
FOTOS EDUARDO MONTEcrr-:o encerrahoje
Quem ainda não visitou
a Festa Catarinense do
Arroz, emMassaranduba,
pode aproveitar o feriado
para conferir o último dia
do evento. Programação
traz degustação de
receitas, apresentação
folclórica e baile, entre
outras atrações. Página 17

o Centro dos Direitos Humanos de

Jaraguá do Sul realiza Ciclo de Debates
"Cinema de Michael Moore" em

homenagem ao Dia do Trabalhador.

o jornalista Pedro Leal
apresenta sua crítica de
cinema semanal, a partir

de hoje, sempre
às terças-feiras.

Poato Mime Matriz
Ru. Walt.r Marquardt, 487

3372·8888

CSM Pré-Fabricar
perde jogo de virada

Depois de comandar o placar na maior parte do jogo; time
jaraguaense sofre uma derrota doída para a ACBF

PáginaS2

,

Hoje, enquanto a grandemaioria dos trabalhadores folga, outros aproveitam o feriado para obter uma renda extra. E o

caso do frentistaAdemir (E), do vendedor de chlUTOS e pipoca, Alexandre, e da vendedora de sorvetes, Dione. AI'=-......�

PMDBlidera
lista do TSE
Com 2.111 nomes

registrados, o PMDB é o

partido commais filiados
em Iaraguá do Sul. Em

segundo lugar, aparece o
PSDB, com 1.704. Já o DEM
vem em terceiro, com 1.370,
seguido pelo Pp, com 1.216.
Em quinto lugar, com 814

filiados, está o PT. Página 4 '

Tradidonal festa

Além dos
fatores físicos,
a hipertensão

também é causada

pelo excesso de
ansiedade.

Luiz Carlos Prates
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

YJ,fI{Ww.ocorreiodopovo.com.br

Floriani
Já são 32 anos que aMetalúrgica
Floriani fornece máquinas e

equipamentos para o mercado

regional e também para o

mercado nacional.

Logística
Uma parceria firmada entre a

LLX e aVALE poderá resultar
em um forte avanço na questão
logística no país. Enquanto Eike
Batista investe fortemente no

porto de Açu, aVale detém uma

das melhores malhas ferroviárias
,

do país. A integração de suas

operações poderá resultar em
um grande impulso para o

transporte ferroviário, integrado
com portos e com estruturas de

processamento. Aos poucos a

iniciativa privada está realizando

aquilo que o governo até o

momento não foi capaz de fazer.
- Um dos exemplos é a ferrovia
em construção pelo PAC para
a qual não foi viabilizado um
porto com ponto final da linha.

Lado
A redução das taxas de juros tem
um impacto importante também
no outro lado do balcão. Pois
as taxas pagas pelas aplicações
das empresas renderão menos.
Assim, torna-se mais difícil
manter volumes significativos em
tesouraria, esperando o momento

adequado para realizar uma
aquisição ou um Investimento.
São novos desafios para o pessoal
do financeiro e também para as

cúpulas das empresas. Novos
desdobramentos estão a caminho.

Dia do trabalhador

Está enganado quem acredita que o

know-how de uma empresa possa ser

desassociado de sua equipe de colabora
dores. É assim chamado o conhecimento

,

processual que é o conhecimento de como
executar alguma tarefa. O know-how é di
ferente de outros tipos de conhecimento,
pois não é algo que possa ser diretamente

aplicado a uma tarefa. Embora os proce-

dimentos possam até estar no papel, a ca
pacidade do colaborador em seguir estas
orientações frias é que faz a grande diferen
ça. O trabalho não é um castigo, mas uma
benção, permitindo o ser humano exerci
tar as suas melhores qualidades. A todos
os trabalhadores - incluindo o colaborador
número um da empresa que é o empreen
dedor - nossos parabéns neste dia.

estãc) de resíduos
Ainda não alcançouo nível desejável a
preocupação com a gestão dos resíduos
industriais. Em muitos casos, esta preocupação,
mais que cumprir com a legislação, representa
uma ótima óportunidade para racionalizar os
processos industriais. Explicando: Amelhor
forma de lidar com os resíduos é evitar a sua

geração. Tendo em vista este princípio, podemos
encontrar soluções muito mais adequadas para
o processo e evitar o desperdício de materiais

que acabem virando resíduos. A destinação
correta também funciona como um verdadeiro
indicador de eficiência, pois mantemos controle
absoluto sobre cada resíduo gerado. Os benefícios
normalmente são maiores que o ônus.

�

OlJ'3 economia
No próximo dia 7, o secretário de
Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Paulo Bornhausen, e o diretor
superintendente do Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

" Empresas) de Santa Catarina, Carlos
Guilherme Zigelli, para o lançamento do
programa Nova Economia @SC. O evento

acontece no Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul). O 22° Congresso
Catarinense de Recursos Humanos acontece
nos dias 17 e 18 de maio, no Teatro Carlos
Gomes em Blumenau. A promoção e

.

organização são daABRH -SC (Associação
Brasileira de Recursos Humanos - Seccional
Santa Catarina). A palestra "Pessoas
saudáveis - Organizações sustentáveis" será
ministrada por Rogério Cher, administrador
de empreendimentos e fundador da

primeira Empresa Júnior, no Brasil.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04653
1 ° 10,471 600.000,00
2° 16.725 12.000,00.

3° 43.254 9.000,00
4° 71.234 8.100,00
5° 04.146 7.698,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1240
05 - 11 - 13 - 15 - 18
20 - 25 - 26 - 45 - 46
47 - 49 - 62 - 68 - 70
79 - 89 - 92 - 96 - 99

MEGASENA
SORTEIO N° 1384
02 • 18 - 30 - 31 - 45 - 56

QUINA
SORTEIO N° 2884
28 - 44 - 65 - 72 - 76

DUPLASENA
SORTEIO N° 1067
PRIMEIRO SORTEIO
04 - 08 - 15 - 36 - 37 - 50
SEGUNDO SORTEIO
18 - 21 - 22 - 31 - 36 - 49

PIB 2012
As projeções do Ministério da
Fazenda continuam apontando
para um crescimento do PIB
neste ano de 4,5% e uma subida

para 5,5% em 2013. A aposta
é que as medidas do governo,
combinadas com a queda
nos juros, volte a estimular
o consumo. A indústria, no
entanto, ainda precisa voltar a
crescer e o agronegócio terá de
contar com uma combinação
improvável de fatores.

Lucros'
dos bancos

laneta não é
sustentánVf)1
A questão fundamental é quem
deverá abrirmão de seu padrão
de vida para reverter esta situação.
Diversos relatórios alarmistas
estão começando a circular em

função da Rio+20. Durante 20
anos muito pouco se avançou
em relação ao que foi acordado
e a questão fundamental é saber
quem vai ter de pagar a conta.
Infelizmente, existem cada vez
mais países recusando
sua participação efetiva.

Itaú Unibanco anunciou um
lucro trimestral de 3% menor

em relação ao mesmo período
do ano passado. Mas, este
é o recorde nacional para
o período entre os bancos.
Acostumados a bater recordes

, de lucratividade, os grandes
bancos terão de "tirar coelhos
da cartola" depois da queda
generalizada nas taxas de juros.

PERÍODO
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LIBRA (EM R$) 3,0915 3,0926 ih' 0,74%
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har

Do leitor

Demãos atadas
/\ nalisando dia a dia, perce
I\be--se que vem aumentan

do os casos de assédio moral
de alunos contra professores
e ninguém sequer questiona
como o aluno é em sala de aula,
ou se realmente houveabuso do

professor. Os pais simplesmen
te acatam o que o filho conta,
nem perguntam o motivo, e já
contratam um advogado para
processar. Na maioria dos ca

sos, são alunos tagarelas que
atrapalham a aula, ou até mes

mo agridem o professor verbal
ou fisicamente. Os professores
se formam para isso, suportam
os alunos "tagarelas" e ficam

aguentando esta situação ca

lados, para não atrapalhar o

desenvolvimento da criança e

para ainda serem processados?
Outra coisa que ocorre, é

que professores universitários

que exercem a profissão de ad

vogados estão sendo processa
dos pelo tal do "assédio moral".
Ressalta-se que eles não têm

a obrigação de fornecer asses
soria gratuita, pois possuem
apenas a obrigação de instruir
o aluno. Isso não é assédio mo
ral, e sim falta de ética por parte
do acadêmico . Seria cômico se

não fosse real, estudantes me

nores de idade, universitários

que nem se quer sabem o que
é o tal do "assédio moral", pro
cessando o professor por corri
gir' chamar atenção, acabando
muitas vezes sendo "rotulados
como abusados". Daqui a algum
tempo, o professor terá que usar
palavras técnicas e passar amão
na cabeça do aluno para não ser
processado. A sociedade preci
sa rever os seus conceitos com

relação a isto, antes que co

mecem a sobrar advogados, e

outros profissionais, e faltar os
"

t
" J:

nossos mes res proressores.

Lucas Posanske é
CaroUne EicbstaecIt,

acadêmicos de DiI'eito do
GrupO UniasseIvi/Fameg

CODlpal"tilhe a sua opiniã,o. Escl.·eva...nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bate, coração!
/\ manchete dizia pouco e dizia tudo: - "Estresse
rle infarto em alta". E o que me incomoda nessa

questão é que vivo entrevistando médicos sobre
esse assunto e eles dão voltas. e mais voltas, expli
cando por A+B que o colesterol elevado tem muita

culpa nos infartos, que a glicemia não controlada
também responde por inúmeras moléstias, isso e

mais aquilo, e não falam do que tem que ser falado...
E o que tem que ser falado é que o estresse

costuma ser pano de fundo para inúmeras doen

ças, como os Acidentes Vasculares Cerebrais, tão
em moda, os infartos e os cânceres. O estresse é
o pai silencioso desses males todos, e estresse,
você sabe, é um modo equivocado de reagir a es

tímulos chamados de estressares. Bom dizer que
nenhum estímulo é estressar e que qualquer es
tímulo pode ser altamente estressar. Quem faz a

diferença é a pessoa; pelo modo como vive e reage
ao que vive. O estímulo em si tem pouco ou nada
a ver com estresse.

As tensões emocionais, as nossas reações psico
físicas ao que nos cerca, produzem todo tipo demo

.

léstia. Dar combate aos sintomas dessas moléstias
"\

é atacar o secundário e não o fundamental. Ocorre

que não é do interesse de muitos médicos voltar o
foco para as tensões, para os emocionais das pesso
as, se o fizerem vão acabar dando razão a qualquer
padre ou pastor de boa qualidade, pessoas que po
dem ser excelentes "curadores".

Dia destes foi comemorado o Dia Mundial de
Combate à Hipertensão e muitos médicos no rádio
e na tevê exauriram-se a falar das causas da hiper
tensão, todas elas "físicas", nehhum teve coragem
ou conhecimento para dizer que hipertensão ar

terial é, em resumo, ansiedade elevada à enésima

potência. Claro que há fatores físicos na hiperten-

são, mas com boa cabeça não há fatores físicos que
derrubem uma pessoa feliz.

Elas
Foi num consultório dentário. Ela chegou se

achando, ajeitou o cabelo e disse à recepcionista
que vinha para uma consulta, a primeira.A recep
cionista pediu-lhe a carteira de identidade para
fazer a ficha. Ametida disse que a tinha esquecido
em casa. A recepcionista pediu então o número
do CPE - Ah, nãome lembro, gemeu a dengosa. Fi
quei pensando: E será que na Hora H ela também
não esquece de nada? E um tipo desses, desma
zelada, vai casar. Vai casar com um "bermudão"

igual a ela, por certo. Eu imagino o casamento...

Ele
Um desses jovens paspalhos que nunca vão I

chegar aos pés de um Lima Duarte, um bobinho

que agora faz ponta na novela .das 9, diz numa
entrevista que não vê televisão, novela. Um ba
bão desses ou está fazendo tipo ou falando a ver

dade, de um modo ou de outro é um paspalho,
um nada. Seja qual for a nossa profissão, temos
que a ela vivermos grudados, em tudo.

Falta dizer
Dia destes foi em Lages, mas em todos os

lugares é a mesma coisa. Cãezinhos vira -latas

quando feridos e sofrendo não são atendidos em
"clínícas" metidas a sebo e nem por veterinários
de plantão... Sempre há uma desculpa, como

aconteceu com o cachorrinho baleado em La

ges. E se o dono tiver dinheiro e o cão for de raça?
AtendimentoVip, na hora. Bah, se uns caras des- .

ses me cruzam pelo caminho, bah!
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PMDB é o partido
commais filiados

Campanha da sigla surtiu efeito e conseguiu
atrair mais de 500 pessoas em dois meses

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

sultado", comentou o assessor do

parlamentar, Ricardo Portelinha.
Sobre a conquista do segundo

lugar pelo PSDB, a presidente da

legenda, Isaura Silveira, disse que
os convites à filiação foram feitos
como de costume, mas com o ob

jetivo de fortalecer o partido inter
namente. "Nós demos oportuni
dade aos filiados de participarem
de reuniões e outras ações, dando
opiniões. Claro que gostamos de

gente nova, mas preferimos atua
lizar nosso cadastro e incentivar a

participação de todos".
Ciente da troca de partido por

alguns filiados, provocada princi
palmente pela criação do PSD, o
presidente do DEM, Adernar Pos
samai, afirmou que o objetivo foi
Ó de recuperar as baixas. "Fizemos

Verônica Lemus

De acordo com dados publi
cados no site do TSE (Tribu

nal Superior Eleitoral) no último
dia 23, o partido com o maior
número de filiados em Iaraguá
do Sul é o PMDB, com 2111 no

mes. Em segundo lugar, aparece
o PSDB, com 1704. Já o DEM vem

em terceiro, com 1370, seguido
pelo Pp, com 1216. Em quinto
lugar, com 814 filiados, está o PT.

"Entre março e abril deste
ano, uma campanha para atrair
mais filiados foi iniciada e con

seguimos cadastrar mais de 500
nomes. A ideia foi do deputado
Carlos Chiodini e o partido todo

abraçou a iniciativa, que deu re-
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] AULAS PRESENCIAIS

� 1 VEZ POR SEMANA
SUPORTE DE
PROFESSORES

MATERIAL DIDÁTICO
GRATUITO

INSCRiÇÕES ABERTAS

0800 642 5000
VWVW.UNIASSELVI.COM.BR

contato com pessoas conhecidas
e homologamos nomes penden
tes no cartório. Agora, durante o

período pré-eleitoral, vamos fazer
reuniões para tentar cativar no
vos filiados". Para o democrata, o
número de filiados é importante,
sobretudo nomomento de lançar
candidatos e fazer coligações.

