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Rua Walter Marquardt, 467

3372-8888

Migração.

As novas caras de
araguá do Sul

Jaraguaenses representam, hoje, menos da metade da população residente no município.
Página6

EDUARDO MONTECINO

OCP nos Bairros,\
Moradores do Ribeirão Cavalo sofrenfeôin

- .

,

a falta de creche e posto de saúde. Uma
das melhorias recebidas pela eomumdade-.,

. �
, .' ,.,
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esta sendo a pavunentaçao de 3 km de rua.;
��,
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Esporte
o rúgbi pede
passagem
Nascido como uma

derivação do futebol
é (pai' do futebol
americano, modalidade

olímpica tenta se firmar

pela região com a criação
do Iaraguá do Sul Rugby
Club, equipe que corre

atrás de atletas. Página 18

Criatividade

Lixo doméstico

que vira adubo
Funcionário público de

Schroeder, João Reis Filho,
de 51 anos, cria sistema
de compostagem que
transforma materiais

orgânicos em um

potente fertilizante para
as plantas. Página 4

Os seios ela...

Sharon Stone eneansa"
não só pela beleza,

mas também por sua

originalidade.

Luiz Carlos Prates

Página 3
.
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Demicar
Completa hoje 11 anos

de atividades, atuando
em Um mercado em

franca expansão devido
ao crescente número de
veículos que precisam
manutenção em sua lataria.

Transpézia
'i

chega hoje aos 15

anos de atividades nos

quais se tornou uma.. , '

referência no segmento,
êm que atua.

'

, , .
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" .
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.

..

www.ccorreíodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Taxa Selic deve se manter

De acordo com o boletim Focus do
Banco Central, o mercado man

tém a expectativa de que a taxa Selic se

mantenha em 9% este ano e suba para
10% em 2013. Em seu discurso de 30
de abril, alusivo ao Dia do Trabalho, a

presidente fez duras críticas às taxas de

juros que não caem mesmo com a re

dução na taxa básica, o que permitiria
prever uma disposiç-ão para continuar
derrubando as taxas. Pesa contra esta

decisão, a remuneração da Caderneta
de Poupança, que está indexada, e uma

redução maior na taxa Selic poderia
provocar uma migração em massa para
esta aplicação que ficaria mais atraente

que outras opções. Mais uma interven

ção à vista no mercado financeiro.

DIVULGAÇÃO

Inflação
As previsões para a

inflação neste ano -

publicadas no boletim
Focus - cresceram

ligeiramente, passando
para 5,12% este ano e .

5,53% em 2013. Apesar
da subida nos preços
dos alimentos e a

manutenção dos altos

preços do petróleo e a

retomada nos preços de
outras commodities, o

mercado ainda mantém
a previsão de uma

relativa estabilidade

as,
Esta importante cadeia de lojas aposta no mercado local
e inaugurou no último sábado, 28 de abril, sua quarta loja
em Iaraguá do Sul, no bairro Barra do Rio Cerro, marcando
a expansão do grupo na cidade, fortalecendo a marca e

, contemplàndo seu planejamento estratégico de 2012, que
tem como foco a chegada em cidades potenciais,que ainda
não possuam a marca Koerich e também estar cada vez mais

próximo dos consumidores, como é o caso de Iaraguá do Sul.
I'A região é um potencial que.já estávamos estudando, que
vem crescendo e carente de mais opções para o varejo. Desta

formal, chegamos a 8610jas no Estado, tendo como meta

para este ano o patamar de 9510jas até dezembro. Somos
cautelosos e ao mesmo tempo arrojados, estamos na fase de

,

, alçar novos voos, e nos próximos meses devemos divulgar
nossos planos de chegada a regiões fora do eixo Litoral-Norte",
comenta Adilson To11, Gerente de Marketing das Lojas Koerich.

Fundição
'Vitória
Comemora 25 anos de
atividades em um nicho
bem específico de
mercado no qual se

tornou uma referência.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abai
xo especificada:
LICITAÇÃO N°: 73/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE ESCA

VAÇÃO MECÂNICA COM LANÇA E CAMINHÃO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 2/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 1·8/5/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá 90 Sul- sc- Site: www.sarnaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00

Batista Pneus
Comemora hoje 26 anos de
atividades durante os quais se

tornou um dos principais
nomes do setor na região.

Etalan
Foi em 1978 que surgiu
esta tradicional empresa'
que atua emum segmento
bem definido do mercado.

Cosmos
·Turismo
Reduzir os gastos com,
viagens - um dos cinco
ítens de despesas mais

representativos para as

empresas brasileiras - é uma

aposta da Cosmos, que além
de Jaraguá do Sul, também
está presente em Indaial,
Blumenau, Florianópolis,
Balneário Camboriú e

São Paulo. Para ajudar na

tarefa, trouxe o software

SelfBooking, desenvolvido

pela Reserve e que já está
em uso em mais de 1,8
mil empresas da América
Latina. Uma das formas
mais eficientes de reduzir os

custos das viagens aéreas é
a compra antecipada que,
obviamente passa pelo
planejamento das mesmas.

A Cosmos - uma referência
na região - está apostando,
na tecnologia para encontrar

as melhores alternativas

para seus clientes.

Inadimplência
Está em acentuada alta
a inadimplência das

empresas, de acordo com os

números informados pela
Serasa Experian. Em março,
comparado com fevereiro, a

alta foi de 11,6% ena

trimestre foi 21,1 % maior

que em igual período do ano

passado. Um sinal de alerta

para os departamentos
financeiros das empresas.

\
.

PERÍODO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012

iii········································································Ó�·á2á;;;�··········· ······ij�1Ai(i·2ói2'···············
.

·cuB···· ····················································i.'is6":·s4··············Aiúúiji·üiá··········
.. ······ .. ····· .

BOVEs·PÁ
.. ···································

········.·ó�·2ioi�·······················i:iiAió:·2Ói2·
..

NASDAQ············
···············•·········

··�Ó:7·40i�
..

··················ijMio:·2Óiá········
.. ···· .
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VALE5 42,45 ... -0,12%
"

.
BVMF3 10,72 "mI' 0,09%

....................................................................................................................................................................................... ,

POUPANÇA 0,5284 ' 2.MAIO.2012

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 746

,

02 - 03 - 04 - 05 - 08
09-10-16-17-18
19 - 20 - 21 - 24 - 25

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

'QUINA
SORTEIO N° 2885
12 - 29 - 61 - 69 - 73

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT " -0,37%
OURO "I/P- 0%

US$ 119,120
US$ 1665,080

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

úÓLAá'cóMERCIAL (EM 'R$')"i,966'4' ·······1,90·7·0··
.. ··

"':,iuI' i:68�;�'"
.p.º�·�··f.�.�t$�{º.:��}{:�:�)::· .. ·:··:.J�·�:�9.§·::.·:·::::':.j'�§�9.§" .. : . .:.;�.:.:ª��.::

...

:
EURO (J!jM R$) .�??�1..� ??5219 �Ihl':º?�.?�o
LIBRA (EM R$) 3,0915 3,0926 '�I: 0,74%
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Basta conversar com um' grupo'de pessoas e, certa

mente, ali haverá alguém que escolheu a cidade para

,Charge

Do leitor

Como está sua fisionomia? .

Diariamente, tenho a opor
tunidade de conviver com

muitas pessoas. Com algumas
tenho contato direto; com ou

tras, limito-me a observar seus

rostos, gestos, conduta. Algo
que chama minha atenção' refe
re-se principalmente ao fato de
ver e sentir que muitas apresen
tam em sua fisionomia traços
de tensão, tristeza, compassi
vidade, falta de energias, como

se nelas não existisse vida. Per

guntei-me: o que leva os seres a

se encontrarem nessas condi

ções? Falta de perspectivas por
não verem um futuro digno por
viver? desilusões? infelicidade?

angústias? onde está a alegria
sã pelo fato de existir? e a grati
dão a Deus por tudo que herda
mos nessa Criação?

Recordei de mim há alguns
anos, quando a vida não tinha
o conceito que tem hoje e tudo

parecia uma rotina interminá
vel. Não tinha consciência de
meu valor como pessoa, desco
nhecia os recursos internos que

possuía, bem como as aptidões
e capacidade para mudar o que
não me servia. Tudo era motivo

para queixas e o desassosse

go me invadia; não sabia como

conquistar um destino melhor.
Como, estudante de Logo

sofia, observo hoje muita sere

nidade em meu interno, con-
.

quistada pelo equilíbrio que
tenho aprendido a obter com

os conhecimentos que essa ci
ência apresenta.

Com a Logosofia iniciei um

processo de evolução cons

ciente e aprendi que a pedra
maior era colocada pela aver

são, pelo desânimo, pela re

sistência a realizar algo e que
para evitar angústias precisava
me renovar, manter ágil a vida,
ampliando-a com objetivos
superiores aos que antes me

moviam, sendo consciente de
minha missão sobre a terra.

Rosana Magalhães
PahI, assistente social e

estu.� de Logoso&a

COMJ,Jartilhe a sua opini.ão. Escr.·eva"'l1os!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Os seios dela

Sharon Stone, cinquentona, andou pelo Brasil,
foi a festas, sorriu, encantou. Será que encan

tou só pela beleza? Claro que não, eu não olharia

para a beleza dela, olharia para ela, para a luz da
Sharon, claro, sou suspeito, gosto dela.

E quando se gosta de uma pessoa não se gosta
dela pelos atrativos físicos, esses passam ou são,
como hoje, frequentemente falsos. Os seios, por
exemplo. Sim, eu sei, ninguém diz seios, diz pei
tos. Que seja! Os peitos da Sharon são uns nadas ...

