésimo de segundo, negando
se atémesmo a piscar. Amar 'é dialogar, o que sig
nifica falar, mas também saber ouvir.Amar é tole

rância, é concessão. Ajustar expectativas, alinhar
propósitos. Ação que não se descreve, mas, que se

pratica. Coisas que sabíamos fazer quando ado

lescentes, aos quinze anos, quando éramos mais

intrépidos, menos racionais e, por isso, capazes
de sermais felizes.

Tom Coelho, educador,
conferencista e escritor

AVISO AOS ACIONISTAS

P�GAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP)
Comunicamos aos acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 21 de junho
de 2011, deliberou declarar, "ad referendum" da Assembléia Geral, aos acionistas titulares de ações
escriturais nesta mesma data de 21 de junho de 2011, juros sobre capital próprio no valor de R$
0,076470588 por ação. O pagamento terá início no dia 17 de agosto de 2011. Os juros sobre capital
próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme determina? Estatuto Social da empresa,
artigo 5°. O pagamento será feito pelo valor líquido de R$ 0,065000000 por ação, já deduzido o Imposto de
Renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que comprovarem
junto ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira escrituraria das ações da WEG S.A., sua condição
de imune ou de desobrigadas da retenção por disposição legal. A partir de 21 de junho de 2011 as ações
de emissão da WEG S.A. serão negociadas no pregão da BM&FBovespa S.A. "ex-juros sobre capital
próprio". Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário informado

junto à instituição financeira escrituraria. Banco Bradesco SA, a partir da data de início de pagamento
acima indicada. Aos acionistas que possuírem ações custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação
e Custódia (CBlC), os juros sobre capital próprios serão creditados à mesma, que os repassaráaos
acionistas titulares por intermédio das corretoras depositantes. Os acionistas cujo cadastro não contenha
a indicação de dados bancários para o pagamento deverão se apresentar na agência de sua preferência
do Banco Bradesco, munidos do formulário "AVISO PARA RECEBIMENTO DE PROyENTOS DE

AÇÕES ESCRITURAIS" recebido Relo correio e de documentos de identificação. Informações mais
detalhadas poderão ser obtidas no Banco Bradesco S.A., Departamento de Ações e Custódia - Cidade
de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou diretamente na sede da WEG S.A., Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul (SC) telefone (47) 3276-6973.

.

. Jaraquá do SJI: 24 'de' ju'nho de 20'11 '

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

WEGf.3
NOVO

MERCADO
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As vezes eu me sinto ridículo. - Só às

vezes, Prates? Como tu és modesto!
Sinto-me ridículo, sim. E sabes por

quê? Muitas razões, mas uma delas,
talvez a mais importante, é que vivo
me repetindo inutilmente. No que
me repito?

A questão da violência contra a mu

Iher, por exemplo. Acabo de ler num

jornal um artigo escrito por um advo

gado e no artigo, lê-se: - lias casos de
violência doméstica deveriam receber

atenção privilegiada da Justiça...
"

O advogado fala em instituições,
leis e proteções especiais e urgen
tes para defender a mulher vítima de

agressões domésticas.
É aqui que me sinto ridículo. Há

quantos anos falo disso nos jornais,
nas rádios e na tevê? Muito tempo,
desde quando fazia rádio em Porto

Alegre, cruzes, quanto tempo!
.Ninguém tem conseguido um mí

nimo de resultado positivo nessa cau

sa e luta. As mulheres- toleram e vão

tolerando todos os sinais de violência

/\ os alunos, primeiro pedi com
Ilpreensão ao entrar em greve. De

pois, pedi apoio e paciência.
,

Agora peço que acreditem nos

seus' professores, não estamos em

greve pra ficar em casa, lide boa". Não
estamos em greve somente pelo di
nheiro, é claro que ele é fator decisivo,
mas a greve é por toda uma situação,
de anos, que vem se agravando! Esse
foi omomento decisivo.

Aquele momento em que você
diz basta!

Gostaria que vocês refletissem
com maturidade e pensassem na

quelas aulas chatas das quais recla
mam, naqueles professores ran

zinzas dos quais não gostam, nas
críticas feitas à escola, pela falta de

material, pelas janelas e portas que
bradas, pela troca constante de pro
fessores, pelos professores pouco
qualificados ... reclamações tantas,
ouvidas a todo tempo.

Já pensaram que talvez os pro
fessores se sintam encurralados, sem
estímulos, sem expectativas, que por
isso já não consigam mais dar boas
aulas? Aqueles que hoje vocês consi
deram bons professores têm poucos
motivos pra continuar na escola pú-

FALE CONOSCO

de parte dos vagabundos com quem
namoram ou vivem. Pensam que vão

mudá-los, que tontas! Vivo erguendo
a voz sobre isso nas minhas palestras
dentro de escolas e universidades, são
elas, asmulheres, e mais ninguém, que
devem dar cabo à estupidez dos ma

chos impotentes. Sim, é impotente o

covarde que aperta o braço da namo

rada, é impotente o marido que surra a

mulher e é bandido odioso e hediondo
o vagabundo quemata amulher ou ex
mulher. Depois de passar pela "minha
delegacia" um tipo desses nunca mais
ia se sentar...

As mães têm que educar as filhas

para não tolerar nenhum tipo de agres
são de parte dequalquer homem. Ho
mem? Os guris são criados para serem

estúpidos, assim são educados pela
maioria das mães. Não é a lei, mas
as mulheres, só elas, podem mudar
o modo boçal de agir dos homens
covardes. Mas elas nem aí, pelo que
vejo. Sou ridículo mesmo em perder
meu tempo.

IIIfIllf

redacao@ocorreiodopovo.com.br

ELES
Preste especial atenção e você vai se

horrorizar com afrequência com que os

jornais publicam notícias sobre violên
cia contra asmulheres. Quase que todos
os dias há

.

uma história. E depois dos .

crimes, os vagabundos na delegacia fa
zem cara de "oittmas", isso quando não
cobrem antes a cara. Na minha delega
cia, "cubro-lhes"a cara de outro modo...

SORVETE
Estou' na rodoviária e um sujeito se

aproxima e me pede um troco para com

prar um lanche, diz estar com fome. Não,
dei, não dou "ajutôtios" a vagabundos.
Minutos depois, ele passa pormim lam
bendo um baita sorvete. Fiqueifeliz...

MANCHETE
A manchete da Folha diz que "Lula

desiste de viagem para Itália após deci
são sobre CesareBattisti". Tremeu a per
na, 'capitão"?

CHARGE

FERIADÃO CHEGANDO••.

TEREMOS
t't:>Nro

FAc.uLrTAíIVO!
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• stJ, nãQ eXiste

�171 lJaniea queatesteà
embria�zdeDMupara
enquadrá-loppr este crime.
Épreciso'mudara legislafão? '"

Há quem defenda que sim, há
quem acredite que não.

"'CtJllJll CeJ&D!tez;;'I!I
O que deV'e,
se J:rl(,dif.ic�Jjr "

é ta Cllltllra
e

blica. Um dos motivos com certeza

é aquele idealismo que ainda carre

gam consigo. Mas a vida não se paga
com ideais, infelizmente.

Por isso, dissemos: basta! Esta
mos cansados de levar a educação
nas costas, estamos cansados de nos
sentir encurralados, desvalorizados.

Como ensinar aos alunos cida
dania se nós professores nos en

fiamos em uma sala de aula, com
poucos recursos e aceitamos / que
a educação no Estado chegue ao

ponto que chegou?
Preciso pedir mais uma coisa...

desculpas! Por não teimas tomado
uma atitude antes, por deixar chegar
a esse ponto, porvocês estarem sem

aula! Acreditem, não há um só pro
fessor, aqueles que vocês consideram
bons e os que consideram ruins, que
não estejam, sim, muito preocupa
dos comvocês alunos! Que não quei
ra voltar pra sala de aula o quanto
antes. Mas, não podemos! Não dessa

forma, não nessas condições! Que
remos voltar sim, valorizados como

trabalhadores da educação. Só assim
a aula de cidadania será completa!

José AltairVenturi, professor
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EDUCAÇÃO

Reajuste de 31% aos professores
Valores serão

incorporados até

outubro, chegando
a um salário de
R$ 1.438 para a

licenciatura plena

CORUPÁ
PEDRO LEAL

APrefeitura de Corupá irá con
ceder um reajuste médio de

31,55% para os 116 professores
da redemunicipal. O aumento de
salário foi aprovado pela Câmara
de Vereadores nesta segunda
feira, após um mês de negocia
ções entre o Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação), o

Sinsep (Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais), e o gover
no municipal. Os educadores

ameaçavam entrar em greve da
mesma forma que os profissio
nais da rede estadual de ensino,
que realizam paralisação desde o

dia 18 de maio. '

Com o reajuste, os professo
res de licenciatura plena pas
sam a receber, até o final do
ano, R$ 1.438, contra o inicial
de R$ 1.093. De acordo com o

prefeito Luiz Carlos Tamanini,
o aumento é retroativo alo de

ARQUNOOCP
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" �,� �.�� .... �:. _".

Schomer diz que sindicato busca a

reformulação do plano de carreira

junho e os valores serão incor

porados no salário em parcelas:
serão R$ 100 em julho, R$ 50 em

agosto. R$ 50 em outubro e R$
50 em dezembro. Ele destaca

que, no mês de maio, havia sido
concedido reajuste de R$ 8,49%
à categoria.

Segundo ele, a cidade gasta
54% do orçamento com a folha
de pagamento dos servidores da
Prefeitura. Com o novo valor con
cedido aos professores, Tamanini
ressalta que 29% dos recursos da

administração municipal serão

voltados à área de educação.
O representante do Sinsep

de Iaraguá do Sul, Luiz César

Schorner, afirma que, no res

tante da região, os sindicatos
continuam em negociações
com as Prefeituras para refor
mular o plano de carreira da

categoria para atingir o piso
nacional de R$ 1.187. De acordo
com Schorner, mesmo tendo de
fazer concessões, o dialogo com
as Prefeituras têm favorecido os

sindicatos.
*Colaborou Tim Francisco

Motorista que sofreu acidente
deve receber indenização '

O TJ /se (Tribunal de Justiça
de Santa Catarina) confirmou

sentença determinando que a

Prefeitura de Guaramirim pa
gue indenização de R$ 8,2 mil
a um motorista que sofreu um

acidente de trânsito há cinco
anos. A decisão do desembar

gador substituto Rodrigo Colla

ço foi publicada no dia 28 do
mês passado.

Na tarde de 11 de julho de
2006, ele cruzava de carro uma

ponte de madeira na localidade
do Rio Branco, mas a estrutura

de madeira quebrou e o veíçulo
acabou caindo no rio. Ao entrar

com o processo, a vítima afirmou
ter tido gastos com guincho, ser
viços mecânicos, de lataria e pin
tura' além de peças de reposição.

Na época, a administração
municipal afirmou não haver

provas de que o veículo havia

caído no leito do rio pel� que-

bra da ponte, e ressaltou que
ela possuía tubos de concre,.'
to reforçando a parte inferior.

Apesar de terem sido apresen
tadas fotos em que a ponte apa
rece sem danos, um morador
da localidade confirmou o aci
dente e afirmou que a estrutu

ra era feita de madeira podre e

sem qualquer proteção. Diante
desta prova, o relator Rodrigo
Collaço reconheceu haver obri

gação do município em cobrir
os danos materiais.

O procurador da Prefeitura
de Guaramirim, Fagner Ferreira
Azambuja, afirma que o muni

cípio ainda não recebeu a inti

mação da Justiça. Ele também
afirma que o governo vai ava
liar se deve recorrer da decisão.
O motorista e a advogada dele,
Osnilda Valdina Milbratz, prefe
riram não se manifestar sobre a

decisão.

Medicamentos Genéricos
.

como reconhecer?I
II',; Os medicamentos genéricos surgiram no Brasil no ano de

I 1999, de lá para cá, muito se evoluiu na produção,
comercialização e divulgação domesmo.

-

/

QuaDto à intercambiabilidade ou troca do
medicameDto de referência pelo genérico, quando
ela poderá ocorrer?

li
Mas o que são os medicamentos geDéricos,'como eu

osreconhe4j'o?
Esta troca poderá ocorrermediante a liberação domédico
prescritor e pelo profissional farmacêutico. Lembrando
que, esta troca só é permitida em relação aomedicamento
de referência e ogenérico e deverá ser registrada no verso
do receituáriomédico.

I Os medicamentos gen�ric?� são. medicamentos
_

que

I
possuem o mesmo principio ativo, concentraçao e

i apresentação em relação aomedicamento de referência ou

� inovador. Ou seja, ele possui a mesma qualidade, eficácia

� terápêutica e segurança comprovada cientificamente e

,� registradopelaAgênciadeVigilânciaSanitária (Anvisa).

�

Medicamentos Similare� Dão são medicameDtos

genéricos. Comoeu os identifico?

.

Medicamentos similares são medicamentos que possuem
as mesmas características dos medicamentos de

referência, porém não são realizados os testes que
comprovam a equivalência e segurança dos
medicamentos.
Eles possuemum nome comercial e na sua embalagemnão

possui o "G" de genérico e a tarja amarela, ou seja, eles I

apresentam o mesmo estilo de embalagem 'do
medicamento inovador.

Cuidado, não permita que haja troca do medicamento
receitado peló seumédico pelo medicamento similar sem

'

autorização prévia do profissional.

Lembrando: Medicamento genérico tem a mesma

qualidade e eficácia do medicamento inovador. e com um

custo financeiro bastante reduzido.

Eles são facilmente reconhecidos pela embalagem, pois
apresentam a letra "G" de genéricos e a tarja amarela logo
abaixo do nome do princípio ativo.

No site daAnvisa é possível obter a lista dosmedicamentos
genéricos e demedicamentos de referência.

Caso haja dúvidas, procure o farmacêutico mais próximo
da sua residência e adquiramais informações.

Obrigatoriamente, as farmácias e drogarias devem fixar
em local visível ao cliente, a listagem atualizada destes

medicamentos para consulta.

ADa Paula de Oliveira
Farmacêutica CRF se 3410
SESI Farmácia - Você CODlia

l'Iedlcametlto GenNic:o
I.tl 9.7�7/99
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PTB.olicialmente no governo
Virou casamento o namoro entre o PTB
e o governo. As conversas, que iniciaram
ainda no ano passado, tiveram um

desfecho no final da tarde de ontem.
Em uma reunião entre o presidente
do partido, o pastorJairAlexandre,
e o secretário deAdministração, Ivo
Konell, os últimos detalhes foram
acertados. Nos prôximos dias o PTB
deve entregar à prefeita Cecília uma
lista com alguns nomes que devem
compor a administração. Os dois não
falaram em secretarias, por enquanto.

Segundo JairAlexandre, a aliança
também engloba a construção de um

projeto para 2012 e algumas bandeiras
do partido. Ele saiu da reunião
entusiasmado com o compromisso
firmado, além disso, espera receber
outra boa notícia até o fim deste
mês. Estão em estágio avançado as

negociações para queJairPedri deixe o

>

PSB e sefilie à sigla. Terceiro mais votado
nas eleições para Câmara em 2008,
Pedri quer ter a garantia de espaço e

visibilidadepara não ficarmais uma vez

refém do coeficiente eleitoral. Também é
um possível candidatoá vice na chapa
encabeçada por Cecília.
E na missão de reforçar o grupo de
aliados já de olho nas eleições, o
governo pretende oficializar também
nesta semanaa aliança com o PPS. O
acordo estava previsto para ser selado
ontem, mas o presidente da sigla,
Humberto Grossl, adiou a decisão devido
a uma viagem de GildaAlves, mas
admite que a aproximação tem tudo

para acontecer.

Produção local
Casildo Maldaner (PMDB) apresentou no
Senado na segunda-feira amostra do azeite
de oliva totalmente produzido em Santa
Catarina. Atualmente, o Brasil importa
100% do azeite de oliva e das azeitonas
consumidas. O Projeto Oliveiras teve início
em 2006, durante a administração do ex

governador Luiz Henrique da Silveira, com
coordenação e execução da Epagri, e agora
começa a dar os primeiros frutos.

-

epercussao
Para os filiados do PMDB, a
declaração de Ivo Konell de que
Antídio Lunelli seriaum adversário
fácil de ser combatido e que não

passaria de 1% das intenções de voto
serviu para incentivar aindamais
amilitância ligada ao empresário.
Konell ainda se referiu aAntídio
corno 'esse rapaz deGuaramirim'.

Piso garantido
"Desde o primeiro momento
acompanhamos. as negociações entre
o Executivo e os professores e ficamos
felizes em podermos votar o resultado.
O projeto de lei que resultou destas

negociações mostra que a democracia

pode e deve ser exercida". Avaliação do
presidente da Câmara de Corupá, João
Carlos Gottardi, sobre a aprovação do.

projeto que institui o pagamento do

piso aos professores do município.

Allinetada
O secretário de Estado do Planejamento,
FilipeMello (PSDB), que chegou
atrasado em mais de uma hora na
audiência pública realizada ontem
na Fameg, elogiou a participação dos

governosmunicipais no debate que
servirá para elaboração do PPA (Plano
Plurianual), mas lámentou a ausência da

prefeita Cecília Konell, que não enviou
nenhum representante ao encontro.

Também aproveitou a oportunidade
para elogiar o correligionário Lia Tironi, .. I

por representar Jaraguá.

Financiamento liberado
o governadorRaimundo Colombo (DEM) cumpriu agenda ontem em

Brasília. O primeiro compromisso do catarinense foi uma audiência com
a presidente Dilma Rousseff (PT). Os dois conversaram por pouco mais
de uma hora. Colombo saiu do encontro com a autorização para financiar
R$ 260milhões de dólares do BIÍ)-6 para investir no sistema rodoviário
estadual. O pedido estava engavetado na Secretaria do Tesouro Nacional. As .

ministras Ideli Salvatti e GleiseHofmann testemunharam a reunião. Colombo
também pediu agilidade nas obras das rodovias federais 101 e 470.

Segurança
O presidente daCâmara de Schroeder, Manoel Burgardt,
diz que além de sair da reunião na semana passada
com o secretário de SegurançaPública, CésarGrubba,
otimista, com a possibilidade da vinda de novos policiais
aomunicípio, também foi iniciada negociação para que o
Estado implante câmeras demonitoramento, como as que
existem em Iaraguá, nas ruas centrais.

Desalio pelas BR's
O diretor de Relações Institucionais da Fiesc, engenheiro
HenryQuaresma, lançou um desfio na audiência pública
com o Fórum Parlamentar Catarinense. Ele sugeriu que o

diretor do Dnit, LuizAntônio Pagot, percorra de ônibus o
trecho das obras de duplicação da BR-I0l Sul. Faria uma
avaliação mais real sobre o atraso dos trabalhos. Poderia
aproveitar para percorrer também a 280 e entender de
vez a necessidade urgente de duplicação.

Repasse
LiaTironi recebeu ontem do gabinete da Secretaria de
Estado daDefesaCivil o comunicado da liberação de
recursos para as obras de reconstrução dosmunicípios da
microrregião. Para Jaraguá do Sul foram liberados R$ 150

mil, paraCorupá amesma quantia, paraMassaranduba R$
70mil e para Sohroeder R$ 56mil. Totalizando R$ 426mil.
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6,7 quilômetros. foramasfaltados com recursomunicl.paI, através de contrato entrePrefeiturae 1nfmsuI,

ROTA DOS HOTÉIS

Licitação é amesma de 96
Procuradoria Geral do Estado acolheu

parecer da análise encomendada pela
SDR, anulando convênio com município

JABAGUÁ no SUL

DAIANA CONSTANTINO

A. polêmica em torno do rom

Ilpimento do convênio entre

a Prefeitura de Iaraguá do Sul e o

governo do Estado, que previa R$
2,5 milhões para o projeto de pa
vimentação na chamada Rota dos

Hotéis, na Estrada Ribeirão Gran
de do Norte; voltou a ser citada

pelo secretário de Administração,
Ivo Konell. Em entrevista ao O Cor
reio do Povo no fim de semana, o

principal articulador da admí
nistração afirmou que o dinheiro

assegurado pelo ex-governador
Luiz Henrique da Silveira não foi

repassado em virtude de impas
ses políticos entre o secretário de
Desenvolvimento Regional, Lia
Tironi (PSDBJ, e a gestão munici
pal, e não por problemas no pro
cesso de licitação.