Segundo a responsável pela
87a Zona Eleitoral, Simone La

deira, esses números podem
apresentar algumas diferenças
reais. liA lista divulgada pelo TSE
contém nomes cujas filiações
aparecem como canceladas ou

apresentando irregularidades.
No entanto, essa lista é amesma
encaminhada pelos próprios
partidos ao TSE". Ela aconselha
aos filiados que procurem as lis

tas, pelo do site do TSE, para ve
rificar se a situação está regular.
Caso não esteja correta, a pessoa
deve procurar o partido ou a Jus
tiça Eleitoral,

UNIAISELVI,
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI

Polo em Gu;)r�1fn"illl se

FAMEG
t� mail ead�:_\r,1I11t'l) t'du ln

(47) 3373-9800
,

Hlld UH :-'(,l), KM ti\! I �):i::i:) H�lIllc) lillllllJ1ltt'S
892/0 000 (,�1I,1I anu: 1111 se

OSSAMAI
,

"E momento de

conseguir nomes"

www.ocorreiodopovo.com.br

R nking
partidário

Osmaiores

partidos
lo PMDB - 2111

20 PSDB - 1704

30 DEM - 1370'
-

40 PP - 1216

50 PT - 914

60 PR - 820

70 PTB - 800

80 PDT - 555

90 PV - 527

100 PPS- 425

Legislativo
Painel Eletrônico

Até o final deste mês, um painel eletrônico deverá ser insta
lado na Câmara deVereadores de Massaranduba. "Não sei qual
a situação atual, mas já foram feitos todos os procedimentos
legais e até o final de maio deve estar instalado", afirmou o pre
sidente do Legislativo, Píer Gustavo Berri (PMDB). Com o equi
pamento, o objetivo é acabar com o voto secreto.

Votação
Salário dos
vereadores
Nesta quinta-feira, dia 3,

deve ser votado o projeto de lei

que mantém o atual salário dos
vereadores de Massaranduba,
de R$ 3,3 mil, para a próxima
legislatura (2013/2016). Sobre o

projeto, elaborado pelaMesa Di
retora, o presidente da Câmara,
Píer Gustavo Berri (PMDB), disse
esperar que aproposta seja apro
vada, "apesar de que é direito do
vereador propor uma emenda
caso não concorde em manter

o valor". Já sobre os reajustes sa:

lariais do Executivo foi proposto
um aumento de 45,63%. Já 'as

remunerações dos secretários
terão aumento de 71%. Hoje o

prefeito recebe R$ 10,3 mil e os

secretários, R$ 3,8mil.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,;

PIERBERRI
"Câmara decidirá se

valor será mantido"

Proposição
Temporizadores

A votação para derrubar o veto decretado pela prefeita
Cecília Konel à proposição de lei 10/2012, que tornaria obri
gatória a instalação de temporizadores nos semáforos de Ia
raguá do Sul, será feita nesta quinta-feira. A proposta foi ela
borada pelo presidente da Câmara, AdernarWinter (PSDB), e
foi aprovada, em segunda votação, pelo Legislativo. Se o veto

for rejeitado, será despachado para a prefeita, que poderá
fazer a homologação ou não. Em caso contrário, a própria
Câmara poderá fazer o procedimento.
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Nos próximos dias, o PR
volta a conversar com o Pl:
As conversas entre os dois

partidos estão bastante

avançadas. E,segundo
o advogado dalegenda,
Iurandir Bertôldí, o PR

prioriza nomomento uma
coligação com o Pp, do
deputado Dieter Janssen.

No compasso
'el�itoral '

Realizada no último sábado,
a festa anual-da Sociedade
Botafogo de Jaraguá do Sul
teve ritmo de campanha
eleitoral. Pigurés políticas

, 'circuUlfa�,"�?tJá.�ém ,I

do discurs'Óàqhade, ,

muitos apertos de mão
'e o 'tradicional "tapinha
nas costas".

'Re,união'
doPMDB

'Hoje à noítê, ÚPMDB
, ',',teune, os,pfe:'eai:lai�atos
-para.tratar sobre o rumo'

do partido para a eleição
de outubro. Desde a última
semana, a legenda está sem
um nome para a disputa
majoritária, A. conversa
deve tettoro'd]ecisivQ e vai
discutir s.obre,quem será o

novo pretende à corrida.

Reajuste salarial
AMesaDiretora da Câmara
deVereadores'de Iaráguá já
pediu um levantamento do

orçamento do Legislativo
para analisar as condições de
aumento salarial. O reajuste
sobre as remunerações dos
parlamentares deve ser

, "votado ainda este mês. '

"
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Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopo�o.com.br

3275-0065

Em busca de coligações
Pré-candidato a prefeito por Jaraguá,

o vereador Jean Carla Leutprecht
(PC do B) disse à coluna ontem que está

disposto a trabalhar em um novo projeto
para o município em conjunto com as le

gendas parceiras PT e PHS. Seu nome foi
,

lançado na última quinta-feira à noite.
O parlamentar aposta em no

vas coligações, além das alianças já
constituídas. "O objetivo não é inchar o

grupo, mas fortalecer a norninata", de
clarou. Os interesses para construir uma

composição estão voltados para o PR, do
ex-prefeito Moacir Bertoldi, e o Pp, do

deputado estadual Dieter Janssen.
Com o PMDB, havia conversa inicial

com Antídio Lunelli, que desistiu da pré
candidatura na última semana. Agora, as
siglas parceiras esperam as novas movi

mentações no cenário político para re

tomar conversas como PMDB, que tem

como principal articulador, o deputado
estadual Carlos Chiodini. Sobre a diver

gência do PT, Leutprecht prefere não co

mentar e espera que a legenda dos tra

balhadores entre em um consenso no

sábado, dia 5, quando o PT vai deliberar so
bre nomes para a candidaturamajoritária.

Pedetistas
na Câmara

.. � .

� ".:

O lançamento oficial
da pré-candidatura a

prefeito do ex-deputado
Dionei da Silva (PDT)
,ocorre nesta sexta-feira,
dia 4, na Câmara de
Vereadores de Jaraguá.
A sigla continua
interessada em fechar

parceria com PT, PC
do B e PHS. Mas caso
não haja entendimento,
os pedetistas entram
na disputa com
chapa pura.

Formando -

nova frente

política
Uma grande composição
partidária vem sendo

planejada para enfrentar
o PSD, da prefeita Cecília
Konell, nas urnas. O Pp, PR,
PMDB, DEM, PSDB podem
unir forças para construir
uma nova frente. Parece que
os parceiros PT, PHS e PC do
B vão sobrar nessa jogada.

Lançamento
doPR

ARQUIVOOCP

o partido não tem indicação nenhuma
neste processo. É uma indicação da

presidente. Ela [Dilma] nunca chamou o

partido para conversar. Esta relação vem

arranhada desde dezembro. A falta de

diálogo é algo que nos desagTada.
Do vice-presidente/nacional do� deputado
André Figueiredo (CE), após anW1cio oficial da

indicação do deputado federal Brizola Neto
como o novoministro do Trabalho.

o PR de Iaraguá realiza no próximo
dia 22, um evento para o lançamento
oficial das pré-candidaturas. Até lá,
o partido pretende ter definida a

aliança partidária para disputar
a eleição de outubro.

PSDB recolhe

sugestões
Nesta quinta-feira, dia 3, às 19h, os
tucanos filiados se reúnem na sede do
PSDB, para trabalhar na sugestão de

propostas para definir o direcionamento
do partido nesta eleição. Niura Demarchi
é a pré-candidata a prefeita pela sigla.

'

em Brasília
o presidente da Câmara de

Corupá, João Carlos Gottardi
(PT), esteve em Brasília na última
semana para participar do 5°

Congresso Brasileiro de
Câmaras 'Municipais, com o

tema: Capacitar municípios
é desenvolver o Brasil.

Ministério
do Trabalho
Para evitar críticas no Dia
Mundial do Trabalhador, a
presidente Dilma Rousseff
convidou ontem o deputado
Brizola Neto (PDT-RJ) para
assumir o Ministério do
Trabalho. Ele é favorito

para o posto hámeses.

Novo atraso?
Terminou ontem o prazo para
a entrega do projeto executivo
da duplicação da rodovia
BR-280, conforme havia sido
prometido pelo ministro dos

Transportes, Sérgio Passos, ano
passado, a uma comitiva de

políticos e empresários do Norte
de Santa Catarina. A bancada

parlamentar catarinense tem
reunião prevista com o governo
para saber do andamento do

projeto, nas próximas semanas.

(47)3275-0100

Encarte

publicitário,
A prefeita Cecília Konell, o
filho dela, Ivo Petras Konell,
a Gráfica e Editora 22 Ltda.,
a KWB Comunicação Ltda. e
a Solide Empreendimentos
Ltda., receberam a intimação
da ação civil pública, ajuizada
pelo Ministério Público de
Santa Catarina, a respeito
do encarte "Construir para
Crescer", realizado e distribuído

pelo governo de Iaraguá, No
entendimento do Ml; a revista
teria feito propaganda enganosa
ao fazer referência à Prefeitura
e outros serviços públicos,'
sendo que a publicidade era

não oficial. A ex-secretária de

Habitação, Maristela Menel, •

ainda não recebeu a intimação.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sinte promovemanifesto
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Comando de greve
fará apelo nesta.

quinta-feira para que
o Governo retome as

negociações salariais

: .

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

Tita Pretti

'. ,

., Sete dias após o início da

greve do magistério estadu
al' ainda não há renegociações
salariais entre o Sinte (Sindica
to dos Trabalhadores em Edu

cação de Santa Catarina) e o

governo estadual, que tem se

mostrado contrário às conver

sações enquanto a paralisação
continuar.

Na última quinta-feira, o Sín
te protocolou na Secretaria de
Estado daAdministração um pe
dido de audiência com o gover
nador Raimundo Colombo para
a retomada das negociações.

No entanto, no mesmo dia o

governo estadual encaminhou
ao Sinte ofício que destaca: "( ... )
o Governo convida as lideran

ças sindicais a apresentarem
um gesto de boa vontade pelo
diálogo, encerrando a greve

,. ,

i

.,

DIVULGAÇÃO

ESPERANÇA 8inte acredita que protesto pode reacender negociações

ainda esta semana, para que
sejam restabelecidas as con

versações imediatamente já
no início da próxima semana".

Mesmo com a recusa de
discussão formalizada, o co

mando de greve estadual do
Sinte irá se reunir na manhã
desta quinta-feira, em Floria

nópolis e Chapecó, para rea-

EDUADO MONTECINO

�.

,
"

ESTRtrI1.mA Aulas do ProgTallla Geração
TEC acontece�� 'Fi fÇ���q� �'I�p : r! ,

lizar duas manifestações ma

crorregionais,
Segundo a coordenadora

do Sinte Regional de Jaraguá
do Sul, Cristiane de Oliveira
Müller, a intenção é chamar

atenção da população e damí
dia paramobilizar o governo a

cumprir com o acordo assina
do no ano passado e com a lei

nacional do piso salarial.
Cristiane afirma que o

Sinte irá disponibilizar trans
porte para que os professores
da rede estadual de ensino da

região participem das mani

festações do dia 3 de maio. A
saída acontece às 8h, em fren
te à Escola Abdon Batista, no
Centro de Jaraguá do Sul.

Insorições abertas para
O Programa Geração TEC

Jovens acima de 17 anos

que queiram atuar na área

Tecnologia de' Informação e

Comunicação (TIC) podem
se inscrever no Geração TEC,
programa desenvolvido pela
Secretaria do Desenvolvimen
to Econômico Sustentável
(SDS) e Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação do Esta
do de Santa Catarina, em par
ceria com a Católica de Santa
Catarina, em Jaraguá do Sul.

Para se inscrever, o estudan-
,

te tem que ter o ensino médio

completo, ou estar .cursando
o último ano, habilidade em

matemática e raciocínio lógi
co e não estar empregado em

atividades relacionadas à pro
gramação. Em Jaraguá do Sul,
os candidatos poderão optar
por aulas de Java ou NET, onde

cada turma terá 40 alunos para
o período vespertino.

As inscrições podem ser fei
tas diretamente pelo site www.

geracaotec.sc.gov.br. O curso é

gratuito e serão disponibiliza
das 80 vagas em Jaraguá do Sul.
As aulas acontecerão na Católi
ca de Santa Catarina, que ofere
cerá salas de aulas, laboratórios
e o corpo docente do curso de
Sistemas de Informação. Mais
informações no site www.ca

tolicasc.org.hr ou pelo telefone
(47) 3275-8200.

o curso é

gratuito e serão

disponibilizadas
80 vagas em

Jaraguá do Sul.

Adesão

Números
aumentam
A coordenadora do Sinte Re

gional de Jaraguá do Sul, Cris
tiane de OliveiraMüller, diz que
apesar da pressão do governo
e das próprias diretorias das
escolas, a adesão à greve vem

crescendo no Estado.
"No final da última semana,

estimamos que 40% dos profes
sores .do estado aderiram à pa
ralisação. A previsão é de que,
depois do feriado, o número au

mente para 60%", diz Cristiane.
Até o final da tarde de on

tem, o comando de greve havia
visitado aproximadamente 20
escolas da região. I� aceitação
dos professores tem sido boa,
apesar de sabermos que em al

gumas escolas há ameaças por
parte das direções", diz.

Quanto às substituições dos
professores em greve por ou

tros profissionais, Cristiane diz

que os pais devem ficar alerta
I

para que a qualidade do ensino
seja mantida. A orientação da
.Gerêncía de Educação da SDR
é de que os alunos que teriam
aula com os professores gre
vistas compareçam às escolas
normalmente, pois outras ativi
dades serão desenvolvidas para
preencher os horários. "Quan
do houver substituição de pro
fessores por profissionais não

capacitados, os pais podem fa
zer uma denúncia à Promotoria

. Pública", conta Cristiane.

Quando professores
forem substituídos

por profissionais
não capacitados, os
pais podem fazer
uma denúncia à

Promotoria Pública.

, CI·is'tialle de
Oliveira Müller,
coordenadora do
Sblte Regional de
Jaraguá do Sul

'"""'"--NliUilI"'mllll!liIfflnImI/JJJ!IIiIJJJnmiIflIIJ/lliJIlIJJiJRlJIIJ/IIImn11lllt11JhllJiHlIII
F'.que por dentro de tudoque acontece na região
. t· �I�L
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Hoje, eles também trabalham...

Enquanto a maioria
tem folga, outros se

mantêm trabalhando
e aproveitam o feriado

para aumentar ganhos
JARAGUÁ DO SUL

Pedro Leal

Ees não terão folga hoje. Enquanto
a maioria dos trabalhadores apro

veita um merecido descanso no dia do
trabalhador, pessoas como Dione, Ale
xandre eAdemir seguem adiante. Seja
aproveitando o movimento adicional
do feriado, seja mantendo o atendi
mento aos clientes.

No entanto, estão confortáveis com
a responsabilidade. Para Dione e Ale
xandre, o trabalho nos feriados já é

parte da rotina, e juntamente com os

domingos acabam sendo os melhores
dias para os negócios. EparaAdemir, é
a chance de subir na vida.

Para a sorveteira Dione Maria Spessatto, o lo
de maio é mais um dia como outro qualquer, mas
com movimento extra. "Para mim isso é ótimo,
eu gosto de trabalhar, e os feriados sempre dão
um bom movimento", explica. Tivesse a folga, a
jovem de 27 anos aproveitaria apenas para des
cansar. "Quando temos folga, é para ir para casa,
tirar um cochilo e arrumar as coisas", conta.

Não que trabalhar no feriado não seja algo
cansativo, ressalta Dione. Tanto nos domingos
quanto nos feriados - em que a jovem trabalha
como em qualquer outro dia - o movimento é
consideravelmente maior, aproveitando o dia
livre do resto da população. "Para os negócios é
bem melhor, e a gente acaba pegando o ritmo
com o tempo".