Sharon Stone, um "Instinto Animal", tem seios de
menininha iniciando a adolescência. E o que ela

perde com isso? Nada. E não creio que ela mantém
os seios pequenos por falta dedinheiro para falsi
ficá-los com silicones malditos, não 'Creio. É opção.
E até nisso ela é linda.

Não me conformo com a leviandade de inúme
ras mulheres que se permitem sujar o corpo com

desenhos da moda, as odiosas tatuagens. A que vi
sam sujando o corpo? Visam a ficar iguais as outras

ou a "homenagear" a quem não merece um olhar,
esses namorados, esses machinhos impotentes que
andam por aí roncando motores de automóvel, vi -

.

brando histéricos em lutas de MMA ou procurando,
neuróticos, por um jogo de futebol na tevê.

Mas que os homens sejam, em escandalosa
maioria, como são, isso' é com eles. As mulheres
deviam se respeitar mais. Vejo com horror mulhe
res almofadando

.

as nádegas para ficarem mais
robustas ao andar e sentar, e enchendo os seios, na

turalmente bonitos, com material altamente nocivo
à saúde. Difícil é achar um médico que diga que não,
muito difícil, até porque ele passaria,por careta.

Enfim, Sharon Stone tem seios de jovenzinha,
jeito de mulher e talento de diva. Santo Deus, que
mulher! Ah, e perto de muitas outras que andam

por aí, ela é um nada, não se destaca. Não? Chegue
perto dela para ver, o encanto começa pelos seios,
ou pelos peitinhos ...

Inovação
A manchete dizia que - "Sem inovação, a

empresa morre". E nós, como pessoas, também.
As empresas precisam melhorar sempre seus

produtos e serviços, nós também. E essa ino

vação constante passa por revisão de posturas,
conceitos e longos olhares sobre os horizontes
da vida e do convívio social. Ou você açha que
a mulher ou o marido com quem casou deve,
ainda hoje.ser a mesma pessoa dos tempos de
namoro? Se for, a pessoa.está morta, e lugar de
"cadáveres" é longe de nõs.;

i
.,

Ela
Eu estava diante de uma vitrina de sapatos

quando ela chegou. Ela quem? Não sei, fiquei
"sabendo" depois. Ela chegou, olhou e tossiu,
tossiu muito e sem proteção:A vitrina ficou "chu
viscada", um horror. Dei dois passos, olhei-a por
trás, era bonita. Mas tossindo daquele jeito ficou
um horror. E ela deve ter namorado ou, pior que
tudo, já pegou um bocó para casar. Grossa!

Falta dizer
O rapaz "famoso" acidentou-se gravemente

de carro. É uma notícia atrás da outra na televi
são. Falam de tudo só não repetem a causa do
acidente: excesso estúpido de velocidade. O fato,
por envolver "famoso", tinha que servir também

para educar, e isso se faz enfatizando "todas às
vezes" as' causas do acidente. Reporterzinhos!

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Gestor de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Oaiana Constantino e

Elisângela Pezzutti ' redacaoêocorreodoposccombr- Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assinaturas: 2106-1936 'Illantão Redação: 9221-1268
, Comercia!: 9107-6932 ' Plantão Entregas: 2106-1919 '9132-5491 /8446-6817' Horário de atendimento: 8h às 17h30

, Endereço: Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 4 I QUARTA-FEIRA,2 DE MAIO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Ambiente

Compostagem produzida em casa
Morador de Schroeder está desenvolvendo

composteira eficiente e sem mau cheiro

SCHROEDER"

Pedro Leal

Resíduos orgânicos, em es

pecial restos de comida,
formam boa parte do lixo do
méstico que é produzido dia
riamente. O transporte desses

dejetos traz um custo conside
rável. Mas você sabia que há
maneiras de se livrar do mate

rial orgânico em casa? O fun
cionário público e inventor
João Reis Filho, de 51 anos, é
uma das pessoas que abraçou
essa ideia. Há cerca de um ano

e meio ele vêm desenvolvendo
uma composteira caseira para
converter o lixo da cozinha em

fertilizante.

"

A'jdeia é simples, e o equi-
"pamento é todo reciclado. O re

síduo orgânico é colocado em

tonéis e deixado para decom -

"

por -: João usa três bombonas

para o serviço. "Quando a ter

ceira estiver cheia, a primeira
já terminou o processo", expli
ca. A cada semana é retirado o

líquido resultante do processo,
o chorume. "Misturando com

três partes de água você pode
usar-como fertilizante para flo
res e hortaliças", conta João. Ao
término do processo, o material

que resta também pode ser uti
lizado como adubo.

Mas o grande destaque do
modelo desenvolvido pelo mo-

radar de Schroeder diz respeito
a comodidade: enquanto fazer
a compostagem em casa é uma

coisa simples, lidar com os odo
res da decomposição não é tão
fácil. Mas ele achou um jeito.
"Em uma das bombonas eu uso

um filtro de carvão ativado, e

na outra eu coloquei uma man

gueira para escoar o gás para
cima, aí o cheiro só incomoda
na hora de abrir", sintetiza.

Para reduzir ainda mais a

geração de lixo, João não usa

sacos plásticos nas lixeiras de
casa. "Eu forro com serragem,
grama seca ou folhas para que
os restos não grudem no vasi

lhame, e a forração vai junto
na .cornpostagem", observa.

Agora, tenta" divulgar a ideia

para incentivar a reciclagem e

privilegiar o ambiente. "Aqui
geramos um quilo de lixo or

gânico por dia, no mês dão 30

quilos. Se mil famílias fizes
sem o mesmo, seriam cerca de
30 toneladas de lixo a menos",
pontua. Logo deve começar a

instalaçã9 de uma compostei
ia na Escola Miguel Costa, a

pedido da APP (Associação de
Pais e Professores) como forma
de educação ambiental.

Misturando com

três partes de

água você pode
usar como

fertilizante

para flores e

hortaliças.
João Reis

Filho, funcionário
público

RESULTADOS João usou o chorwne e o adubo resultante para alimentar
árvore de pau-brasil. Segundo ele, em seis meses a planta dobrou de tamanho

Passo a passo da compostagem

INÍCIO O lixo orgânico gerado no

dia a dia" é depositado no tonel

. USO A cada uma ou duas

semanas, o chorwne é escoado
e utilizado como fertilizante

i,ente que faltava para deixar a sua
a a·s oce te-m endereço certo.

Em lal'1!çuá VQltê emt!:om:l:ti!a; as: Coberturas de Chocolate em Barra Selecta nos seguintes lugares:

1276-20
,.

Bom negócio Iodo dIa.

3501-3232

-'TÉCNICA O tonel é virado duas a

três vezes para mistUrar o conteúdo

FINAL Ao término da decomposição,
que pode levar entre dois e três

meses, o adubo está pronto
\

/
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classe, como' a dos

proflssiona.is Uber'afs e
'lN>

"dos empresários? Essa
,

. proposta, caro Airton
'S�db�ack,' ª�enas ,co�
associações de bairros e

sindicatos, não seria um

classismo mvertídorNão
.

� devemos ter ,amplitp:dê
e diversidade de ideias
para se chegar a um

re"i.:;ultado rp.àis apurado!",
qüestíonou O presidente
da subseção da OA�
(Ordem dQs Advogaçl,o� ,

dô Brasil) ifé 'J�ragut( ,

Raphael Rocha Lop�s, no ,

grupo Jaraguá do Sul �

'�;Vifa à esqtle;�ga :(!Elei�pe,ij� I
ij

2012, a Airton Sudbrack,
.

'. que propôs: o Conselho
,

Popular da Cidade
;

I

" i
I

,I �"
"para dísêiítír projetos,
sem a interferência. '

,

da classe elitista.
,

,

Pr�p�g.aDda
particular
,"#! .'

-

I

EJom a açã� .ç�vi,t púeliG�,
de autoria do Ministério .

Público do Estado,
qeferida pela juízada:
Comarca de Jaraguá

I

Candída Brognolí, fica
proibida a repxodução .

I' eia entregar':do e'tl(::at:�e ,

intitulado "Construif ,

• ..,.. ........,��.LLl ....�e....O", U e'

dependências do prédio da
" Prefeitura deJaraguá..O MP

,

'

, entende Hue"omaterialfez I,

"propaganda enganosa por
.

usar o nome ela Prefeitura
, i" em uma publiddade

particular.';
"

�ença política
na Fecárroz,
O suplente de vereador de
Jaraguá e pré-candidato
Hideraldo Cone, mais

I

conhecido como Hideraldo
da Belmec, prestigiou ontem.

na companhia do deputado
Carlos Chiodiní '(PMDB) 'O

último dia da Fecarroz 2.012,
em Màssaranduba

'lenárío
, QUARTA-FElRA,2 DE MAIO DE 2012' 151 POLÍTICA

Diretório
quer Chiodini

I

Na reunião do diretório do PMDB
ontem 'à noite, foi unânime o

apoio ao deputado Carlos Chiodini
corno pré-candidato a prefeito por
Iaraguá. Apesar de o partido não ter

batido o martelo, tudo indica que o

peemedebista aceitará o desafio. No

próximo dia 21, um novo encontro
acontece, para lançar um nome,

para a corrida majoritária .

Daiana Constantino 3275-0065
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

,

,.. I

Empresarlo Jaraguaense
pode assumir frigorífico

Minha primeira tarefa será buscar
reafirmar a unidade do partido e o apoio
ao governo da pr�sidente Dilma Roussefr.

.