. Porém, nesta semana, a re

portagem do OCP teve acesso a

documentos que comprovam que
o convênio foi suspenso devido
a supostas irregularidades conti
das na concorrência pública. Em
dezembro passado, o procurador
geral do Estado de Santa Catarina,
Gerson Schwerdt, acolheu parecer

.

que' apontou a ausência de licita

ção específica, por parte do go-
.
verno de Iaraguá, para realizar os

serviços contemplados no projeto
da Rota dos Hotéis. Assim, alegan
do inconstitucionalidade e ilegali
dade no tramite, foi rescindido o

contrato;'Com -a-homologação da '

,

análise feita pela Auditoria Inter-
na do Executivo a pedido da SDR,
o município não pode receber a

verba prometida para começar a

segunda etapa dos serviços.
Segundo o parecer, a Prefeitura

utilizou uma concorrência pública
de 1996, com validade de dez anos,
podendo ser renovadapormais dez.
Apenas a empresa Infrasul Infraes
trutura e Empreendimentos partici
pou da licitação, sendo considerada
habilitada para prestar serviço ao

município. O contrato previa que
67% do custo das obras realizadas
seriam pagos pelos munícipes e o

restante pela administração mu

nicipal dentro do Programa Nosso
.

Asfalto. "Conforme consta dos au-

tos, de fato, a convenente (Prefei- Mesmo com o parecer da.
tura) celebrou contrato com a em- 'Procuradoria do Estado, o se

presa Infrasul, sem procedimento cretárío Ivo Konell alega que
licitatório específico para o objeto. o documento não tem valida

Portanto, não houve qualquer con- de. "Isso não tem nada a ver".

corrêncía ou procedimento que Questionado sobre os motivos

propiciasse a seleção da proposta da Prefeituranão ter recorrido da
mais vantajosa para a administra- decisão, Konell dá a entenderque
ção...Tal espécie de contrato é con-

.

a obra virou questão de honra.

sagrada pela melhor doutrina e ju- "Nós fizemos o contrário, mos
rispnidência como contrato do tipo trando que podemos fazer sem

"guarda-chuva", oumelhor, que pre- os recursos do Estado. Quando
vê a realização de serviços públicos começou a aparecer esses em
em caráter genérico e por tempo pecilhos, decidimos fazer por
indeterminado", diz o texto. nósmesmos. O convênio foi can

celado por interesses políticos do
Lia Tironi" Depois da manifesta
ção do promotor, a Prefeitura foi
obrigada a devolver os R$ 300mil
referentes ao pagamento dapri
meira parcela do convênio.

A primeira etapa da obra foi

Secretário diz que suspensão
do convênio não tem validade

realizada no governo do Moacir
Bertoldi, também pelo progra
ma Nosso Asfalto, segundo Ivo

Konell, Três quilômetros foram
asfaltados, da ponte do bair
ro Nereu Ramos até a entrada
da Estrada Ribeirão Grande do

Norte, com R$ 2,5 milhões, do
Estado. No atual governo, foram

.

pavimentados 6,7 quilômetros,
do Clube Paraná até o ultimo

hotel, com R$ 2,5 milhões dos
cofres municipais. "Todas as

obras feitas, seja com recurso

do governo federal ou do Esta

do, passaram pela mesma mo

dalidade de concorrência pú
blica, como a pavimentação do

.

Garibaldi, Ilha da Figueira, Ser
rinha' que asfaltamos em 2009,
e só esta em párceria com a SDR
deu problema", disse Konell.
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Menos tempo para ter
atendimentomédico
Resolução publicada no

início da semana beneficia
usuários ao estipularprazo
para consultas e exames

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Na última segunda-feira, áANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar) pu

blicou uma resolução obrigando os planos
de saúde a cumprir prazos mínimos de aten
dimento para seus usuários. De acordo com

o texto, as consultas básicas com pediatras,
ginecologistas, obstetras e clínicos terão que
ser marcadas em no máximo' sete dias. Já as

consultas com os demais especialistas, como
cardiologistas, neurologistas e dermatologis
tas, deverão ser marcadas em até 14 dias.

Também ficou determinado que exames

para diagnóstico por laboratórío de análises
clínicas (como os de sangue e urina) sejam
agendados em até três dias. Os procedimen
tos mais complexos, como tomografia e res

sonância magnética, terão que ser marcados
em até 21 dias.

O gerente geral da Unimed em Iaraguá 'do
Sul, Davidson Gustavo Reif , lembra que a re

gulamentação trata de duas linhas especifica
mente - a primeira dividindo consultas básicas
e especiais, com prazos distintos de sete e 14

dias respectivamente, com médico da espe
cialidade procurada e não o profissional dese
jado. "Este atendimento deverá ocorrer dentro
da rede prestadora da operadora de plano de
saúde, o que significa dizer que poderá ser fei
to também fora de Jaraguá do Sul, em cidades
onde a operadora conseguir o agendamento
para o cliente, como Joinville, Blumenau e assim
por diante", explica Reif.

Agendamento
Ele esclarece ainda que o cliente que tiver

dificuldades para marcar uma consulta, deve

procurar auxílio da sua operadora, e esta sim de
verá no prazo estipuladomarcar a consulta. Nos
casos de urgência e emergência, o cliente deverá
procurar diretamente um hospital credenciado
para seu atendimento. "Temos uma Central de

Agendamento de Consultas para proporcionar
maior comodidade aos nossos usuários. Bas
ta o cliente ligar para o número (47) 2106 -2200

que uma de nossas atendentes providenciará o
agendamento da consulta", informa o gerente.

Reif acredita que esta'medida não deve en

carecer os planos de saúde, nem causar a neces

sidade de contratação de mais médicos. "AUni
med Jaraguá do Sul conta com 171 profissionais ,

cooperados em seu quadro atual e aproximada
mente 20 mil clientes", completa. A gerência do
União Saúde, commatriz emJaraguá do Sul, não
foi localizada para falar sobre o assunto.

CoI1Sulta deve ocorrer em até 14 dias, depencl'_'o'dâ especialidade
,

!. ,
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Demora
A cabeleireiraTâniaTeresa Ber

nardi Souza, que reside em Guara

mirim, é cliente de plano de saúde
há cerca de dez anos. Ela conta.

que demorou quase três meses

para conseguir uma consulta com
médico neurologista. "Eu estava

com um zumbido na cabeça bas
tante incômodo. Liguei para agen
dar a consulta em dezembro -do
ano passado, mas só consegui ir
ao médico no dia 10 de março des
te ano", comenta. O marido dela
também aguarda uma consulta
com um especialista em dermato

logia, mas a informação é que só
há horário em setembro. "Ele está
com algumas manchas na pele e

quer ver do que se trata", dizTânia.
O casal espera que com os prazos
para' atendimento estipulados, a

consulta com o dermatologista
seja agendadamais rapidamente.

Saúde encontra oitavo foco de dengue na cidade
ARQUIVOOCP

• Saiba' como se' protegercontra a dengue
!�,

Evite os focos de acúmulo de águâ, locais propícios
para a criação do mosquito transmissor da doença.
Para isso, é importante- não acumular água em

latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de

refrigerantes, pneus velhos" vasinhos de plantas, jarros
de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

1 .. 4•.
•

t , t�
.. ! f J 1: ,

'.
�

J.' -<I l t l � 'I .:;'\ 1 ) f' :; J t J \ I. ) ) t � J �

No início do mês, a Secretaria
da Saúde de- Jaraguá do Sul con
firmoumais um foco do mosquito
da dengue. As larvas do Aedes ae

gypti estavam em uma armadilha

(pneu cortado ao meio), instalada
no bairro Amizade, e monitora
da semanalmente pelo Programa
Municipal de Controle de Zoono
ses.Apenas neste ano, omunicípio
já registrou oito focos do mosqui
to, três no Centro, três no bairro

Água Verde e os'dois últimos no

bairro Amizade.
Os agentes estão visitando as

residências e comércios do bairro
Amizade para verificar possíveis
novos focos da dengue e orientar a

população sobre a doença. "É im

portante que todos se mobilizem

para eliminar os focos de água pa
rada. Caso os focos de água parada
estejam em locais como terrenos

baldios, por exemplo, a população
pode ligar para o setor de ouvido
ria da Prefeitura, através do telefo
ne 0800-642-0156, e denunciar",
informa o secretário da Saúde,
Francisco Garcia.

Neste ano, cinco casos da doen

ça foram confirmados, todos vindos
de outros Estados. Até o momento,
nenhuma morte por dengue foi re
gistrada em Jaraguá do Sul. Em 2010

foramregístrados nove focos e cinco
casos da doença, todos também de
outros estados. "Emmuitos estados
a dengue está fora de controle, por
isso a vinda de pessoas infectadas
com dengue de outros locais é ine
vitável. É importante destacar que
não existe vacina contra dengue,
por isso a eliminação dos focos de

água parada é a principal forma de

prevenção", destaca o diretor deVi
gilância em Saúde,Walter Clavera.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 20/6 Stefano Brai.er com idade de 75 anos, o

sepultamento foi realizado dia 21/6 saindo o féretro da Capelà
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério Muruci

pai da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESTÓRIAS. LENDAS E CANçõES

,··QuellMazolin di Fiori··
A canção italiana "Quell Mazolin di Fiori"
(Aquele ramalhete de flores) conta a história de
uma moça que quer doar um belo ramalhete
de flores que vêm da montanha a seu "moreno",
seu amor. A canção conta que o rapaz procurou
outra moça no sábado à noite, o que faz a
apaixonada chorar e suspirar.

COLÉGIO MARISTA
SÃO LUÍS. NA

DÉCADADE40
o Colégio São Luís foi fundado

em 1912 pelo Padre Pedro
Franken, que iniciou as

atividacles da Escola ParoquiaL
Em 1919, a direção da Escola

ficou sob a responsabilidade das
Jnnãs daDivina Providência.

1934 a Escola foi desmembrada
emmasculino e feminino,

passando omasculino a se
chamarGrupo Escolar São Luís.

ARQUIVO HISTÓRICO

S ftlrft"iD'I'JI'DB'lt'Fjl1
��.��� &

No dia 22 dê junho de 1914, o j.ornal',HO Corrêio
doPovo" divulgou amatéria "Bm Festa o Colégio São
Luis". "�adata;.de 21.<10 corrente, O Colegiçi'!São Inís'
viup passar demaisum aniversâriQua suaprestimo
sa existência. Funp_ado pelo.esforço.deum grupode

. abnegados jara:guaenses, em 19�O como Grupo'EsJ
colar, em 1952 conseguiu formáÍ. suaprimeira h,u'nia

. de Gmasianos; de lá para esta data, vão se súcedea
do as Formaturas", dízia a publicação ..Embora tenha
'sido fundado em 1912'pelopadre'Pedro Erankén.foi
em 1940 que os Irmãos Maristas, vindos de São Pf,tu-

, lo, assumiram.o Colégio SãoLuís. Já em 1952, o colé-,
.

gio 'passou para a jurisdição da ProvínciaN1arista. oe
SantaCatarina. Com õ aum�n�o gt;ada,tivÔide alU11Ps.
in,terrio,s e .extemos, que Virlhatn de todas 'as partes
,do çstàcloi:parafaz�rem o Gurso 'C;inasi

'.

'i',�giã6J" à�,: pel?end�llei�si fis�,G,as
. I.

'ad 's
.

o "Sauerkraut" é uma receita alemã, trazida pelos emigrantes
alemães ao Sul do Brasil. O prato tem como base o chucrute,
repolho fermentado, que devido ao processo acaba dando um .

toque azedo à receita. Por causa de seus ingredientes peculiares,
o "Sauerkraut" gera muitos benefícios à saúde, contendo
lactobacilos, vitamina C e outros nutrientes. O prato é servido

acompanhado das salsichas alemãs "Bratwurst" (de carne de porco,
vaca ou vitela). O cozimento dos chucrutes é feito junto' à gordura
de porco e ganso, toucinho, conhaque, couro de porco, presunto,

, cheiro verde, vinho branco, cebola, cenoura" tomilho e louro.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Mílhares de famílias

evoluindo.

Lt-
Lunender3Qonos
PELO MUHDO

1527

MorreMaquiavel
No dia 22 de junho de 1527, morre
Nicolau Maquiavel, escritor, historiador,
poeta e músico do Renascimento
italiano. 'Nascido em Florença no
dia 3 de maio de 1469, Maquiavel
publicou em 1532 "O Príncipe", livro
que consagrou o nascimento do Estado
Moderno e a famosa frase "os fins

justificam os meios".

1633

Galileu pressionado
Nestemesmo dia, em 1633, a
"Congregação para aDoutrina da Fé" de
Roma, congregação da CúriaRomana
(espécie de governo da Igreja Católica),
forçou Galileu Galilei a renegar sua teoria
do heliocentrismo, que considerava que
o Sol estava no centro do universo. O
físico, matemático, astrônomo e filósofo
italiano foi obrigado a abjurar sua tese e

foi condenado à prisão.

INVENÇÕES ANTIGAS

Invento do telefone
o escocêsAlexanderGraham Bell deteve
em 1876 a patente do telefone. Apesar
da patente, o italianoAntonio Meucci é
considerado o verdadeiro inventor do
aparelho, que havia sido criado em 1860,
chamado de "telégrafo falante".
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No Sine, 8S6vagas pennaneciam emaberto até ontem,mostrando quemomento domercado de trabaUto em Jaraguádo Sul continua favorável

Mais demissões do
que contratações

. Lavantamento registrou saldo negativo
de 72 vagas em Jaraguá no mês passado

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

No mês passado, o número
de demissões superou o ín

dice de contratações, em Jaraguá
do Sul. É o que aponta o último
estudo da evolução do emprego
por nível setorial, divulgado pelo
Ministério do Trabalho. Os dados

apontam que foram registradas
3.437 admissões contra 3.509

desligamentos, gerando um sal-
do negativo de 72 vagas. .

Em abril deste ano, foram
efetivadas 3.294 contratações e

3.074 demissões, ou seja, man
teve-se um saldo positivo de 220

vagas. Realidade :parecida com, o

cimento moderado, com índices
dentro da normalidade", analisa
o secretário de Desenvolvimento

Econômico, Célio Bayer.
Outro dado que chama aten

mesmo período do ano passado. ção é o bom momento vivido
Maio de 2010 registrou 3.225 ad- pelos segmentos de prestação de
missões e 2.827 desligamentos, serviços e comércio. Estes seg
com saldo de 398 vagas positivas. mentos foram responsáveis pela

E foi a indústria de transfor- geração de 889 e 648 vagas de

mação a principal' responsável emprego, respectivamente.
por esta reviravolta nos gráfi - Mas para quem está em busca
cos de empregabilidade. Ainda de oportunidades, ou recolocação
conforme o estudo, nos últimos no mercado de trabalho, o cenário
30 dias, o setor empregou 1.579 ainda é favorável. Ontem, de ma

trabalhadores, mas por outro nhã, por exemplo, 856 vagas esta

lado, demitiu 1.885 profissio- vam em aberto no Sine, de Jaraguá
nais, alcançando um déficit de do Sul. A maioria é para as áreas
306 postos de trabalho. "O que demetalmecânica, indústria têxtil,
ocorreu foi que uma empresa de comércio e prestação de serviço.
alimentos extinguiu um turno e Interessados devem procurar
demitiu em grande escala. Mas o Sine, que fica na Rua Expedi
foi um caso isolado. Fora isso, es- cionário Gumercindo da Silva ,

I tamos em um momento de C;r�&- J; número 16L.QQ Centro,..

EMPREGO
* MAIO DE· 2011

ADMISSÕES

3.43'
DESLIGAMENTOS

'No Estado
A desaceleração da indústria
catarinense afetou a geração
de empregos emmaio. O

balanço de novas vagas
com carteira assinada caiu

17,29% na comparação com o

mesmo mês do ano passado,
reduzindo de 5.438 para 4.498.
Os piores resultados no mês
foram no setor têxtil e de
vestuário, que fecharam 1.049

vagas, seguido da indústria
madeireira e mobiliária,
com 107 vagas a menos e de
alimentos e bebidas, com 45
trabalhadores a menos.

No país
No Brasil, o saldo de

empregos criados com
carteira assinada emmaio
deste ano foi de 252.067,
abaixo dos 349 mil erripregos
abertos no mesmo mês do
ano passado. Para este mês
de junho, a previsão do
Ministério do Trabalho é .;

de recuperação dos índices
antedates..
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FERIADO

Fiéis celebram Corpus Christi
Confira o que abre
e o que fecha e

os horários das

celebrações
JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Amanhã é o feriado de Corpus
Christi, celebrando um dos

mistérios da fé católica - a pre
sença do corpo de Cristo na Eu

caristia, venerado como o pão da
vida. "Cristo se dá como alimento,
manifesto na hóstia", explica o Pa
dre Felício Girelli, da Paróquia São
Francisco de Assis.

Segundo a fé, em 1263 umpadre
alemão achava difícil acreditar que
Cristo estivesse realmente presen
te na hóstia consagrada. Enquanto
celebrava uma missa e dizia: "Este
é o meu corpo... , este é o meu san-

" .

gue.. , o sangue começou a Jorrar
da hóstia e a pingar sobre o altar.
O papa Urbano IV; após investigar
o ocorrido, colocou a hóstia mila

grosa em exibição na Catedral de

Orvieto, e instituiu a celebração de

Corpus Chritíno ano seguinte.
o

Com o feriado, o horário de
atendimento nos órgãos públi
cos sofre alterações nesta quinta
'e sexta-feira. Confira o que abre e

o que fecha nos próximos dias e

também os horários das celebra

ções católicas.

.,_ Parõqula Nossa
'

Senhora das. Graça�
,

'o. 5h, - confecção dos tap�te$.
• 8h30 � Missa

_ Paróquia .sãó Fra"ciseo
• 8h - Missa e procissão Qas
comunidades Santa l.usla
e São José

• :10h- Missa,e:,proCi?S
ria cemuntdaríe Nos

senhorq Apareciqa, o

, ,,'
o

li

Matriz. I
,

"

12h- feijóada,f'lI,a Ma

ARQUIVOOCP

o QUEABRE E O QUE FECHANO FERIADO
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• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de Saúde - Pama 1 aberto na sexta

feira (24), das 7 às 18 horas (pediatra, das 15
às 17 horas) e no sábado (25), das 8 às 12
horas (somente para curativos).

• Biblioteca Pública Rui Barbosa - fechada de

quinta até sábado
• Museu Histórico - Fechado quinta e sexta-feira
• Samae - Plantão pelos telefones 2106-9100
ou 115

• Secretaria de Obras e Urbanismo":' Plantão
telefônico 24 horas 0- telefones 3376-0536 e

2106-8600
• Secretaria de Agricultura - Plantão para
atendimento médico veterinário e inseminação
artificial pelo telefone 2106-8070

• Secretaria'de Educação - Plantôes em Centros

Municipais de Educação Infantil, fechando
apenas aquelas unidades em que todos os

pais comunicarem que não encaminharão seus

filhos
• Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e

Habitação - plantões pelos telefones (47) 3276-
0424 (abrigo), (47) 3371-0324 (conselho tutelar)
e (47) 3371-1534 (Centro de Resgate Social)

• Coleta de lixo - Coleta normal na sexta-feira,
na quinta-feira, somente o turno noturno (região
central)

• Delegacia de Polícia Civil - Normal
• Delegacia Regional - fechada a partir de
quinta-feira

• Comércio - fechado somente na quinta-feira
• Shopping Breithaupt - na quinta-feira, lojas

abertas das 14h às 20h
• Alameda de serviços - opcional
• Americanas - na quinta-feira aberta das 12h
às 21 h

• Havan - funcionamento normal
• Praça de alimentação e lazer - funcionamento
normal

• Hipermercado -funcionamento normal
• Supermercados Breithaupt - funcionamento
normal

• Supermercados Angeloni - quinta-feira aberto
das 8h às 20h

• Supermercados Brasão - fechado no domingo

• Secretaria de Obras - plantão pelo telefone
(47) 9186-9256

• Coleta de lixo - funcionamento normal
, • Delegacia de Polícia Civil - fechada de quinta

a domingo.
• Registro de boletins de ocorrência na

delegacia de Guaramirim
• Comércio - Fechado na quinta-feira

• CORUPÁ
• Postos de ,Saúde / Pronto Atendimento - PA
funcionando normalmente. Postos de saúde
estarão fechados quinta e sexta-feira.

• Águas de Corupá - Plantão no telefone (47)
3375-3273

• Secretaria de Obras - fechada quinta e sexta.
• Coleta de lixo - Normal
• Delegacia de Polícia Civil - fechada quinta e

sexta-feira, atendimento em Jaraguá do Sul
• Comércio - Fechado quinta-feira

• GUARAMIRIM
• Postos de Saúde - postos fechados na quinta e

sexta, emergências no PA
.