O horário puxado do trabalho não deixamui
to tempo livre para outras atividades. Solteira e

sem filhos, sente pouca falta das folgas. "Por en
quanto isso não tem cansado, mesmo estando

aqui até as 20h, mesmo nos feriados", pontua. SEM FOLGA Dione trabalha nos feriados e aos domingos

Rotina

'i\.gente pega o ritmo"
diz sorveteira

ACOSTUMADO Pipoqueiro Alexandre Lucas sempre trabalha nos feriados

Empe!f1ho

"Não trabalhar é para folgados"
Aos 74 anos, o pipoqueiro do a barraquinha enquanto o feriado traz movimento extra

Alexandre Lucas já está acos- resto da cidade folga. para o carrinho de pipoca' e
tumado com o trabalho nos fe- Mas a falta de incômodo churros de seu Alexandre.
riados. "Não tem diferença para
mim, isso de não trabalhar por
que é feriado é coisa para mag
natas e folgados", ri. Com 13

, anos trabalhando na venda de

pipoca, atividade que iniciou

após se aposentar, seu Alexan
dre diz não perder nada abrin-

com o turno puxado não- é só

por paixão ao serviço. É tam
bém porque ele conta com a

ajuda de dois dos seis filhos.
"Eu não trabalho todos os dias,
então puxar um dia a mais não
me incomoda", comenta.

Assim como com Dione, o

"Sempre tem movimento
bom quando as pessoas não
estão trabalhando, e agora as

coisas estão pegando o ritmo.
No começo do ano estava bem
fraco", comenta. Não tivesse

que trabalhar, estaria com, a

família.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Carreira

Ainda quero sergerente,
afirma frentista

Com 36 anos, o paranaen
se recém chegado em Jaraguá,
Ademir da Silva, sabe muito
bem o que quer e, mais do

que isso, sabe como conse-
_

guir. "Gosto de trabalhar e

acredito que é só através do
trabalho que a gente conse

gue realizar nossos sonhos".
Assim dito, não fica difícil adi
vinhar que o operador de pis
ta ou frentista é mais um que
consegue enxergar no feriado
uma oportunidade. "Gosto de
trabalhar no feriado porque
a renda é boa e a gente acaba
sendo lembrado, né? Já que é o
Dia do Trabalhador".

Além do dinheiro extra, o

que também motiva Ademir é
a amizade que fez durante es

ses seis meses trabalhando no

posto. "O pessoal todo daqui
me chama de irmão, porque eu

frequento a Igreja. E até com os

clientes a gente acaba fazendo
amizade". Motivado também

pela esposa e os quatro filhos,
com quem passaria o feriado
se não tivesse que trabalhar,
o frentista também faz outros

serviços, como a troca de óleo e

controle de estoque. "Faço esses

serviços porque acredito no va
lor do trabalho e porque um dia
ainda vou ser gerente", afirma.

"

I
.

, :
, .-

OBJETIVO O frentista Ademir da Silva, pai de
quatro ftlhbs, se esforça para subir na proCISsão
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1964

Leite em pó para a merenda
Escola em Santa Catarina

Em maio de 1964, o Correio do Povo publicou uma

matéria que dizia: "Florianópolis, traz novamente o Pon
to Quatro, através do Programa Alimentos para a Paz,
vinculado à Aliança para o Progresso, face aos acordos
firmados entre os governos do Brasil e Estados Unidos,

valiosa contribuição para Santa Catarina. De um navio
norte- americano foram desembarcadas no porto de

Itajaí dois mil quinhentos e oitenta sacos de leite empó
destinados à representação federal da CampanhaNacio
nal de Merenda Escolar em Santa Catarina".

História das Coisas

José de Alencar
Nascido no Messejana, em 1829, foi jornalista, polí

tico, advogado, orador, crítico, cronista, polemista, ro
mancista e dramaturgo brasileiro. Formou-se em Di
reito, iniciando-se na atividade literária no Correio
Mercantil e Diário do Rio de Janeiro. Foi casado com

Ana Cochrane. Filho do senador JoséMartiniano Pereira
de Alencar, irmão do diplomata Leonel Martiniano de
Alencar e pai de Augusto Cochrane de ilencar. A família
transferiu-se para a capital do Império do Brasil, Rio de
Janeiro, quando ele tinha onze anos. Em 1856, publicou
o primeiro romance, intitulado "Cinco Minutos", segui
do de liA Viuvinha". Mas é com "0 Guarani", em 1857,
que alcançaria notoriedade. José de Alencar foi mais
longe nos romances que completam a trilogia índíge
nista: "Iracema" que tem como personagem principal
a índia Iracema,'a "virgem dos lábios de mel" e "cabe-
los tão escuros como a asa da graúna".

.

m
ARQUIVO HISTÓRICO

o escritor

alcançou
notoriedade
com o livro
"O Guarani",

de 1857

EDUARDO MONTECINO
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As imagens acima registram a rua Pastor Albert Sclmeider, na década
de 1980. Hoje, a via dá acesso aos bairros Barra do Rio Cerro I e.H e

Rio da Luz. Ao lado esquerdo da rua atWJ·1mente está localizado
o Botafogo Futebol Clube, mais conhecido como Salão do Botafogo

Pelo Mundo

1776
A fundação
da Iluminati
Illuminati da Baviera foi uma sociedade
secreta da era do Iluminismo fundada em 1
de maio de 1776. Nos tempos modernos,
também é usado para se referir a uma suposta
organização conspiracional que controlaria os

assuntos mundiais secretamente, normalmente
.

como versão moderna ou como· continuação
dos bávaros. O nome Illuminati é algumas vezes
empregada como sinônimo de Nova Ordem
Mundial. Muitos teóricos da conspiração
acreditam que os Illuminati são os cérebros
por trás dos acontecimentos que levarão ao

estabelecimento da Nova Ordem Mundial,
com os objetivos primários de unir o mundo
numa única regência que se baseia em um

modelo político onde todos são iguais.

1994

Morre A.vrton SeDDa
Em Iode maio de 1994, o piloto brasileiro de Fórmula
I, Ayrton Senna da Silva, morreu em acidente
noAutódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Durante
sua carreira foi três vezes campeão mundial, nos anos
de 1988,1990 e 1991. É reconhecido como um dos maiores
nomes do esporte brasileiro e um dos maiores pilotos da
história do automobilismo. Senna começou sua carreira

competindo no kart. Mudou-se para competições de
automobilismo em 1981, e foi vencedor nos dois anos
seguintes do Campeonato Britânico de Fórmula 3. Seu bom

desempenho em categorias anteriores o levou a estrear
na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil de 1984. Sua

reputação de piloto veloz ficou marcada pelo recorde de pole
positions que deteve entre 1989 até 2006. Sobre asfalto chuvoso,
demonstrava grande capacidade e perícia. Senna ainda detém
o recorde demaior número de vitórias no prestigioso Grande
Prêmio de Mônaco - seis - e é o terceiro piloto mais bem
sucedido de todos os tempos em termos de vitórias.
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Ciclo de
de.

Recorde de '"

. . �

mscriçoes
o Festivàl da Canção, em

Guatamirim, contará este

ano com a participação de
38 candidatos. O número de

inscrições surpreendeu em

comparação com os anos

anteriores. 110 evento é orga
nízado por profissionais da

. área da música, garantindo
assim a credibilidade, e ain
da tem o acompanhamento
de uma banda com vasta

experiência", destacou o di
retor da Fundação Cultural,
Anderson Floriano.

Foram 17 inscrições na

categoria gospellcatólica, 14
para o sertanejo e sete para
pÔIJUlar. Os participantes
irão passarporumworkshop
inédito com dicas sobre pos-

:, ��rd� p�� rote' a'!
I <;:'

.

,
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a voz e tam m terao IffiCIO

os ensaios com a banda Som

rspe

Debates em homenagem ao Dia do Trabalhador '

ocorrem de 2 a 4 de maio, na sede do sindicato.
filme "Sicko - SOS Saúde", tendo como

debatedora a professora Ivone Lixa,
mestre em Teoria do Direito pela UFSC,
professora de Direitos Humanos e De
senvolvimento - UFSC, na Universidade
de Sevilha, Espanha, de Direitos Huma
nos, na FURB, e do Curso de Direito, na

,

Católica de se.
No dia 4, será exibido o filme "Tiros

em Columbine", com debate a ser co:

ordenado pelo professor Victor Alberto
Danich, engenheiro mecânico pela Fa-:
culdade Nacional de Rosario, Argentina,
bacharel em Ciências Políticas e Sociais

pela Universidade de São Caetano do
Sul, mestre em Engenharia de Produção
pela UFSC, professor titular da Católi
ca/SC e diretor do Centro de Inovação e

Pesquisas Tecnológicas - JaraguaTec. O
cineastaMichaelMoore é um crítico fer
renho do atualmodelo de sociedade em

que vivemos, que prioriza o mercado e o

lucro, em detrimento do respeito ao ser

humano e à natureza. Em2012, o CDHI
JS completa 15 anos de luta "pela vida
contra a violência", possui uma diretoria
colegiada e é coordenado pela advogada
trabalhista SôniaTió Sudbrack.

'

Centro dos Direitos
Humanos de Jaraguá
do Sul realiza dias 2, 3
e 4 de maio, no audi
tório do Sindicato dos
Trabalhadores do Ves

tuário (Francisco Fischer, 60) o Ciclo de
Debates' "Cinema de Michael Moore",
em parceria com os Sindicatos dos Tra
balhadores de Iaraguá do Sul e Região e

o Núcleo Piratininga de Comunicação.
p: promoção é uma homenagem à pas
sagem do l" de maio, Dia Internacio
nal do Trabalhador. O Ciclo de Debates

apresenta a série de três filmes do polê
mico diretor de cinema norte-america
no, Michael Moore.

Os filmes serão exibidos sempre às
19h30 e aentrada é franca. Para o dia 2 de
maio está prevista a exibição de "Capita
lismo: umahistória de amor", seguida de
debate com a participação do professor
Ancelmo Schõmer, doutor em História,
pós-doutor pelo Programa de Estudos
Pós-Graduados em Ciências Sociais da
PUC/SP e professor do Departamento
de História da Unicentro/PR - Campus
Irati. No dia 3, acontece a exibição do

DIVULGAÇÃO

AlunosdeviolinopartidpamdeMasterClass
No último dia 19, a Escola de Música

Jazz Band Elite, de Corupá realizou Master
Class para os alunos de violino, ministrada
pelo renomado professor e solista Maicon
Rocha, de Jaraguá do Sul. O objetivo foi pro
porcionar interatividade e aprimoramento
da técnica instrumental.

Master Class é uma aula em grupo,
ministrada por um especialista na área
(música, artes visuais e teatro), em que o

aluno se prepara para executar uma obra
para o professor. Em seguida, o profes
sor avalia o desempenho do aluno e lhe
mostra a melhor maneira de executar tal

aula seja maior."O professor Maicon,
de enorme carisma e dinamismo, ensi
nau, divertiu e entusiasmou os alunos,
principalmente quando executava belas
obras em seu violino", destacou a profes
sora Kamila Arza Bez.

As aulas de violino na Escola de Música
sãoministradas pela professoraKamila para
10 alunos. Cada aluno faz aula individual
uma vez por semana. Os interessados de
vem inscrever-se na lista de espera. No mo
mento não há vaga, mas com a desistência
de alguém, chama-se pela lista de inscritos.

Confira as fotos da Master Class e um VÍ-
obra, corrigindo possíveis erros e vícios deo do professor no site da Escola de Músi
do aluno. Por serem em grupo, as aulas ca: www.escolademusicajbe.webnode.com
no formato Master Class, proporcionam e curta a página da escola no Facebook: Es
aos alunos assistir as aulas uns dos ou-cola de Música Jazz Band Elite. Mais infor
tros, fazendo com que o rendimento da mações: 3375-1399.

ULIl Interatividade e aprimoramento da técnica
instrumental no Master Class para violino em Corupá
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revisão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
3° 17°

Sãó Miguel
do Oeste

....
20 200

Chapecó
•

2° 18°

Joaçaba
....
30 180

Rio do Sul

....
3° 20°

Blumenau
....
5° 21°

Temperatura
baixa

. Terça, quarta e quinta-
feira a massa de ar seco
e frio, mantém o tempo
estável, com formação de
nevoeiros ao amanhecer,
principalmente no litoral
e com presença de sol no
decorrer do dia. Nesses dias
haverá formação de geada
do Oeste ao Planalto, com
temperaturas entre zero
(00C) e 6°C, com valores

negativos no Planalto Sul na

madrugada de terça- feira.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para Hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 11 km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Oeste 12km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Oeste 26km/h 80%
• 18h Vento não favorável Oeste 21km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: wwwvemosnrasü.com.br

Rivalidade
Duas velhas rivais se encontram depois de muitos anos.
- Nossa, como você está acabada! - dispara a primeira.
- Assim é a vida, minha querida! E você? Se não fosse pelo casaco eu não

teria nem te reconhecido!

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.

o
lca
c.>
::::I
-

O
cn

II ,I

Abrigo para o frio
da manhã e noite

�/HOJE
. Jaraguá do Sul

e Região

HORIZONTAIS
1. Faixa de terra que une duas terras continentais
2. As iniciais do compositor Barbosa (1910-1982),

de "Tiro ao Álvaro" / Pode ser moscatel ou passa
/ Um extremo de ... Chuí

3. Letra ilegível
4. Sigla do antigo Departamento Nacional de Estra

das de Rodagem / (Fr,) Viagem, passeio
5. Transferir algo para outra ocasião ou para outro

dia
6. Errante, vagamundo
7. Expressar o próprio sufrágio num referendo
8. Abreviatura (em português) do Vietnã / A cantora

Carolina
9. Instituto Nacional de Seguro Social/Ter o orvalho

congelado
10. Inerente à natureza / Preposição que indica prio

ridade no tempo e no espaço
11. Morador da Europa ou das Américas
12. (Boca de) Locução que indica atidude de silên

cio, de sigilo / Fio têxtil produzido pela larva de 11

uma borboleta noturna
13. O principal ingrediente da omelete.

VERTICAIS
1. A capital do Iraque / Animais como os carneiros

e cordeiros
2. Conjunto musical/Um dos nomes do ex-presi

dente Lula
3. Efetuar ataque 4. Muito usado, gasto pelo uso / O

Na dos químicos
5. Um conhecido sistema de televisão por assinatura
/ O lance decisivo do jogo de xadrez

6. (Reg,) Intenso, forte, grande / Um jogador de

grande destaque no futebol brasileiro
7. Que ou quem contrai matrimônio
8. Impulso dado com o pé para movimentar a bola
/ Cremoso

9. Pranto, lágrimas / O poeta Fagundes (1841-
1875), de "O Cântico do Calvário",

Joinville

....
11 ° 20.°

Jaraguá do Sul
....
5° 210

t

Florianópolis
....
13° 24°

São Joaquim
....
2° 16°

Laguna
....
15° 22°

2

riciúma
....
11020° CHEIA 6/5

AMANHÃ
MíN: 10°C
MÁ)(: 20°C

MINGUANTE 12/5

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

íN: 13°C
Á)(: 23°C

Mei�s/para
proteger
as pernas

SEXTA

MíN: 14°C
MÁ)(: 23°C

ão Francisco do Sul
• Preamar
• Oh11: 1,5m
·11h41: 1,5m
• Baixamar
• 6h30:0,2m
.19h41: 0,3m

Florianópolis
• Preamar
• 6h11: 1,Om
• 9h51: 0,9m
• Baixamar
• 5h39: 0,3m
• 17h54: 0,1 mTábua

das marés Itajai Imbituba
• Preamar
• 10h12: 0,8m _

• Baixamar
• 5h27: 0,3m·
• 17h40: 0,2m

• Preamar
• Oh08:0,7m
• 11 h23: 0,5m
• Baixamar
• 5h24: 0,2m
• 17h30: 0,1 m

2 5 6 7 8 93 4

2.