,

Afirmação do novo ministro do Tra�aJho, o

deputado BmoJa Neto (pDT-BJ), durante evento
nesta terça-feira, em comemoração ao Dia do

Trabalho, em São Paulo, te;ntando minbnizar as '

insatisfações do partido 'com sua indicáçã.o.

Verba ressarcida
Amanhã, õ projeto do 'Executivo 'que prevê a restituição de mais de

R$ 900 mil à União, porque o governo usou recurso do Ministério
da Agricultura para construir um abatedouro em Iaraguá que não

foi.posto em funcionamento na administração de Irineu Pasold,
deve ser colocado' em pauta na Câmara, O vereador Francisco

"

Alves (PT) pediu vistas à matéria na última sessão.

Ainda esta semana" o deputado es

tadual Dieter Janssen CPP) volta a

procurar o empresário Adernar Duwe,
um dos proprietários da AbvAurora, de

Iaraguá, para saber da possibilidade" de

negociar a compra, ou a locação do fri

gorífico, antes comandado pela Seara..
que fechou as portas no ano passado,
deixando os avicultores da região em

uma situação financeira bastante difícil.

Meia volta
Procurada pela Justiça para
receber a intimação da ação
civil pública, ajuizada pelo Ml;
acerca do encarte "Construir

,

para Crescer", Marístela
Menel não foi encontrada ria
Secretaria de Habitação da

-

prefeitura" e segundo consta

no relatório oficial, ela estaria
atuando na Secretaria de

Educação. Maristela, após,
ter se .desincompatibilízado
do cargo de secretária de

Habitação em abril, continuou '

"-
'

.
atuando na pasta como

I

auxiliar administrativa - fato'

que chamou atenção da
Promotoria da Moralidade
da Comarca de Jaraguá.

,

Agora, ela teria retomado as

atividades como professora na

escola Albano Kanzler, função
pela qual é funcionária efetiva

, da administração 'municipal. '

, Desde o mês passado, o parlamentar
mantém contato com o empresário [ara-

.

guaense com o objetivo de buscar uma

solução aos produtores agrícolas do Vale
do Itapocu. Mas caso não haja acerto,
outras pessoas do ramo no Estado e no

país serão. procuradas para á retomada
das atividades no fngorífico, que fica no

Rio da Luz. A torcida é grande para que o

negócio seja fechado com Duwe.

Tombamento
o presidente do Iphan (Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional), Dalmo Vieira Filho, de

Florianópolis, deve ser procurado por
representantes políticos novamente
esta semana para continuar o debate

_ sobre as diretrizes para o crescimento
do bairro Rio da Luz, tombado em 2007.

"

ARQUIVO OCP ,

Aliança'por ,vir'
Dieter Janssen (PP) chamou para si a responsabílídade

de formar urna composição partidária para esta eleição
municipal, com projeto de renovação para Iaraguá. Muitas

legendas e lideranças o procuraram para conversar e o,

deputado estadualquer ainda este.mês.bater o martelo
I referente à coligação. Entusiasmado, o. pepista disse

que já tomou a iniciatíva parareunir forças seja em um

grande ou pequeno grupo de siglas: Provavelmente,
enfrentando o PSD, daprefeita Cecília Konell.'

,
"

..

IMÓVEIS �

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275':01 00
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Migração
,

<Eles também são a cara de [araguá, \

. Há-mais pessoas de
outras localidades

.' ..

do-que jaraguaenses
vivendo no' município,

.

segundo o IBGE

JARAGUÁ DO SUL

Tita Pretti

Números do' último censo .:
do IBGE (Instituto Brasilei-

.

ro de. Geografia e Estatística) re-

,

velam que Santa Catarina foi o

terceiro Estado mais procurado
parase viver, entreJ995 e 2010.

. E em laraguá do Sul, o núme
ro de residentes naturais de ou':'
tros Estados já.supera o de pes
soas que nasceram na cidade. Os

.

jaraguaenses representam atual
mente 48,77% da população resi
dente do próprio município.

.

. 'Um grande amor foi o mo

tivo que levou o português An-
,
tenor Torres, 44 anos, a largar a

Europa. para viver em Iaraguá
com a esposa Ângela, 34 anos,

'.. natural de Santa Lúcia (PR).
Os dois se conheceram na

.1
.'

FOTOS EDUARDO MONTECINO

..:"q;iIf:'�:." Inglaten:a, país. onde nasceu o

.

I '. "iI·: filho Fehpe, hoje com 9 ano,s. A

mudança doVelho Contínen
te para o Brasil foi incentivada
pela prima 'de Ângela, a jara
guaense Adriana Raízel Meira,
33 anos. "Queríamos morar

perto da família da minha �s
posa e ouvimos coisas boas so

bre a cidade",' conta Torres.
Há apenas uma semana em

Iaraguã, o casal avalia a primeira
impressão da cidade corno po
sitiva. "É claro que aqui é muito
diferente da Europa, mas com

parando com outras cidades do
país, a limpeza nas ruas chama

,

atenção" comenta o lusitano.' Os
dois atualmente estão procuran
do uma colocação no mercado
de trabalho· jaraguaense. En

. quanto Torres éfonoaudiólogó, a

esposa trabalha com a confecção
.

de próteses dentárias. .

"Não poderei exercer minha
profissão. no Brasil, mas estou

disposto a atuar em outras áre
as para começar. Conheço me

cânica e sei que, por ser uma re

gião industrial, posso conseguir
.

trabalho", afirma Torres.

FAMÍLIA Ângela (E), F'eHpe e Torres vieram da Europa para residir 'em
Jaraguá do Sul, onde vivem �s familiares· dela, como a priJDa·:Acfria.na (D).

Jovem professora
.

Gaúcha chegou à cidade em "

busca de formação acadêmica.

�

A gaúcha com ascendência indígena
.

'Jéssica Rodrigues de Melo chegou à cidàde
há dois anos. Nascida em São Luiz Gonza
ga (�S), ela veio buscar sua independência,.

formação acadêmica e. oportunidade de
emprego.

"Quase não tinha trabalho na minha CÍ.
dade. Resolvi vir na cara e na coragem, por
indicação de uma amiga'; conta Iéssica,
Hoje, ela divide um apartamento com uma

amiga,' no bairro Vila Lenzi, e afirma que
está totalmente adaptada ao município.
"Acho a cidade tranquila e o que mais gosto
é dos eventos culturais ,que acontecem em

teatros e bibliotecas", conta.
Com apenas 20 anos, a acadêmica da

terceira fase do curso de Ciências Biológicas
do Instituto-Educacional Jangada já lecio
na em seis escolas de Jaraguá do Sul, para
crianças do 4° ano. Isso porque ela é esta
giária do Programa' de Educação e 'Valori
zação da Agua (Proeva), desenvolvido pela
Secretaria Municipal da Educação (Semed)

EVENTOS e pelo Samae (Serviço Autônomo Municipál
Jéssica·elogia o cenário. de Água e Esgoto) ., cujas aulas tratam sobre
cultural no mw1icípio "temas relativos à água 'e ao meio ambiente.

Criando :'raÍzes

Trabalhoe segurança
.

"
. .

levaram a mudança
O que era para ser apenas um passeio mu

dou a vida da operadora de caixa Suzana Leal, '26
.

anos. Nascida em Canipo Mourão (PR); ela veio
visitar seu irmão Jefferson, que mora em Iaraguá
há 20 anos, e se encantou com o município,

Há seis anos vivendo aqui, ela diz que logo
. 'I

·nos primeiros dias foi contratada para traba
lhar como auxiliar de produção. E foiem Iara
guá que a paranaense deu à luz sua primeira
filha, Narielle, hoje com dois anos. Mãe soltei
ra, ela conta que o bebê está sob os cuidados da
avó no 'Paraná, para que ela consiga trabalhar.

"Todos os meses, viajo. para ver minha fa
mília. No final do ano passado cheguei a ficar
quatro meses lá, mas acabei voltando para Ia
raguã porque a cidade'é bem mais tranquila e

tein muita oportunidade de emprego", avalia.
Outro fator que ela considera ser um p<_>n-

I

to positivo do lugar que escolheupara viver é
.

� qualidade do sistema de saúde pública. "Lá
em minha terra' natal, já fiquei horas com meu
bebê esperando por um atendimento, enquan-

.

to aqui funciona", compara.
. Entre idas e vindas, Suzana' decidíufertale

cer as raízes com a cidade: "Agora é para valer,
quero ficar de vez".

. .

DECISÃO
Suzana quer ficar Da

ciclade defiDitivamente
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Arte

Mini teatro em

Jar á do Sul
Sete mini espetáculos do Clube do Lambe Lambe serão

apresentados nas praças e espaços públicos da cidade

teatro de lam
be Lambe, um

num teatro

feito dentro
de uma caixa,
é uma língua

gem genuinamente brasileira,
feito somente em solo fértil,
chegou a Jaraguá do Sul e ger
minou. Depois de uma Oficina
da Cia Alma Livre, em 2010,
gerou sete espetáculos. E feito
flor, cada umdesses espetácu
los compõem, hoje, o Clube de
Lambe Lambe.

.

Naquele momento, em

2010, cada artista chegou à ofi
cina com sua bagagem parti
cular e suas variadas experiên
cias: Ângela Escudeiro é atriz,
escritora e bonequeira; Cristina
Pretti é artista plástica e reno

mada professora de HQ e Artes;
Fabio Prates é ator e produtor;
Nicoli Pereira é atriz e professo
ra de teatro; Mery Petty é atriz
e diretora de teatro; Sandra Ba
ron é atriz e diretora de teatro;
Tales Heron é um jovem talen
toso, que desde tenra idade
teve aulas de teatro.