• Águas de Guaramirim - Atendimento pelos
telefones 0800-6433-803 e pelo site www.

aguasdeguaramlrim.corn.br
• Secretaria de Obras - Administração fechada
na quinta e na sexta-feira

• Coleta de lixo � Coleta do Centro e do Nova

Esperança no domingo, restante normal.
• Delegacia de Polícia Civil - quinta-feira
somente plantão 24h

• Comércio - fechado na quinta-feira

• MASSARANDUBA
• Postos de Saúde - fechados na quinta-feira.
Pronto atendimento funcionando normalmente

• Águas de Massaranduba - Plantão no telefone

(47) 8403-9705 ou na Estação de Tratamento,
na lateral da SC-413

• Secretaria de Obras - Plantão pelo telefone
(47)8807-0828

• Coleta de lixo - normal
• Delegaclade Polícia Civil - fechada quinta e

sexta, atendimento em Guaramirim
• ,Comércio - fechado somente quinta-feira

• SCHROEDER
• Postos de Saúde - fechados na quinta-feira e

sexta-feira
• Águas de Schroeder - plantão pelo telefone
(47) 9186-9271

,

� I I t
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'0 CORREIO00 POVO

e
A revista da mulher inteligente!

LITERATURA

JARAGUÁ DO SUL
.........................

KE'LLY ERDMANN

ansitar sem nun

ca parar por muito

tempo. Esse é o des
tino dos livros que
integram o projeto
'Corrente de Leitura

- Passe adiante', da Biblioteca
Pública Rui Barbosa, de Iara
guá do Sul. Como o nome su

gere, a iniciativa tem o intuito
de fazer a literatura circular

pelo município, oferecendo
acesso gratuito a diversas pu
blicações sem a necessidade
de o leitor se dirigir às livrarias
ou aos acervos coletivos.

Iniciado em 2009, o pro
grama já está na oitava edição.
Nesse tempo, levou ao encon

tro da população 21 títulos,
sendo que até agora nenhum
deles retornou ao ponto de

partida. Hoje, às 14h, outros

quatro seguem pelo mesmo

caminho. Os livros serão dei
xados nos bancos do Terminal
Urbano, na Avenida Getúlio

Vargas, Centro..Quem os ver

não precisará nem cogitar a

hipótese de devolvê-los. A dica
é levar um deles para casa e

curtir as histórias contidas em
suas páginas.

Conforme Dianne Chiodini,
supervisora da bibliotecamuni
cipal' recuperar as publicações
não está nos planos dos organi
zadores. Ao invés disso, os idea
lizadores da 'corrente' esperam
que omaior número possível de
pessoas os leiam e, depois; sugí
ram essa 'viagem' pela literatura
local a amigos, familiares ou até
a desconhecidos. A ideia é pro
vocar a curiosidade.

Os empréstimos informais
têm apenas uma regra. Quan
do a ficha de leitores estiver

completa, o último deve en-

tregar a obra no endereço in
formado nela. Vale lembrar

que não existe um prazo esta

belecido para isso ocorrer. A

partir da tarde de hoje, você,
por exemplo, pode esbarrar
também nos livros "Um lugar,
versos e retalhos" e "Fadas de

pedra", ambos da cronista das

quartas-feiras-do O Correio do
Povo, Elyandria Silva, "Deserto
feliz",

J

do aventureiro Charles
Zimmermann, que aparece no
OCP às sextas-feiras, e "Crôni
cas de Maria e outras tantas",
da jornalista Sônia Pillon.

Os três escritores tiveram
o incentivo do Fundo Munici

pal de Cultura na publicação
dos títulos, agora distribuídos
à comunidade através do pro
jeto. Para outras informações
a respeito do 'Corrente de Lei
tura" basta entrar em contato

com a Biblioteca Rui Barbosa.
O telefone é (47) 2106-8708.

".

, AO DISPOR
Livros serão deixados sobre
os bancos do TenninaI
Urbano e devem circular

pelo lIIIIIIicípio sem data para
voltar. Os empréstimos são
gratuitos e infonnais

FOTOS KELLYERDMANN

']1 N;oite escura já tinhf[l tomado conta dti
, floresta! que se mantinha misteriosa, r:na�

,

jestosà. De tãofechada, 'íl mata dava pquco
espaço para a luminosidade das estrelas,
que piscavam como nunca. Somente a lua

cheia ,pl!tecia driblar'aqui' e ali a copa das

árvoresGQm seus/achas deluz':,
'

I
."

�I'�
Yémc

CHEGARAM AS COBERTURAS SABOR CHOCOLATE SELECTA®.
MAIS UMA NÓVIDADE NO GRÁFICO DA DUAS RODAS.

Duas'
Rodas

, "

, .

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate,
Acesse o site www.amoseleEta�com e conheça novidades de €lar ágLla na boca.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Corpo não condutor do calor ou da eletricidade
2. Lente que transmite uma imagem aumentada dos

objetos / As iniciais do apresentador de TV Cha

pelin
3. Justo e calmo em tudo e com todos
4. As iniciais da atriz norte-americana Zellweger, de

"Eu, ElI Mesmo e Irene" / Fazer escoar as águas
em excesso num terreno

5. Pedra usada como matéria-prima para escultores
6. A atriz Ravache das telenovelas
7. Violado
8. Peça usada por costureiras para proteção dos

dedos
9. Que se tornou intensificado
10. Som vibrante de vidro, metal, etc. / Laço aper-

tado
11. Outro nome da sucuri
12. Recursos Humanos / Deusa
13. Que tem modos graciosos, sedutores.

VERTICAIS
jr,1. As iniciais do cantor e compositor carioca Lins, ,e

de "Novo Tempo" / Tornar a tratar a pele para lhe
1:3

devolver a umidade natural
2. O canal que liga o mar Vermelho ao Mediterrâneo /

A nota que, nas músicas em clave de sol, é fixada
na quarta linha do pentagrama / Micose do couro

cabeludo. ,

3. As letras entre o N e o R / Cidade italiana da Sicília,
à margem do estreito homônimo que comunica
os mares Tirreno e Jônio

.

4. Solução medicinal de ópio, usada como calmante
/ Hábito nocivo

5. Locado
6. (Fam.) Criancinha de colo / Diz-se de importância

sem quebrados
7. Algo em que foi introduzida uma novidade /504,

em algarismos romanos

8. Fazer avaliação / Daquela / Parte da igreja que vai
da entrada até o santuário

9. Planta de folhas simples ou crespas e flores bran
cas, usada em culinária / Abreviatu-ra de alame
da.

'. '
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EstadosUnidos invadem aArgentina
_ i·

, �

.,
'.

DIVIRTA-SE

o presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, encontra com
Gordon Brown! ex-primeiro
ministro do Reino Unido. Os dois

participam de um jantar festivo na
Casa Branca.
Um dos convidados se aproxima
deles,e pergunta:

.

,

- Sobre o é que os dois elegantes
, senhores estão conversando de
forma tão animada?
"- Estaplos fazendo,planos para a

TerceiraGuerraMundial, responde
o líder norte-americano, Baraek
Obama..
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TEMP

Estado fica
encoberto
Porcausa deum sistema
de baixapressão, todas as
regiões de SantaCatarina
têmumaquarta-feira de
muitas nuvens enada de sol.
O céu semantém encoberto
com chance de chuva e

atémesmo temporais
isolados.A temperatura
segue em declínio.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 15°C MíN: 15°C MíN: 15°C MíN: 13°C

"li .'

MÁX: 19°C MÁX: 24°C MÁX: 24°C MÁX: 19°C ... , . ,.

. j

1t'"
..fii

irf'st.;;,�I\��tel.
Na quinta-feira, uma nova frente fria
deve passar pelo Estado. Por isso, o
tempo segue instável com variação
de nuvens e chuva isolada. O risco
de temporal isolado continua.
Temperaturamais elevada. O vento

sopra de nordeste a noroeste, em
intensidade entre fraca amoderada
com rajadas.

.

. '

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

",
Chuvoso

Nublado Trovoada

A frente fria que provoca chuva

já na quinta-feira se desloca

pelo oceano, porém, continua
influenciando o tempo e trazendo
chuva, especialmente namadrugada
emanhã de sexta-feira. Temperatura
em elevação.Vento de nordeste a

noroeste, com variação para sudoeste,
fraco amoderado com rajadas.

.. j " , .. f �
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NAVEGANTES
A quarta-feira é chuvosa
no Litoral Norte de Santa
Catari,na. Em Navegantes,
por exemplo, a véspera
do feriado não conta com

aberturas de sol.
As temperaturas ficam
entre l6DC e 19DC.

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.

-: Uau! - exclamou o convidado - E

quais são esses planos?
-Vamos matar 14 milhões de

argentinos e um dentista �

responde o presidente dos Estados
Unidos.
O convidado parece confuso e

devolve outra pergunta:
- Ãh, hum... um dentista? Por que é

que vão matar um dentista.' digam
rne senhores? ".
Brown dá uma palmada nas costas
de Obama e exclama: 'm

- Não te disse? Ninguém vai
. perguntar pelos argentinos!

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

I.

CHEIA 15/6

MINGUA�lE • fil/6
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A E
Rua Gustavo Hagedorn nO 636
Nova rasília - Jaraguá do Sul -se

Entrada Franca!

,

Aqueça seu Inverno na •••

As Melhores Malharias do Brasil
lãs, malhas, couros, calçados,
jaquetas e variedades ...

f

22 a 26 de Junho
das 14 as 22 horas

Realização

�
(47) 3368·2168
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am rote
Moa Gonçalves JUoagoncalves@netuno.com.br

,

ARRAIA.... '

ozt: de jaraguá do Sul está pulan-
do fogueiras. Mas de alegria, é claro!

Além do excelente resultado obtido com o

Dia dos Namorados, junho ainda não aca
bou - e agora é que a saia vai voar no meio
do salão com a queima de estoque. Sem es

quecer a nova alavancada que logo, logo,
pinta na parada: o Dia dos Pais. Anavantu!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o boa gente
e destacado empresário Fernando
Raboch (leia-se Kantan), que sempre
lê esta coluna para ficar por dentro

das novidades de nossa sociedade.
Valeumesmo!

Na área
Está tudo dominado pela atmosfera
que envolve os festejos juninos e

julinos desta época na cidade de

Iaraguá do Sul e região, até meados de
julho - coreografia, atitude, figurino,
comidas típicas e afins. O "São João
com Emoção". No Colégio Evangélico
Jaraguá, rolará no dia oito de julho.
Tudo no climade festa bem família,
com diversão garantida.

Kantan
Para a galera de bom gosto e paladar
refinado, vai uma sugestão para o inverno

que acaba de chegar: que tal jantar no
Kantan? Além do ambiente requintado
e bem decorado, a-casa colocou à

disposição uma vasta carta de vinhos.
Gostou? Tem mais - para quem não gosta
da culinária japonesa, o restaurflIlte conta
com mais de 50 pratos quentes que vão

aguçar todos os seus sentidos. Que tal?

'

......

��r

CASAMENTO Daniela MenegheW e DiÍniel
Sieves protagonizaram um belo casamento,
no último sábadt;», na IgrejaMatriz SS'capital

Fuel
..

Hoje à noite Thiago Mattos e Pepe Narloch
movimentam a Zum com a participação da
excelente banda sertaneja Mazzo &. Gabriel.

Presença também o DJ BibbeAndreata.

ENCONTRO
Alguns dos
integrantes da
A Garagem que
seecontram

hoje à noite

Bedln
www.berlirnambientes.corn.brt

-

Garagem
Nada de frio, bombas, forró,
quadrilha - emuito menos

alguma coisa light! Semmedo de

vulcão, nem de ser feliz, a turma
que não quer soltar fogueiras,
nem balões, pilotada porBeta
Fiscal, vai curtir hoje a reabertura
deA GARAGEM. Tô nessa!

Dica de

quarta-feira
Curtir a London Pub: Hoje é
dia de sertanejo universitário
com Elton e Fernando.

• Sábado último quem
desfilou gravidissimo na
Feijobeira, no Clube de
Campo Beira Rio, foi o
casal.Mauro Bramorski

(Brinque park)'� Lis
I' Brdmorski.

• Terezinha Depiné anda
muito faceira. Seria muito
dizer que está apaixonada?
Sim!Então deixa quieto!

• O eml(!r��âr:io €f�raldo,
d� Restauia Jeans e

LavanderiaBrilhante,
marcará presença na 11 a

Feijoada do Moa, dia 20 de
agosto.

• O personalWilsinho
Salves, o TioWil,já
prepara OS 'quitutes para
comemorar, no próximo dia
30, a idade nova.

• No sábado, dia 25
de junho, tem Festa do
Casarão, na TheWay.
Agendem! '

I'

• Na sexta-feira, no
Seminário, em Corupá,
rola o.mega shoiu com João
Bosco & Yinicius. Ingressos
na rede de postosMime.

• KarinJoana 'será a
'

modelo.que estampará a
página "Ensaio'na Revista
Nossa, edição de julho. Ela
está linda com modelitos .

da estação daDonnaAnna
Boutique.
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CRÔNICA
ELYANDRIA SILVA,

ESCRITORA

CLUBE DOS
RECLUSOS
�

E'difíCil se recolher nummundo absurdamente
escancarado como este que passa lá fora.

Privacidade é luxo, a solidão necessária é para
quem pode, não para quem quer. Ficar sozinho
num silêncio digno do Pico do Everest é um
sonho distante no meio de tanto barulho, tanto
agito, buzinas, celular, campainhas, gritos,
baladas. Arrisco dizer que chegará o dia em

que terá que comprar a reclusão quem quiser
curtir uma crise existencial básica na caverna
interior. O sujeito entra na loja e diz: "quero
uma recarga para reclusão. Quanto custa?". O
vendedor responde "tenho de 12 minutos, 17, 30
e 50". Se paga o valor correspondente ao tempo e

. entramos num labirinto silencioso sem nenhuma

perturbação auditiva.
Recluso por opção a partir de determinado

momento de sua vida o escritor francês Marcel
Proust afirmou que 110 homem é a criatura que
não pode sair de si, que só conhece os outros

em si, e, dizendo o contrário, mente". A reclusão

sempre foi ingrediente de mistério e curiosidade
na vida de muita gente célebre no universo
literário, de escritores que optaram por viverem
solitários por escolha própria ou características
de personalidade. O escritor J.D.Salinger, autor
do clássico 'O apanhador no campo de centeio'
ficou conhecido por sua obsessão em ficar

sozinho. Criandol

{
f
I

.

um mito ao seu

redor por ser um
recluso impossível
de ser visto, o
escritor americano
Thomas Pynchon
encabeça a lista.

Emily Dickison
viveu toda sua vida
em total reclusão
escrevendo em seu

quarto, de onde
raramente saía, tanto que depois de suamorte

foram encontrados mais de mil poemas escritos.
Em Curitiba, Dalton Trevisan tornou-se famoso
por sua natureza reclusa e nunca recebe visitas de
estranhos. Ariscos à convivência social, estes são
apenas alguns dos gatos escaldados da literatura.

Refletindo sobre o culto à reclusão volto

para a frase de Proust e concordo que podemos
sair de qualquer.lugar, menos de nós mesmos,
emboramuitos achem o pior lugar do mundo
para se ficar. Talvez por isso a grande maioria
viva na busca de outras moradas. São tantas

opções, tantos sons, tantas fugas para não ter
de permanecer no frio e vazio, talvez dolorido,
de si mesmo que o melhormesmo é sair fora.
É um reflexo sombrio da vidamoderna. Pratico
a reclusão, embora um esporte fora de moda,
e seria perfeito se alguém criasse o Clube dos
Reclusos para os solitários de plantão.

t , ,I , i I C' I!. I J, J f I I I t. "" t l . ., I

São tantas opções,
tantos sons, tantas

fugas para não ter
de permanecer no
frio e vazio, talvez
dolorido, de si

mesmo que o melhor
mesmo é sair fora.
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CLIC DO, LEITO
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

V.isitar um zoológico é um programa e tanto não só para as crianças,
mas também aos adultos. Em Pomerode, a Ana Laís Schauffert registrou

belas imagens dos bichinhos. Uma delas foi desse macaco, super fotogênico
em sua pose especial para a fotógrafa de plantão.

Consultoria Empresarial
GRt/S1:; OD62GSill

_ Credibi!wi:.lde

www.gumz.com.br

(47)337:1-4741

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Milton pede dinheiro para não contar o que sabe

sobre Norma. Gregório não resiste a mais uma crise e

André se emociona. André chora nos braços de Carol
e os dois acabam se beijando. Ismael pede dinheiro a

Zulmira. Raul termina o namoro com Carol. Eunice é a

primeira a chegar para o chá de Natalie, que fica apre
ensiva com a demora de suas convidadas. Milton tenta

pressionar Norma sem que Oscar e Gilda percebam.
Marina marca um encontro com Pedro. Natalie expul
sa Eunice de sua casa. Léo estranha quando vê o carro

de Marina seguir em uma direção oposta a de casa.

Minerva e Alice denunciam Guilherme para Augusta.

• CORDEL ENCANTADO

Felipe cuida de Dora. Jesuíno encontra Felipe e

Fubá:Açucena volta para a casa de Benvinda. Timóteo
manda Batoré e a volante irem até Vila da Cruz para

prender Jesuíno. Jesuíno chega com Dora ferida ao

posto médico de Vila da Cruz. Neusa compra todas as

joias que Nicolau lhe leva. Petrus garante a Zenóbio

que Úrsula e seu amante colocaram a máscara de

ferro nele. Jesuíno descobre que Fubá é Dora. Bel e

Penélope se beijam. Dora acredita que vai morrer e

pede um beijo para Jesuíno, mas 'Açucena vê os dois.

• MORDE E ASSOPRA
Dulce pede dinheiro a Guilherme para pagar o

aluguel. Salomé exige que Naomi a ajude a tomar a

casa de ícaro em troca de não contar seu segredo.
Celeste confessa que armou para Júlia e Abner ouve.
Júlia e Abner reatam. Efraim descobre que Guilherme
está contrabandeando comida para o SPA. Natália

pe-de que Dulce cuide de Zariguim. Raquel suspira por
Élcio e Tonica fala que ela se apaixonou por um fan
tasma. Júlia e Abner resolvem esconder de todos que
estão juntos. Cristiano pede Abelha em casamento.

• VIDAS EM JOGO
Francisco não acredita em Rita e ela sai cho

rando. Regina é rendida no carro. O carro de Regina
é guiado até uma favela, onde ela é deixada em um

casebre. Regina desperta e constata que Cleber a

sequestrou. O ex-policial explica que aquela casa é a

mesma em que ela viveu com seus pais no passado. A
empresária se emociona e ele a beija. Welligton apa
nha covardemente. Rita vai até o apartamento onde

, Zizi e Adalberto estão morando e pede abrig'o.

(O resumo dos cªpítu1os é de reSPQlláabilidade das �missoras).
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ANIVERSAR
22/6 Iara S, Lucas Marli S. de O. Souza Roselete Powlak

Alceu dos Santos Irineu Tessila Nágela L. Diemon Simone L. Viebrantz

Débora D. Ciconeti Ivonete T. M. Lampert Nelci Z. Bachmann Tarcisio Küster

Deyci Pommerening Jadermann Anzelheiro Nelmar Campregher Tatiana V. Pedroti

Dirce T. Bortolini JoãoOlos Nilton Valentini Thatla J. Gasparetto
Fabiana K. Eggert Juliana M, Maas Pâmela T. Kanzler Thaize A. Anbres

Flávio J. Franzner Maicon Meier Paulo S. de Oliveira Valdemar Draeger
Gisele A. Adam Mara Vieira Renaldo Koch
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A antologia de contos de Elizabeth
Gilbert, Peregrinos, chama a

atenção pela riqueza de lugares
e dos tipos humanos descritos.
Todos, em comum, se encontram
em situações de transitoriedade
em meio à busca acirrada por
descobertas individuais. Em seu

debut literário de 1997, a autora
do best- seller Comer, rezar,
amar (Objetiva) apresenta uma

narrativa direta, que introduz
o leitor de imediato no cerne

das tramas e deixa em aberto
os desfechos. As deze breves
histórias que compõem o livro são
marcadas por diálogos curtos e

os personagens se apresentam
em recortes instantâneos. As
narrativas ambientam-se nos mais
diferentes cenários dos Estados
Unidos e mesclam situações que
vão do corriqueiro ao bizarro,
pautadas por uma pitada de
humor e redenção.