II
II

II

II
II II

III II
II
II

II
II II II II

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13
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c
ro ?

•

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Depois que sugeri onde comprar produtos, recebi
muitos e-mails. Amei todos! E respondi, off course!
Nadamelhor do que dar uma nova dica que vocês

adoram, não é mesmo? Pois bem, a bola da vez
é para quem adora dar uma relaxada depois de
chegar do trabalho (super cansada, com uma dor

gigante nos pés, que ficaram o dia inteiro em um

mega salto. Trata-se do escalda pés da Granado.
Gente, ele é milagroso! Além de cuidar dos pés,

Vamo depreto
ebranco? .

Se no verão a ordem das cores eramisturar
o azul com rosa, ou amarelo com laranja,
evidenciando a onda do colar blocking, a
bola da vez deste inverno é o clássico preto
e branco. Eternizado e queridinho de Coco

Chanel, a dupla que esbanja sobriedade e

elegância sai do lugar comum e se torna

obrigatória no topo da classe "tem que usar"
nesta estação. Aliás meninas, a dica é não se

firmar em peças óbvias e básicas e apostar em

estampas gráficas (sim, no preto com branco

ou vice versa), étnicas ou com o xadrez.

Aproveitando a onda dos conjuntos, dá para
brincar bastante com esse duo ok? Se você

faz a linhamais discreta e não tem jeito de se

jogar em diferentes combinações, aposte em
itens com detalhes como camisas pretas e

golas brancas, sapatos bicolor. Enfim... ousado
ou conservador, a ordem é usar P&B.

dá uma sensação incrível (bem revigorante) e eles
ficam �uper macios! O produto, que vem com cinco

sachets na embalagem, é super fácil demanusear,
basta adicionar o conteúdo em uma bacia com

águamorna, colocar seus pezinhos dentro e pronto!
É só esperar pelo resultado. Recomendo! Já vi em
farmácias e supermercados da cidade.

Espero que
vocêstenbam

gostado da col1D1a

dessa semana, e já
sabem não é'l

Para falar comigo,
seja para perguntar,

dar moa dica, um

puxão de orelha
(mas de leve) e

elogiar também, é só'
enviar para o e-mail

'no topo da página.
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Buxixo
fitssunto de sábado de ma

Vnhã, nos bares, senadinhos
e stammtisch de laraguâ foi o
possível lançamento de Paulo
CésarChiodini, o popularPauli
nho, diretor do grupoMime e tio
do deputado Carlinhos Chiodi

ni, para fazer dobradinha com

DieterJanssen, nas eleições para
prefeito em 2012. O buxixo sur

preendeu muita gente, mas teve

sinalpositivo de todos.A rejeição
do empresário e praticamente
zero. Mais uma vez seguindo o

mote: quem viver verá!

...

Rua Domingos: Rodrigues. d� NO'VÇ\" 221

.

Petit Gateau
Pelo meu iPhone tenho
recebido vários elogios do
atendimento e principalmente
do famoso Petit Gateau,
servido, no Além d'Gula.
Onde? Na rua João Piccoli.

Zuza
O profissional liberal Luiz
Carlos Gieseler, um dos
sobrinhos queridosdo nosso

estimadoWandérWeege, na
sexta-feira, recebe nomes
importantes deA a Z de Iaraguá
e região, no Restaurante da
Malwee, para "bebemorar" a
idade nova. Um dos pontos
altos da festa será a presença da
famosa banda Os Montanari.
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Moa Gonçalves
ARISTON SAL JUNIOR

AUTÓGRAFOS
Este

colunista,no
sábado,
durante noite
de autógTafos
do livro

"Explosão" ,
do escritor
Marcelo Bértoli

Não importa
que eu tenha
uma opinião
diferente do

-

outro, e sim que
o outro venha
a encontrar o

"

certo a partir de
si próprio, se eu
contribuir um

pouco para tal.

Rudolf
Steiner

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

Nas rodas'

I

l;{IOj',e/ 1I\�' ",
'em'h

, �

faz tím-tím é o 'amigo
e juiz de direito'Márcio
Renê Rocha. Parabéns!
o meu desejo é que seja
plenamente feliz.

':;:,' r,tl

• Amanhã, mais
conhecido como dia 2
de maio, às 9h, aMarca
Roupa Home, nome
forte entre o mulherio
de fino trato, reabre as

,
.;' 'ffl"

,

,

I portas lOQpl :' 'I

'

,

mil novidades e com
novo endereço.

Assados e Grelhados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Pombinha branca
paz entreMarcelo Mueller e CapivaraMonstro está a um passo de ser
selada. Há quase um mês sem trocar figurinhas, pormotivos que só eu

sei, no sábado, a dupla sensação do momento, praticamente dividiu a

mesmamesa na "Garage". E a pombinha branca, brilha no céu a voar.

moagoncalves@netuno.com.br

TIM-TIM Andressa,
Leticia, Maiara, Maria
Luiza , Ideli, Solange,
Idileusa e Franciele,

sábado, durante almoço
em comemoração ao

aniversário da amiga
Idileusa Nazatto,

das lojas Requinte e

Rekanto Modas

VENDA DE MAQUINAS E
EQUI'PAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

Te!.: (47) 3376-3915
E-mail: compras1@gastrotop.com.br

R.: Feliciano 8ortolini, 210
8.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

,

PABABENS
O vereador

Ademar
Possamai

é o gTande
restaura�te aniversariante

de hoje

Pensando
bem ...

"É melhor caminhar
com Deus pela fé do que
sozinho pela razão! Pois

é a mão de Deus que nos

sustenta e nos segura. E

que todos vejam o teu

poder e teu amor, que é

capaz de salvar todo
o ser que crer".

Leitores fiéis
Os leitores fiéis de hoje
são o meu afilhado
Arthur Piccoli dos Santos
e amigo Adilson Maass,
ambos aniversariantes
do próximo dia 3. Eles
vão comemorar a data
com melhores amigos
e familiares. Parabéns,
irmãos!

Humor!
Omendingo
o mendigo chega para uma
senhora e pede uma esmola.
- Em vez de ficar pedindo
esmolas, por que não vai
trabalhar?
- Dona, estou pedindo
esmola e não conselhos!

r

Onde comer bem em Jaraguá
Na lanchonete do Zé, na Ilha da Figueira. Amelhor

chuleta com polenta e queijo da região.

BELAS Renata Bonfim e Jessica Deola, conferindo
o happy bour do Restaurante Madalena

Rede feminina
os ingressos para o tradicional
Café Cor de Rosa, promovido
pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer, que
acontece dia 9, no Baependi,
já se esgotaram. Todos os 700
convites foram vendidos.

Fofocódromo
o empresário Jacson Luiz
Siega, o popular Lindinho,
depois de quase 90 dias no

DM, sem poder jogar sua
"bolinha" com a galera do BCC
e Loks, devido a um problema
sério no joelho, está roliço.
Com uns dez quilos acima do
peso. Dizem que para voltar a
sua boa forma física vai pelo
menos um ano de esteira.

Pedala, Jacson!

• O meu abraço de
hoje cheio de energias
positivas vai para todos os

competentes profissionais
dl1F�líniCa Odb,htolá�iê(!t
Datina, na Ilha da

'

'.',

Figueira.
'

• De 13 a 17dejunho
acontece naArena

Jaraguá, a movimentada
E 02012.

'.Iii (

J I"

triciaBartei e
Mariazinha Gonçalves,
também andam.
arrasando corações por
onde passam. Solteiras
por opção, ambas
buscam um cara que as
completem e superem
suas expectativas.

• O boa praça Robert
Uber, diretor da Escola
de Idiomas FourFriends,
recebeu amigos e alunos
durante ,a semana, h,(l ,''I

, melhor estilD, regado a"
,

petitgateau; noAlém
d'Gula. em comemoração
ao seu niver, dia 29.

. ",
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Apartirde hoje, teremos uma novidade nesteespaço. Este nerd cinéfilo e repôrterdeséries especiais de q,Correlfl doPovo passa a lhes
trazeralgo que em seu v�rfaltava 0;0 conjunto doMix:Crítica de cinema. Todas assemanas, um novofilme analisado. Seja um dos
últimos lançamentos nos cinemas, algo que chega àsprateleirasdas locadoras e lojas, ou um clássico. A cada terça-feira;meuparecer
figuraráporaqui - sejapara elogiaruma obra oupara destroçaralgo quejamais deveria tersidofilmado.Eque venham osfilmes.

Pedro Leal, CRÍTICA DE CINEMAjornalista

E não é que "OsVíngadores" deu certo?
TOdo mundo está familiarizados com o

.

problema mais comum de filmes com

múltiplos protagonistas, em especial filmes
baseados em grupos - com o tempo limi
tado' a grande maioria dos personagens
fica sem desenvolvimento, tirando um gato
pingado ou outro, e no fim das contas, o
filme acaba sendo um fiasco. 'Surpreenden
temente, Os Vingadores conseguiu escapar
dessa sina sem que ninguém ficasse fora de
foco, apagado, ou que um único personagem
roubasse à filme todo.
Não é a toa: fãs de quadrinhos sabem mui
to bem que OsVingadores são marcados
mais pela desconfiançamútua e çs con
flitos interpessoais do que qualquer outra
coisa. Temas nos quais o diretor IossWhe
don (Buffy, Angel, Firefly) é praticamente
especialista, e que dámunição de sobra

para estabelecer os personagens através da

interação, e não em cenas indivi?uais.

, Quase todos terem tido um filme próprio antes
certamente não atrapalhou, e isso semostra

evidente no leve "desfoque" do único novato, o
GaviãoArqueiro (JeremyRenner). Sem tempo
anterior, emenos "super" que o resto, Renner
e Scarlett Iohanson (ViúvaNegra) certamente
ficam deslocados no filme, e talvez tivesse sido
mais prudente usar personagensmais "super".
Também apagado fica o diretor da S.H.I.E.L.D.,
Nick Fury (Samuel L. Jackson).
Fora isso, Robert Downey Ir. está devida
mente arrogante, irresponsável e prepo
tente como Tony Stark (Homem de Ferro),
Chris Evans "fora do seu tempo" como
Steve Rogers (Capitão América) e Chris
Hemsworth como um Thor desconectado
da humanidade e preocupado tanto com a

Terra quanto com o irmão Loki (Tom Hidd
leston). Mas o destaque maior no meu ver
vai para Mark Ruffallo como o terceiro ator

a assumir o papel de Bruce Banner (Hulk)

em.apenas nove anos."Mesmo sem tempo
para dramas pessoais, o Banner de Ruffallo
é mais convincente como uma figura con
flitada - e ao mesmo tempo centrada - do

que os antecessores.

E curiosamente, para um filme de super-he
róis, as cenas de ação são o ponto mais fraco

, do filme. Ou para dizermais exatamente,
menos forte. São todas excelentes, e as com

posições singelas e bem editadas deWhedon
certamente são um belíssimo IIbalé de des

truição". Mas as cenas de diálogo e amaneira
como Loki tenta virar os heróis uns contra os

outros são tão boas, e tem sacadas de humor

geniais (e que aumentam a tensão, ao invés
de rouba-lá) que a ação acaba virando um
"extra" Como todo filme daMarvel, vale ficar
após os créditos para um pequeno extra, e
teaser para OsVingadores 2. Viciados em
quadrinhos? Mais notícias e informações em
fortalezadanerditude.blogspot.com.
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Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Novelas Clique animal
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Kléber não leva a sério a escolha de Bruno para cursar outra faculdade.
Melissa ridiculariza a relação de Fernando e Miriam. Rodrigo sente dor de ca

beça ao observar seus desenhos e pensar em Elisa, Teresa encontra Rodrigo
desmaiado e liga para Gabriel. Miriam insiste em ir com o pai até a mansão de

Rodrigo. Clara desperta de um sonho com Verbena e descobre que Rodrigo
está passando muito mal. Flavinha tenta ajudar Laís a convencer Marlene a

deixá-Ia ficar sozinha em casa. Gil fica perturbado com a proximidade de Laura.
Fernando descobre que Miriam foi para a mansão de seu primo. áàbriel avisa a

Rodrigo que vai interná-lo para fazer os exames necessários.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
Fabian elogia a voz de Rosário. Chayene acha que Rosário está se insi

nuando para Fabian e ameaça demiti-Ia. Sarmento e Sônia sondam Conrado
a respeito de Otto. Socorro reaparece viva e surpreende Naldo e Kleiton. Cida
conta para Máslova e Conrado que sua mãe foi empregada da família Sarmen
to. Socorro pede para Naldo não contar à mãe que ela está viva. Ariela tenta
sabotar Cida. Conrado fica dividido com a revelação de Cida e Máslova'o acon

selha a manter o namoro. Rosário pensa em Fabian. Sônia sugere que Cida não
conte para o namorado que é empregada doméstica. Rosário conta para o pai
que compôs uma música para cantar com Fabian.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Max se apavora ao ouvir que Zezé encontrou o cativeiro e corre para

avisar a Moreira. Nina tenta inutilizar o oelular de Max. Moreira prende Carmi
nha. Zezé, Tufão, Leleco, Max, Zenon e seus comparsas partem para libertar
Carminha e Nina os segue sem ser vista. A cozinheira vê Max esconder parte
do dinheiro do resgate e avisar a Moreira da invasão. Ivana se desespera ao .

saber que Max foi negociar com os bandidos. Zenon e seus homens invadem
o cativeiro e Moreira, Serjão e Tubarão se escondem no alçapão da casa.

Débora conversa com Verônica sobre as mentiras que o pai inventa para
justificar suas ausências.

mmsCARAS-RECORD-22R
Décio controla Otávio. Luciana apresenta o casal Zezé para Caio. Zezé exibe

seus truques de mágica para Caio. Martim pressiona Décio para saber que infor

mação Tônia guarda. Otávio diz a Décio que suspeita que Martim tenha voltado
dos Estados Unidos patrocinado por um líder de gangue internacional. Mário tenta
seduzir Marina, mas ela afirma que é casada. Cláudia levanta para dançar com
Mário. Valéria percebe o desconforto do juiz Eduardo Sotero com a presença de
Elvira. Martim provoca Caio sobre Manuela. Martim se apresenta a Caio como

Otávio e afirma ter visto Manuela entrar acompanhada em um hotel em Salvador.
Caio afirma que nada aconteceu entre ele e Manuela. Décio acusa Otávio de tê-lo
espionado. Décio aconselha Otávio a não seguir Martim em Búzios.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20R30
Janaína e Loreta conversam' sobre Amanda e Eduardo. Flávio as ouve.