Durante a oficina, cada par
ticipante confeccionou sua cai
xa de espetáculo, criou a histó
ria, fez os bonecos, o cenário,
criou a trilha sonora com a aju-

o CORREIO 00 POVO QUARTA-FEIRA,2 DE MAIO DE 2012

FOTOS DIVULGAÇÃO
jJ i'

da do oficineiro Leandro Cora
dini, e se apresentou na mostra
final.

O resultado foi a criação do
Clube do Lambe Lambe, que já
em 2011, circulou em 26 municí

pios catarinenses em turnê pelo
projeto Baú de Histórias do Sesc.

Desde a década 'de 1980

Dentre as muitas linguagens
cênicas, principalmente no que
tange o fazer teatral, uma das
mais sintéticas, compactas e

contemporâneas é do Teatro
de Lambe Lambe. Criado por
Ismine Lima e Denise di San
tos no fim da década de 1980
na Bahia, a nova linguagem
foi trazida para Santa Catarina
através do artista Antônio Bo

nequeiro, de Joinville.
As caixas cênicas, de pe

queno porte, sustentadas por
um tripé, lembram máquinas
fotográficas dos anos 1920.

Espalhadas em ambientes de
grande circulação, como pra
ças e calçadões, levam colori
.do e vida aos lugares e, por isso .

mesmo, despertam a atenção
de quem passa. De um lado, o

atar-manipulador e, do outro,
uma fila de espectadores que
esperam por assistir ao espe-

táculo. Individualmente, um a

um, o espectador coloca fones
de ouvido e espia por uma fres
ta o conteúdo da caixa e pres
tigia o "menor espetáculo do
mundo" e também o mais su

cinto. E cada espectador parece
exaurir-se de néctar e, satisfei
to, compartilha doces sorrisos.

Apesar de ser intimista, exi

gir que se assista um a um, não
é um espetáculo que se fecha
em folhas e se isola, pelo con

trário, por estar entre a multi
dão, ele se propaga e dispersa
por entre a gente.

.

A arte pertence ao seu povo!
É uma manifestação cultural
que é gerada, gerida e deve ser

ingerida e digerida por toda

gente. Assim é o Clube de Lam
be-Lambe de Jaraguá do Sul!

Por isso, a importância
desse projeto de. circulação
proposto pela atriz Sandra Ba
ron e patrocinado pelo Fundo
Municipal de Cultura, de rea

lizar apresentações do Clube
de Lambe Lambe em locais de

grande circulação dos mais di
ferentes públicos, como traba
lhadores, estudantes, donas de
casa, idosos e crianças. É livre
e gratuito para todas as idades.
Informações: clubedelambe
lambe.blogspot.com.
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Canoinhas
'Y"
60 180

Sã Miguel
do Oeste
'Y"
7° 24° Joaçaba

'Y ..
8° 22°Chapecó

'Y"
7° 23°

Temperaturas
baixas em SC!

Lages
'Y"
7° 19°

Quarta, quinta e sexta-

feira com presença de

sol, com mais nuvens e

condição de chuva isolada
no período noturno, noite
e madrugada, no litoral.
Nestes dias ocorre formação
de nevoeiros ao amanhecer

principalmente no Meio

Oeste, Vale do Itajaí e

Planalto. Temperatura mais

baixa na madrugada de

quarta-feira e em gradativa'
elevação nos dias seguintes.

Ensolarado InstÍivel Parcialmente
Nublado

��
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Oeste 8km/h Vento favorável

o 12h Vento não favorável Oeste 7km/h em dois horários

40°/0o 15h Vento favorável Sudeste 6km/h I(
de possibilidade

o 18h Vento favorável Sudeste 11 km/h de chuva,

Fonte: www.venlosbrasil.com.br

Humor
Maluquice
Dois malucos foram pescar e ficaram muito felizes porque pegaram um

montão de peixes.
De volta para casa, vinham batendo um papo animado:
- A pesca hoje estava mesmo boa.
- É verdade. Foi um dia ótimo!
- Você marcou o lugar onde a gente estava?
- Claro que marquei, fiz uma cruz no casco do barco que nós alugamos!
- Você é uni grande idiota. Agora estragou tupo!
- Por quê? - perguntou o outro surpreso.
- Você pergunta por quê? E se da próxima vez não pudermos alugar O

mesmo barco como é que nós vamos saber onde era o lugar?

,.

Sudoku

I
I

1
�

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.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região AMANHÃ

MíN: 15°C
MÁX: 24°C

Mafra
'Y ..
6° 19°

Joinville
'Y"
10° 22°

Jaraguá do Sul
....
80 220

.4

SEXTA
MíN: 16°C

MÁX: 22°C

AgaSalhe-se/
bem! Ainda
faz frio esta
madrugada

SÁBADO
MíN: 14°C

MÁX: 27°C

Rio do Sul
'Y"
9° 22°

Blumenau
'Y ..
90 220

São Françjsco do Sul
• Preamar
o Oh17: 1,Om
o 11h10:0,9m
• Baixamar
o 6h02: O,2m
o 18h46: O,2m

Itajai
• Preamar
o1hOO: 1,7m
o 12h34: 1,6m
• Baixamar
o 6h41: O,2m

. o 20h54: O,3m

Florianópolis
• Preamar
o Oh30: 1,1m
o 10h45: 1,Om
• Baixamar
o 6h08: O,3m
o 18h47: O,1m

.

Imbituba
• Preamar
o Oh38: O,7m
o 11 h49: O,6m
• Baixamar
o 6h04: O,2m
o 18h23: Om

Florianópolis
'YA
13° 24°

Criciúma
'Y"
15° 25° CHEIA 6/5

12/5
Tábua

das marés'

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Qualidade, categoria / Elemento prefixai: metade
2. Os extremos do ... Oeste / Pertencente à seita religio-. 1

sa norte-americana fundada por Joseph Smith no

ano de 1827
3. Dividido ao meio
4. (Pop.) Coisa sensacional
5. A arte feita por Manuel da Costa Athayde e Aleija

dinho
6. Planta conífera, empregada em cercas vivas / O apre

ciado fruto da Coftea arabíca, que produz uma bebi
da de propriedades tônicas e estimulantes

7. Pato-real/ (Pop.) Vingança
8. Ofender com palavras
9. Massa doce em barra, à base de mel e claras de

ovos, geralmente de amendoim ou com frutos se-

cos

10. Pessoa que tem inclinação por outra pessoa ou coi- 9

sa / As iniciais da atriz norte-americana Novak, de
"Um Corpo Que Cai" 10

11. Um dia em que não se trabalha
__

12. Carta de baralho que geralmente tem mais valor que 11

as outras / Trabalho de linha que se faz com agulha
13. Um apêndice dos animais / O músico de pop rock 1.2

Nando.

VERTICAIS
1. Pessoa que participa de trabalho organizado de in

fluência junto a políticos para que votem segundo
determinados interesses / Livrar de estorvos

2. As três primeiras vogais / Marca alemã de automó-
veis de luxo / O móvel que reúne diariamente a fa
mília à sua volta

3. Ter a virtude de suportar
4. Cabo de atracação / Um estilo arquitetônico clás-

sico
5. Sufixo aumentativo / Roubar
6. Abreviatura de senhorita / Passagem estreita e alon

gada
7. Mensageiro / O tratamento íntimo do homem da

roça
8. Maneira de ser / O cantor e ator norte-americano

Sinatra (1915-1998) / (Ingl.) Saudação popular
9. Sufixo diminutivo / Nascidos no estado brasileiro que

tem Fortaleza como capital.

2 74 5 6 8 93

2

II
II

II II

ri
II

II
II

II
II
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Elijane Jung

iverso TP

Retratos. da vida
Cheguei ao ponto de ônibus para ficar

com meu papis nofim de semana.

Lá estão duas mulheres e um rapaz, este

sentado em um banco atrás das moças.
Sentei dois bancos atrás dele e percebi
seu braço direito no que, imaginei, fosse
um tique nervoso (aham, Cláudia!). Virei

para trás para ver o movimento e quando
me volto, o moço está de pernas abertas

"

E a treva

sentado no banco, com toda a sua pouca

vergonha de fora. Levantei, chamei as

mulheres e expliquei o que acontecia, já
que elas não perceberam. Ele vazou mais

que depressa e eu cheguei na casa do meu ---

pai tremendo (de ódio, quefique claro!). E ,,

ainda tive que aguentar piadinhas do tipo /
"Você lembra da cara dele se o vir de novo?

Ah! Claro que não.. da cara não, nét". Grrrr!

A produção de filmes de artistas que viraram febre por uma estação.
Nada contra nenhum gênero ou artista, pois todos buscam lugar ao

sol e só tenho que aplaudir aqueles que conseguem. Mas fazer filme?

Putz! Filme é para pessoas que fizeram história, que mudaram gera

ções, que contribuíram com a cultura e a arte de alguma maneira, que
tenham interferido no rumo dos acontecimentos. Se é bani ou ruim,
são outros quinhentos. Agora filme de celebridade relâmpago? Treva!

Divã com

Karina
Câmara

Onde trabalha e

o que faz: auxiliar
administrativa na

Imobiliária Cidade.

Eu sou: uma mulher

forte. Homens são:

necessários. Mulheres
são: guerreiras. Se meu

relacionamento fosse
um ritmo seria: pagode.
Desço do salto quando:
descubro mentiras.

Para me ganhar basta:

ser sincero. Se eu fosse
celebridade seria:

Angelina Iolie, Roubaria

o closet de: Sophie
Charlotte. Meu coração
bate mais orte u ndo:

estou com quem eu

amo. E t ma m:

fazer amigos. u sou pé
ita ped

um bom vinho. JO 50

i '1 • cozinhar..
uma boa companhia e

me divirto.·

reais e me divirto muitoooo!
.