QUINZE

Destaque indiscutível no cenário
musical, a banda Jota Quest
revolucionou a história do pop
rock nacional, transformando
festas universitárias, galpões
alternativos e espaços de
eventos em verdadeiros
festivais de música. E é com

a mesma pegada pop-rock
que o Jota Quest completa
15 anos de carreira. Para
comemorar, nada melhor do

que lançar um CD em grande
estilo que irá proporclonar aos
seus admiradores um momento

inesquecível! O CD duplo "Quinze"
reúne os maiores sucessos da
banda e hits de rádio que lotaram
shows e emocionaram o público,
e ainda traz três faixas inéditas:
"É Preciso (A Próxima Parada)"
- que já é sucesso nas rádios de
todo o país, "Coração (Corazón) -

I tema da novela Morde e Assopra
da Rede Globo e "Luta de Viver".
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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SE ,BEBER. ÁO CASE! - PARTE 2
Depois de uma farra inesquecível em las Vegas, os amigos Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms),
Alan (Zach Galifianakis) e Doug (Justin Bartha) seguiram com as suas vidas. Mas o bom e velho Stu

está disposto a se casar novamente, desta vez, com lauren (Jamie Chung) e o local escolhido para a

cerimônia foi a exótica Tailândia. E, claro: o que era para ser uma simples despedida de solteiro aca

bou se transformando em outra aventura enlouquecedora. Só que agora com um agravante maior.

Eles estão em um país diferente e com as próprias regras.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 15h50, 17h40,
19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas - Leg (13h30, 16h10,
18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)
• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas - Leg (15h10, 18h10 e 21h10)
• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h15,
16h45, 19h45 e 22h10)
• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 19h15 e 21h20)
• Cine Garten 6
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h3d, 15h30, 17h30 e 19h30)
• Kung Fu Panda 2 - Leg (21 h30)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(13h10, 16hl 18h50 e 21h40)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Dub (16h20 e 21 h15)
• X-Men: Primeira Classe - Dub (13h45 e 18h30)
• Cine Mueller 3
• Kung Fu Panda - Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(13h45 e 16h45)
• Qualquer gato vira-lata (19h40 e 21 h40)
• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h20, 15h20, 17h20, 19h30 e 21 h30)
• Cine Neumarkt 5
• Qualquer gato vira-lata (15h e 17h15)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (19h15 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 17h, 19h e 21h15)
• Cine Norte Shopping 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45, 14h45, 16h50 e 18h55)
• Kung Fu Panda 2 - Leg '(13h35, 16h, 18h20 e 20h45)

• Cine Norte Shopping 2
•Meia noite em Paris - Leg (12h35, 14h50, 17h, 19h15'e 21h30)
• Cine Norte Shopping 3
• Kung Fu Panda 2 .. Dub (13h45, 15h50, 17h55 e 20h)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas-Misteriosas - Leg (22h)
• Cine Norte Shopping 4
• Se Beber, Não case! Parte 2 - Dub (14h25, 161140, 1911 e 21 b15)
• Cine Norte Shopping 5
• Esposa .de mentirinha - Leg (13h, 15h30,·18h e 20h30)
• Cine Norte Shopping 6
• X-Men: Primeira Classe - Leg (14h40, 17h30 e 20h15)
• Cine Norte Shopping 7
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(14h55, 17h45 e 20h45)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45, 14h45, 16h50 e 18h55)'
• Kung Fu Panda 2 - Leg (21 h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 16h, 18h e 20h)
Kung Fu Panda' 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (13h30, 15h40, 17h50,
19h50 e 22h10)

Tais e Lázaro levam
o lilho para casa
o casal Lázaro Ramos e TaísAraújo já deixou a
maternidade Perinatal, naBarra daTijuca, no
Rio de Janeiro, com o pequeno JoãoVicente
nos braços. Nascido no sábado, pormeio de
cesária, o pequeno teve alta na segunda-feira
depois de receber inúmeras visitas. Entre
as celebridades que o viram estão Carol

Dieckman,AracyBalabanian, CamilaPitanga,
WagnerMoura eVladimirBrichta.

•
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Além de ter atrasado a lua de mel por causa
do trabalho, o príncipeWilliam também 'não

quis passar o aniversário longe das funções
profissionais. Ele completou 29 anos de idade,
ontem, e precisou adiar a comemoração, já
que havia a previsão de chuva no norte do
País do Gales. Assim,William poderia ser
necessário na ForçaAérea Real como piloto
de helicóptero de resgate.

Ex-BBBMax

apresenta lilha
o vencedor do IBBB 9', MaxPorto, divulgou
as primeiras imagens da filha através da
página quemantém no Twitter. Ele posou
com amenina Luna no colo e publicou a

foto namadrugada de ontem. Na legenda
escreveu: "momento mais delícia é ter
minha princesa emmeus braços. É a paz...
Amor que cresce a cada dia".

Suzy Rego trava
ao trocar Iraldas
A atriz SuzyRego, que está no elenco de
Morde &Assopra, da RedeGlobo, precisou
de ajudamédica após trocar as fraldas dos
filhosMassimo eMarco, de quase dois anos.
É que ela sofreu uma contraturamuscular
na coluna; Suzy levou os gêmeos a uma festa
junina, pegou eles no colo aomesmo tempo
e nahora de trocar as fraldas não conseguiu
mais semexer para os lados.

HOBÔSO'PO

Ana Maria terá
revista mensal
A apresentadora globalAnaMariaBraga
assinou um contrato que prevê a publicação
mensal de revista assinada por elamesma.
Aprimeira edição deve sair nomês de
novembro pelaDueto Editorial comuma

tiragem de 50mil exemplares.AnaMaria
terá coluna e, ainda, produzirá reportagens e

comandará a redação inteira, além de sempre
estampar a capa da revista, chamada 'K

niela erc ry
otar menina

•

v

A cantoraDanielaMercury está seguindo
o exemplo de diversos artistas que têm
aumentado a família através da adoção
de crianças. Agora, aliás, falta pouco para
ela realizar o desejo de sermãe outra vez.
A papelada já estaria quase liberada e a

menina paraibana, de um ano e meio, pelo
que consta, convive em total harmonia com
a família da cantora.

LIBRA
Tenha cuidado para não assumir mais compromissos do que

pode dar conta. Sua vida amorosa corre o risco de ficar em

segundo plano no decorrer deste dia.

ESCORPIÃO
Não se iluda com promessas de dinheiro fácil e nem confie
totalmente em quem você não conhece. Uma viagem ou um

encontro poderá beneficiar sua vida amorosa.

ÁRIES
Atitudes precipitadas devem ser evitadas. Questões do
dia a dia necessitam de mais objetividade para serem

desenroladas. No amor, o élima é de pura paixão.

CAPRICÓRNIO
'

Há possibilidade de falhas de comunicação no trabalho. Evite
fofocas e mal entendidos. As relações pessoais e o romance

contam com boas vibrações.

TOURO
O astral revela um possível rompimento nos seus vínculos
em virtude de uma avaliação equivocada. Já sua vida
amorosa ganha novos estímulos.

SAGITÁRIO
Coloque seus desejos em primeiro lugar. Os problemas
familiares podem render aborrecimentos. No amor, revele
seu romantismo.

GÊMEOS'
Evite mudanças repentinas, isso pode fazer você desistir
das coisas no meio do caminho. No amor, há sinal de uma

boa notícia.

AQUÁRIO
Atenção ao setor financeiro. Equilibre ganhos e gastos. Não
se arrisque em negócios obscuros. O romance pode ficar em
segundo plano.

CÃNCER
Não deixe que os problemas emocionais
interfiram em seu trabalho. A distância do par
deixa você mais carente.

LEÃO
Busque o recolhimento e, assim, evitará discussões
desnecessárias. No campo afetivo, o astral favorece bons
momentos junto da pessoa amada.

VIRGEM
Uma grande inquietação emocional pode atrapalhar
o seu dia. Evite a ansiedade ou a inconstância. A vida
amorosa ganha forças.

PEIXES .;

Procure se desligar do passado e não ficar remoendo

mágoas. No campo afetivo, a atmosfera é de romance,

conquista e muitas emoções.
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ARTE CONSCIENTE

Valdete, as fotos, as
,. .

aguas e as noivas
Exposição transforma em arte a pureza

. do líquido é a aura de quem sobe ao altar

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

Qual a relação entre as águas
de rios e cachoeiras e os

véus das mulheres que sobem ao

altar para casar? Se você respon
deu a pureza de ambas, acertou.
Mas, qual a afinidade das duas
com a arte? Isso quem responde
é a artista plásticaValdete Hinnig
com a exposição 'Alvo véu'.

Radicada na cidade há 15 anos,
a florianopolitana pesquisa os te

mas desde 2004, quando a ideia
virou obra participante de uma

coletiva da Ajap (Associação Iara
guaense de Artistas Plásticos). Na
época, o intuito era homenagear o

município por meio damostra 'Ia
raguá das Águas'. Mas, ao invés de
encerrar o estudo ao fim da com

posição,Valdete deu continuidade
ao trabalho dando novas formas
e significados ao líquido mais im

portante do mundo. Hoje, essa

arte consciente é o motivo pelo
qual o nome dela ocupa diferen
tes galerias e espaços culturais de
Santa Catarina.

A composição de 19 fotogra
fias plotadas e coladas em PVC,
intitulada 'Alvo véu', já levou os

cenários locais ao público de

Itajaí, Balneário Camboriú e

Blumenau. Em breve, também

passará pela capital do Estado,
Florianópolis. Conforme a ide-

alizadora, tudo isso tem apenas
um objetivo: alertar a população
sobre os cuidados necessários à

manutenção da natureza.
Além das imagens, constru

ídas a partir da mistura do véu
branco com a transparência da

água, a exposição tem o aporte
das rimas de Osmar Pisani, poeta
e crítico catarinense falecido em

2007. Três textos dele foram es

critos especialmente para com

pletar a prestigiada mostra de
Valdete Hinnig.

Aos 52 anos, ela tem se dedi
cada à fotografia. "Atualmente,
mostro minha arte através dela",
explica. Mas, a quase jaraguaen
se também fez curso de pintura
e desenho em Cuiabá, no Mato
Grosso. No município, além de

integrar diversas exposições, foi
presidente da Ajap e, agora, ocu

pa o cargo de vice.

VaIcIete tem levado o nome e as imagens
da região a galerias de Santa Catarina

.
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Aen:presa NGT !Op Tools participou expondo seus produtos na

Feimate em Sao Paulo .

Página 5

ACIJS
/4.���
_Jl�1t7iI)� .'

anco

San
tander

e Núcleo de
Responsabl
lidade Social
Empresarial
ACIJS-APEVI,
realizam trei
namentocom
foco em Sus
tentablüdade.
Página 3

TREINAMhiVTO:
Caminhos e

:,�\;:1)�i'àflô.ffgt��
,
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•

.', . : um dos.temds

abordii)iiJ:no '

Cejas »sÓv:

Vantagens para quem usa,
Quem proporciona ·e quem aceita.

.UTIL
.

Ccud
Mais info,rmações:

47327,5-7018 • convenios@acijs.com.br

(
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.' ':qtiên"êias�qüe possam surgir, êómô: õ'Impac-
,

to ambiental, mídia negativa relacionando a

imagem da empresa e responsabilidade so

cial.
A cultura sustentável passa principalmente

por uma mudança de visão de seus gestores
e de comportamento dos liderados. Outra ta
refa desafiadora é transformar a sustentabili-
dade em valor agregado para seus clientes.

O principal problema é mostrar o que vai
além . da 'propa
ganda. O que real
mente a empresa
,faz em busca da
sustentabilidade?
Quais indicadores

significam que ela
está no caminho
certo? Como a

empresa prega a

sustentabilidade?
Sepa ra correta
mente seu lixo?
Usa materiais re

cicláveis? Como
trata os seus fun
cionários 'e a co
munidade onde
ela esta inserida?

Podemos

)

"Podemos dizer que a
sustentabilldade é uma

evolução do mercado. As
empresas em todo o mun
do estão sendo pressIona
das, par� adaptarem seus

'sistemas de,produção, com
matérias-primas 4. orig m

certi6cada,processos
menos pOluentes e inter·
ferêncla positiva sobre a
comunidade ao'seu redor",

( ,

r

,

..

dizer que a sus-
"

tentabilidade ê uma evolução do mercado,
As empresas em todo o mundo estão sendo
pressionadas para adaptarem seus sistemas
de produção, com matérias-primas de origem
certlflcada, processos menos poluentes e i'n
terferência positiva sobre a comunidade áo
seu redor. ,

Nesta edição, trazemos alguns exemplos
que deram certo em nos�a sociedade empre
sarial.

EXPEDIENTE
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ARTIGO:

Sustentabilidade:
'J.

como aplica-la em casa? -

As mudanças em nosso clima e a abandonavam na natureza 'para 'se .de
aceleração da degradação das fon- gradar por dezenas ou milhares de anos

tes de recursos naturais cada vez mais algum tipo de lucro e de potencial eco
aceleradas trouxeram as portas de nos- "nômico que possa melhorar suas vidas ,

sas casas o chamamento individual de agora. Entender as sutilezas de garantir
cada ser humano para a sua responsabi- a sobrevida das futuras gerações pode
lidade com a salvação de .nosso plane- ser extremamente difícil para, alguém

,

ta e com a conservação da vida, como que acorda faminto e vai dormir deses- �'
;

a conhecemos, na face de nossa linda perançado e cem mais fome ainda. Por-Y',
bola azul. :':,' :

tanto, aplicar a sustentabilidade em casa

Isso se toma mais e mais eviden- pode ser também uma nova forma de
'

te conforme as notícias de problemas lucrar. Aqui e agora.
provocados pelas altéráções climáticas - 'Sem' dúvida, conseguir esse enten-

e pelo efeito estufa se multiplicam nos dimento será vencer o desafio da apli
noticiários e, muitas vezes, quando os cação da sustentabilidade em casa e da
sentimos em, nossa própria carne. Os criação de uma cultura doméstica sus

milhares (ou milhões) de vítimas de fu- tentável. Construir e instalar coletores

racões, tomados, maremotos, secas, en- de água de chuva e armazená-la para:,;
chentes e outros desastres de magnitude :" ap.rqy.�i!amento em limpeza e descargat�
nunca vista; clamam por nossa aJÚ{ia,;�· ;;'sániftli1l'âs, aplicar a reciclagem aos resí ..�'�
por socorropara aplacar sua dor e sofri- duas orgânicos que normalmente iriam-.
menta. para, o lixo e o oferecimento do produ-. .,'

Mas como aplicar a sustentabilida- to 'fin�l como adubo em residências ou '_
de em casa? Como, tomar algo trivial casa de material para jardinagem. Reei-
e corriqueiro um conceito tão' "etéreo" clar os plásticos, latas e outros resíduos
para muitos seres, humanos, que têm sólidos que iriam para o lixão ou parar
pouca (ou nenhuma) instrução e são ab- nos rios e cursos. d' água. Economizar

, solutamente dotados dos 'mais variados nos gastos com energia elétrica e outros

problemas e carências que se pode ima- combustíveis:�I'!��� .. �\.� ���:.:Y .i'h·
ginar. Como levar a quem nada tem a, Tudo ,�s,s�" erá.. e�. curtíssimo .

importância de se conservar algo para prazo, repn�sê�(��;üm ganho extra. de�,'
as gerações futuras?

'

dinheiro e �lyevl'��1?��ã:9 \�e vida. des-
"

Talvez, aplicar a sustentabilidade em sas famílias-pelo 'hIénos um pouquinho.
casa seja algo intangível demais para Com isso, o dilema de co�o aplicar a
essas pessoas. Mas, com paciência e sustentabilidadêem casa' será vencido e'

explicando pelo lado �ais interessante mais e mais lares se apresentarão para
para elas. ,adotar as "boas práticas" e ganhar um

Basta que essas pessoas entendam lucro no processo.
,

que podem retirar do que normalmente Carlos Abreu

,

,

O curso tem o' objetivo' de facilitar
um pouco' a vida dos casais, quando o

assunto são problemas mecânicos sim

ples, problemas que eles mesmos po
derão, diagnosticar e realizar as devidas
correções. Além de mecânica o curso

aborda, também, dicas de direção deferi
siva além de prática da troca de pneus e

simulação de .incêndío.

, :�curso de Mecânica Básica para C�-,

.,� sais-aconteée atiãvés do Núcleo de
AutomecârÍicas ACIJS-APEVI, nos dias,
28, 29 e 30 de junho, na Auto Mecâni
ca ABF, na Rua Leopoldo Veloso, n° 43,
Vila Lenzi. Informações pelo telefone;'
47 3275 70120" No término do curso os

participantes concorrem a um jantar ro
mântico no Hotel Mêrc�e;
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O·Núcleo de Responsabilidade Social e Em

presarial realizou no dia 17 de maio, no

Centro Empresarial, um evento voltado a sus

tentabilidade da sua empresa.
O evento contou com a participação do Ban

co Santander, com rodada de palestras com a

equipe do Santander e, também, a participação'
da superintendente do banco, Linda Murasawa,
com o tema, Treinamento: Caminhos e Desafios.

O banco tem o seguinte conceito: "Desen
volvimento sustentável é aquele que' satisfaz as

necessidades do presente' sem comprometer a

capacidade de as futuras gerações satisfazerem
suas própriasnecessidades". ("Comissão Brun

dtland", - Comissão Mundial sobre o Ambiente
e o Desenvolvimento - Nações Unidas, 1987).

Segundo.Linda o trabalho é um novo jeito de
se fazer negócios. É umamaneira de interagir as
dimensões: social, econômica e ambiental em
todas as decisões e considera a interdependên
cia uma ferramenta para promover o desénvol
vimento sustentável.

Sandro Marques
palestra sobre
Caminhos e

. .

Desajil!S .

"
Linda J1Jurasawa, é
formada em computação
,n:olTA ep(;s-gradllu�a .'

.

,r;, em (ulministrllçiio,
'

"t:llrso$ de especialização ..

em Jl1!lrketing e Vendlls.
,Atúaçlio em diversas

, :emp/�:�a:�Y. Atualmente'
:._ ú ,apJa ?m .soluções·para .

,

,Yllstellfabilidade 1M

.

' �rllpo S(Jntanller Brasil.

(IA, ideia é divulgarpráticas e es
.. '" timular ÇlS empresas a buscarem

: seus caminhos" de sustentabili
dade. Neste. workshop comparti

,

. lhamos as praticas existentes na

organização, as ações que estão..
, focadas em Pessoas, Processos,

, ,' ... Negócios e Relàcionamento ",
.

disseLinda ·Mutasawa.
.

.

Na opinião de Linda a sus-

tentabilidade estimula um jeito
de se fazer certo da forma certa,
através de negócios e ações, com
base' em 'ética é responsabilidade,
desta forma contribuindo para o

desenvolvimento sustentável e

contribuindo para uma sociedade
melhor, "assim quanto mais ,pes_;
soas ,e empresas se engajarem no

tema todos ganham", conclui .

NÚCl�OS �M PAUTA

C�}lab()rtld()re�' ,la IUalltds Jfimegottiparticipam ,lo
evento: "Caminhos e Desafios f'.

-

.'," •
J

o

.

AdVocaCia Empresarial I

EnderepJ: RuaOlmoDominpBrug., 119
,

BairrO VilaNOVI-�doSul-,SC
.

"
. fone: :47 ]275-2844· /

E:.._&L.�ifo���iIW�L.....
: "II,IIIIL,���r�.Ua�i�'1I1W
� \.AiiJW',�.iilll'Wftflf�,I"� '-\1F. W"j"Y.\wVIU\t"V���\rJvti"'�UI

f
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�t-' �,-', .

"':.f-' t,
:'.

',lO �.i<1k;, -�� :'''�''. "�:�. .,ç,� s= ];i!
AP���etP·:_,�PL. �etalme-:� canico �_ do

-.Núcl.eô', também,
VcanICo participou da, fez parte da feira expondo
Feimafe (Feira Internacional seus produtos pela primeira
de Máquinas- Ferramentas e· vez.

Sistemas Integrados de 'Ma- Para o sócio da empresa,

nufatura) no dia 27 de maio, Matheus Alves, participar de

no parque de exposições. uma feira com a abrangência
Anhembi em São Paulo. Mais que a Feimafe possui é muito
de 1.300 mil expositores na- importante,. além de receber

cionais e internacionais apre- os seus atuais clientes que se

sentam seus lançamentos para
-

encontram em diversos locais

os profissionais do setor. Os do território nacional, tam-
. participantes puderam conhe- bém, prospectaram clientes

cer as tendências da indústria, potenciais e realizaram novas

fazer contatos e planejar os vendas. "Na feira 'mostramos

rumos da sua empresa. toda a tecnologia, produtos e

A empresa NGT Top Tools serviços que aNGT Top Tools
integrante do APL Metalme- possui", disse Matheus.

=�--;;,;---.:c--�--'. in
.�. I> �

'Jlais de 100 cortes de cabelos na Cidadania emAção da
Católica de se

'�m maio o Núcleo de Ca
: beleireiros ACIJS-APE

VI participou da oitava edi-

ção do projeto "Cidadania em
,Ação" da Católica de Santa
Catarina. Durante todo o dia
os cabeleireiros' realizaram
mais de 1 00 cortes de cabe
los e envolveram 11 profis
sionais, o' estande foi um dos

mais' visitados na ação. O pro
jeto contabilizou mais de 10

mil atendimentos nó campus.
O núcleo participa de. ou

tras ações sociais, uma vez

por mês realiza cortes de
cabelo' no Lar das Flores,
que hoje possui 60 idosos, e

da Ação' Social da Weg. que
acontece em setembro.