Colocam substância no drink de Camila em uma festa. Amanda vai com Priscila
à fazenda de Glauco, pois Priscila vai pegar suas coisas para passar uns dias
na fazenda de Eduardo. Flávio está à espreita e corta a energia elétrica da
fazenda. Aline pede para Vitor não deixá-Ia sozinha, principalmente agora com

a venda do banco. Flávio tenta arrombar a porta da sede da fazenda. Priscila e

Amanda percebem e se escondem. Heloisa, Dante e Ane chegam à fazenda de
Eduardo. Dante conta a Eduardo que Flávio está no vilarejo e Heloisa acha que
ele quer fazer algo contra Amanda. Amanda e Priscila vão ao quarto de Glauco
para pegar arma. Flávio as vê. Amanda consegue pegar a arma e atira contra
Flávio. Eduardo e Heloisa chegam à fazenda de Glauco. Eduardo vê sangue
no chão da sede da fazenda.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Esta linda gata se chama Talia, passa os dias dormindo
e é muito sossegada. Ela tem 8 anos e é o xodó do seu

donoWillian, que gosta e cuidamuito bem dela

Aniversariantes
30/4 José Dalsóquio 1/5 José Bening
Annegrete Richter Jurassi Victor Vicenzi Adelar Bigator Mªde FátimaS. Sctweitzer
Brenda L. Correa Karina Klaumann Ademar Possamai Marciane Drews

Camargo Ronchi Lisander E.P de Miranda Alex Spieckest Mareio Renê Rocha
Celia V. de S. Cordeiro Maiara Kreknicki alidor lueders Maria de Fátima Kanzler
Cleverson C. Machado Maicon Marciel Sapelli Ana Julia Aroski Maria de Lourdes Baher
Edinei Wackirhage Marilva M. Albuquerque Arlete Franzner Maria Schimidt Hupner
Eliane Essser Nilson M.do Nascimento Betina Ehlert Marilene Bassani
Eloisa Ribeiro Osmar Gerent Christian Krawulski Mário do Nascimento
Florentina Brych Pamela Adrielle Meyer Edinte Marconciui Mário do Nascimento
Francisco Assis Alves Reinaldo Richter

Guilherme Venturi Milton Pradi
Gilson José Maestri Robson C. Cerpa Guiomar Voltolini Odair J. Torizani
Glaucia Ap. deO. Meurer Rosangela T. da Silva

Gustavo Bertoldi Orjana I. Bortolini
Ideleusa A. Nasato Rudnei Ziehlsdorss

Hiolanda Panstein Ozório Kanzler
IIka P.R. Hauck Senilda M. Arenhart

Inajara G. Baier Regina Steinert
Ingelore H. Baratto Sérgio Georg

Jéssica Negherbon Rosane Schiwr
Isabel Cristina Terezinha de Assunção
Ivanilde Porath. Valdir Meier João Carlos Bugmann Roseni S. Molar

Ivanir Hasse Cardoso Yuri Gallina João Luis O. Junior Rubens W. de Freitas

Janayna Aparecida Nilson Kinelt Joelmir Davi Freiberger Silvio Antonio Ponstein

Jean Cario Noernberg Jonatan Rafael Poerrier Valdir Kopp

A Carne e

O Sangue - ,Mary
dei Priore

Dividido entre uma princesa
pura, leal e sofredora e uma

mulher independente, forte
e fogosa, Dom Pedro I viveu
paralelamente às convulsões
que tornariam o Brasil

independente de Portugal,
uma vida pessoal igualmente
complicada. ACarne e o

Sangue, retrata o triângulo
amoroso que escandalizou
a então insípiente sociedade
brasileira com sua prosa em
ritmo de romance, incluindo
trechos inéditos de cartas da

imperatriz e do imperador.

AjovemEmlly renasceu
nas chamas, virou o Fogo
e salvou o Olimpo da
destruição. Com iss91 os,

lftl,}picps retomaram!I "li /1 i!i'- '/
..

'

t

, 'h' '!

e .era deles e J;estÇillf
a paz, mas não por muito

tempo: Os terríveis Nirads
só tinham perdido uma
batalha e começaram a dar

. sinais de que poderiam
atacar,novamente. AQeS

so.'Rfui1 sÁH15li1 ;i!"
" ii" ,",, I '1'Yt: � '�'::"�
llsatnento: 8�VW '

pai das garras da agêhGia
governamental que o
-rnantínha preso na Terra.
Para isso, contará com a

ajuda de Ioel, seu amigo,
elen: o Qlímpic9'rep�,gado
é.ga�us, o:ganiúhãô"�' , ,

I
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHeZ

el, JÁ PODe SAIR DAí!
VÃO ARRUMAR O Pé DA

/VI8SANOALMOCO

•

I e a

JARAGUÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT
• Arcoíris 1
• Os Vingadores - Leg. -13h30, 16h10, 18h50,
21h30
• Arcoíris 2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Arcoíris 3
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 15h, 17,10,
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 19h30
• Guerra é Guerra - Leg. - 21 h30

JOINVILLE • SHOPPING GARTEN
• GNC 1 .

• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h10, 18h50,
21h40
• GNC 2
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h1 0,
16h40,19h15,21h50
• GNC 3
• Espelho, Espelho Meu- Dub. - 15h15, 17h20,
19h30 I

• Xingu - Nacional - 13h 15, 21 h30
• GNC4
• Fúria de Titãs 2 - Leg. - 20h, 22h1 °
• O Lorax: em Busca da Trúfula Perdida- Dub. -

13h50,15h50,17h50
• GNC5
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 13h40, 16h20,
18h40, 21h20
• GNC 6
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h,16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h

JOINVILLE • SHOPPING MUELLER
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h10, 15h50, 18h40,
21h30
• GNC2
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 14h,
16h30,19h,21h20
• GNC3
• Guerra é Guerra - Dub. - 14h30
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 16h45, 19h30,
21h45

BLUMENAU • SHOPPING NORTE
• Cinépolis 1
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 19h, 22h
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 13h, 16h
• Cinépolis 2
• Como Agarrar Meu Ex-Namorado - 12 anos -

Dub.- 13h30, 15h50, 18h10, 20h10, 22h20
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 12h(A), 15h,
18h,21h
• Cinépolis 4
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

13h45, 16h20, 18h50, 21h35

• Cinépolis 5
• O Príncipe do Deserto - 14 anos - Leg. -

14h05, 16h40, 19h25, 22h10
• Cinépolis 6
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 12h20

(A), 14h45, 17h05, 19h30, 21h55
• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 14h
• Cinépolis 7
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 11 h(A), 17h,
20h, 23h(B),
(A) Somente sábado (28/4), domingo (29/4), se
gunda (30/4) e terça (1/5). (B) Somente sexta (27/4),
sábado (28/4), domingo (29/4) e segunda (30/4)

BLUMENAU • SHOPPING NEUMARKT
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h;' 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC2
• Os Vingadores - Leg. - 13h30 16h1 O 18h50

21h40
• GNC 3
• Os Vingadores - Dub. - 13h1 O 15h50 18h30

21h20
• GNC4
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h,16h40
19h30 22h10
• GNC5
• O Homem Que Mudou o Jogo - Leg. - 21 h30
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h20, 15h30
• Fúria de Titãs 2 - Dub. - 17h40, 19h40
• SALA VIP
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 13h45, 16h20,
19h10,21h50

Em "Espelho, EspelhoMeu"amagia de uma das
maisfamosasfábulas chega-às telas em uma

releitura encantadora que conquistará toda a
família. Lily Collins (Um Sonho Possível) vive a
princesa exiladaBranca deNeve e éperseguida
pelaRainhaMá (lulia Roberts), quegoverna o
reinosem piedade. Na sua luta para conquistar o
trono a que tem direito e também paraganhar o
coração do príncipe encantado (ArmieHammer),
Branca deNeve contará com a ajuda dos leais e
destemidos sete anões nessa aventurafantástica
cheia de romance, rivalidade emuito humor.

Ivete Sangalo ignora
autor da Globo

As alfinetadas de Aguinaldo Silva pa
recem não ter atingido Ivete Sangalo que
escreveu no Twitter que o remake de "Ga
briela" está lindo e ela está gravando sem

parar: "Hoje tem mais Maria Machadão!

Pense numa coisa linda essa novela. Tudo
muito lindo, muito especial", disse. Para

quem não se lembra, o autor disse: "Espero
que ela cante uma daquelasmúsicas dela e
depois se retire com dignidade."

Priscila Pires agora
sabe o que é o amor
Desde as llh51 de sábado, Priscila

Pires se considera a pessoa mais feliz do
mundo. Graças ao nascimento de seu pri
meiro filho, Gabriel, do casamento com o

empresário Bruno Andrade. A ex-BBB pa
rece ter redescoberta a vida. "Hoje eu des
cobri o que é o amor. Ser mãe é assumir

de Deus o dom da criação, da doação e do
amor incondicional. Ser mãe é encarnar a
divindade naTerra.", escreveu no Twitter.

Estado de saúde de
Pedro sem alterações

o estado de saúde do cantor Pedro

Leonardo permanece grave, sem altera

ções clínicas significativas, mas é estável,
informa o boletim médico. No sábado a

sedação começou a ser reduzida e por
enquanto não houve alteração no quadro
neurológico. Pedro perdeu o controle do
carro e capotou na rodovia, ficando grave
mente ferido, namanhã do dia 20 de abril,
após fazer um show em Uberlândia.

Vanusa recebe alta de
clínica de reabilitação

Internada numa clínica de reabilitação
desde o dia 3 de dezembro,Vanusa recebeu
alta no sábado. A notícia foi confirmada

pelo filho da cantora, Rafael Vanucci, em
seu perfil no Twitter. "Hoje falei com mi

nha mãe. Graças a Deus ela está em casa!

Obrigado, senhor! Peço a Deus que ilumi
ne a vida dela. Mesmo eu estando distante,
trabalhando, ela irá se cuidar e ficar bem."
Vanusa sofre de depressão crônica.

CV) ÁRIES
-

I' Deixe as preocupações um pouco de lado.
Procure cuidar mais de seus próprios interesses e,

principalmente, da sua saúde. Nos assuntos do coração,
.' fique longe de brigas. Dê mais carinho ao seu amor e o
relacionamento sairá ganhando. Cor: pink.

U TOURO

U Cuidado com as brincadeiras que realiza, pois pode
arrumar encrencas. Procure manter seriedade e

empenho enquanto realiza suas tarefas de rotina
No romance, não se perca em detalhes ao discutir

pequenas coisas com a pessoa que ama Cor: azul.

II GÊMEOS
Não fuja dos seus compromissos profissionais ou
acabará recebendo cobranças. Para escapar de atritos
em casa, terá que usar sua criatividade. Tente escolher
melhor as palavras neste dia, especialmellte ao dialogar

,
com a pessoa amada Cor: roxo.

� cANCER
� Procure realizar as suas tarefas profissionais com

atenção. Mantenha a concentração também nas

atividades domésticas. Na relação amorosa, convém dar
mais valor ao,par: demonstrações de carinho e afeto São
sempre bem-vindas. Cor: azul-escuro.

..o LEÃo
UL Cuide melhor de suas finanças. Bom dia para se divertir

na companhia de pessoas queridas, mas tome cuidado
com os excessos. No campo sentimental, dê mais
atenção à pessoa amada, isso vai trazer estabilidade
para a relação a dois. Cor: preto.

YYk VIRGEM

II...\' Controle a sua impaciência no trabalho. CUide das
suas responsabilidades, uma por vez, sem se afobar.

Tudo indica que você terá a chance de contornar
urna sitlJação complicada neste dia Valorize seus
sentimentos no relacionamento. Cor: vermelho.

.n.. UBRA
- Dia ideal para descansar e ficar longe da correria

do dia a diaAtividades mais calmas são as mais
indicadas para diminuir o estresse. Em famHia, fique
na sua ou poderá se envolver em conflitos. Relações
estáveis favorecidas. Cor: azul-escuro.

m.
ESCORPIÃO
Um dia para descansar e relaxar: Só tenha cuidado
com as palavras ou poderá magoar as pessoas que
estão ao seu redor. Dedique parte do seu tempo às
pessoas de sua estima No amor, ceder às vontades do

par pode beneficiar o romance. Cor: branco.

.." SAGITÁRIO
)(.

•

Saia e participe de atividades e eventos públicos.
Mas não se esqueça de cumprir suas Obrigações
e responsabilidades com seus familiares. No amor,
exercite a paciênela e a tolerância para ter momentos

tranquilos com sua cara-metade. Cor: preto.

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Concentre-se nas suas responsabilidades profissionais
e resolverá alguns problemas. Pi) invés de só
mergulhar nas suas obrigações, tente sentir prazer no
que faz.Aposte em um programa romântico: isso vai
reacender a paixão. Cor: azul-escuro.

� AQUÁRIO
� Mantenha distância de tudo o que possa representar

algum tipo de trabalho ou compromisso. Tente relaxar
e se distrair, não se prenda às suas preocupações.
O tempo passado com a famHia é valioso: curta-o ao'
máximo. Romance protegido. Cor: branco.

'I PEIXES
Tt O contato com pessoas de sua estima está favorecido.

Participe de um grupo, mas tenha cuidado com falsos

amigos. Conte com o apoio de familiares e de pessoas
próximas para conquistar seus objetivos. No amor, aja
com carinho e dedicação. Cor: vermelho.
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Quer publicar sua foto' �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.
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aniversário de 30 anos
dia 2. A esposa Dirlene,

- a f"J.lha Paola e o f"llho
Vitor (que está chegando

no mês de maio),
desejam muitas alegrias
e enviam um super beijo

A professora Sirlene

parabeniza e desejam
muitas felicidades são
suas colegas de trabalho
do Centro Municipal de
EducaçãO Infantil Sidnei
Alexandre Berns de

Jaraguá do Sul

xo de caixa
De 7 a 10 de maio, das 19h às 22h,
no Centro Empresarial de Iaraguá do
Sul, ocorre o curso "Fluxo de caixa -

Morgana Ferreira
dos Santos,

esteticista do
Maxim's Consept

deseja a todos
os prof"lSsionais
da equipe muito

sucesso! Parabéns
a todos nós!

A empresa Bruvitex homenageia e parabeniza todos os seus
funcionários pelo Dia do Trabalhador. Um forte abraço a toda equipe!

f\ Como fazer e administrar". O objetivo
é proporcionar o conhecimento
dos mecanismos de controle e

análise para o desempenho eficaz
na área de finanças e ampliar a visão
sistêmica do fluxo de caixa. Público
alvo: profissionais que atuam na

área financeira e administrativa

que pretendem ampliar seus
conhecimentos. Levar calculadora

simples. Os nucleados pagam R$
207, os associados desembolsam
R$ 228, e os demais interessados

pagam R$ 342. 'Instrutor: Claudeson
Hornburg. Inscrições na Apevi,
através do 3275-7024 ou e-mail

capacitacao@apevi.com.br.

Redação
"Redação empresarial e a nova

ortografia" é o curso que ocorre

dias 8 a 10 de maio, das 19h às 22h,
no Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul. Objetivo: Revisar as regras
gramaticais da comunicação escrita
no meio empresarial; proporcionar
aos participantes informações
importantes para a elaboração de
textos claros, objetivos e eficazes

que produzam bons resultados por
intermédio de uma redação clara
e iinpessoal em correspondências,
memorandos e e-mail e, apreender
tudo o que mudou na nova ortografia.