.

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

Pergunta quem quer:
(Respostas para:
universotpm@ocorreiodopovo.com.br)
Tenho pouco cabelo e eles sãofinos e caem

muito. Tenho cortado e cuidado dele com

frequência no salão. Já gastei uma grana
com produtos que prometem e

não cumprem. Alguma dica? (Aline)

O documentário "Lixo Extraordinário", de Vik Muniz. Sei que
não é novo, mas revi na televisão nesse fim de semana e, mais

uma vez, conseguiu mexer comigo. O filme mostra o cotidiano

dos catadores de lixo do Jardim Gramaxo, no Rio de Janeiro, o

maior lixão da América Latina. Indicado ao Oscar de melhor

documentário em 2011, vale a pena ver como Vik mudou a vida

daquelas pessoas. Super flash!

.Coisas da net (via muJher30.com.br)

o VESTIDO PERFEITO·

COMO HOJE TE HO UM
ENCONTRO, vou LEVAR

OWSTlDO!

QUE J'l;NA,
ACABEIOE

'lENDê-Lo•••

Ol, LEMBRA DE lWM?
ESTIVE AQUI ONTEM

PROVANOO UM VESTIDO
PRETO BEM OUSADO E

PERFEITO, QUE DEIXOU
.

MEU CORPO LINDO/!!

Responde quem sabe:
P: Eu gostaria de mais informações sobre o serviço
de Personal Diet, oferecido por algumas clínicas

que trabalham com nutrição. Como funciona?
(Kátia A. Ramalho)
P: O "Personal Diet" originou-se de "Personal

Trainner" (educador físico que orienta de forma

individualizada sobre atividade física). A ideia é

basicamente a mesma, proporcionar orientações
sobre alimentação e nutrição a uma pessoa ou

grupo de pessoas de forma individualizada. É esse

profissional que orienta sobre mudança de hábitos

alimentares, perda ou ganho de peso, nutrição do

bebê, crianças, adolescentes, gestantes, nutrição
na TPM, climatério, menopausa, na terceira

idade, controle e tratamento de hipertensão,
hipercolesterolemia, diabetes e cardiopatias;
dentre outros serviços. (Via Personalcare)

"""

Epreciso
admitiros erros.

!
, .
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3370-3242

Diferença
"C}stava lendo o que nos lu

ngares muito desenvolvidos
(nós ainda não chegamos lá),

, médicos já começam a prever o

aparecimento de uma doença
qualquer, examinando crian

ças. Ou seja, já podem dizer se
.

'X" ou "Y" no futuro terão ou

não uma determinada patolo
gia e antecipar o tratamento.

Por aqui, por enquanto, ainda
morremos de doenças como a

dengue, malária,febre amarela

"y otras cozitas más".

Assados E' Greihados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Show de bola
, No fim de semana fuj desfrutar
novamente das delícias do
Ribeirão Grande Eco Resort,
em Nereu Ramos. Um lugar
maravilhoso, rodeado pela
natureza, uma decoração
ímpar e com estrutura de

primeiro mundo. Cá para nós,
,

às vezes pegamos dois aviões e

viajamos milhares e milhares de

qúilômetros para curtir hotéis,
que sinceramente, na minha
mais pura opinião, não chegam
aos pés do Ribeirão Grande.

Por mais longa que seja
uma viagem, sempre

começa ,com
um único passo.

Lao Tsé

41 2107--3000

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

DUPLA João, da London Pub, e Thiago Mattos, da Fuel

Living. Dupla que movimenta a noite jaraguaense

Niver do

'Ramiro
Por favor, não ousem

esquecê-lo: RamiroSchmitz
é o grande aniversariante de

hoje na cidade, e vai adorar
saber que foi lembrado.
A data será celebrada
intensamente junto com os

amigos, sábado, no Hotel
Vale das Pedras. Parabéns!
O meu desejo é que você
e sua linda família sejam
plenamente felizes..

JHONNY NEVES

Caraguá Auto Eli e

A escolho perfeito

Nas rodas
• Em breve, teremos novo

fotógrafo na praça: o

boa gente Luiz Henrique
Bortolini está se dedicando
intensamente à fotografia.

• A estilista e colunista
de moda AnaVieira está
sumida dos encontros

,

sociais. A empolgação pelo
trabalho está fazendo com

que ela fique em tempo
integral no seu ateliê.

• Melissa Gasparetto, a
.

Mel, é a mais festejada
aniversariante de hoje.
Tim tim para você.

Na-área
A bela morena Aline
Vasconcelos está passando
alguns dias aqui na urbe. Ao
lado da mãe Sueli Vasconcelos
e do irmão, Saulo, violeiro nota

lO, ela ameniza as saudades de
sua terra. Aline mora há mais
de 10 anos em Campinas e

continua lindona.

Onde comer bem
em Jaraguá

'No Restaurante Arweg.
Todo dia uma novidade.

NOSSA
A sempre bonita

Samira Leutprecht
será destaque na

Revista Nossa,
edição de mafo

______--'"1 I 1111 1I11111llh
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NÍVER Ramiro Schmitz é o aniversariante de hoje

Fofocódromo
Após três meses de
namoro com o empresário
joinvillense Dudu Passos, a

bela Patricia Farias circula
livre pela city. Como não é
de perder tempo, a serelepe,
juntamente com os primos
Marcia Barbi e o estudante
de direito Paulo Schmitt,
foi bater pernas pelo frio do
Chile. Tá certa" amiga!

Humor!
Dois portugueses que
estavam na Itália, roubaram
uma moto e decidiramvoltar
ao seu país.
Eles seguiam viagem para
Portugal, até que o garupa
falou:
- Manoel para aí que eu

preciso fazer xixi.
E o outro responde:
- Máriuu! Tú achas que s� eu

soubesse parar essa desgraça
eu estaria todo borrado!
Óra iéssa...

Noite dos
Pastéis
No sábado, na Comunidade

Evangélica Luterana, na

Ilha da Figueira, acontece
a tradicional Noite dos
Pastéis. O valor é apenas
R$ 2. Vai perder?

Dia das Mães
o clima é de muito otimismo
no comércio jaraguaense. O
Dia das Mães, comemorado
no segundo domingo de
maio, pode alavancar as

vendas em 2012. Pelo menos

é o que todo mundo espera.

Leitor fiél'
o leitor fiél de hoje é o

amigo Leo Fiamoncini,
daPamplona
Empreendimentos. Ele
é outro camarada que
acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

Tim tim
E hoje é o aniversário do

parceiro, de todas as horas,
o Luis Carlos Gieseler,
o grande Zuza, que vai
comemorar a data com

estilo e cercado de amigos,
na próxima sexta-feira.
Parabéns, 'e que Deus

abençoe você!
• \t

BALADA Eliane Milnitz nos corredores da Tlte Way

JONATHAN BORGES

• Dizem que na

rfqn:náci61iBão Luiz,
no Bairro São '

Luiz, os preços dos
medicamentos estão
abaixo dopreço. Bem

,
demais!

•No sábado, na

Recreativa Breithaupt,
rola a 5a Stammtiscn
Esportiva do CPL. O

ingresso é um quilo d?
alimento não perecível.

BELA
Ana

Tomazoni
curtindo

as baladas
da moda

• O meu, abraço de
hoje; cheio de energias.

" .' .,'1/1 ,," • iL i

i

positiuas, vai para a

galera bacana do
Centro de Beleza

�halotl. Aquele abraço.

• Não dê esmola.
,

Dê oportunidades.

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Elyandria Silva,
escritora

Era cedo, pouco mais das 8h da manhã

de um sábado. Ainda estava dentro de

um meio sonho que, para quem não sabe, é

quando você participa do sonho e se perde
em confusões, mas já sente o mundo real

e fica na cama lidando com o terrível fato

de que vai ter de abandonar o aconchego
em breve para enfrentar o dia. Para minha

alegria era sábado! Acontece que o telefone

não parava de tocar, ficava longe de onde

eu estava. Em virtude da insistência tive

medo que fosse algo sério e levantei-me

para atender. A voz feminina e tensa do

outro lado perguntou por mim, sonolenta e

sem conseguir pensar direito respondi que
eu tinha ido viajar, a voz queria detalhes,
quanto tempo iria ficar, quando poderia falar

comigo, já acordada e preocupada falei que
estava longe a trabalho e voltaria dali uns 15

dias. A voz perguntou o que eu era de mim

mesma e tranquilamente respondi que era

minha irmã. Para finalizar indaguei sobre o

que se tratava. uÉ da Oi". Depois de constatar

que nada devia e que eles só poderiam estar

querendo me vender algo voltei, aliviada,

Crônica

As vozes e a paixão
por telefones

para a cama. Nos próximos dias outras vozes

ligavam do mesmo lugar, do mundo Oi,
perguntando as mesmas coisas e comecei

a ficar com medo. Concluí que as vozes não

tinham comunicação entre si porque eu

repetia a mesma história e tudo bem. Até

que 11m dia a empregada atendeu, veio me

chamar dizendo uÉ urgente, é da Oi". Com

firmeza, a mandei dizer que estava, fazendo

intercâmbio de seis meses fora do país.
Sei que algumas vozes sabem das minhas

Cinema
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

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Miriam tenta se explioar para Fernando. Melissa comemora o mal-súbito de

Rodrigo e torce para que Valéria perca o filho que está esperando. Tobias e Jacira

lamentam o sofrimento de Josué. Fernando termina seu noivado com Miriam. Gilda

discute com Mauro por causa de Marlene. Julinho combina de se encontrar com

Laís. Clara pede para ver Rodrigo e lhe dar o recado de Verbena. Priscila aconselha

Miriam a pensar melhor em seus sentimentos por Rodrigo. Gabriel impede que Ro

drigo saia do hospital antes de ter o resultado dos exames.