DIVULGAÇÃO FEIMAFE

. _.. . . .
.

Equipe do Núcleo de AJáalnlecânicuA(1JS-APEVI em S,10 Paulo IUI Feimafé

a:.

'úcleo de Gastronomia ACIJS
,.1 -APEVI realizou uma visita técni

I' ca aADV Aurora, onde os participantes

'I�.';�....
conheceram a estrutura física, a varie

,'4 dade de seus produtos e a excelência em
;.' distribuição desta empresa.

A visita também oportunizou aos

empresários
- do Núcleo uma melhor

aproximação do fornecedor, podendo
negociar preços diferenciados para os

produtos consumidos em seus restau

rantes.

A empresa está no me_rcado desde

.1989, que se caracteriza pela distribui
ção de produtos resfriados e congelados
da marca Aurora.

Equipe do Núcleo de Gastronomia em visita a empresaADVAurora
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Integrantes do Núcleo de Gestão e Qualidade em visita a empresa Whirpool

ONúcleo realizou, no dia 9' de
maio, visita técnica a empresa

Whirlpool Corporation em Joinvil
le. A unidade é a maior fabricante de

produtos de refrigeração de todo o

mundo. Nesta planta são fabricadas

refrigeradores, freezers (horizontais
,

e verticais) e secadoras.

De acordo com o coordenador
do Núcleo de Gestão e Qualidade
ACIJS-APEVI, Laércio dos Santos,
o objetivo da visita foi conhecer os

exemplos adotados na área de Ino

vação e Gestão de Pessoas, na qual, '

a empresa é referência e possui prê
mIOS.

Em 2009 a 'empresa conquistou
bons resultados o que motivou a in
vestir mais em 2010, apesar da crise
econômica mundial. "Como líderes
de mercado no setor de eletrodomés
ticos, estamos dedicados a buscar o
caminho da sustentabilidade", disse
o presidente daWhirlpool, José Au-

rélio Drummond Júnior.
"As visitas técnicas realizadas

pelo Núcleo têm como objetivo co

nhecer "in- loco" as práticas adota
das pelas empresas visitadas. Servin
do como exemplo para as empresas
nucleadas se desenvolverem e evo

luírem no assunto", conclui Laércio.

'.

da",'"

,

'i.\"""''"''''''''*''�1' IC, O,",
' Núcleo de.Gastronomia
,'ACIJS-APEVI, partici-

pou entre os dias 6 a 9 de ju
nho da Fispal (Feira Interna
cional de Produtos e Serviços
para a Alimentação fora do

Lar). Profissionais, do .setor
de alimentação do mundo

participaram. nos quatro dias
de grandes negócios na Expo
Center Norte em São Paulo.

A feira apresentou novida-'
des em, produtos,' equipamen-

,

tos e serviços para profissio
nais de restaurantes, bares,
pizzarias, cafeterias, catering,
buffets, 'hotéis, além de distri
buidores e loj istas de todos os

segmentos food service.
O Núcleo de Gastronomia

ACIJS-APEVI, também, es

teve presente com o objetivoGastronomia participa da FispóTFoodService ,

de conhecer pela primeira' vez
uma feira internacional de

gastronomia e trazer novida
des.

Para o vice-coordenador
do Núcleo" David Jorge Al
meida, foi importante a visita
a Fispal. "Valeu muito parti
cipar da feira, pois tem tudo.
num lugar só e se consegue
negociar diretamente com os
responsáveis,' com um bom
preço e qualidade dos produ
tos oferecidos", disse.

Com mais de mil exposi
tores e de 60 mil visitantes do
mundo inteiro, a Fispal Food
Service é a oportunidade que'
empresas do setor têm de ficar
frente a frente com as princi
pais empresas de compras que
interessam ao seu negócio,

("
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A )J Deslgn faz parte do Núcleo-da Consfruçij,tt:��vil AC'�-AP�VI e está atuando em Jaraguá do
, . .�, 1..." ".,li: -. -

Sul há 10 anos na área de projetos, r��S,i,çtenciª�:,'*"domerci�l, interiores e administração de obras.
r::."<w-!i," '. _'.' "

. ..{.

,i,
i :�rti.r;::�:

'

r

- Casa construida

com blocos lCf:
modelo construti
vo liue represen

tam inovação
.

'9'
"'. diferencial da empresa é o trabalho, com o

'

pela agilidade, metade do tempo de uma obra con-

,�.,,'
"

. ��� :f9f� n� desenv?,l,:,i�y��,�u��entável,;' � 11 vencional, custo baixo das fundações superficiais,
".,' Dêsign'trabalha com vanos SIstemas dISpO- onde são, realizadas por um sistema denominado
níveis: no mercado nacional, como o tijolo ecológi- . Radier. '

,

co, steel frame, painéismonoliticos de EPS·(isopor) .,: Sobre afundação de uma obra são montadas as

e mais atualmente o bloco ICF, modelo construtivo paredes de blocos em EPS, que são estruturados com

que representam inovação, flexibilidade, leveza, concreto e aço, proporcionando resistência estrutural
alta resistência, precisão e segurança para os mais e produtividade (maior que a alvenaria convencional)
diversos tipos de obras. . O rebocamento é rápido e tecnológico, pois envolve·

.

A construção com este sistema (bloco em EPS) argamassa reativa reforçada por malhas de fibra de
é racional em materiais e seryiços, começando vidro mais resistente do que o aço.

, .

ti Organização Organização e limpeza no canteiro
,

de obra' .'
,

r. ,

O Ecologicamente correto: diminui a geração de en-:
! '. .

�

tulhos, diminuição da .utilização da .madeira em-até
.

90%, concreto ·�O%,.aço 60%;' ..
'

'

...

'

·r:l·�.-AJtis,Sima.pf(�QutivÚiad�: em alguns casos ·.�ode·�" :

çh���1 �·��.o�:'dt( 'e,cqQomia n'9 tempo de .ei�;é,�ç�?'de:·" ..

0b��; >.?;.:. ,';'.> ,:'-. ',
-

"'c-' ", -,
.."

<',' ,,'

/'0 . Cara�teiísticas 'tec�ológicas como eficiência, ter-
o mo-acústica e' peso reduzido, facilitando o manuseio
e construção;
O Economia operacional: pode chegar a 40% a eco-:

. nomia de energia para climatização.
.

Possui alta tecnologia envolvida, com custos

acessíveis e racionalização em várias frentes, como
tempo de execução de obra, recursos financeiros e

naturais. O sistema ICF segue a filosofia atual t1 ne

cessária do, LEAN MANUPAÇTORlNG, ou-seja,
produzir o que é necessário, no momento certo, com .

os recursos certos, com o míni de desperdício. e
com a mais alta tecnologia possível.

A iiDesignfoi a sensação do Feirão da CaiWI realizado
em maio naArena Jaraf.fuá

,
c

/
�-..._ -

��.. ,(.JC..:, •. �"J"-;,!�

�J Design está com um pro-
.

eto inovador na cidade e no

Estado, é a Casa Sustentável
que foi concebida considerando
todos os princípios de sustenta

bilidade, seja através da forma
arquitetônica ou de matérias
empregadas. Com todos os cui
dados para que o conceito de'
sustentabilidade seja obedeci
do, o que-é ser ecologicamente
correto, socialmente correto, e

economicamente viável. ,0 que
falta no momento' são, algumas

'

,
'

certificações "e parcerias que
estão sê consoüdando 'em curto
período' de tempo .. A intenção é
.íníclar as obras alnda.este ano .. ·'··· \. !

Ocusto depende 'do projeto e

.. das necessidades docliente,
mas a redução do custo total da
obra com 'características idênti-

, ,

cas pode chegar até 15% com-

parando com o sistema conven
.

cional.

H á oouco-tempo Que a socie
dade começou a 'se cons

cientizar com o desenvolvimento
sustentável. É necessário todos

,

fazer a sua parte é não esperar
pelos outros. A sustentabilidade
na construção civil é o caminho

_

mais rápido, pois, é responsável
por . mais de 5Q% nos lmpactos
ambientais causados pela socie-
dade. . ,

, \,'
..-

. ..,

,-'
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NOClEOS EM PAUTA
ATIVIDADES DOS NUCLEOS'SETORIAIS ACIJS-APEVI

DESarAQUE

. Jovans Em.· r andadoras do.Estado par "cipam" da AGO
A saAGO (Assembléia Geral Ordinária) do CEJESC
r1.(Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de
Santa Catarina) foi realizada nos dias 19 e 20' de maio,
em Jaraguá do Sul.

Com uma programação diferenciada os Jovens Em

preendedores participaram de uma visita técnica a el'D:
presa do ramo têxtil Lunender, que está no mercado há .

30 anos, e hoje conta com cinco mil funcionários dire-
�

'tos e' indiretos: A empresa produz, aproximadamente".'
1.900 milhão peças de confecção por mês. " 1,"".

Após a visita técnica foi a vez da Rodada de NegÓ
cios que aconteceu nas dependências da indústria. Pro
movido pelo CEJESC, a Rodada de Negócios contou

com negociadores de diversas áreas da própria Lunen
der e Sol Paragliders para prospecção de novos forne
cedores.

Outra novidade foi a transmissão da AGO via inter

net, uma ideia lançada pelo Núcleo dos Jovens Empre
ededores de Jaraguá ao CEJESC. Foram mais de 140

Auditório do Ceias lotado com a presença dos Jovens
Empreendedores de sc

"t' r- ...I� :..

internautas que assistiram a transmissão de diferentes

locais do país.
Como parte da comemoração dos 12 anos da enti

dade, foi lançado o vídeo institucional do CEJESC, de
senvolvido em parceria pelas empresas Domp, de Jara

guá do Sul e, Winter Assessoria de 'Joinville, apresenta
em sete minutos as bandeiras, projetos e demais ações
do CEJESC.

.

, Na ocasião teve a presença do empresário Vicente

Donini e o advogado Jackson Bastos que apresenta
ram o projeto 'Mentor de Líderes, projeto que nasceu

em Jaraguá do Sul e saiu do papel 'na gestão de 2010
do Núcleo de Jovens Empreendedores ACIJS-APEVI.
O Projeto Mentor de Líderes está em fase de expansão
para o movimento estadual.

'

O programa Movimento Brasil Eficiente, foi apre
sentado pelo presidente da ACIJ (Associação Empre-

A SI1AGO contou com apresença de várias lideranças
no Centro Empresarial de Jaraguá

sarial de Joinville) Carlos Rodolfo Schneider, quetem
por objetivo sensibilizar a população, 'a classe política

.' sobre a importância de diminuir o peso da carga tribu
tária sobre o setor produtivo, simplificar e racionalizar
a complicada estrutura fiscal, melhorando a gestão dos
recursos públicos.

Durante a reunião "várias autoridades participaram
: como o senador Paulo Bauer, deputado Carlos Chiodi-'

ni, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal, LioTironi, Prefeito .em .exercicio Irineu Passold,
entre outros.

'

Para o senador Paulo Bauer a quinta edição daAGO
destacou os jovens talétífds de Jaraguá do Sul. "A criati
vidade e a garra da juventude quando aliados ao empre
endedorismo produzem resultados inéditos de sucesso.

Tive a certeza disso ao participar da AGO do Cejesc,
onde vi reunidos jovens dedicados ao desenvolvimento
de Santa Catarina e do Brasil", conclui Paulo Bauer.

Jovens Empreendedores em visita ii, empresa Lunender
,

"'0. O Portal Clca de ��.,•.soas prelUgiaram o DebateRegi.
da, 1111"·,ó,cl. Da AGO ',' .o4° qebat�Regi�n�:�L'

,.

�
..

•

.�, r ;I ':',:': '

'

" ganizado pelo' Núcleo
"",' , . , , . .t."�" ,

.

'N'',,'. :5.� J\'Gf) :(As�enibléia_Geral Ordiná- de Jovens 'IW��ndedores
" 'na) os participantes trveram a opor- ACIJS-APEVI fOI um su-

tunidade de conhecer o Portal de Negó- cesso de púl?lico, cerca de

cios (www.port�ldenegociosbr.com.br/.400pess·oas9aárea.de ,,��s-:. ':
cejesc) 'com o objetivo de realizar negó-','o�� ��ãd.�':e:;,estud�Íltes partícipa-.

'

-,
,

, cios entre seus associados ou não.' "'rairÍ da palestra "A reinven-
'

,

"', " 8 }'
�

,

.' 0: portal,p��ite que-a� empresas asso-/�\,���e;�d? Profissional" �9-BX,i�\'i',.':
ciadas se ca�astrarem, e divulguem ou so,;,";?;�?9:�l1ing e: escntor A�,�,�tl,-:)")".
licitem produtos, serviços e ofertas, além' ;�g���iPrateS': Logo após�:f0t�,��
de disponibilizar vagas de empregos.

'

'"�réafizado Ó debate comos.

São 100 empresas cadastradas até o," painelistas, o professor João .

momento, ei a' expectativa é de. 300 em-
�,

Amoldo Gas��o, da ?es�?�� ," Cerc� 'de 4(H} pessoasr=»: 4° Debate Regional no Centro Eml�re,Wlrial
presas ate .o fim do ano, todas ligadas ao de talentos Zélia Breithaupt, e .

-

.

portância de que todo o bom profissional deve

��!��q.,:Qd�se�volvime1?-to 10 projeto e, da S,onsultora de �e��Eiizab�te Matedi. buscar em primeiro lugar o autoconhecimento, as
á óperaciôiialização

-

do portal e' feito atra- O evento aconteceu no' dia 19 de maio no Cen- informações, a inovação, e saber tomar decisões.
vés da agênciaSONAR de Jaraguá do Sul. tro Empresarial e trouxe aos participantes a im- ,Com disciplina, estudo e comprometimento .

o COlllIEIO 110 1)()VO
•

Ir

.. -r_f.' ,.J'
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ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS-APEVI

TRAS E CAPACI'rAÇÔES

afarma a
• -. 1'_

.'f!
"

.'

ONúcleo dos Jovens Empreendedores ACIJS-:" -realizado pela ACIF resultou em

-APEVI realizou, no dia 25 de maio, uma reu- um projeto que mostra a redução
nião com o advogado tributarista Klaus Raupp, es- da carga tributária brasileira, a

pecialista em Administração TributáriaEmpresarial;
"

extinção dos encargos tributários

o evento também marcou a data da passagem do Dia sobre a folha de salários das em

Nacional do Respeito ao Contribuinte. O tema da pa- presas e a isenção do imposto de
lestra foi "Reforma Tributária - Proposta FACISC/ renda para pessoas físicas com

ACIF".· rendimentos de até R$ 100 mil
Klaus Raupp foi um dos autores do documento anuais, que segundo Klaus, os tri

lançado pela Comissão de Reforma Tributária da butos devem ser diferenciados, a

Associação Comercial e Industrial de Florianópolis redistribuição do bolo tributário e

(ACIF)., O projeto prevê, além de outras medidas, a unificação da legislação para os' ,

,

a adoção do IMF (imposto que terá a arrecadação tributos sobre renda, dentre outros

repartida com Estados e Municípios) que, além de itens.
substituir oito tributos, serviria de base para a arre- O tributàrista também infor-, O advogado tributarista Klaus

cadação da União. mou sobre a participação da ACIF Rauppfalando sobreReforma
Através do estudo do sistema tributário nacional no Movimento Brasil Eficiente e o Tributária no Cejas

'

apoio áo'Observatório Social. "Apoia
mos ao'Movimento e também no que
diz respeito ao Observatório que tra

ta mais dos gastos públicos, sabemos
que 6% do PIB vai para corrupção",
disse.

'

Santa .Catarina foi um dos primei
ros estados a lançar sua opinião sobre
'a Reforma Tributária. O documento,
de autoria de, advogados tributaristas,
administradores, contabilistas e conta

dores da Grande Florianópolis, foi de
senvolvido na ACIF, promovendo um

estudo completo do Sistema Tributá
rioNacional e apresentando propostas
para tomá-lo mais simples, desburo
cratizado e eficiente.

lIfIiIa
ONúcleo- de Gestão e Qualidade ACIJS-APEVI

realizou, no dia 30 de maio, a palestra: Adminis
trando Conflitos, que aconteceu nas dependências do
Centro Empresarial.

O Psicólogo e Consultor Organizacional, Elton
Soares, commais de 20 anos de experiência no desen

,

volvimento de talentos humanos, observou que atra

vés do estudo das origens do conflito o profissional

poderá de forma eficaz e inteligente, gerenciá-lo sem

dor.
Administrar os conflitos possui vantagens que

�

a

pessoa pode transformar em oportunidades, ou seja,
transformar 'o conflito em um aspecto positivo, como:..

aperfeiçoamento do trabalho em equipe; estabelecer
mais confiança e recuperação da sua imagem; forta
lecimento das relações humanas; melhor desenvolvi-

mento pessoal dos colaboradores; funcionários mais

comprometidos; a energia e a motivação são voltadas
ao trabalho e seu desempenho.

A capacitação ofereceu, também; uma visão práti
ca a respeito do gerenciamento dos conflitos e dando
possibilidade para diagnosticar e planejar as'melhores
abordagens, estilos frente aos conflitos para que se

jam efetivamente resolvidos.

.-: .... ', ...
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.CHEVROLET

PREÇOS E CONDIÇÕE�
IMPERDíVEIS E VOCE

. AINDA CONCO�RE
A 45CELTAS
EM'45 DIAS,

LOTE EXCLUSIVO DE FÁBRICA
PARA SANTA CATARINA.

,

• Novo Volante • Para-choqu,es na cor do veículo
• Alarme sonoro de faróis ligodos

TAXA DE

.

.

0,990/0.

'.' a.m.

ENTRA.DA DE R$ ,

12.790+60x
��269

ENTRADA DE R$

7.990
+60x�; 499

• Porta-malas de 39o./ítros
• Temporizador do limpador do para-brisa • Para-choques na cordo veículo

A PARTIR DE R$

34.990'

COMPLETO

A PARTIR DE R$

52.990

COMPLETO

A PARTIR DE R$ ,

·44.990
• Ar f:om1icionado dígital • AírBag Frontais • FreiosABS
• Cd player com Bluetooth

'
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. 1.�J��i11,1

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

C3 GLX 1.4 2008
COMPLETO

2�.490�OO

Taxas compartilhados com o mercado

GM/VEC1RA ELEGANCE 2.0
2006 COM,LETO/AR/DIGITAL

'�. .RSa5.90Q,tlo
.

,

.

�-.
_",

Nós garantimos o preço

FIAT/IDEA ELX 1.42007
COMPLETA

R$31,450JOO

Carros com procedência

FORD/COURIER 1.6 L·20a6
MÊ-TALICANV R$18.99Ô.OO

Prisma Joy 1.4

u500,OO

2009 - Preto - Flex - Ar-quente, Desembaçador Traseiro.

Montana Conquest 1.4

26e800,OO
2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba.

,(:4 Palias Exclusive 2.0

m&500,OO

2009 - Gasolina - Ar-cóndicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros,'Travase Espelhos Elétricos, Desem�açadpr Traseiro, Rodas
de Liga-leve, FarÓis de Neblina, Sensor de Estacionamento Díantelro
e Traseiro, Acendimento Automático dos Faróis, Cd Player Freios
Abs, AirBag II, Bancos em COutO, Piloto Aut,qmático, Computador de
Bordo,

ECONOMIZE!
DNSÓRCIO ÉMAIS

SCENIC AUTENTlC 1.6 2005

'COMPL�'TA.R$25.990,OO

Transparência na negociação R$269,12
R$l5.4l!O,OO RS 2'17,09
·R$15.744,OO RS 282,55
RS·16.204,OO RS i90,80
RS 17.050,00 RS 305,99
RS19.99S,00 R$ 358,a4
RS19,476,00 R$ 349,52
RS 20.034,00 RS 359,54
RS 22.495,00 ,RS 403,70

R$ 70.000,00' , R$532;OO R$412,OO R$ 598,62 R$453,79
l'alO'parctla R$671.OO I1SSS2,oo R$ 738,62 I1SS9l,79

R$ 60.000,00 RS456,OO RS 353,14 R$513,10 RS388,97
1·al()l.par<ela R$576,00 R$ 473,14 R$63l,10 R$508,97

RS 50.000,00 RS380,OO RS 294,29 RS427,59 RS 324,14
l'a 10''''1<,1. RS 480,00 R$394,29 I1SS27,S9 R$424,14

Ford KA 1.0 - 60%

Celta 1.0 2P ·60%
Ford KA 1.6 - 50%

Buggy BRM M8· 80%

Pick-Up Courier - 60%

Saveiro 1.6 - 60%

Buggy BRM M8 - 90%

__ �� ..l§.m!�_� .

elsiorussi@netuno.com.br
uniaoslfver@netuno.com.�r

REPRESENTANTE AUTORIZAOO EM JARAGUA 00 SVl E REGIÃO

SI/ver Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, 80 sala 03 - Jaraguá do Sul- se
Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220

Contato com: Elsio F. Russi e ou Roselene .