Público alvo: profissionais que
buscam conhecimentos práticos
para a eficiência administrativa
e atualização da nossa língua
portuguesa. Investimento:
nucleados: R$ 233, associados: R$
257, e demais interessados: R$ 386.
Instrutora: Terezinha Hondina da
Rocha de Oliveira - Especialista em
Produção de Texto e Gramática pela
Universidade de Joinville. Inscrições
na Apevi, através do 3275-7024 ou
e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Administração de
'" .

pequenos negoclos
''AArte de Gerenciar com Facilidade" -

. Segunda Turma, de 7 a IOde maio, das
18h30 às 22h, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. O objetivo é
demonstrar que o sucesso da empresa
depende da capacidade gerencial do
empresário, com isso será possível
gerar resultados positivos e fazê-la
crescer. Irá orientar o empresário para
o foco no mercado e no cliente e para
a organização interna, garantindo
controle sobre os pagamentos e

recebimentos e sobre a movimentação
financeira. Público alvo: empresários
que estão estruturando sua empresa
para entrar no mercado; empresários
que desejam aperfeiçoar a gestão
do seu negócio; colaboradores que

possuem função administrativa e são

responsáveis por setores importantes
da empresa, possibilitando assim
melhores resultados. Investimento:
R$ 185. Curso realizado em parceria
com o Sebrae/SC. Instrutor: Lorival

Pasquali. Inscrições na Apevi,
através do 3275-7024 ou e-mail

capacitacao@apevi.com.br.

. ,.

comemorou aJUversano

Odacir Berthi comemora no dia 28. Quem a

Vestibular de inverno
Estão abertas as inscrições para o

vestibular de inverno da Católica
de Santa Catarina para cursos de

graduação das unidades de Jaraguá
do Sul e Joinville. Os candidatos
podem se inscrever através do site da

instituição - www.catolicasc.org.br.As
provas acontecem no dia 24 de junho.
O conteúdo das disciplinas também
está disponível no site da Católica
SC. Para o vestibular de Inverno são
ofertadas vagas para os seguintes
cursos de graduação: Jaraguá do Sul:

Administração (noturno), Gestão
de RH (noturno), Direito (noturno),
Engenharia de Produção (vespertino /
noturno). Joinville: Bacharelado em
Computação e Informática (noturno),
Engenharia Civil (noturno), Engenharia
de Produção (noturno), Engenharia
Elétrica (noturno), Engenharia
Mecânica (noturno). Mais informações:
3275-8251 (Jaraguá do Sul) e 3145-9700
ou 3045-5205 (Joinville). Os valores da
taxa de inscrição são diferenciados: até
o dia31 de maio R$ 30, de l° a 14 de

junho, R$ 45. As inscrições podem ser

feitas até o dia 13 de junho.

Fotografia Digital
para Empresas
Com o objetivo de oferecer

informações básicas e a correta

configuração da sua câmara digital.
Capacitar os participantes com
truques e macetes desta arte que
tanto encanta fotógrafos amadores
e os profissionais. Detalhar algumas
técnicas da imagem digital e capturar
imagens para edição de uma

exposição fotográfica, ocorre dias 5,
12, 19 e 26 (sábados de maio), o curso
"Fotografia Digital para Empresas". Será
das 8h às 1fh, no Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul. Serão aulas práticas
e expositivas, objetivando capturar
imagens para realização de uma

exposição fotográfica. Investimento:
nucleados: R$ 220 associados: R$ 242, e
demais Interessados: R$ 363. Instrutor:
Flavio Motoaki Ueta. Inscrições na
Apevi, através do 3275-7024 ou e-mail

capacitacao@apevi.com.br.
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o Projeto de Lei 2551/11, do deputado Jhonatan de Jesus
(PRB-RR), inova ao prever a dedução do Imposto de Renda Pessoa
Física das despesas efetuadas com a coleta e entrega de produtos
geradores de resíduos sólidos que demandem logística reversa em
postos de coleta específica, definidos por fabricantes, importadores
ou pelo órgão público competente de que trata a Lei nv 12.305/2010

(Política Nacional de Resíduos Sólidos) .Pela proposta, o Poder
Executivo terá o prazo de 90 dias, a partir da data em que a lei
entrar em vigor, para regulamentar o benefício fiscal, e deve
respeitar o limite máximo de 10% do imposto devido.

Turbina eólica que
transforma ar em água lilnpa
A empresa Francesa EoleWater desenvolveu uma tecnologia capaz de
fornecer água limpa utilizando apenas a força dos ventos. O conceito,
que ainda está em fase de testes, usa a turbina paramovimentar
um sistema que capta as moléculas de água presentes no ar. O

equipamento está em fase de testes no deserto deAbuDhabi e
funciona da seguinte forma: o ar é absorvido por uma entrada de
ar no topo da turbina, em seguida ele é aquecido para gerar vapor.
Este vapor passa por um compressor de refrigeração que cria uma
umidade, condensada e coletada.A água absorvida é encaminhada aos

tanques de armazenamento, feitos em aço inoxidável, onde é filtrada
e purificada. Os testes no deserto começaram a ser feitos em outubro
de 20II, após anos de trabalhos e pesquisas, em cima da ideia que
surgiu em 1997. Desde o início tem sido possível produzir de 500 a 800

litros diários de água, em condições extremas. No entanto, a empresa
fabricante espera que este potencial chegue amil litros por dia.

Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

O texto do novo Código Florestal Brasileiro aprovado pelos deputados na noite de quarta
feira, dia 25, e encaminhado para sanção presidencial, foi criticado pelos senadores por
alterar o texto elaborado pelos mesmos. Relator damatéria no Senado, Luiz Henrique
(PMDB-SC) iniciou as sucessivas declarações condenando a atitude dos parlamentares.
Segundo ele, toda a tramitação do projeto no Senado contou com a participação dos

deputados, principalmente da bancada ruralista, ambientalistas, pesquisadores e do

Executivo, o que viabilizou um amplo acordo. Segundo Pedro Simon (PMDB-RS), a

presidenta Dilma Rousseff não deve manter o texto aprovado pela Câmara, pois "ela vai
mostrar a posição do Brasil, e não a da Câmara dos Deputados, perante a Conferência
da Rio+20. Ela vai aparecer na Conferência da Rio+20, mostrando o pensamento da
sociedade brasileira". Ele dá como certo o veto presidencial e a retomada das propostas
construídas durante as negociações no Senado.
Um dos interlocutores mais próximos da presidente Dilma Rousseff, o ministro da
Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse nesta quinta-feira
que o Palácio do Planalto vai analisar com "serenidade" e "sangue frio" os vetos ao texto do
Código Florestal. Emmensagem enviada ao Partido Verde (PV), após o primeiro turno das

eleições de 2010, na tentativa de conquistar o apoio de Marina Silva, Dilma disse expressar
"acordo com o veto a propostas que reduzam áreas de reserva legal e preservação
permanente, embora seja necessário inovar em relação à legislação em vigor". "Somos
totalmente favoráveis ao veto à anistia para desmatadores", afirmou Dilma, na carta.
Segundo o secretário do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Mine, a presidenta
sinalizou a intenção de vetar parcialmente trechos do Código Florestal. "Quando sugeri
umamedida provisória que recompusesse de outra forma aqueles dispositivos que
viessem a ser vetados, ela deu um riso bem significativo e disse: 'vocês podem contar,
não vamos romper nossos compromissos e não vamos desguarnecer o meio ambiente'.
Entendi que ela vai realmente vetar alguns dispositivos", declarou o secretário.
Na avaliação de Mine, se a presidenta não tomar algumamedida em relação ao

texto aprovado com apoio da bancada ruralista, seria como aceitar lia derrota no
Congresso". Ex-ministro do Meio Ambiente, Mine preparou um estudo sobre 30

artigos do texto-base do Código Florestalque podem sermelhorados pormedida

provisória". Ele ofereceu o estudo à presidenta, como subsídio ao debate. É ver para crer...

Alimentos que podem sumir
com o aquecimento global
De acordo com recentes estudos, alguns alimentos básicos e outros requintados
tendem a desaparecer dos cardápios nas próximas décadasdevido à elevação da

temperatura e de eventos climáticos extremos. Alguns destes alimentos são:

Chocolate, Salmão, Arroz, Mel, Café, Uísque eVinho Bordeaux.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Metas de resíduos sólidos
não serão cumpridas até 2014
o Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada (Ipea) divulgou, na última quarta-feira (25),
um estudo afirmando que o Brasil possui 2.9061ixões distribuídos por 2.810 municípios.
O prazo para que todos eles sejam fechados é de apenas dois anos, com base na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que estabeleceu 2014 como o ano limite para a

extinção de todos os lixões a céu aberto no país. A legislação definiu como prioridades: a
redução do volume de resíduos gerados, a ampliação da reciclagem, novos mecanismos de
coleta seletiva com inclusão social de catadores e término dos lixões com a implantação
de aterros sanitários. O estudo ainda afirma que a coleta regular de resíduos sólidos dos
domicílios subiu de 90% para 98%, de 2009 até os dias atuais. Já na zona ruraÍ, a realidade
é outra: 67% das casas não recebem visitas periódicas de caminhões recolhendo o lixo.
Os lixões também recebemmuitos materiais que poderiam ser reaproveitados, um dos
maiores exemplos é amatéria orgânica, que poderia passar por tratamento para gerar
energia elétrica. São recolhidas 94,3 mil toneladas de lixo orgânico diariamente no Brasil,
mas apenas 1,6% (1.509 toneladas) são encaminhadas para o reaproveitamento.

OWattcher é um aparelho
capaz de monitorar todo o

consumo energético de uma
residência. Ele foi criado pela
empresa holandesa que carrega
o mesmo nome e é capaz de
incentivar a redução nos gastos
domésticos com eletricidade
demaneira eficiente. Além do
monitor instalado na tomada,
o equipamento também possui
o suporte de um aplicativo,
oWattcher Online, que faz
comparativos do consumo
em diferentes meses e ainda

disponibiliza dicas para a

redução nos gastos. O programa
também permite que os dados

sejam comparados com os de
outros usuários, tanto no que diz

respeito à eletricidade como em

relação ao consumo de gás.
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Ponto de Vista,
Victor Danich, diretor do JaraguaTec

e professor da Católica SC

Ciência, tecnologia e desenvolvimento
Mais uma vez, o Centro

de Inovação e Pesqui
sas Tecnológicas - JaraguaTec,
pode divulgar com satisfação
o resultado dos projetos apro
vados na Região Norte atra

vés do Programa Sinapse da

Inovação - Operação SC III.
Ao todo, foram onze os pro
ponentes que tiveram seus

projetos contemplados com a

premiação de R$ 50 mil para
cada um deles, entre os quais
quatro são empreendedores
sediados no JaraguaTec, cuja
unidade se encontra localiza
da no Campus de Iaraguã do
Sul da Católica de Santa Cata
rina. O programa citado é re

sultado da Chamada Pública
financiada pela Fapesc e pelo
Sebrae, sendo que a Fundação
Certi se encarrega de operacio
nalizar o processo. Todas estas

instituições ligadas ao governo

do Estado são as precursoras
de operações de mobiliza

ção, que possibilitam iniciar a

transformação de boas ideias,
resultado de dissertação e te

ses, ou trabalhos científicos e

tecnológicos, em negócios de
sucesso. Esta socialização do
conhecimento favorece, na

medida em que o programa se

institucionaliza nas diferentes

regiões do Estado, o surgimen
to de uma "comunidade" de

empreendedores, que permite
viabilizar discussões em torno

de novas tecnologias, com ca-.

racterísticas potencialmente
inovadoras, sob o resguardo de

políticas públicas no campo da
pesquisa e desenvolvimento.
Todo o processo que se inicia
na etapa ideias até sua finali

zação como projetos aprova
dos, pode ser acompanhado
via Portal Sinapse, comparti-

lhando conhecimentos aberto
a todos os participantes, esti
mulando e propiciando uma

rede de cooperação entre os

diferentes atores da cultura
da inovação. Esta nova confi

guração empreendedora está
destinada ao desenvolvimento
do país e do Estado como um

todo, já que propicia a geração
de empresas tecnologicamen
te avançadas, capazes de pro
duzir produtos com maior va
lor agregado, preparados para
competir internacionalmente.
Por outro lado, todas as inicia
tivas direcionadas ao fomento
da geração de negócios com

alto potencial tecnológico, ter
minará beneficiando as em

presas tradicionais através da
transferência" de tecnologias
inovadoras incorporadas aos

seus produtos.
Quais são as formas utili-

APOIO: o mlUtElO no povo

zadas pelo 'programa para am

pliar os empreendimentos ino
vadores por meio da cultura do

empreendedorismo? O primei
ro passo é desafiar a criativida
de potencial das Universidades
e dos Centros de Pesquisas,
através do estímulo na geração
de ideias de produtos e proces
sos com características inova
doras. Sua forma operativa está
centrada na ampliação do de

sempenho das incubadoras de

empresas, de modo a articular
o trabalho de empreendedores
com ideias de valor incremen
tal ou radicais. Desse modo
torna-se propício o desenvol
vimento regional, que redunda
na geração de emprego e renda
e facilita a instalação de empre
sas que focam na inovação o

sucesso de seus negócios.
A intervenção governamen

tal em todos os elos do proces-

so traz inegáveis benefícios so

ciais, independente do que isso

possa significar em benefícios
diretos às instituições envolvi
das. Tal é a razão porque todos
os países desenvolvidos e em

desenvolvimento praticam este

tipo de intervenção em par
ceria com entidades privadas.
A razão disto reside em

_
que o

subsídio à inovação tecnológi
ca é a melhormaneira de refor

çar a pesquisa básica, a ciência
e a tecnologia.

A intervenção
governamental
em todos os elos
do processo
traz inegáveis

benefícios sociais.

Falecimentos
� Faleceu ontem, 30, as 7h20, a Sra. Marta Luiza Satler, com idade de 71
anos. O sepultamento será realizado hoje, dia I, às 9h, saindo o féretro
da CapelaMortuária da Igreja Cristo Salvador, na Barra do Rio Cerro,
seguindo após para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
Imóvel de Matricula n° 3.068 livro 2-RG

o Sr. Jorge Susumu Seino, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guaramirim-SC,
serviço extrajudicial situado na Rua 28 de Agosto, n° 1.918, em Guaramirim-SC, FAZ SABER

que Osnlr de Souza (RG 1-587.112-6 e CPF 613.998.339-87) casado com Nilsa Maria de .

seeza (RG 1.985,063 e CPF 947.765.559-72), representados por seus procuradores Rodolfo
Harmel (RG 301.916-0 e CRF 181.820,899-72) e Veronica $tricker Flohr (RG 162.208-0 e CPF

690.420.719-15); requereram a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícufa nO

3.068 do livro n° 2-Registro Geral, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, localizado no

lado [mpar da Rua Marechat., Castelo Branco, 8;>quina com a Rua 41-João Reck, Bairro
Schroeder m, no Municipio de Schroeder-SC, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da
Lei dos Registros Públicos (lei n° 6.015173). Devido à falta de anuência expressa na planta e

no memorial descritivo do titular do Imóvel confrontante de matrrcula n° 3.067 do livro n° 2-

Registro Geral, deste Registro Imobiliario, fica o seu titular, Cristíane Nadia Dornbusch,
NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arqUIvados neste serviço

registrai, podendo, nos termos do §2" do artigo 21.3, impu9?ar funda�entad�mente os

presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação fOI l�strUldo com os

documentos enumerados no artigo 213 da lei dos Registros Públicos, os quais se encontram

disponíveis neste Serviço Registrallmobiliario para exame e conhecimento d� interessado, Nos

termos do §4· do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na

presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de. registro. Portanto, a�
opções que a lei ·c;;onflitre ao NOTIFiCADO sã.o: �) impugnar fundame.n�damente; 2) anUir

expressamente; e 3) deIxar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacltatne�te. Esclarece
se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não Impedem novo

procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos. esta�do
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usu�apl�o
(artigo 214, §5·, da lRP), Decorrido o prazo legal sem impugnações, con!ado da ��Imelra
publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser defenda a retificação
pre ,dida Se abaixo croqui de focalização. da

.