CREIAS DE CIIIIRME • GLOBO - 19R

Cida apresenta Isadora para Conrado. O homem a quem Sandro deve di

nheiro propõe que ele lhe dê a camisa autografada pelo ídolo do futebol Cocada,
em troca do perdão de sua dívida. Chayene resolve levar Rosário na turnê de seu

show com Fabian. Humberto contrata um detetive para seguir Penha. Inácio não

se conforma que Rosário viaje com Fabian. Brunessa chantageia Cida. Rosário vai

com Sidney visitar as crianças do orfanato onde viveu e desabafa com o pai. Elano

legaliza o imóvel da irmã e Penha aluga o cômodo para Ivone. Sarmento conta

para lsadora que a família de Conrado é milionária e desperta o interesse da filha.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21R

Carminha discute com Max. Nina leva o dinheiro do resgate para Lucinda.

Max se desentende com Ivana. Max bate com o carro e Nina o ajuda. Iran dá uma

carona para Olenka. Suelen afirma que só ficará com Leandro se ele assinar con

trato com um time grande. Nina conta para todos na mansão que Max sofreu um

acidente. Monalisa se entende com Silas. Iran passa a noite fora de casa e acorda

na praia. Leandro vai mal no treino e decepciona Suelen. Iran falta ao treino e dis

cute com Monalisa. Jorginho dá um ultimato a Nina e exige que ela peça demissão.

Lucinda esconde a mochila com o dinheiro que Nina lhe deu.

�CARAS-RECORD-22R
Otávio diz a Décio que desembarcará em Búzios com Martim. Décio acon

selha Otávio a parar de beber. Décio conta para Otávio que pedirão uma ambu

lância para levá-lo para uma clínica. Otávio nega ter ido à boate e conversado

com Caio. Martim fala para Manuela que não desembarcará sem ela. Caio diz a

Manuela que Otávio lhe contou que ela e Martim se reconciliaram. Caio confes

sa a Manuela que está noivo de Eneida. Todos festejam o futuro casamento de

Mirella e Régis no navio. Marco Antonio não gosta de ver Mirella beijando Régis.

CORAÇÕES FERIDOS - SBT - 20R30

Em prantos, Camila pede ajuda a policial. Aline e Flávio pegam Flávio em

heliponto em São Paulo. Os dois levam Flávio para uma clínica clandestina para

tratar o ferimento. Flávio continua afirmando a Aline que conseguiu fazer o serviço
que ela mandou. O médico diz a Amanda e Eduardo que o hospital não dlspõe do

sangue que Heloisa precisa. Amanda se propõe a doar, mas não pode por conta da

gravidez. Camila chega em casa e conta a Cinira o que aconteceu.

• o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.

jovens que leem isso agora, eu sei. Não, não

sou velha! É que os tempos mudam muito

rápido mesmo!) e coloquei o aparelho do

lado da minha cama, um toque estridente e

gostoso. Estava tão encantadapela invenção
de Alexander Graham Bell que mal saía do

quarto para ficar horas pendurada no tal

aparelho falando com as amigas. Hoje, o

que me atrai não são os novos modelos de

celular ou o último iPhone. Estranhamente,
o que desperta minha atenção são aqueles
modelos de telefones antigos, pretos ou

vermelhos, de parede. Sonho com um

desses na minha casa e quase surtei numa

feira de antiguidades em São Paulo com

todos aqueles modelos antigos enquanto
meu acompanhante tinha uma crise de

renite atrás de mim. Tudo o que queria
era comprar o objeto de cerca de R$ 3 mil

e trazê-lo no avião com um sorriso de

conquista no rosto. Bom, é possível que as

vozes achassem tudo isso patético, o fato

é que elas continuarão me procurando
em vão para vender planos que não são

cumpridos. E que ninguém me entregue!

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

Clique animal

Tulipa é mansa
(

epodeser !,

uma excelente

companhia. Ela

foi recolhida das

ruas de Jaraguá
do Sul pelo setor

de Zoonoses

ejá recebeu

tratamento

veterinário

completo: banho,
castração,
vacinação

antirrábica e

chip�mpara
identificação.

Os interessados

em adotá-Ia

devem entrar em

contato eom a

Clínica Schweitzer

pelo telefone

3275-3288.

Aniversariantes

2/5
Alexandre da S. Correa
Amanda D. Oliveira
André J. Terme
Arlete Anacleto
Eduardo Gabrielli Flor da Silva

Elmar Rueckert
Evanir Hoffmann Heinert

Felipe barba klussoski

Guilherme Muller
Gustavo Hensechel

Idílio dos Santos

Idílio dos Santos

Irene Leandro Wilke
Isabela P. Bening
Jackson Luis Kopsch
Jair Rogério Steinmacher

Jaqueline Schimanski

Jaqueline Schimanski
Jeferson L. dos Santos
Jonathan Ricardo Georg
Julia Koehler Laurinda
Juliano Jolras Leitempergher
Larissa Gabriele Konell

Luiz Carlos Giesler
Maiara Lennert

Maria Cristina Franzoi

Nelson Kreutzfeld
Odacir Walter Berthi
Roberto Kniess

Rodrigo Wopsch
Rudiberto Muller

Salete Moretti
Sandro Luis Francesci

Suellen Lais Georg
Tisiane dos Santos Horstmann

Valdecir Goldacker

Vanessa Dalcanalli

Volney Júnior Zimmermann

www.ocorreiodopovo.com.br
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Horóscopo
CVl ÁRIES

-

j
-

Trabalhos de retomo rápido são os

mais favorecidos neste dia. Demon

stre qualidade em tudo o que faz.
Entre amigos, tenha cuidado com

o que fala ou poderá alimentar um

clima de competição. No amor, não

se deixe influenciar por bobagens.
Cor: brnnco.

muRO
Se pretende aumentar seus ganhos,
é Pl!lCiso se dedicar mais às suas

atividades. Ao desenvolver seu trab

alho, não se prenda aos detalhes ou

poderá não concluir o que precisa.
No amor, excesso de cuidados pode
sufocar sua cara-metade. Cor: tons

claros.

II GÊMEOS
Nas tarefas do seu emprego, procure
manter o foco ou poderá se disper
sar facilmente. Busque a perfeição,
mesmo que seja cansativo. No

romance, amplie a comunicação
para solucionar problemas. Se
estiver só, sinal de paquera instável.

Cor: amarelo."É urgente, é da Oi". Com

firmeza, a mandei dizer que

estava fazendo intercâmbio

de seis meses fora do país.

mentiras, o que eles nunca saberão é que

adquiri certo trauma quando o assunto é

companhias de telefone, mas, por outro lado,
eu amo telefones.

Comprei minha primeira linha telefônica

há muitos anos (algo estranho para os

§
cANCER
Aproveite o astral para se dedicar

a atividad!*> em grupo. Bom dia

para resolver questões familiares,
prinCipalmente se elas envolverem

decisões sobre bens. Na intimidade,
poderá ter uma conversa escla
recedora com a pessoa amada Cor.

vennelho.

LEAo
Concentre suas energias no

trabalho e prefira atividades que
possa desenvolver com autonomia

Cuidado com pessoas oportunistas
e falsos amigos: selecione melhor

suas amizades. Na área sentimental,
resolva pequenos mal-entendidos.

Cor: branco.

VIRGEM
Você tem o dom de gerar pros
peridade por meio do seu trabalho.

Aproveite para diwlgar suas realiza

ções: não tenha receio de se expor.
Procure desfazer mal-entendidos a

dois. Cor: azul-escuro.

.n UBRA
Você estará em busca de vantagens
profissionais. l.tJte por seus obje
tivos! Apenas tenha cuidado para
não se colocar em uma situação
difícil. No campo afetivo, há sinais de

tensão. Cor. verde-escuro.

ESCORPIÃO
Aproveite sua autonomia para
colocar as tarefas coniqueiras em

dia Nas finanças, cuidado com

promessas milagrosas. Na área .

sentimental, o clima de dedicação e

envolvimento aumenta a intensidade

dos sentimentos. Cor: rosa.

SAGITÁRIO
Hoje, mantenha o foco em suas

atividades e sua produtividade vai

aumentar a olhos vistos. No campo

afetivo, cumpra as promessas fei1as

ao par. Cor: vermelho.

V\ _

CAPRiCÓRNIO

"P Poderá conseguir favores e vanta

gens dos seus superiores. Busque
o reconhecimento profissional que
merece pelo seu empenho. Tudo
azul no romance. Cor: verde-claro.

� AQUÁRIO
Â"\o"\ Hoje é um dia para manter o

pensamento positivo naquilo que

deseja realizar. Comprometa-se com

os seus objetivos e cuidado para não

se distrair. Demonstre seu amor ao

par. Cor: pink.

PEIXES
Aceite a ajuda dos colegas para
obter bons resul1ados. O diálogo
será a melhor fonna de manter a

família unida No contato com quem

ama, é um dia para resolver mal

entendidos. Cor: marrom.
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Angry
Simpsons

o Angry Birds Space recebeu uma atualização nesta semana. E ela trouxe

um teaser que deixou muita gente curiosa. Estranhamente, aquele donut
de cobertura rosa bem característico dos Simpsons apareceu em uma

imagem do jogo, fazendo com que alguns usuários considerassem a

possiblidade de uma expansão envolvendo a série no futuro. A plaquinha
de "Comíng Soon" logo acima da imagem também não ajudou muito.