PEUGEOT 206 1.0
SENSATION 2004 COMPLETQ

R$18.990;'OO

MOTOS 60 MESES
CARTA OECRfolTO CRfOITO PARCELA ..

Honda NXR 150 Bros - E5 RS 9.830,00 R$199,70
Yamaha XTZ 125· E RS 9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 Bros - KS RS 9.270,00 R$188,32
Yamaha XTZ 125 . K RS 8.990,00 R$182,63
Honda CG 150 Iltan EX - Mix R$8.540,00 RS173,49
Honda CG 150 Iltan ES - Mlx RS 7.970,00 . RS161,91
Yamaha 125 VBR - ED R$ 7.960,00 RS161,70
Honda Blz 125 + RS 7,830,00 RS159,06
Honda CG 150 TItan KS· Mlx RS 7.440,00 RS151,14
Honda Biz 125 ES RS 7.150,00 RS145,26 "i,� wwwunaocat com br I 08007278800 ,;11(1)

Consórclo
U'NIAO

Aqui seu sonho é real

. .

" __ '_'_'_'_� "_'_"_'_"_'_�_''-'_'_''_M__ M'_'_�_''_" _ _" __ '_'_":_'_'_'_'_"_'_'_'_�O<_"_M_'__"';"_" __ "_"_'_'�.,_"_,.__ ..:_._._._,,._._._. .._._._._._ ..

Palio Weekend Elx 1.4

'"1 �"f' .fW! �:"WI !(1�
I

Iml. ,�,,;� Ju �p �,,,HII ,,/$

2Ó1 o � Vermelho - Hex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
vidros, Travas e Espelhos E/éticos, limpador e Desembaçador

- Traseiro, Rodas de Liga-leve, Som Mp3,' Faóis de Neblina,
Computador de Bordo.

Ka G11.0

17.200,00
,-'

2005 - Preta - Gasolina - Ar Ouente, Limpador e Desembaçador
Traseiro,

.

Vectra GT 2.0 MT
\

2008 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros. Travas e Espelhos Elétricos, Limpador é Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve 17", Freios ABS, Air Bag Duplo, Faróis de
Neblina.

-

2P - 2001 - Branco - Gasolina - Travas Elétricas, Alarme, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Ar-quente.
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3372.0048·
3370.8622

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

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

. www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br _

, -

VEICUI...OS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO .:

. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
-

. .

VECTRA EXP 2.0 MPFI FLEX
MEC 2008 R$39.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV

_ 2008 R$22.800,00

t I. I

:CHEVROLET ASTRA 2.0 MPFI
ADVANTAGE 8V FLEXPOWER
4P MANUAL 2008 R$32.800,00

. GOL 1.0 TREND 09
R$29.800,00 COMPLETO

,

GOL 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P
2009- R$29.800,00
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FIAT

A Fiat continua na liderança entre as montadoras

que mais vendem automóveis e veículos comerciais leves
novos no Brasil e o Gol (VW) se mantém como o carro mais
vendido do país.

Nos cinco primeiros meses deste ano, a montadora
italiana registrou, participação de 22,23% do'mercado
brasileiro. A Fiat fechou 2010 na primeira colocação pelo.

,
'

nono ano seguido.

Os dados das vendas de maio foram dlvulgados
no dia. 10 de junho pela Fenabrave (federação das

concessionárias). De acordo com eles; a Volkswagen
aparece em segundo lugar no acumulado do ano com uma

fatia de 20,70%. As norte-americanas GM e Ford ocupam
. a terceira e a quarta posições, com 18,49% e '9,09%,
respectivamente.

de unidades novas entreautomóveise veículos comerciais.
Esse número representa uma alta de 8,25% em relação ao
mesmo período de 2010 (1;25 milhão).

Em maio foram 300,5 mil.carros, alta de 27,46%
. em relação ao mesmo mês do ano passado (235,8 mil).
Com relação aos números de abril, o crescimento foi de
10,12% (272,9 mil).

Fonte: wWw.uol.com.br

"

No acumulado do ano, foram vendidas 1,35 milhão

uá do Sul/se

BACK RH- SELECIONA PARA SEUS CLIENTES AS SEGUINTES' VAGAS:
Aj�daote/Auxiliar de Produção
Analista Contábil Sênior

,

Analista de Importação'
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar Financeiro
Contador
Controle de Qualidade
Coordenador de Costura
Oronoanallsta
Desenvolvedor/Programador (WEB)
Encaixador

Encarregado de Costura
Fresador

Garçom
Leiturista

, Manatenclonísta
'Operador de Caixa

Operador de Caldeira , .

,

Operador de Centro de Usinagem
Operador de Logística
Operador de Máquina de Bordar
Pintor
Prenslsta
Programador de Software
Promotor (a) de Vendas
Repositor (a)
Serralheiro
Servente
Soldador
Técnico de Campo
Técnico Eletrotécnica
'Torneiro CNC
Zelador (a)

,

'

Vigilante

B BREITHAUPT BACK RH, em parceria com o Grupo Breíthaupt está selecionando Pessoas com 'Deficiência (PNE).
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gabivel.com.br - 'Ci,oto de Se9�rança pode salvar vidas

.
,

.
.

Você emUmHonda.
•Lrna experiênciaReal.

"

.

.

, ..

,

,�,'
,

'.' '. Jaraguá do Sul.
47 3370.4800 t Av. Waldén-rar Grnbba, 2120

.

.
•

.....".'.\M....,...�""""""'..�..".._,_,®. ......"'" ,____._..',,_,.""'__......
.,. �. J

'.
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS
• JOINVILLE Vende-se Apartamen!o 3

quartos, bairro Boa Vista. Troco por
apto com 3 quartos no Centro de

Jaraguá do Sul. Tr: 9917-3771

• JOÃO PESSOA VILLAGE STARK Vende-se
2 aptos c/ 2 quartos por R$114.900,00
cada. Entrada R$14.900,bO, restante
financiado ,pela caixa econornica

federal. Entrega em maio deste ano. Tr:
9233-8008 com Fábio.

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

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

parcelamento direto. Tr: 9159-9733.

CASAS
• ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa

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

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

,

• SCHROEDER - vende-se imóvel terreno
2:000 m2, com galpão de 220 m2 com

forro térmico e ar' cond. Com casa -mista
de 3 quartos e demais dependências,
com piscina e quiosque. Tr: 3374-0927.

• ,NEREU HAMOS' Vende-se Casas

geminadas 2 quartos,' em demais

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

• BARRA- Vende-se casa de 20q m2 na

'próximo à Construtora Hane, livre' de
enchente, terreno de 1016 m2 plano,
porcelanato, suíte máster com hidra,
closet, móveis sob medida, garagem para
2 carros, ampla varanda. R$480.000,00
Tr: 3372-1765 ou 9109-9085. Aceita
troca por apto em Jaraguá e Itapema/
Meia Praia até R$180.000,00.

• TRÊS RIOS DO' NORTE -e- Residencial
Paineiras .: Casa geminada, 70 m2,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço e garagem cobertes
R$128.000,OQ - Somente à vista. Tr:

(47) 8825-7730,

• GUARAMIRIM Vende-se Casa centro .de
Guaramirim, com 233 m1 área útil, 540
m2 terreno, estuda proposta: Tr: 8448-
8644.

• GUARAMIRIM-Vende-se Casa Bairro Avaí,
150 m2 área útil, 392 m2 terreno, estuda
proposta. Tr: 8448-8644,

>
• GUARAMIRIM Vende-se casa no bairro

Amizade, 150 m2 área útil, 562 m2
terreno estuda proposta. Tr: 8448-8644.

,
,

• .• JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2
com terreno de esquina medindo aprox.
600 m2, estrutura para dois pisos, ótimo
·para área comercial. Tr: 3370-3441 ou

9992-1260 com Claudio.

• VILA LENZI VENDE-SE Casa com 233
m2 e terreno de 1.819 m2, mais área
de festa com piscina, garagem para
4 carros, área verde, com' 1 suíte, 3

quartos, 2 banheiros, á 3 minutos do

centro, R$370.000,00. Tr: 32-75-4811
479615-9970 ou 9245-7365.

. .

• FIRENZE Vende-se casa nova 100 m2
com Terreno 364 m2• R$149.000,00. Tr:
8443-3633 ou 9918-9996

• VENDE-SE Casa 2 dormitórios, excelente
área para festas, garagem, condomínio
fechado. Possibilidade de financiamento
bancário. Aceito carro no negócio
R$155.000,00. Tr: (47) 9215-0199

(cre�i 11799)

; • r_ .. • .; , •• , � �. r... ",' '••

CHÁCARA
COMPRO CARRO JÁ FINANCIADO
- GOlF, STllO, CAMINHONETES
- FAÇO TRANSFERÊNCIA DE

. FINANCIAMENTO. INFORMAÇÕES
47 9968 3465.

TERRENO
• RIO CERRO II - Vende-se chácara com

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

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

• SCHROEDER Vende-se Terreno de 3000
m2 para residência, próximo de asfalto,

.

creche, escola, mercado etc; área urbana,
lugar sossegado, livre de enchente e
deslizamento, distancia até DG WEG, 6
km - R$130.000,00 Tr: 9124-7715

• JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno
com área de 317 m2, localizado no
Loteamento Pradi I. (Açeita financiamento)

. R$65.000,00 Tr: 84787790 ou
99644959.

• GUARAMIRIM - Vende-se Terreno
loteamento São Francisco, R$58.000,00
á vista. Tr: 3372�5413 ou 9118-1799.

.

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

• SCHROEDER Vende-se ou troca

.

chácara por casa em Jaraguá do' Sul,
.ern Rancho Bom, terreno com 70.674

m2, com duas casas, 3 lagoas. Pomar
de frutas. Tr: 9148-2677.

-

LOCAÇAO'
• JOÃO PESSOA - vende-se Lote de
325,00 m2 - Residencial Marajoara II -

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

• SCHROEDER Vende-se Terreno de
aprox.3000 m2, para residência, valor a
combinar. Tr: 9124-7715

• APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

quartos, Ribeirão Cavalo; R$480,OO.
Tr: 3276-3368 com João.

• SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou con_cessionária, com
estacionamento, região central de

.

Canoinhas. Tr: 8868-5822.

• QUARTO EXTERNO Aluga-se em casa

de família com cama, geladeira e
.

um fogão disponível na área de
festas. (uso do banheiro junto com a

-

.

família); livt"eLJe aluguel, luz e água
uma pessoa R$200,OO 2 pessoas -

R$180,00 cada Tr:· 8826-256q.
• APARTAMENTO Aluga-se com 80 m2
3 quartos, sara, cozinha, banheiro e

lavanderia independente. Rua: Max
Wilhêlm, 837 prédio azul. Tr: 3371-
6021

.• GALPÃO CqMERCIAL Aluga-se galpão
na Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-
9996.

"ENDE�SE IffDU,!.J'RIA i
DE CONI=ECÇAO :

. montada em atividade no cidade de
Jciroguó do Sul o 5 anos atuando no

·segmento de Moda Feminino com

faturamento médio de torno de
RS 120.000,00 mês. Motivo: Porticulor.

Tr: (47) 8457-8549

Rua Joaquim 'Francisco
de P--aura, 1058 ..
Chico de Paula

SALAS COMERCIAIS
• LOJA v�de-se, ótima oportunidade,
loja com estoque e roupas, calçados
e móveis, com clientela formada,
por apenas R$25.000,00, Motivo
mudança. Aceita carro no negócio, há
possibilidade de negociação. rr: 3371-
9604 ou 9188-3815 com Elisa.

• CLíNICA vende-se, de Estética com

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

•. MIN__LMERCADO vende-se, em -

funcionamento. R$35:000,00. Tr:
9112-3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela

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

• PONTO COMERCIAL vende-se, para
mercado, ótima localidade, com
clientela formada. Tr: 3372-1055 ou

8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo

maquinário para usinagem pronto
para funcionar Acompanha material
de escritório como computadores e'
carteira de clientes. Tr: 9993-7632

(Adilson)
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RES. FELICITÁ 100.% Novo!! Chaves entregues dia 28.0�. Á
,

� -

,

150mts posto Marcola.

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

, rasqueira, 1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrôni
co. Totaltzanco 110.06m4. R$185.000,OO Estudo oropostás '

PROGRAMAÇÃO-DE CURSOS
Superior: Gestão da Tecnologia da 'Informação

Inscrições para o vestibular: 20 a 27106
Prova: 02/07 ,

'

.

Início das aulas: 18/07
.. Oratória
Período: 11 a 15/07/11

.. Excel Avançado
Período: 04/07 a 10/08/11

..

'senac
,

.. Fotografia Digital �

Período: 08/08 a 14/11/11
Suíte + 1 dorm e demais dependências, 2 sacada com churrasqueira,

'

1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrônico. Totalizando
99,62 m2. De R$165.000,00 por R$150.00Q,00. Estudo propostas ... técnico em Enfermagem

Início: 11/07/11 ótimo no seu currículo

.. Técnico em Segurança do Trabalho
Início: 18/07/11 ,

.. Técnico em Manutenção e Suporte em lnformátlca
Início: 18/07/11 .

'

,

.. Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho '

Início: 15/08/11
.. Especialização Técnica em UTI

lnício: 16/08/11

..

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042..
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3372·1070 I 3370·4714 I 9125·200

Palio
2008 - ArC - ArQ
-DT - FN - LT."

Rua Walter .Marquardt, n° 1850.

. '.,

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

� ...

, Corsa Sedan
Life

2005 - AQ
DT - TE-

Siena - 2007
. Alarme - ArQ
DT - OH-
TE - VE

Nos dias 24 e 25 de Junho
Super Valorização do seu Usa

-

TROCO NA TROCA .

Atendimento Sábad
até 17hOOmin

C4 Palas GLX -

2p10 -

. Complete

.
Strada Treking 1 .4 - .

Flex CE - 2010 - OH
RL - FN·
LM

Partner 1 .6
.

DH -AQ.
_"""'-. 008

COURIER 2008 C4 PALLAS 2009 GLX
AUTOMATlCO FIESTA STREET 4P '2003
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Ikarsten@netuno.com.br

Acijs
Comemora hoje seus 73 anos
de existência aAssociação
Empresarial de Iaraguâ do Sul,
aAcijs. Ao longo destes anos a
atividade econômica passou

por inúmeras mudanças e a

entidade soube acompanhar
esta evolução e mostra-se hoje
uma entidade atuante que
tem conseguido desenvolver

lideranças que hoje se es

palham pelas diversas entidades
estaduais e federais. Um
exemplo de atividade em

prol da comunidade.

ARQUIVOOCP

Sobriedade
Acontece de 19 a 21/08 na Scar o 2°

Congresso Sul Brasileiro da Pastoral da
Sobriedade. Uma ótima oportunidade para
não.formar voluntários para este importante
trabalho como ainda reunir pessoas
que precisam de apoio para se livrarem
da dependência. Cerca de 180 pessoas
participam semanalmente das atividades da
Pastoral da Sobriedade na cidade.

Vida nova ·I'J mar'ltéltl isençãCt
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou
improcedente o pedido de declaração de
inconstitucionalidade da leimunicipaI5.504, de 2010,
que dispõe sobre a isenção de contribuição demelhoria

para famílias carentes do município.A ação Direta de
Inconstitucionalidade foi requerida pela Prefeitura de
Iaraguã. COIU a decisão, a lei proposta pelo vereador
Jaime Negherbon, que isenta do pagamento de

contribuição demelhoria para asfaltamento de vias
públicas as famílias que recebem até dois salários
mínimos, continua vigente. O benefício se aplica a
quem possui um único imóvel e não tem veículo.

Negherbon comemorou a decisão. uÉ um beneficio

para os pobres que não têm como pagar pelo asfalto.
O poder público precisa olhar para esta parcela da
população"e ,APrefeitura ainda pode recorrer.

No próximo dia 28 acontece a

inauguração da Comunidade

TerapêuticaVida Nova, que
ocupará as instalações do antigo
Hotel Panorâmico e proporcionará
lugar para a internação de 20
adolescentes que pretendem se

livrar da dependência.

Carnaval
Dirigentes da "Protegidos da
Princesa" estiveram em nossa

cidade para apresentar a proposta
de Jaraguá do Sul ser o tema do
desfile damesma no Carnaval do

próximo ano em Florianópolis.
Resta conseguir os recursos.

enegotti na Ia
AMenegorti Soluções eIU Fundidos participará
pela primeira vez como expositora da Gifa, amais
importante feira profissional para a técnica de

fundição do Inundo. O evento será entre os dias 28
de junho e 2 de julho em Düsseldorf,Alemanha,
O objetivo da Menfund é levar o nome da

Menegotti para o mercado externo e assim realizar
a prospecção de clientes potenciais. Em 2010 a

Menfund inaugurou uma fundição com tecnologia
de ponta. Como a empresa não possui produtos de
linha, a intenção é demonstrar na Gifa a capacidade
instalada, tecnologia, equipamentos disponíveis,
serviços e processos.

Anhanguera
Utilizou o espaço empresarial da AcijslApevi para
apresentar seus cursos de pós-graduação que podem
ser presenciais, semi-presenciais e também Educação a

Distância. Muitas opções para os profissionais da região.

Scar sem
'.

riscos
Recentes investimentos da
entidade atualizaram o Centro
Cultural para que se enquadrasse
nasmais recentes normas
dos bombeiros em relação à
prevenção de acidentes em
estabelecimentos do gênero. Desta
forma, o prédio além de bonito
como sempre, está aindamais
seguro.Afinal, o local conta com
instalações prodigiosas como os

aparelhos de ar condicionado
que somam impressionantes
2milhões e 750mil BTUs.
Brevemente o estacionamento
será pavimentado e receberá

iluminação, entre outras
melhorias.

IdOTI�RIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 645
04 - 05 - 08 - 09 - la
11-13-16-18-19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2626
37 - 42 - 48 - 64 - 71
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LONGEVIDADE

Morremulhermais
velha do mundo
"Vá Quita" tinha 114 anos e estava
internada por causa de uma pneumonia
MINAS GERAIS

AGÊNCIA ESTADO

pouco mais de um mês após
entrar para o "Guinness

Book", o "Livro dos Recordes",
como a mulher mais velha do

mundo, Maria Gomes Valen

tim, de 114 anos, morreu nesta

terça-feira (21) na Casa de Ca
ridade de Carangola, na Zona

da Mata mineira. "Vó Quita",
como era conhecida, nas

ceu em 1896 e faria 115 anos

no próximo dia 9 de julho.
Ela estava internada no Centro
de Terapia Intensiva (CTI) des-

de o último domingo para tra

tar de uma pneumonia. No dia

seguinte, seu quadro agravou -se
e evoluiu para uma infecção ge
neralizada. VÓ Quita já respirava
com ajuda de aparelhos desde a

internação, mas na madrugada
de ontem não resistiu. O enterro

estava previsto para o fim da tar
de de ontem, em Carangola.

O reconhecimento de que a an
ciãeraamulhermaisvelhadomun
do foi divulgado em 18 de maio.

Segundo o "Guinness" ela havia

superado em 48 dias a antiga de
tentora do título, a norte-america
naBesseCooper, daGeorgia (EUA).

Vó Quita atribuía sua longevi
dade a uma vida saudável e à

alimentação adequada, apesar
de assumir gostar de feijoada.
Após conquistar o recorde, ela con
tou que todos os dias tomava café
damanhã à base de pão, café, fru
tas e leite e comia verduras e le

gumes também diariamente. As
sumiu ainda tomar uma taça de
vinho esporadicamente. Segun
do a família, o pai dela também
havia ultrapassado os 100 anos.

Nascida sete anos após o fim do

Império no Brasil, Maria era vi
úva desde 1946, quando morreu

seu marido, João Valentim, com
quem havia se casado em 1913 e

teve um filho, morto aos 75 anos.

Vó Quita deixou quatro netos, sete
bisnetos e cinco trinetos.

DrvuLGAÇÃO

Idosa estava viúva desde 1946 e deixou quatro netos, sete bisnetos e cinco binetos

Brasil tem quase 14mi de filiados'
UIh levantamento do TSE (Tri

bunal Superior Eleitoral) revela

que 13.962.531 eleitores brasilei

ros são filiados a algum partido
político. Segundo a pesquisa, di
vulgada na segunda-feira, existem
atualmente 27 partidos políticos
devidamente registrados na justi
ça eleitoral, sendo que sete deles
reúnem a maioria dos eleitores fi

liados, todos com mais de um mi
lhão de filiados cada.