área.
. . �u.

�;.,.1..L�r.:.o..l���---' André Luiz Gonçalves, Ofiaa! Substituto, digitei e

GuaramJrim, 2õ de Abril de 2012.

)�/-/,

JOIí usumu Seino
I lal Titular
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Estacionamento será cobrado
Implantação começa
a valer amanhã.
Serão isentos

motoristas que
estiverem na missa

ou na secretaria

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

APartir de amanhã, a Igre
ja Matriz São Sebastião,

no Centro de Jaraguá do Sul,
começa a cobrar pelo uso do
estacionamento do local. O
administrador da paróquia,
Paulo Welter, . explica que a

determinação para carros e

motos vai funcionar primeira
mente em horário experimen
tal, de segunda a sexta-feira,
das 7 às l8h30, e aos sábados,
das 7 às l3h30.

. Welter conta que nos pri
meiros dias será feita a etapa de
conscientização, na qual não
será cobrado nenhum valor.

Após esse período, a cobrança
do estacionamento começa a

valer. "Será um estacionamento

normal, com cancela na entra

da e saída" afirma. Os motoris-

tas receberão um ticket com o

horário de entrada e o número
da placa do carro.

Para ele, o grande problema
fica nas tardes que têm missas

e encontro de idosos. i�S pes
soas de idade precisam pa
gar estacionamento, pois não

tem vaga na igreja" conta. Ele
ainda ressalta que o local terá

apenas uma entrada, pela rua
Marechal Deodoro da Fonse

ca, e que a entrada pela parte
de trás da Igreja já foi fecha
da. A previsão é de que sejam
investidos cerca de R$ 20 mil

para implantar o sistema de

vagas. O material já foi com

prado e Welter aguarda a che

gada para iniciar as obras.

Será um
estacionamento

normal, com
cancela nã.

entrada e saída.

Paulo Welter,
administradol"
da paróquia

Retirada de canteiro

EDUARDO MONTECINO

NOVO SISTEMA Nos primeiros dias, os motoristas serão apenas orientados

Vagas
Taxas que serão cobradas

Serão disponibilizadas pela Igreja cerca de
200 vagas. A cobrança será de R$ 1,50 por hora
e R$ 1 por fração de hora, com tolerância de dez
minutos. O motorista que precisar do espaço

EDUARDO MONTECINO

Na última sexta feira, dia 27, foi feita a retirada dO'canteiro em

frente ao Shopping Center Breithaupt, na Avenida Getúlio Vargas.
Segundo o Diretor de Trânsito e Transportes, Marcio Ribas, a obra foi
realizada por solicitação da população, e vai facilitar o fluxo de veículos
nos horários de maior movimento. '� alteração foi realizada no período
noturno para que o trânsito não fosse prejudicado" informou Ribas.

para usar os serviços da secretaria ou participar
das missas estará isento da cobrança. O fluxo
durante a noite e nas celebrações realizadas no
fim de semana, não será controlado.

Casas da Cidadania
são inauguradas

Amanhã, às l8h, aconte

ce a inauguração da Casa da

Cidadania, localizada na rua

Albino Zanghelini, no bair
ro Nereu Ramos, em Jaraguá
do Sul. O evento serve como

abertura de uma série de
cinco cerimônias inaugurais
agendadas para a primeira
semana de maio.

Segundo um dos coorde
nadores da implantação do

projeto, Heduard Carlos da

Silva, a instalação das Casas
da Cidadania tem como obje
tivo aproximar a comunidade
da prefeitura e descentralizar
os serviços oferecidos pela
administração. Ele ressaJta

que, em breve, serão dispo
nibilizados serviços especia-

lizados de saúde. e opções de
lazer. "Futuramente, os mora
dores poderão realizar cursos
de informática e aterão acesso

à Internet" afirma.
Na mesma semana tam-

,

bém serão inauguradas outras.
unidades. Uma no bairro San
ta Luzia, na rua Carlos Frede
rico Ramthum, às 18 h desta

quinta-feira. Já na sexta-feira
é a vez da Casa do bairro Rio
Cerro II, na rodoviaWolfgang
Weege, também às l8h. Ou
tras duas Casas da Cidadania
têm suas inaugurações agen
dadas para o próximo sábado,
uma no Garibaldi, na estrada
Ribeirão Cacilda, às 9h, e a

do Rio da Luz , na rua Eurico

Duwe, às llh.

.

Y,IIM:''/IJffJJmp!DIIUU/iff!lil9!'••3JJP.�••__'II/1�.H!1l/i1ifflmdH(.�_�'I.BíI l'aifiíVk'IiIJ.A''jJ'ill,"!ii"J.'
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13& Fecarroz
,

Ultimo dia para curtir a festa
Desfiles tradicionais, festival de degustações e bailes agitam o encerramento da Festa Catarinense do Arroz

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO
�

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

Quem ainda não provou as delícias
da 13a Fecarroz - Festa Catari

nense do Arroz - pode aproveitar o fe
riado para visitar o último dia da festa
mais tradicional de Massaranduba.

E a programação de encerramen
to é para todos os gostos. Alguns dos
destaques do dia são o festival de

degustações de receitas à base de
arroz, curso de cultivo de orquídeas,
apresentações folclóricas e bailes.

Segundo o prefeito de Massaran
duba e presidente da comissão orga
nizadora do evento, Mário Fernando
Reinke, o número de visitantes desta

edição deve superar a de 2010, quan
do a festa recebeu 50 mil pessoas. Só
no

-

domingo, aproximadamente 15
mil passaram pelo centro de eventos
da cidade. Ele diz que a expectativa
é que os 100 expositores deste ano

também devem arrecadar mais que
os R$ 2 milhões da última edição.

Segundo Reinke, a Fecarroz aca

bou se tornando uma grande feira
de negócios. "Neste ano, houve em

presas que ficaram na lista de espe
ra para participarem como exposi
tores, por falta de espaço. Estamos

negociando a compra de um terre

no próximo ao centro de eventos

para expandir a festa e atrair cada
vez mais negócios e visitantes de
outros estados", comenta.

ALMOÇO Restaurante do chefMuller é um dos

destaques culinários desta edição do evento

,..,
,

EXPOSIÇOES Há cerca de 100 estandes
com anbnais, orquídeas e maquinários

,

PUBLICO A prefeitura espera superar os 50 mil
visitantes que passaram pela festa em 2010

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,

DELICIAS Público poderá saborear diversas
receitas à base de arroz na festa

AGRICUL� Evento já se consolidou

.

como uma feira de negócios estadual

DIVERSÃO Centro de Eventos também
.

conta com brinquedo� para todas as idades

TERÇA-FEIRA IoDEMAIO Municipal de Massaranduba Receitas a Base de Arroz de cultivo de Orquídeas • 18h às 20h - Trailer - Festival
• 9h - Abertura dos portões - com ChefMueller de Degustações de Receitas

.

Entrada franca até 13h, • 11h - Almoço no Parque - • 16h - Pavilhão C - Grupo a Base de Arroz com Chef
após: ingresso R$ 5',00 Restaurante do ChefMueller • 14h - Pavilhão C - Tarde do Bandoneon Mueller

by Chaplin Eventos Dançante comMusical Los
• 9h30 - Rua 11 de Novembro Angeles • 16h30 - Pavilhão C - • 18h - Pavilhão C - Baile com

- Tradicional Desfile • 11h30 - Pavilhão C - Soyré • 15h30 - Pavilhão C - Apresentação do Grupo Eder·e]ane
Festivo com participação Patrimônio Music Apresentação do Grupo Folclórico de Corupá
do MainBaum, máquinas Gaúcho de Corupá • 18h - Arena - Baile de
agrícolas, carroceiros, • 14h às 15h30 - Trailer - • 17h - Arena - Shaw com Encerramento com
C'I'G e viaturas da Prefeitura Festival de Degustações de • 16h - Pavilhão A - Curso Elisângela Dias BandaArte Livre
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Molequinhos somam
pontos em Joinville

O; Os Juniores entram em cam

po na sequência e garimparam
um empate, por 1 a 1. Luan,
também de pênalti, marcou na

segunda etapa.
Pingo, técnico da equipe

profissional, acompanhou aos

dois jogos, junto com sua co

missão técnica. "Foram bons
resultados. Na categoria Junior,
tínhamos o desfalque certo do

Jhon, mas acabamos perdendo
também o Alan e o Badé, que
não tiveram a documentação
regularizada em tempo", analisa
o técnico Alfredo 'Biro' da Silva.

Os três são desfalques tam

bém na partida marcada para

hoje, às lSh30, contra o XV de

Indaial, no Estádio João Mar
catto. Na preliminar, às 13h30,
os Juvenis também encaram o

xv. As partidas são válidas pela
segunda rodada da competição.

Os jogos fazem parte da

comemoração dos 46 anos do
clube. "Solicitamos à Federação
Catarinense de Futebol para
jogar nesta rodada em casa e

assim comemorar o aniversário
do clube com opções de lazer

para o nosso torcedor. Fomos

prontamente atendidos", infor
ma o presidente Jerri Luft.

Com uma vitória e um empate, base juventina
colhe bons resultados na abertura do estadual

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Saldo positivo para as equi
pes de base do Grêmio Es

portivo Juventus, na rodada de
abertura do Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial.
Jogando na tarde de sábado no

Estádio Ernesto Schlemm So
brinho (Ernestão), em Joinville,
os Molequinhos somaram qua
tro pontos contra o Caxias.

Quem primeiro entrou em

campo foi a categoria Juvenil.
Com um gol de Diogo, cobran
do pênalti na primeira etapa, os
Molequinhos venceram por 1 a

Juventus comemora
46 anos hoje, com
dois jogos da base
no João Marcatto.

HENRIQUE PORTO /AVANTE!

JUNIORES Atacante Marquinhos não marcou, mas levou perigo ao Caxias

C mpeonat Varzeano

União/Jagunços segura o Bem Bolado
O União/Jagunços foi o pri

meiro time a roubar pontos do
Bem Bolado no Campeonato
Varzeano de Guaramirim. Na
tarde de sábado, as equipes
empataram em 2 a 2 no Estádio
Rofolfo Iahn, O jogo foi válido

pela antepenúltima rodada da

primeira fase da Taça Ronaldo
Miron da Silva.

No campo do Rio Branco, o
Unidos da Vila deixou a lanter-

na para trás ao empatar em 4 a 4 vice-liderança doAvaí ao bater o
com o Expresso Caixa d'Água. O rubro verde por 3 aO.

resultado manteve as duas equi- A penúltima rodada da fase

pes sem vitórias na competição. classificatória acontece no sá-
O último colocado agora é o bado. Das oito equipes, apenas

Atlético, que foi goleado por? Unidos da Vila e Atlético não

a 1 pelo Couve-Flor, no campo' possuem chances matemáti
do Amizade. Com os três pon- cas de classificação. Bem Bola
tos, o Couve entrou definitiva- do, Cruzeiro, União/Jagunços,
mente na briga por uma vaga Avaí e Couve-Flor estão na briga
na fase final. No Estádio João pelas quatro vagas na próxima
Butschardt, o Cruzeiro tomou a fase. O Expresso corre por fora.

Cop P me d

Cruz deMalta vence o
clássico contra o Botafogo
O Cruz de Malta soube

aproveitar o fator campo e se

deu melhor no clássico jara
guaense, válido pela oitava
rodada da primeira fase do

Campeonato Regional da Liga
Pomerodense de Desportos.
Depois de um primeiro tempo
equilibrado, que terminou em
patado em 2 a 2, os cruzmalti
nos deslancharam na segunda

etapa. Venceram por 4 a 2 e se

consolidaram na terceira co

locação, com 13 pontos. O re

sultado jogou o Botafogo para
a oitava posição, ainda dentro
da zona de classificação. Po

rém, com apenas sete pontos,
a equipe terá que conquistar
um bom resultado contra o

Caramuru na última rodada,
para avançar ao mata-mata.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

�
�FEITARIJ
".,,.,,, lIIe
'Rio C.,,..·

,

CLASSICO Cruz de Malta, de Dirceu, deslanchou
no segundo tempo para vencer o Botafogo

t ç
Helena é premiada

A paratleta Maria Helena Rigel Eggert foi premiada na fes
ta de encerramento do Circuito de Travessias de Bombinhas.
Patrocinada por O Correio do Povo, conquistou a segunda
colocação na categoria PPNE. Agora, seus treinamentos se

rão focados no Parajasc, que acontece no mês de novembro,
"

em Brusque. Helena representará Guaramirim.

Evento

Dia do Pedal
O Serviço Social do Co

mércio de Santa Catarina

(Sesc) promove hoje o Dia
do Pedal. O evento gratuito
celebra o Dia do Trabalha

dor, através de um passeio
ciclístico voltado para toda a

família. O Dia do Pedal acon
tece simultaneamente em 24

cidades catarinenses. Em Ia
raguá do Sul, o passeio inicia
às 10h, no FortAtacadista.

Hóquei
Aliens

OAliensRollerHockey está
em São Paulo (SP), onde parti
cipa com o apoio da FME do

Campeonato NacionalAdulto.
Dezesseis equipes disputam a

competição, que acontece no

Ginásio da Portuguesa. Os ja
raguaenses objetivam uma

vaga no Campeonato Brasi
leiro da segunda divisão, que
será realizado no mês de ou

tubro, em Contagem (MG).

UB15

Quatro pontos em�sa
A equipe subIS do Colégio Evangélico/FME não teve uma

boa participação no turno da segunda fase do Campeonato
Catarinense, realizada no fim de semana, na Arena Jaraguá.
Dos nove pontos em disputa, conquistou quatro. Foi derro
tada pelo Estrela Batistense (2 a 1), venceu São Bento do Sul

., (5 a 2) e empatou com Joinville (2 a 2).
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Derrota doída para aACBF
Depois de comandar o placar na maior parte
do jogo, CSMjPré-Fabricar sofre revés

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Qnervosismo custou caro. Se a

expectativa da CSM/Pré-Fa
bricar era buscar três pontos em

terras gaúchas, voltou de lá com

apenas um. Foi no empate por
1 a 1 com a Assoeva, na noite de
sábado, emVenâncio Aires, onde
saiu na frente - com um gol de
Canabarro - e cedeu o empate.

Ontem, a equipe comanda
da por Renato Vieira viu o filme
se repetir. Fez um excelente pri
meiro tempo contra o Carlos
Barbosa. Com gols de Elisandro
(3:15) e Iohnny (6:43 e 19:48), foi
ao intervalo vencendo por 3 a I,
já que Poletto (16:48) diminuiu
para o time da casa.