Só não vale bancar o Homer e instalar o jogo no PC da firma.

Preju
A Nintendo está contando com o lançamento do Wii U (previsto
para o final deste ano) para se recuperar. Com o fechamento do
ano fiscal- 31 de março para empresas que seguem o calendário

internacional-, a empresa anunciou que pela primeira vez em sua

história teve prejuízo. E foi considerável: 530 milhões de dólares. As
vendas caíram 36% e por consequência o faturamento teve queda
de quase 8 bilhões de Obamas. Mas a Big N está confiante de que
conseguirá se recuperar e disse que na verdade previa um prejuízo
maior do que o que tiveram. Vamos cruzar os dedos.

,
.

Sabe o Mario?
Caro nintendista portador de um 3DS:
vem um novo título do bigodudo por aí.
A Nihtendo anunciou o "New Super Mario
Bros 2" para agosto. A primeira imagem
do jogo foi publicada no Facebook e no

Twitter da Nintendo. Além disso, a marca

também anunciou que vai comemorar o

vigésimo aniversário do Kirby com uma

"Anníversary Collection" para o WiL

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
se.
o maior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.

APOIO: o COIUIEIO DO POVO
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lã AULAS PRESENCIAIS

� 1 VEZ POR SEMANA
SUPORTE DE
PRÓFESSORES

MATERIAL DIDÁTICO
GRATUITO

Poio em Guartlmirim . se

MENSALIDADES A PARTIR DE

100
INSCRiÇÕES ABERTAS

8 64' 5000
WWWUNIASSEf.vtCOM,BA.

·FAMEG·
e-mail.e.ad@fameq edu bl

(4i) 3373-9800 ..

Rod. GIi 280. KfV160 - 15.885 - Bailio hl1lgrantes
89270-000 - Guaramirir,n - se
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ntem e Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO

EDUARDO MONTECINO
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As imagens acima mostraDl a rua Lourenço Kanzler,
na década de 1980. Hoje, a via é Pavimentada e conta

com a escola mW1icipal Albano Kanzler.

GUMZ
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRCISC, 005289/0
ProfissíOfl"liSl110

,Competência

Credibilidade

Oualidade
t.ol;tlér.c��

H�:�JJt:'ln,'1�;blhdr;du
.

ConHança
www.gumz.com.br gUf11z@guml.com.br

UMA PARef,.,,, QUE DÁ CEmO.{47}3:371-4141 Desde 1�78

1964

Delegacia Auxiliar de Polícia
Em maio de 1964, o Correio do Povo publicou matéria que dizia:

"Esta Delegacia Auxiliar de Polícia, devido ao crescente movimento de

veículos, vem por meio deste, pedir a cooperação dos senhores proprie
tários de veículos motorizados e motoristas, no sentido de não trafega
rem com velocidade excessiva, dirigindo com a máxima cautela, a fim
de se evitar o acidentes, obedecendo aos sinais de trânsito existentes,
nas ruas da cidade. Observa ainda esta Delegacia, que a velocidade má
xima permitida no perímetro urbano para veículos de passeio é de até
50 quilômetros por hora e para os veículos de transporte coletivo e de

carga, até 40 quilômetros horários, à exceção de passagem pelas esco
las e hospitais, cuja velocidade máxima é de 15 quilômetros. Outrossim,
esta repartição apela aos senhores e proprietários de veículos motoriza

dos, inclusive lambretas, a não entregarem a direção de veículos, a filhos

menores, vindo assim colaborarem com o serviço de trânsito, em bene
fício da coletividade, evitando desta forma, aborrecimentos recíprocos".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m '

Lunenâer ��2-
..

Lunetlt »\a�Ot·
Grupo Lunelli

Pelo Mundo

1519

Morre Leonardo da Vinci
Em 2 de maio de 1519, morreu o artista Leonardo di Ser Piero daVinci. Ele foi uma das figuras
mais importantes do Alto Renascimento. Se destacou como cientista, matemático,
engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É
ainda conhecido como o precursor da aviação e da balística. Foi enterrado na Capela de

Saint-Hubert, no Castelo de Amboise. No testamento deixado, Melzi foi o principal herdeiro
e inventariante. Ele recebeu, além de todo o dinheiro de Leonardo, todos os seus cadernos,
ferramentas, sua biblioteca e seus objetos pessoais. Leonardo também se lembrou de seu

antigo pupilo e companheiro, Salai, e de seu criado, Battista di Vilussis; cada um recebeu
uma metade das vinhas de Leonardo, sendo que de Salai tornaram-se posses as pinturas
que acompanhavam o mestre desde então. Seus irmãos também receberam terras, e sua

criada recebeu um manto negro de bom material, com as bordas de pele.

1886
.

,

E inaugurado o Passeio Púbüco em Curitiba
o Passeio Público é o parque mais antigo da cidade de Curitiba, no Paraná. Sua estrutura foi
uma iniciativa do presidente da província, Alfredo d'Escragnolle Taunay, para contornar um

sério problema da região, pois o local era apenas um banhado. Aobra inicial foi adiantada

para que a inauguração do parque ocorresse ainda no mandato de Taunay e, assim, em 2 de
maio de 1886, a população da capital ganhou o seu primeiro parque público. No dia seguinte
(3 de maio de 1886), o presidente Taunay entregou o cargo a seu sucessor, Joaquim Faria

Sobrinho; que arcou com as despesas para finalizar e corrigir os defeitos cometidos (defeitos
esses decorrentes da pressa para a inauguração) no projeto inicial, portanto (e talvez por
vaidade), Faria Sobrinho efetuou nova inauguração em 8 de agosto de 1886. O engenheiro
responsável pela obra foi João Lazzarini, que lealmente iniciou e finalizou o projeto.

Personagem histórico

O gaúcho João. Fabrion

Nasceu em Porto Alegre, no dia 4 de outubro. de 1898.

João Fahrion foi pintor, ilustrador, desenhista e profes
sor brasileiro. Levou uma vida discreta, inteiramente de
dicada à sua carreira, mas em certos períodos apreciou
a boemia. Passou muitos anos atribulado por crises pe-

, riódicas de depressão, que em seus anos finais o deixou

incapacitado. Nos anos 1930-1940 foi ilustrador da Revís
ta do Globo e de livros infantis publicados pela Editora

Globo, criando imagens alinhadas à estética modernista

que circularam por todo o Brasil. Deu aulas no Instituto
de BelasArtes de Porto Alegre de 1937 a 1966, sendo con

siderado um excelente, professor e formando gerações
de alunos. Na pintura, deixou obra extensa, centrada nos

retratos, nos auto-retratos e nas cenas de bastidores do
teatro e do circo. Hoje, seu nome parece definitivamente

consagrado no Rio Grande do Sul. Ele é considerado por
outros críticos brasileiros como um mestre, e é um con- ,

senso que sua obra precisa ser mais conhecida e divul- Faluion é considerado

gada, principalmente no restante do Brasil. Tem' obras mo mestre pelos críticos
em inúmeras coleçõesiprívadus e púlbli<::aJs.� � � � t . ti 1/, a 'r, J ,i I J i II j i fi �bnJSUeiros
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Ponto de Vista
Raphael Roeha Lopes,
advogado e professor

r

Notíciàs estapafúrdias
Se�pre houve e sempre have- papas; na década de 1990.

rá. Notícias estapafúrdias não Em primeiro .lugar, eu não

pela forma como foram retrata- sei o que tinha o cardeal res- ,

. das pelo jornalista ou pelo editor, ponsável na cabeça para per
mas pelo seu conteúdo mesmo. mitir algo desta natureza (e
Mais do que estranhas, notícias não consigo acreditar que um

que espantam, que assombram, Papa se dada a este desplante,
que nos fazem 'perguntar "corno por mais que não acredite em

isso é .possfvel?" ou exclamar "a Papas). Em segundo lugar, não
.

que ponto chegamos!!". sei o que pensavam o tal gangs-
Não falo aqui, repito; de ter ou seus herdeiros com uni

.manchetes bizarras como enterro ao lado de figuras ditas

"Nova terapia traz esperanças santas, Que a santidade fluiria

àqueles que morrem 'de câncer por osmose post mortem? Ou

a cada ano'! ou "A vítima foi.es- '

.que esse seria '0 verdadeiro es

trangulada a golpes de facão" pírito de se comprar um lugar
ou "Ela contraiu a doença na zinho no céu? Não sei.

'época que ainda _estava 'viva", - Outra notícia pecaminosa.
entre tantas outras'. .

"Santur dá R$ 800 mil para
Falo daquelas notícias que RBS para Participação no show

depois de um primeiro susto ou de Paul McCartney". Ai, ai. Oi
mesmo de um sinal de riso rios '" tocentos mil reais para um es

fazem ficár tristes. Daquelas que'
.-

tande (ou seria camarote? Não

nos fazem questionar se tudo o. s-ei, não estive Íá) no .show do

que fazemos ou acreditamos so- eterno Beatle. Nada mal. Isso

bre ocerto e o errado tem algum é o que eu chamode promo
valor, no final das contas. ·ver a cultura. Pela 'natureza do

Algumas que li recentemen- espetáculo, a lei permite essa

te nos sites ou blogs desse mar transferência de riquezas sem
.

quase ínfiníto que é a Internet: licitação. Não foi ilegal, pórtan-
"Vaticano teria, recebido to. Talvez imoral. Não sei se os

mais de R$ 1 milhão'para en-leitores concordam comigo.
terrar mafioso em basílica". Por-

.