A legenda que abriga maior
número de filiações é o PMDB,
com 2.324.339 em todo o Brasil.
Em seguida aparecem o PT, com
1)i23.063; o Pp, com 1.369.873; o

PSBD, com 1.323.531; o PTB, com faixa etária dos 16 aos 18 anos -

1.157.487; o PDT, com 1.137.072; e ao todo, são 662 em todo o Brasil.

o DEM, com 1.098.121. Logo atrás, o PT registrou 632 fi-
liados jovens, à frente do PMDB,
com 545.

Os índices do TSE foram atu

alizados depois que os partidos
políticos entregaram à justiça
eleitoral a relação de nomes de
seus filiados contendo também
o número do título de eleitor e a

seção eleitoral em que cada um
está inscrito. A lei dos.partidos

.

políticos determina que cada si

.
gla entregue essa lista atualizada
até as segundas semanas de abril
é de outubro de cada ano.

Participação
feminina e jovem

Dentre esses sete partidos, a

legenda que registrou maior nú
mero de mulheres filiadas foi o

PMDB, com 1.025.337, à frente do

PT, com 607.469, e do PSBD, com
583.450 mulheres registradas.

Ainda entre os sete partidos
com maior número de filiados,
O PP registrou mais 'eleitores na '

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO. Comarca de Guaramirim/13
Vara. .. Rua João Sotter Correa, 300, Amizade, Guaraminm-SC. Juiz de Direito: Gustavo

Schwingel.Chefe d Cartório: Sandra Maria Weber. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20
DIAS .AçãoMonitória nO:026.09.002952·1. Autor: Macromed Distribuidora de Medicamentos
Ltda, Réu: Farmacia e Drogaria Quivera Ltda Me. Citando: FARMACIA E DROGARIA
QUIVERA LTDA ME, local incerto e não sabido, Objetivo: Citação do réu para que,
querendo, apresente resposta em 15 dias, SOb pena de revelia quanto aos direitos

disponíveis (art 285,297 e 319 do CPC). Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por
intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente em local incerto ou não
sabido, fica ciente de que, neste ·Juízo de Direito, tramitam os_autos do processo epigrafado,
bem comoCITADApara responder à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado,
contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação
no prazo marcado, presemr-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor
na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costumee publicado na forma da leI. Guaramirim (SCL04 de abril de2011.

ESTADO DESANTACATARINA I PODER JUDICIÁRIO. Comarca de JaraguádoSul/2a
Vara Cível. Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, Jaraguádo Sul�SC. Juiz
de Direito: Juliano Rafael Bago.Chefe de Cartório:Ana Lucia Rozza. EDITAL DE CITAÇÃO
• MONITÓRIA - PRAZO: 30 DIAS. Ação Monitória n° 036.10 .500041-3. Autor: Banco do
Brasil S/A.Réu:: Majetex Indústria do Vestuário Ltda - ME e outros. Citando: Emmanuel
Junior Maciel, brasileiro, CPF 021.883.869�73, Av. Dr. Eugenio BertoUi, 40, Santa
Felicidade, Curitiba�PR Valor do Débito! Descrição do Bem: 211.086,98. Data do Cálculo:
12/02/2010. Por intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente em local
incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito] tramitam os autos do

processo epigrafado, bem como CITADApara efetuar o pagamento domontante exigido ou
a entre.ga da coisa reclamada ou oferecer embargos, em 15 dias, contados do transcurso
do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento doRagamento de custas
e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo
oferecidos os embargosno prazomarcado constíur-se-á de pleno direito, o títuto executivo
judicial (art. 1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado] na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 27 de abril de 2011.

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°: 102/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATÓRIO.
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/6/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h

às 16h
• DATA DA ABERTURA: 15/7/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

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

Isair Moser � Diretor Presidente

SERVIÇO AUTÔNOMQ 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:
·-L1CITAÇÃO N°: 101/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS .

• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE

PEDREIRO E SERViÇOS GERAIS DE AUXILIAR, EM CARÁTER CONTINUADO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/6/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h

às 16h
• DATA DAABERTURA: 14/07/201114 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-91 00.

Isair Moser - Diretor Presidente

SERVIÇO A�TÔNOMO 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:
·L1CITAÇÃO N°: 100/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS.
• RETIRADA DO EDITA_L: A partir do dia 22/6/2011 das 8h às 11h30 e das 13h

às 16h
• DATA DA ABERTURA: 13/07/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

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

.

Isair Moser
Diretor Presidente,
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ARTHUR MÜLLER

Reforma em ginásio é incerta
Recursos que estão

disponíveis no .

orçamento deste
ano da FME devem

ter um outro destino

JARAGUÁ DO SUL
..............................................................................................................

ELISÂNGELA PEZZUTTI

/\ administração municipal disse
rlontem que ainda não há nada
de concreto sobre uma possível re
forma do ginásio de esportesArthur
Müller. De acordo com a assessoria
de imprensa da Prefeitura, a notícia
de que o local seria reformado em

breve foi ummal entendido. '�da
não há nada de concreto e aAdmi

nistração ainda está analisando a

relação do custo e benefício no caso

de uma reforma ou da demolição
do ginásio e construção do terminal
de ônibus naquele local", declarou
o assessorAgostinho Oliveira. "Por
enquanto, aPrefeitura tem apenas
a intenção de realizar as melho

rias; mas ainda não temos nada

definido", completou a chefe de

gabinete, Fedra Konell.

No fim da semana passada, ve
readores aprovaram um projeto
do Executivo que transfere R$ 250

mil do "excesso de arrecadação do

município" para a FME (Fundação
Municipal de Esportes). Os recursos
serão destinados para 'dar suporte
às categorias de base do municí

pio, que envolvem quase quatromil
atletas com idades entre 8 e 14 anos.

O vereador Jean Leutprecht, uma
das lideranças do movimento que

pedem a conservação do ginásio,
informou que no orçamento 2011

da FME existem R$ 150 mil dispo
níveis para a reforma emanutenção
do Arthur Müller. O presidente da

Fundação, Márcio Feltrin, confir
mou a existência do dinheiro, po
rém afirmou que o valor ainda não
tem destino certo e pode ser rema

nejado para outros fins.
O ginásio, que deixou de ser

usado no final do ano passado,
apresenta problemas na infraes
trutura -pisos, telhado, banheiros
e vestiários - e caso seja reforma
do, servirá apenas para realização
de treinos, já que não possui as
medidas necessárias para sediar

campeonatos oficiais.

bradesco.com.br
Fone Fácil Bradesco 4002 0022/0800 570 0022
SAC Alô Bradesco 0800 704 8383
SAC Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800727 9933

MARCELE GOUCHE
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Equipes de basquete ficaram sem

ter local próprio para seus treinos

SEM TREINOS·
O coordenador de basquete da

FME, Aírton Schiochet, lanienta a

falta de um local para os treinos

da modalidade. Ele conta que
este ano as equipes estão se reve
zando para treinar em um espa

ço emprestado no ginásio do Co

légio São Luís e em uma quadra
improvisada na entrada daArena
Jaraguá."O basquete é uma tra

dição na cidade, temos atletas
com muita capacidade técnica e

iriúmeros títulos conquistados. O
ArthurMüller foi nossa casapor 15
anos e é uma pena que agora es

teja assim", declara. Ele disse que
torce para que o basquete volte a

ter um espaço para treinamentos

e desenvolvimento de novos ta

lentos do esporte.
Atualmente, dez equipes jara

guaenses de várias categorias do

basquete participam de campe
onatos estaduais, com boas colo

cações. "Quando temos jogos pelo
Estadual, o Colégio Evangélico nos
empresta a quadra", diz Schiochet,
um dosmaiores incentivadores do

basquete na região.

J
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DIA DA SEMANA HOBÁRIO BAIRRO

EDUARDO MONTECINO

SEGUNDA-FEIRA 5h - 13h20 Ilha da Figueira
Vila nova (25 de Julho
até ponte do Beira-Rio)
Rio Cerro II
Rio Cerro I
Rio da Luz

13h20 - 21h

TERÇA-FEIRA Vila Lalau
Centenário
Vieiras
Czerniewicz (até Pama)
João Pessoa

13h20 - 21h40 Santa Luzia
Três Rios do Norte

5h - 13h20

Santo Antônio
Rib.Grande do Norte

Braço Ribeirão Cavalo.
Ribeirão Cavalo
NereuRamos
Tifo dos Monos

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

QUARTA-FEIRA 5h - 13h20 Nova Brasília
Vila Lenzi

13h20 - 21h40 Jaraguá Esquerdo
Tifo Martins

QUINTA-FEIRA 5h - 13h20 Czerniewicz
Amizade

13h20 - 21h40 Chico de Paulo

Água Verde
Estrada Nova
Três Rios do Sul
VilaRau

SEXTA-FEIRA Barra do Rio Cerro
Barra Rio Molha
Vila Nova

13h20 - 21h40
.

Jaraguá 84

Jaraguá 99
Barra do Rio Cerro
São Luís

5h - 13h

SÁBADo
................................... . .

5h - 13h20 Baependi/CentroValdecir separa até as tampinhas, facilitando o trabalho cios coletores

MEIO AMBIENTE

Coleta seletiva
de Iíxo ganha
mais adeptos
Recolhimento mensal cresceu 34% nos últimos
dois anos, mas caminhão nem sempre passa

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

/\ pedagoga Cristiane Murara já não

I\lembra há quantos anos separa o lixo

orgânico do reciclável da casa, em Nereu
Ramos. Até abril, um vizinho de bairro re

colhia as sacolas do material reutilízável,
mas, depois que ele teve problemas de

saúde, Cristiane passou a utilizar os ser

viços da Ambiental, que recolhe os lixos .

domiciliares da região urbana e rural em
um consórcio com aPrefeitura.

Há algumas semanas, no entanto,
ela deixou de ver o caminhão passar nas

terças- feiras. O mesmo aconteceu com

o comerciante Valdecir Ropelatto, que
mora a algumas quadras da casa de Cris
tiane. "Separamos o lixo há cerca de dois
anos, e faz algum tempo que o cami
nhão não passa. Acabamos dando para
um cliente que recebe o material para
fazer separação na propriedade dele",
conta Valdecir. Ele não chegou a entrar

em contato com os órgãos responsávei
- mas Cristiane afirma que entrou em

contato com aAmbiental, o que acabou
não dando resultados.

Segundo O) engenheiro, florestal da '

Prefeitura responsável pela fiscalização da
coleta, Robin Henrique Pasold, a empresa
teria passado por alguns problemas com
o motorista que fazia a rota, mas a situa

ção estaria sendo resolvida. No entanto, o
gerente regional daAmbiental, Mário Luiz
dos Santos, afirmou que tomou conheci
mento do caso pela reportagem do O Cor

reio do Povo e vai verificar a região.
Ainda assim, Mário afirma que al

guns problemas estão acontecendo,
apesar de não ter relação com a falta de
coleta. Segundo ele, os locais de entrega
do lixo reciclável - uma cooperativa e

uma associação - são distantes de algu
mas regiões da cidade, o que acaba atra
sando a passagem do caminhão.

Além disso, há apenas um veículo fa
zendo o recolhimento, e o montante vem
crescendo a cada ano. Segundo Mário, a
empresa está estudando junto à Prefeitu
ra o aumento no número de caminhões

para realizar a coleta. Em 2009, coleta era
de 120 toneladas pormês. Em 2010, o nú
mero passou para 150 toneladas e, atu

almente, está entre 180 e 200 toneladas/
mês. Isso representa um aumento de pelo
menos 60 toneladas pormês, ou cerca de
'34% nosúltimosdoisanos.

2009 - 120 toneladas/mês
20 I O - 150 toneladas/mês
20 II - 180 a 200 toneladas/mês

RJ�CICLÁV'EIS EM
JARAGUÁ DO Stl1m

o que, é ReciClável. Separe para a coleta seletiYa.

latas de
alimentos e
bebidas

Tampinhas
Arames,
Pregos
Fios

Objetos
de cobre
Alumfnio
Bronze
Ferro

Chumbo
Zinco·

Garrafas
. Potes
Jarros

Vidros de
conserva
Vidros de
produtos
de limpeza
Frascos
em geral

Jornais
Listas

telefônicas
Folhetos
Revistas
Folhas de
ra,scunho,
Cademos
Papéis de
embrulho
Ca.ixas de
papelAo
caixas de
leite e sucos

Nio Rlciel

Garrafas,
plásticas
Tubos
'Canos,
Potes de
creme

Frascos
de xampu
Baldes
Bacias

Brinquedos,
Saquinhos
de leite
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COMO FUNCIONA A COLETA SELETIVA

Desde 2003, quando o Consórcio ]araguá começou, caminhão

faz a coleta seletiva, em dois turnos e em dias diferentes do cami
,

nhão que recolhe o lixo comum. Por enquanto, 100% do perímetro

o CAlYJINHO DO LIXO RECICLÁVE�
• Em casa, é preciso separar o lixo orgânico do
reciclável, que inclui plásticos, papéis, metais e vidros.

Além disso, é imprescindível que o lixo seja higienizado,
ou não poderá ser reciclado.

• O caminhão daAmbiental passa no dia determinado

(um em cada região da cidade).A coleta era levada

para a associação e a cooperativa queficavam com o lixo
.;mas, hoje, ele é levado para os ex-associados que

fazem a separação.
• Os separadores recebem o lixo em um local externo e

dividem cada tipo dematerial (diversos tipos de plástico,
papelões escuros e papéis claros, por exemplo) em bags
(grandes sacos próprios para a separação), como foram
separados ou depois de passar por uma prensa

• Os compradores compram o lixo separado e também

aquele quefoi apenas coletado e precisa passar por nova
separação. Depois, prensam omaterial que ainda nãofoi
prensado e revendem para as empresas.

• Cada empresa compra os materiais de seu interesse.

Algumas fazem pedidos apenas de sacos de cimento,
enquanto outras se interessam pelo papelão misto.
A compra de papel branco, por exemplo, éfeita por
empresas que produzem papel higiênico e papel toalha.
O produto, depois de pronto, volta à casa do consumidor.

urbano éatendido, e não é necessário identificar o lixo reciclável- a
taxa também já está inclusa na da coleta comum. Épreciso apenas
colocar o lixo para fora nos dias de recolhimento de cada região.

:.iiIIIIi.":'iI,
',._,

RETORNO A() CONOOMO

CICLO DE
RECICLAGEM
DO ALUMÍNIO
o PROCESSO

COMPLETO DURA

MENOS DE
DOIS MESES

'to

MEIO AMBIENTE

Problemana entrega
prejudica redcladores

cerca de 30% do material recebi
do não é reciclável, por estar sujo
ou simplesmente pelo material
- às vezes, roupas e fraldas sujas
vem junto com garrafas pet e pe

três vezes por semana, e agora daços de vidro .

ficamos até quatro dias sem ter O problema se repete tam-

o que fazer", conta a separadora. bém em grande escala. Mário

Além dos moradores que aca- O gerente regional da Am- conta que, das 200 toneladas

bam acumulando o lixo re- biental, Mário Luiz dos Santos, mensais coletadas, cerca de 30

ciclável, por não ter para quem diz que o principal problema toneladas são de lixo comum.

entregar, os recicladores também pelo qual a coleta passa hoje é "Picamos felizes porque o nú

acabam sendo prejudicados pela que a cooperativa e a associação mero de materiais recicláveis

incerteza no recebimento dos que recebiam os materiais estão vem aumentando, mas as pes
materiais. Ionadab Ananias, que sem uma sede adequada, e o soas ainda precisam saber o

ajuda o marido Rudinei Ananias material continua sendo dividi-
. que pode e o que não pode ser

na separação de materiais re- do entre as famílias que faziam reciclado, e cuidar para não

cicláveis, negócio que sustenta parte do grupo até que haja uma misturar", ressalta.
a família, afirma que o camí- reestruturação. . Nos próximos meses, a inten

nhão que entrega os materiais, I A consequência da irregulari- ção é acrescentar mais um cami

já não vem com data marcada. dade na entrega é que as famílias nhão à coleta, aumentando os

"Recebemos na quinta-feira (16 têm ainda menos material para turnos, e também começar a fa

de junho), e não era uma carga vender aos compradores e a ren- zer o recolhimento do óleo

completa, - Antes- vinha-duas ou da diminui. - Isso sem· contar que -·.de cozinha .. _. - - .

Falta de sede adequada aos associados
estaria comprometendo distribuição dos

materiais, de acordo com a Ambiental

JARAGUÁ DO SUL
.............................

.

BRUNA BORGHETI

Coletavai
"

entrarem

discussão
Na semana que vem, terá início

uma série de reuniões preliminares
para a realização do Plano Municipal
de Saneamento Básico. A partir da

segunda-feira começam várias au

diências públicas de diagnóstico em

sete unidades territoriais de análise
de planejamento - divididas de acor
do com as bacias hidrográficas.

A intenção é que os moradores
das regiões se organizem, como dos
bairros Santa Luzia; Centenário, João
Pessoa e Vieira; Nereu Ramos e bairro
Santo Antônio. Durante a reunião, os
participantes devem apontar os pon
tos fracos do sistema de abastecimento
de água e esgoto, drenagem e coleta de
resíduos sólidos, entre outros. uÉ ahora
de o pessoal reclamar e dar sugestões.
É assim que conseguimos atenderme
lhor a população e perceber se existem
ou não problemas na coleta seletiva',
explica o engenheiro florestal Robin

Henrique Pasold. Por enquanto, não
foram divulgados os locais e horários ,

das reuniões. Mais informações pelo
telefone (47) 2106-8629. '
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EXEMPLO

Jaraguaense é
destaque nacional
Com prêmios e conquistas no currículo,
Djeniffer é mais uma vez convocada

VALE DO ITAPOCU

ALEXANDRE PERGER

sz: do Vale do Itapocu
está bem representada na

modalidade de hóquei sobre a

grama, com Djeniffer Vasques,
que nasceu em Jaraguá do Sul,
mora em Guaramirim e traba
lha em Corupá, na Fundação
Municipal de Esportes. A atle
ta foi mais uma vez convoca

da para a Seleção Brasileira da

modalidade, que vai disputar
o Campeonato Pan-Challenge
B, em agosto, no Rio de Janei
ro. Porém, Djeniffer já embarca
nesta sexta-feira, 24, quando
inicia a preparação.

A competição vai reunir seis
. países das Américas do Sul e

Central. As duas melhores equi
pes se classificam para o Pan

ChallengeA de 2012, do qual par-

ticipam as quatro seleções mais
bem ranqueadas. Atualmente, o

Brasil está na sétima colocação
no ranking, mas, de acordo com

Djeniffer, o esporte vem ganhan
do cada vez mais espaço no país.
"Vendo o nível do campeonato,
acredito que a disputa pelos dois
primeiros lugares deve ficar entre,
Brasil e Uruguai", prevê a atleta.
Os treinamentos vão acontecer

regularmente durante os meses

de junho e julho, período em que
a delegação brasileira ficará no

Rio de Janeiro.
A jaraguaense vem se des

tacando nacionalmente nos úl
timos anos. Djeniffer joga pela
equipe do Desterro, de Floria

nópolis' e é' tricampeã brasileira.
Ela ainda coleciona os títulos de
melhor atleta do Campeonato
Brasileiro de 2007 e Prêmio Brasil

Olímpico de 2009, que elege os

melhores atletas de cada moda
lidade olímpica.

Projeto social

Preocupada em desenvolver
o hóquei sobre grama na região,
Djeniffer passa seu conheci
mento para crianças. Em Guara

mirim, a atleta dá aula para 70

alunos das escolas estaduais Al
mirante Tamandaré e São Pedro.
Em Corupá, cerca de 60 meninos
e meninas aprendem as técnicas
do hóquei, em um projeto apoia
do pela Fundação de Esportes e

pelo Sesi, que compra os equi
pamentos. liA modalidade vem

crescendo bastante na região",
comemora Djeniffer.

O projeto está revelando ta

lentos. De Guaramirim, saíram
Lucas dos Santos e Derlei Ro

drigues, de 17 anos, que vão

disputar o Campeonato Bra

sileiro adulto pela equipe do
Desterro.

llUeta joga pela equipe do Desterro e
coleciona títulos pelo time:! daCapital

,

DENÚNCIA
Corrupção n� esp�rte
Depois de três anos longe da Fundaçãode Esportes, Lazer e
Eventos de Ioinville, Antônio Lennert foi condenado a sete

anos e seis meses de prisão, por corrupção passiva, falsificação
de documentos e uso de cargos públicos em benefício próprio.