No segundo tempo, a ACBF
melhorou e descontou de início

com Marcênio (20:47). Na sequ
ência, Jedson (22:10) marcou 4 a

2, mas Marcênio (25:39) e Daniel
(26:24) empataram. Canabarro
(27:33) devolveu a liderança aos

jaraguaense. Porém, Rodrigo
(33:27) eThiaguinho (34:14) vira
ram a partida.

"Jogar aqui sempre é compli
cado. Conseguimos impor uma
marcação muito boa, mas não
soubemos concluir. Agora é er

guer a cabeça e se preparar para
o jogo de sábado", analisa Jonas.

O resultado manteve os jara
guaenses dentro da zona de clas

sificação, com dez pontos. Mas
a diferença para o Concórdia - a

primeira equipe fora da zona -

caiu para três pontos. A CSM/
Pré-Fabricar volta à quadra no

sábado, às 19h, quando recebe o

. Botafogo naArena Jaraguá.

Avante!
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

Luiz Carlos Medina

Dias atrás estava pesquisando por onde andava o jaraguaense
Luiz Carlos Medina, jogador revelado como meia-atacante pelo

Juventus e vendido ao Avaí por R$ 400 mil, já como lateral direito.
Sabia que estava disputando o Paulistão pelo Guarani, mas no site
do clube ele sequer consta na seção Elenco. No domingo entrou em
campo desacreditado, no lugar do ídolo local Fumagalli. Surpreendeu'
aomarcar duas vezes e colocar o bugre campineiro na final, depois de
24 anos. Em tempo, Medina sequer era nascido na ocasião.

Galinha dos Ovos de Ouro
Sempre defendi a bandeira das categorias base. Nesta mesma
geração de Medina, o Juventus revelou outros tantos talentos.
Como disse, ele rendeu R$ 400 mil ao clube, que hoje tem uma

dívida próxima aos R$ 2 milhões. Com cinco revelações - em um

trabalho a longo prazo - as dívidas estão pagas. E tem gente boa
vindo por aí. Quem quiser, pode tirar a limpo hoje de tarde, no João
Marcatto. As equipes Juvenil e Junior jogam contra os bons times do
XV de Indaial, que revelou ninguém menos que Leandro Damião.

Olhem a Ponte Preta
Vejam só o que pode acontecer no Campeonato Varzeano
de Iaraguá do Sul. Caso a Ponte Preta resolva entrar em
campo no sábado e vença oYátil por 1 a O, se classifica para
a segunda fase. De virtual eliminada, para classificada. Para
isso, precisará de uma ajuda do Corinthians, que no caso deve
vencer a Global Pisos, por qualquer placar.

RENATO ZAROIJORNAL DE CARLOS BARBOSA

VIRADA Thiaguinho marcou o gol que garantiu a

vitória do gaúcho Carlos Barbosa, por 8 a 5

Bom jogo
Foi um bom jogo o

clássico jaraguaense
entre Cruz de Malta
e Botafogo, válido
pela Copa Pomerode.
Acompanhei a primeira
etapa, onde o Botafogo
mostrou força para
buscar por duas vezes o

placar adverso. Destaque
para a grande atuação
do goleiro Rodrigão, do
Cruz de Malta. Defendeu
muito, especialmente no
primeiro tempo.

Guaramirim
O tradicional União /

Jagunços conseguiu
brecar o Bem Bolado,
em Guaramirim. Dentro
de campo, a competição
caminha muito bem.
Destaco o Couve-Flor,
que cresceu na hora certa
e vai brigar pela quarta
vaga nas semifinais
contra o Avaí. Penso

que dificilmente Bem

Bolado, Cruzeiro e União/

Jagunços ficarão de fora
da fase final.

Americano
o Iaraguá Breakers
movimenta os,

pauzinhos para trazer
um atleta americano.
Tive acesso à planilha
de custos e posso
garantir que o valor
não é tão alto assim. Na
verdade me assustei,
pois imaginava que
era bem mais caro.
O atleta em questão
é um quarterback, o
cérebro de um time da
modalidade. O custo

envolve a passagem
aérea e o salário.

Juventus
Hoje, o Iuventus
completa 46 anos. Se
levarmos em conta

o aniversário do ano

passado, veremos
que neste ano o clima
no João Marcatto é
bem mais calmo. A

indefinição de 12
meses atrás deu lugar
a um projeto que
tem planejamento e

sustentação para dar
certo. De momento, é

preciso paciência. Os
erros do passado não se

apagam em meses.
.1

-..,.

I.
\'-"� Sábado, 28 de abril

• Mogi Mirim 3x2 Oeste

• Bragantino* 1 (4)x(2)1 Mirassol

*classificados à final do Interior

Domingo, 29 de abril

• Guarani* 3x1 Ponte Preta

*finalistas da competição

• Campeonato Carioca '

Sábado, 28 de abril

• Fluminense* 2xO Volta Redonda

campeão do Troféu luiz Penido

Domingo, 29 de abril

• Botafogo* 3x1 Vasco

*finalista da competição

Domingo, 29 de abril

*finalista da competição

, • I Campeonato Paranaense I ,

Sábado, 28 de abril

• Toledo 4x1 Iraty

Domingo, 29 de abril
• Roma 1 x3 Coritiba*

• Rio Branco 1xO londrina
• Operário 2x2 Corinthians-PR
• Cianorte Ox2 Arapongas
• Atlética-PR* 4xO Paranavaí

*finalistas da competição

-
Domingo, 29 de abril

• Figueirense* 3x1 Joinville

*finalistas da competição

Sábado, 28 de abril

• U. da Vila 4x4 Exp. Caixa d' Água (18D)
• Av�í Ox3 Cruzeiro (18D)
• Couve-Flor 5x1 Atlético WD)
• Bem Bolado 2x2 União/JagunçosWD)

.. ,' II' CopitPomerode '" "': I,?, "
,," : .,.:, I':

Domingo, 29 de abril

• Botafogo (POM) 3x2 Caramuru
• Atlético 2xO Tupi
• Água Verde 1 x1 Vera Cruz

• Müller x Floresta*

• Cruz de Malta 4x2 Botafogo (JGS)
*remarcado para hoje, 15h30
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Redução da idade
penal em discussão

Pesquisa aponta que brasileiros são a favor
de várias mudanças no atual Código Penal

JARAGUÁ DO SUL concedidas aos presidiários,
aumento da pena de prisão
para homicídios dolosos, que

Pesquisa divulgada pelo Da-atualmente varia de seis a 20
taSenado no fim de abril anos, e a alteração da classifi

apontou que o brasileiro se cação dos crimes de trânsito.
sente inseguro e está insatis- Segundo a pesquisa, 82% dos
feito com o atual Código Penal, brasileiros acreditam que se o

sobretudo no que diz respeito motorista, ao dirigir bêbado ou
à punição destinada aos me- em excesso de velocidade, ma
nores infratores. De acordo a tar alguém, teve a intenção de
pesquisa, 87% da população matar e deve ser indiciado por
brasileira pensa que os meno- homicídio doloso.
res infratores devem ser julga- Apesar de favoráveis ao au

dos e responder aos atos como mento das punições, brasilei
adultos. A constatação levanta ros também acreditam que a

novamente discussões sobre única forma eficaz de comba
a redução da idade penal, que ter à criminalidade é reduzir as

.

atualmente é de 18 anos. desigualdades sociais, investir
O brasileiro também quer em educação, em segurança e

a diminuição das benesses combater à impunidade.

Carolina Veiga

EDUARDO MONTECINO

NO SENADO Paulo Bauer apresentou proposta
que pede pwrlção mais dura amenores de 18 anos

.Crimes

Casos de furto são'
comuns entremenores

D� acordo com a delegadaMilena de Fátima Rosa, na Delega
cia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, 20% dos
casos de criminalidade praticados pormenores são de furto, 18%
deles, por uso de entorpecentes, 13% por tráfico de drogas, 13%
por lesão corporal leve e 6% por dirigir sem habilitação. As esta
tísticas são de todo o período de funcionamento da delegacia em
Jaraguá do Sul, desde 14 de setembro de 2010.

Penas

Atos de
violência

Para penalizar o menor in

frator' o senador Paulo Bauer

apresentou no Senado propos
ta para que os atos de violên
cia ou ameaça grave à pessoa,
cometidos por menores de 18

anos, sejam penalizados na

esfera civil, administrativa e

eleitoral e não apenas crimi
nal. Se aprovada, adolescentes
só conquistariam a maiorida
de' civil, o direito de adquirir a
carteira de habilitação, de vo

tar e ser votação ou de ocupar
cargos públicos, por exemplo,
aos 21 anos. O projeto alte
ra a Lei n- 9503/97 do Código
de Trânsito Brasileiro; a Lei n°
10406/2002 do Código Civil, e

a Lei nv 8069/90 do Estatuto da

Criança e do Adolescente in

cluindo, automaticamente, às
medidas sócio-educativas para
a recuperação de menores in

fratores' as penalidades da es

fera civil. O PLS 85/2012 tran

sita na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Partici
pativa (CDH) e aguarda desig
nação do relator para que seja
colocada em votação. Não há

previsão de quando o projeto
será votado pelo Senado.

De acordo com o senador,
o menor infrator que cometeu

atos infracionais mediante vio
lência ou grave ameaça à pes
soa teria os direitos civis, admi
nistrativos e eleitorais adiados.
110 período entre 18 e 21 anos

seria uma espécie de estágio
probatório", afirma Bauer, ex
plicando que se aprovada, a

.
medida tardaria a entrada do
adolescente infrator na vida
adulta: "ele ficaria proibido
de, até os 21 anos, dirigir, cele
brar contratos, casar, votar, ser
votado e de aceitar um cargo
público enquanto durar a sen

tença em unidade sócio-edu
cativa". As alterações respon
sabilizariam apenas infratores
maiores de 18 anos e menores

. de 21, que cometeram delitos
ainda na adolescência.

es 'I1I'W�
Wl3ffialiJj8, O qlle pensaDI, a s

JIJlIOIUi ol·es filie J á do f:llll
sobre a violência lll"balla
e a maioridade penal:

"
Não me sinto sepra

em Jaraguá do
,

Sul porque ouço
muitas histórias

sobre crimes e sou a

favor da redução da
mai�ridade penal.

,

Ad,riana Radtke, 26
anos, costllreb.·a

Sou a favor de redução
da maioridade penal,
acredito que a pessoa
acima dos 10 anos

de idade já tem.
consciência do que

está fazendo.

Cleide BOI·ba� 35

allos�vendedora

Não me sinto

seguro em Jaraguá,
principalmente nos

bairros, onde falta
policiamento, mas não
sou a favor da redução

da idade penal.

"
Sou a favor da

redução da maioridade

penal pois acredito
que quem comete o

erro deve responder
por ele, independente

da idade.

.AJtevir Batista!) 6�;

anil)s" motorista

Tenho dois filhos, uma
de 15 e um de 18. Acho

que se eles já possuem
idade para votar, tem
idade para assumir a

responsabilidade pelos
erros que cometem.

LalJll�in.da MorE/liI,'a,l as
an,os, AIIX. de i(��)zinb.a

Marcos Paulo de

Melo, 16 anos

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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Tragédia

Rapaz e
gestantemorrem

em acidente
Silene de Lima Oliveira, de 25 anos, grávida
de seis meses, e Fabiano Rosa Coelho, 21
anos, não resistiram aos ferimentos, após
se envolverem em uma colisão, por volta
das 20h30 do último sábado, dia 28, na BR

280, em Guaramirim. O acidente foi entre
um Corsa, com placas de Iaraguá do Sul,
e um caminhão de Blumenau. Segundo a

Polícia Rodoviária, a chuva intensa e a falta
de visibilidade poderiam ter ocasionado a

tragédia. O veículo bateu no canteiro central
do trevo da BR-280 com a SC-413, sentido
à Curva do Arroz, atravessou a pista e foi

atingido pelo caminhão. A família viajava
de Guaramirim em direção a São Paulo, para
visitar familiares na cidade de Registro.
Além do casal, outras três pessoas estavam
no Corsa e continuam internadas. Rayele
Madeira da Silva, 19 anos, está em estado

grave na UTI do São José, Helcio Linaltevich,
26 anos, está em quarto do hospital e não
corre risco de morte. Das três vítimas, apenas
umamenina de três anos de idade já recebeu
alta e está sob os cuidados dos familiares. O
motorista do caminhão não ficou ferido.

Violência

Assalto emCorupá
Por volta das 16h de ontem, um rapaz de 15
anos foi rendido dentro de casa, em Corupá, por
dois homens armados com revólver. Segundo o

adolescente, eles chegaram em um carro preto,
modelo e placas não identificados. Enquanto um
deles amarrou a vítima, outros carregou objetos.
Foram levados um televisor 32 polegadas, um
DVD, um PlayStation e um telefone celular. Sabe
se que os acusados seguiram em direção a São
Bento do Sul, mas até o fechamento desta edição
não haviam sido localizados pela polícia.

Violência doméstica

LeiMaria da Penha
Duas agressões domésticas em Jaraguá do
Sul neste final de semana. No primeiro caso,
a vítima relatou que participava de uma
festa do Dia do Trabalhador com o com

panheiro e sofreu agressões por ciúmes.
Segundo ela, em casa as agressões continu
aram. A PolíciaMilitar, ao constatar que ela
apresentava arranhões pelo corpo, enca
minhou o acusado à Delegacia de Polícia
Civil para realizar Boletim de Ocorrência.
No segundo caso, também em Jaraguá, a
vítima relatou que o esposo, ao chegar em
casa alcoolizado, ameaçou os filhos e a agre
diu com empurrões e tapas. Ele foi preso em
flagrante e encaminhado à Delegacia.

•

1
•

• I e

De volta ,à prisão
Foragido é preso

Cleberson Macedo, foragido do Presídio Industrial de
Ioinvílle na última sexta-feira, dia 27, foi capturado na
rua Bernardo Dornbusch, bairro Baependi, por volta
das 3h de domingo, dia 29. Ele foi encaminhado à De

legacia de Polícia e será levado ao presídio de Joinville.
Cleverson foi abordado pela PolíciaMilitar junto com

outras pessoas que transitavam a pé pela localidade e

apresentou documentos falsos à polícia. Em 2011, ele
foi condenado por furto no município de Guaramirim e

iniciou o cumprimento da pena no Presídio de Jaraguá
do Sul, até ser transferido para Joinville.

Prejuízo
Furto de
Caminhão

Infração
,

Alcoolao
volante

Umcaminhão de carroceria
abertamodeloVW 8.l20, com
placaMFF-9332, ano 2005,
cor amarela, foi furtado nesta
segunda-feira, do pátio da
Empresa BarraMateriais de
Construção, na rua Feliciano
Bortolini, 1110, no bairro Barra
Rio Cerro. Segundo proprietá
rio, Oldemar Bonatti, o veículo
é avaliado em 70mil reais e
era utilizado nas entregas do
material de construção.

ns

Um homem de 42 anos foi

flagrado na tarde de ontem,
dirigindo um Fiat Uno, com
placas AGA2647, de Guarami
rim, em avançado estado de

embriaguez. Ele se recusou a

realizar o teste do bafômetro,
mas diante da embriaguez
evidente foi autuado em fla

grante por dirigir alcoolizado
e não portar a Carteira Nacio
nal de Habilitação (CNH). O
veículo foi apreendido .
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