'

Junto, também foi condenado o ex-assessor, Edivaldo daVeiga,
que pegou pena de seis anos e oito meses. A sentença foi dada

pelo juiz João Marcos Buch, da 2aVara Criminal de Ioínville,

SUPERSEMANA DE OFERTAS
, ,

STRASBOURG. 50 ATE DOMINGO.

:i;.,� "

PEUGEOT (,..d_ FÁBRICA
� ASSISTANCE NO BRASIL

.
PEUG EOT RECOMENDATOTAL

.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

A SUPER SEMANA DE OFERTAS STRASBOURG e uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 30 de Junho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 H8 XR
.

Flex, 3portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 , preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 31.990,00 com frete incluso e 02 unidades

estoque. Peugeot 207·Passion XR l.4L Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.99G

com frete incluso e 02 unidades em estoque. 207 SW XRS l.4L Flex, ano/modelo ,10/11 ar, direção, vidros e travas elétricas, faróis de nebtinc, pintura sólida, frete incluso, preço público suge

para venda à vista a partir de R$ 44.100,00 por R$ 39.300,00 com 01 unidades em estoque. Peugeot 307 H8 Presence 1.6L Flex - 10/11 - Ar, direção, Vidros e travas elétricas, Freios A

Air-bag duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.212,00 com 02 unidades no estoque. Hoggar X-Line l.4L Flex - 11/11 - pintura sólido, fi

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Neste sábado) das 9h às 13h.

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina, 2077
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JET SKI

Cada vezmais vencedor
Atleta Alessander

Lenzi tenta o 14°

título consecutivo
no 24° Campeonato
Brasileiro de Jet Ski

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Apartir de sexta-feira, 24, o

piloto jaraguaense de jet ski
vai participar das últimas etapas
do 24° Campeonato Brasileiro da

modalidade, que acontece até o

domingo, 26, na cidade de Boa

Esperança, emMinas Gerais. Du

rante as provas, que acontecerão
na Represa de Furnas, Alessan-

. der irá buscar o 14° título con

secutivo na categoria Freestyle
Profissional. Para essas duas eta

pas da competição, o bicampeão
mundial (que garantiu os títulos
em 2001 e 2009) vai estrear um
novo jet ski, mais leve e potente.
Segundo Lerrzi, há 12 anos ele

compete em Minas Gerais e já
conhece as condições do local.

ESTE VEíCULO POSSUI

VERSÕES A PARTIR DE R$ -

46.212
À VISTA

DIVULGAÇÃO'

Bicampeãomundialvai atrás demais glórias para trazer a Jaraguá do Sul

liAs expectativas para as provas
são boas, até porque vou compe
tir com um novo equipamento.
Quero fazer um bom trabalho

para trazer o primeiro lugar para
casa", comenta.

Após três baterias, Lenzi

atualmente é o líder invicto do

Arizona (EUA), entre os dias l° e

9 de outubro.
O piloto jaraguaense já pos

sui grande experiência em

eventos internacionais: Lenzi é

tricampeão do Circuito Mun

dial da União. Internacional de
Motonáutica.

Brasileiro de Iet Ski, e mesmo se

o jaraguaense não garantir o tí

tulo nacional, já está classifica
do para o Campeonato Mundial,
por ter conquistado o primeiro
lugar nas últimas três etapas do
Brasileiro. O evento internacio

nal acontece em Lake Havasu, no

ESTE VEíCULO POSSUI

VERSÕES A PARTIR DE R$

29.871 OFERTA
ESPECIAL

COM PREÇO
IMPERDíVEL

À VISTA

JOGUINHOS

Delegação
se prepara
A delegação de Jaraguá
do Sul embarcahoje para
a etapa regional dos 24°
JoguinhosAbertos de Santa
Catanna, que acontece"
emBlumenau e reúne

·i atletas com idademáxima .

de 18 anos, com exceção
do futebol de campo,

.

quea idade é àté 17 anos.
A cidadevai participar
com asmodalidades de
HandebolMasculino,
Handebol Feminino,
BasquetebolMasculino,
Voleibol Feminino e Futsal
Masculino. Os atletas vão sair
doGinásioArthurMüller,
às 9h de hoje.Aequipe de ",,' ,

futsalmasculino embarca

amanhã, nomesmo horário,
pois disputa rodada pelo
Campeonato Catarinense
daDivisão Especial. Es�a
etapavai classificar as duas
melhores equipes para a fase
estadual; que acontece entre
os dias 20 e 28 de agosto, na
cidade de Caçador.

207SWXRS
ESTE VEíCULO POSSUI
VERSÕES A PARTIR DE R$

39.300

Brusque (47) 3355-4500
Praça Vicente Só} 7

Rio do Sul (47) 3522-0686
Al. Aristiliano Ramos} 1595

incluso,preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 29.871,00 e cornO'l unidade em estoque. Linha 408 com taxa 0% de juros a.m. (55% de entrada e

saldo em até 12 meses sem juros), Peugeot 408 Allure mecânica, completo + freios Abs e Airbag duplo, ano/modelo.: 11/11 , frete incluso, pintura sólida, versões
a partir de R$ 59.500,00 e 02 unidades em estoque. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte
a Rede de Concessionárias Strasbourg, ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot ligue para 0800-7719090 e SAC
- Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco Peugeot 08007715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

-

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis} 3200
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FINAL

Garotos do Santos
decidem título hojeHenrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Olympya
Foi definido no último domingo
o adversário do Olympya
nafinal do Campeonato
CatarinenseFeminino. Será
o temívelKindermann, de
Caçador, invicto há três anos em
solo catarinense. O primeiro
jogo será já neste domingo,
dia 26, no campo daArsepum.

Na Alemanha
O Sport Club Iaraguá ainda
não fez sua estréia oficial
nos gramados e já é um time
internacional. Estranhou?
Calma que eu explico. Um
grupo de amigos, capitaneados
por ClaudineiVieira, viajou para
aAlemanha no início do mês e

levou na bagagem camisas do
clube. Tiraram fotos noMuro de

• Berlim, no Parlamento e naAlianz
Arena. SegundoVieira, os alemães
elogiarammuito a camisa. Ele
brincou dizendo que a próxima
viagem internacional do grupo
será em 2015, para ver o Iaragua
na final do Mundial de Clubes.

Em
... estão abertas as inscrições
para os seguintes eventos:
2a Copa de Pênaltis (até
26/6), Campeonato de Futsal
Livre Masculino (até 117),
Campeonato de Futebol Suíço
Sênior (até 30/6) e Campeonato
de Bocha em DuplaMasculino
(até 1117). Em andamento, os
campeonatos de futsal feminino
e sub 1 7 masculino.

Em Corupá...
... a FMEL trabalha no

. calendário do segundo
semestre, quando acontece o

Varzeano. Neste ano já foram
realizados eventos de capoeira,
roller e dança. Em andamento,
apenas o Campeonato de

Bocha, que chegou na segunda
fase. Ah, tem também o .

Corupá Buffalos, que caminha
firme e forte rumo ao SCBowl.

Não haverá cobrança de
ingresso, mas quem quiser
pode colaborar com a equipe
depositando qualquer valor e
uma urna. A segunda partida
será no dia 3 de julho, no meio
oeste catarinense. Boa sorte ao
Time deMeninas; patrocinado
pelo Q Correio do Povo.

. Em Schroeder...
... o Tupy segue líder do
Campeonato Municipal, após
cinco rodadas. No domingo
a equipe foi favorecida pelo
não comparecimento do Los
Brothers e venceu porWO.
Nos outros jogos,
Independente/NacionalOx3
União, Unidos/Rio Camarada
0x2 EsporteVitória e Néki
lx2 Aliança. A competição
prossegue domingo.

EJr&1 São João
do li
. .. queIn dá a bola no

Muntcípal de Srúço é o
Centro (Chave A) e"O Bar
do Cebola (Chave B). No
dOlningo, o Centro bateu o

Frigorifíco D(�lnarchi (��x2),
enquaJlto o Bar do Cebola
curtiu uma folga.Nos
dernais jogos, Porto II Oxl
I�annácia B, Sto.Antonio
Ixl Porto I, Fanuéí.ciaA 3xl
Sta. C111Z eAtlético Junior

. Ox2 Sta, Luzia.

Vcu1zeano
A experiente Kiferro e o

novato Corinthians irão
decidir oVarzeano de Iaraguá
do Sul. Os dois precisaram
das penalidades para passar
por Tigre e Flamengo B nas

semifinais, o que comprova o

equilíbrio 'da competição até

aqui. E o que esperar da final?
Um jogo pegado, equilibrado e

de poucos gols.

Em Massaranduba...
... foram definidos os finalistas da 8a Copa Dipil de Futsal Menor..

As finais acontecem no próximo domingo, dia 26, no Ginásio
Alfredo Jacobowski. A programação é extensa e inicia às 8h30,
com a decisão do terceiro lugar no Sub 11 masculino, seguindo
até às 19h, quando acontece a final do Sub17 masculino.

I
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�I/, DA REDAÇÃO
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li! Depois de oito anos da última
\ final, quando perdeu para
� o Boca Juniors, o Santos volta a
�
� campo hoje, contra o Penãrol,

� para decidir mais uma Liberta

� dores da América e lutar pelo
� tricampeonato. A partida será re
� alizada em São Paulo, no Estádio
�
� do Pacaembu, que estará com-

� pletamente lotado, já que todos

� os ingressos foram vendidos de
,W
�

. forma antecipada.II!

� As duas equipes voltam a se
.' enfrentar em uma final de Li�
W· bertadores .depois de 49 anos. O

Brasileiros e uruguaios voltam a se

enfrentar em uma final de Libertadores
e ambos querem terminar com jejum

Santos, que tinha Pelé e Couti

nho, faturou seu primeiro título
do torneio, em cima do Pefiarol,
que era o atual bicampeão da

competição. No ano seguinte,
.

os brasileiros conquistaram o

segundo título consecutivo. Já
os uruguaios levantaram a taça
em outras três oportunidades,
enquanto o Peixe voltou a dis-

. putar a final apenas em 2003.
É o sétimo ano consecutivo que
um clube brasileiro decide a li
bertadores.

O jogo de hoje será o último
do atacante Zé Eduardo, que vai
defender o Genoa, da Itália. A

transação do jogador, que mar-

cou 26 gols em 81 jogos, envol
veu um montante de 2,7 milhões
de euros. Apesar da despedida, o
Santos joga completo, contando
com as estrelas Ganso e Neymar.

Se a equipe brasileira con

quistar o título, o atleta Rafael,
de 21 anos, será o goleiro mais
novo a conquistar o título da

competição sul-americana. Por

enquanto, a marca pertence ao

uruguaio Mazurkiewicz.
Como o jogo não será em

Santos e muitos torcedores fica
ram sem ingressos, a diretoria vai
abrir os portões da Vila Belmiro

para quem quiser acompanhar
o jogo 'em telões espalhados pelo
estádio. Já no Pacaembu, a festa
dos mais de 40 mil santistas terá
a companhia dos gritos dos cerca
de dois mil uruguaios que assis
tirão à final.

DIVULGAÇÃO

Newnar lI'éina para jogo qUe pode entrpr na históiia do�tebol brasileiro•

I .,

Diretoria do timão divulga nota sobre estádio
O Corinthians emitiu hoje

uma nota em seu site oficial
sobre o projeto de lei de isen

ção fiscal e incentivo financeiro
que deve ser votado nos próxi
mos dias para a construção do

Itaquerão e sobre as obras no

entorno do estádio. Na nota, o

clube cita que todos os estádios
da Copa do Mundo têm direito a

. isenção do ISS, inclusive a Are
na da Baixada, em Curitiba, e o

Beira - Rio, em Porto Alegre, que
são particulares;' � "Iserrtar: do

ISS os serviços de construção
foi um compromisso assumido
pelas 12 cidades-sede perante
a Fifa em documento chamado
"Matriz de Responsabilidades",
diz a nota.

O Corinthians também se

manifesta sobre o projeto de lei

que foi enviado pelo prefeito Gil
berto Kassab à Câmara Munici

pal e prevê incentivos de até R$
420 milhões. O projeto, que será
votado na próxima terça-feira,
garante isenção fiscal' d� ;até'60%

sobre o valor investido no está
dio do Corinthians. Se aprova
do, o dispositivo fará com que o

programa de incentivos seletivos

para a zona leste, região de Ita

quera, passe a beneficiar o em

preendimento do Corinthians e

da Odebrecht. O projeto prevê
que os investidores recebam da
Prefeitura os CIDs (Certificados
de Incentivo ao Desenvolvimen
to). Com valor cumulativo, que
podem chegar a 60% do que, for
írrvestído ria 'Obra: ' t', � : .
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Jovem é enterrada
no próprio quintal
Marido confessou ter matado a mulher,
de apenas 17 anos, após uma discussão

JARAGUÁ DO SUL
....................................... , .

CAROLINA CARRADORE nhadas para o hospital devido ao

estado emocional. Todo o local
foi isolado até que a chegada da

perícia. Uma multidão cercou as

redondezas da casa de Andréia à

espera da retirada do corpo, que
demorou mais de uma hora. O ca

dáver foi encaminhado ao IGp, que
irá comprovar a causa damorte.

Discussões constantes e

agressões. Assim era a vida do
casal Andréia da Rocha, 17 anos

e Lúcio Lino Pereira Soares, 21

anos. Na última briga, Andréia
desapareceu de casa onde mo

rava, no bairro Corticeira, em

Guaramirim, sem dar notícias,
há 11 dias. Amãe, Dorilda Rocha, Desespero36 anos, só soube ontem do pa-
radeiro da filha: ela estava enter- Enquanto Corpo de Bombeí

rada no quintal da própria casa. ros, PolíciaMilitar e Civil retiravam

Lúcio foi preso na mesma noite e do buraco de cerca de ummetro o

confessou o crime. corpo de Andréia, a tia, Paulina de
No final da tarde de ontem, ca- Fátima Rocha, acompanhava tudo

chorros passaram a rondar os fun-
.

em desespero, pela portas dos

dos da residência da família, que fundos. Abalada, conta que dia 11

acionaram o Corpo de Bombei- deste mês, num sábado, Andréia
ros. Ao averiguar o local, o corpo e Lúcio tiveram uma briga séria.

de Andréia foi localizado em urn O casal morava em um casebre,
buraco tapado por barro. A mãe nos fundos da casa da mãe. No

e a irmã tiveram que ser encami- outro dia, a garota não apareceu

em casa. "Minha irmã perguntou
por ela. Ele disse Que' acordou e

Andréia não estava mais", lembra.
Amãe passou a procurar pela filha
no mesmo dia..

Ligou para as amigas, paren
tes e nada. Resolveu registrar o
desaparecimento na delegacia.
Dia 17, cinco dias depois, An
dréia teria que ir à empresa onde
trabalhava acertar a rescisão, mas
ela não apareceu. "Achamos es

tranho porque éle passou a dar

celular, tênis dela. A gente passou
a desconfiar que algo estava erra- .

do, pois ela nunca ficava sem dar
notícias à família. Era uma boa

menina", afirma a tia.
Familiares contaram que, na

última sexta-feira, Lúcio tentou

matar a irmã de 16 anos de An
dréia. Ele teria tentado sufocá-la,
mas foi socorrida pelos vizinhos.
Desde então, estava proibido
pela polícia de chegar perto da
casa. A família da vítima é do
Paraná e morava há 12 anos no

bairro Corticeira. A mãe é viúva e

vive da pensão do marido.

Corpo de costureira será exumado no dia 1º
Equipe do IGP de Jaraguá do

Sul marcou para o dia lodo pró
ximo mês a exumação do corpo
da costureira Cláudia Francielen
de Andrade Borba, 27 anos, mor

ta em 13 de maio. O falecimento
aconteceu dias depois de ela ter'
sido agredida e jogada em uma

vala de esgoto, próximo do Posto

Marcolla, no bairro Água Verde,
quando a jovem saía de urna boa-

te. A exumação é um pedido do ti
tular daDelegacia daMulher, Mar
co Aurélio Marcucci, e ocorrerá no
Cemitério Municipal de Corupá,
às 13h30, cidade natal da vítima.

O resultado servirá para con
firmar ou não a causa da mor

te apontada pelos legistas do
IML (Instituto Médico Legal) no
atestado de óbito de Cláudia. O
documento indica que a mor-

te teria sido causada por uma

parada cardiorrespiratória e fe
bre desconhecida. "A intenção
é apurar se a morte da mulher
teve relação com a violência que
ela sofreu e se houve negligência
médica", diz Marcucci.

Uma outra suspeita é que ela
tenha contraído leptospirose,
quando entrou em contato com a

água suja do esgoto.

Policial é confundido com. assaltante
O que era para ser uma ave

riguação de rotina acabou geran
do uma grande confusão, no final
da tarde ontem, em Guaramirim.
Ao ser abordado por um policial
civil, o proprietário achou que
seria assaltado e chamou a pró
pria polícia. Viaturas da Polícia
Militar e da Civil chegaram a se

deslocar até o local, em busca do

suposto criminoso.
Segundo informações da de

legacia de Guaramirim, um poli
cial da DP investigava o" sumiço

de um cachorro quando chegou
até uma distribuidora de bebidas.

Acompanhado do dono do cão,
identificou sua profissão e pediu
para verificar o local, uma vez que
informações davam conta que o.
animal poderia estar no estabele
cimento. O proprietário saiu cor

rendo em direção a urn matagal.
Ligou para um posto de gasolina e

disse que estava sendo assaltado.
A confusão ficou ainda maior

quando urna mulher foi até a de

legacia. informando que havia ví-

timas com bandidos no meio do
mato. Viaturas foram até o local e

chegaram a fazer rondas procu
rando o veículo apontado por tes
temunhas: um Fiesta, com placas
de Florianópolis. Na verdade, o

carro era a própria viatura da ci

vil, usada pelo investigador. "Tudo
não passou de urna grande con

fusão. O dono da distribuidora já
havia sido assaltado outras vezes

e não acreditou que de fato era a

polícia", afirma um policial da de

legacia.de Guaramirim. . '.

MARCELE GOUCHE

���
Policiais e bombeiros encontraram COI'PO
da adolesc:ente, desaparecida.há 11 dias

Prisão
Lúcio Lino Pereira Soares, 21
anos, foi abordado na noite de
ontem pela PM, enquanto saía
do trabalho, em uma fábrica
de elásticos. Na delegacia,
confessou que teve uma briga
com a companheira dia 11 de

junho. Disse que a sufocou até

a morte. Alegou que cavou um
buraco por volta das 22 horas e

enterrou o corpo. Após prestar
depoimento ao delegadoWalter

Santin, foi encaminhado ao

presídio de Jaraguá do Sul. Lúcio

responderá por homicídio e

ocultação de cadáver.

ABORTO

Mulher presta depoimento
O delegado daDelegacia da

, Mulher de Jaraguá do Sul ouviu
na tarde de ontem, amulher .

de 31 anos que deu a luz no
banheiro do hospital São José
na terça-feírapassada, Em seu

depoimento, ela disse procurou
o hospital com cólicas fortes e

demorou cerca de 30minutos

para ser atendida.Ao ir ao

banheiro, acabou abortando.
A operadora de caixa ressaltou
que não sabia da gravidez.
O delegado deve ouvir nos

,

próximos dias equipe do
São José que atendeuMara
no hospital. Ele também
espera o laudo médico que irá
comprovar a causa do aborto

p(;ifa concluir o inquérito,

CDs, pen drive e urn

computador foram
apreendidos na tarde de '

! ontem �el�i e�\ÜP�d;la" /,
..

Delegacia da NIulh;er de
Iaraguã do SuL O material

pertence a um adolescente'
suspeito de ter colocado
uma bomba caseira que
explodiu dentro de urn centro
de educação para jovens e
adultos, dia 4 de abril. Os

objetos foram encaminhados à

perícia que irá analisar os sites
visitados pelo adolescente.

,

(1 �elegado MarcoAuré,lio ,

" Márcucci chegou a pedir a
internação do menor, mas o
pedido não foi concedido pela
Justiça. O rapaz nega ser autor
da explosão. Há suspeita de
que omesmo adolescente teria
tentado incendiar o banheiro

. do colégio há três meses.

l. .'
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IBOPE
CONFIRMA:'

PEtA qa VE�,
A MAIS OUVIDA.

A PRONTA INTRIGA
.

C4 PALlAS 2.0
ANO 2008
COMPLETO

NOVO GOL G5 1.0
ANO 2009/2010
BÁSICO

AnteS
. de col11prar

. (OMPARE·
SPACEFOX
CONFORTLlNE 1.6
ANO 2011

PRISMA JOY 1.0
ANO 2010
AQ

COMPLETO

Oe: R$48.500,

Promoções válidas até 22/06/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEicULOS À PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM. Caraguá Auto .Elite

A escolhe perfeita
www.Qutoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

I � l
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