Quantos shows locais, ar
questões políticas e econômi-

..
tistas barriga-verdes poderiam

cas, segundo a matéria, o Vati-. ser prestigiados com tal altís
cano teria se sujeitado a enter- sima verba pública (sim;' sua,

rar o mafioso Enrico De Pedis, minha, nossa)? Ou quanta ou-
.

. assassinado, ao lado de antigos tra forma de divulgação para o

nosso turismo poderia ser vei
culada vendendo nossa ima

gem, como um 'dos mais belos
Estados - se não o mais belo -

do país? .

A gente não quer só comida,
a gente quer comida, diversão e

arte, já dizia a música dos Titãs.
A gente não quer só bebida, a

gente quer sarda para qualquer
parte. Ou seja, precisamos de

diversão e arte, simlí Sem dú
vida. Mas precisamos de pro
fessores- bem

. remunerados,
estradas transitáveis, seguran
ça pública a contento e saúde

pública decente. Tudo junto, e·

com as devidas prioridades,
Só por curiosidade, não sei

.

quanto aos demais leitores,
mas eu gostaria de saber qual

.

a opinião pública dos nossos
dois representantes ·na. casa

legislativa estadual a respeito
. . .

deste "investimento" da Santur.
A bem da realidade, as notí

cias que eu realmente' gostaria
de ler estão um pouco além
da atual realídade- Algo como

"Magistério e polícia estão en

tre as profissões mais sonhadas

pelos jovens porque são reco

nhecidas, bem remuneradas e

.

bem'aparelhadas". Ou "Depu
tado- pego com a mão na botija
pratica o harakiri pela vergonha
em rede nacional",

.

Talvez um dia.
.

..... o·, .

SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO...; SAMAE
JARAGUÁ DO SUL'- se

. AVISO DE LICITAÇÃO'
'. .

o SAMAE de Jaraquá do $l,J1 comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 74/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODALIDADE: TOMApA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO VALETEIRO PARA CAMINHÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 2/5/2012, das 8h às t 1 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 22/5/2012 14h

.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul

-.SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

..

.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
•

J
'.

.

•

JARAGUÁ DO SUL":' SC '.

AVISO DE LICITAÇÃO'
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO'N°: 75/2012

.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. .'

.

.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO EM CARÁTER CONTINUAQO DÊ REPOSiÇÃO DE LA-

JOTAS, PAVER E PARALELEPlpEDOS
.

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 2/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 18/05/2012 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Meneqotti, nO 478 - Jaraguá do
Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidosatravés do telefone 047- 2106-9100

-

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente .

,
.
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-PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
VISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE

.

. ENGENHARIA N°. 09/2012 - PMS
I,

ROCESSO LlCITATORIO N°. 54/20t2�PMS • TI!,O: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETÓ: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão
de obra, materiais e equipamentos), de construção dapraça na Rua Guilherme Zastrow,
neste mtmicípio de SchroederlSC, compreendendo a área total de 3.650m2, de acordo com

·

o Convenio n° 4387/2012-7, com a Secretaria de Estado do-Desenvolvimento Regional de

Jaraguá do Sul - SDR, projetos, memorial descritivo,. planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 18 de maio de 2012 às 08h45min.
Abertura do Processo: 18 de maio de 2012·às 09h.

'-
---

Local; Setor de Licitações dá Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas 00 site da Prefeitura

Municipal (www.schroeder.sc.qov.br) ou junto ao setor de. licitações de segunda a sexta - fei
ra das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/tax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail:
licitacao@schroeder.sc.gov.br.

'Schroeder, 02 de maio de 2012 .

_. Felipe Voigt
Prefeito Municipal

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL

. PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 13/201�-FMS
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: Menor Preço. Por Item .
.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando

ao Registro de preços a aquisição de medicamentos para Farmácia Básica, Sate
e Processos Judiciais ao lonqo de 12(doze) meses, conforme especificações no

ANEXO I deste edital e Minuta da Ata de Registro de· Preços. REGIMENTO: Lei
Federal 1.0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e D

...
ecreto Municipal nO 6.737/2009

de 09 de julho de 2009. DATA, HO�A e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELO

.PES (Habllltação e Proposta): Até às 1 0:00 hs do dia 14 de maio oe 2012, no

· Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS ENVELOPES
01-PROPOSTA- às 10:15 hs do dia 14 de maio de 2012, na sala de reuniões da

Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise
das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica da Secretaria de
Saúde (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes).

· O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILI

TAÇÃO serão as 08:30 hs do dia 24 de maio de. 2012, na sala de reuniões- da
Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$

·1.405.907,69 (hum milhão quatrocentos e cinco mil novecentos e sete reais e ses

senta e nove centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gav.br. Jaraguá
· do Sul (SC), 20 de abril de 2012.

.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

FRANCISCO AIRTON GARCIA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

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 Guarall1irirn-SC,
serviço extrajudicial situado na Rua '28 de Agosto, oç 1.918, em Guaramirim-SC. FI\l.. SABER

que Osnlr de Souza (RG 1.587.112-6 e CPF 613.99�.339-87) casado com Nilsa Maria de

Souza (RG 1.985.063 e CPF 947.765.559-72), representados por seus procuradores Rodolfo

Hármel (RG 30�1.916-0 e CPF 1.81.820.899-72) e Veronica Stricker Flohr (RG 1&2.208-0 e CPF

.690.420.719·15); requereram a retificação da descrição tabular do imóvel de matricula n"

3.068. do livro (l" 2-Registro Geral, deste Reglst�o Imobiliário, de sua titularidade, localizadO; no

lado fmpar da Rua Marechal, Castelo Branco, esquina com a Rua 41-Joáo Reek, Bairro

Schroeder III, no Muolclpkl de Schroeder-SC, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da

lei dos RegIstros Públicos (Lei 0<>6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta é

no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante de matrlculs_:.nG 3.067 do livro nG 2�

Regístro Geral, deste Registro Imobiliário; fica o seu titular, Cristlane Nadla Dombusch,
NOTIFICADO' do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço
registrai,

.

podendo, nos- termos do §2° do artigo' 213, impugnar-fundamentadamente os

presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedida de retificação foi inStruído com os

documentos enumerados no artigo 213 de lei dos Registros Públicos, os quais se encontram
. disponíveis neste Serviço Registrallmobiliério para exame e' conhecimento do interessado Nos

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

presunção iegal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, a�
opções que a lei confere 80 NOT"IFICADO são: 1) impugna.r fundamentadamente; 2) anUIr

. expressamente: e 3) deixar transcorrer o prazo, acenando os trabalhos tacítamente. Esclarece·

se, finalmente. que eveníuais falhas que venham a ser provadas no futuro não ímpedemnovo
procédimento rétiflcatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos. estando

resguardados seus direitos reais nos termos da législação' civil, exceto nos casos de usucapião
. (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal se!1} impugnações. con�ado da primeira

pullJicação deste' edital que será pUblicado duas vezes, poderá ser defenda a retificação
pre�dida' S abaixo croqui .'

de localização. da área.
. " �u.

. \..�
_' André Luiz Gonça!ves, Oflctal Substituto, dIgitei e

Guaramlrlm, 2.6 de Abril de '2012.

.' '. �. /fJ:-�
Jorg susumu Seíno

fleial Titular

,

•

...

,
.
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Irregularidade agora
tem comprovação

Documentos atestam

alta para paciente sem

condições de trabalho,
e gerente do INSS deve

depor na Câmara

JÀRAGUÁ DO SUL.

Pedro Leal'

, 1\' polêmica das altas c2ncedidas .pelo
rlrNSS (Instituto Nacional de Segurida
de Social) denunciada por O Correio do
Povo desde março teve mais uma revela
ção nesta terça-feira. Segundo o assessor.

do vereadorIosé Osório de Avila (DEM),
Wilson Pinter, o órgão liberou para o tra

balho uma cozinheira. que foi considera
da sem condições de trabalho pelo médi -

,

co da empresa.
"0 -que queremos saber é qual o pa-

. drão que seguem para o diagnóstico, ig
norando a opinião do médico que a con -

,

siderou incapaz de retornar ao trabalho",
afirma. A paciente em questão, G: E A.,

'sofre de problemas de circulação que lhe
provocam grande dor para caminhar ou

ficar em pé, "Temos toda a documenta
ção, o laudo médico declarando ela: inca -

f'

paz. Até o patrão entrou 'em contato 'co
nosco para saber o que fazer", esclarece ..

De acordo co� Pinter, a gerente do
INSS já foi convidada para depor a res

peito das altas, mas não deu resposta.
Agora, com os laudos em mãos, deve ser

oficializado um pedido de informações
ao órgão. "Aí ela será obrigada a compa-

. recer na Câmara, para esclarecer estes

casos", informa.
'

Em março, o OCP deriunciou a alta .

'

, irregular da auxiliar de' produção Eliete

AparecidaPetri, de 35 anos. Em 2010,
Eliete foi afastada do trabalho devido a

uma depressão e lesão por esforço repe-
.

titivo (LER). Apesar de ter atestados que
comprovavam a' incapacidade dela de
retornar ao trabalho, o INSS .cortou os

benefícios em março deste ano - pouco
depois, Eliete cometeu suicídio.

.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PROBLEMA Wilson conflrmou o estado'.
-

de saúde da cozinheira, e fotos mostram,
manchas aparentes devido à má circulação

DOCUMENTIllJO Médico da empresa
atestou doença de G.FA, mas INSS

, cortou benefícios assUn mesmo

Câmeras de Vigilância
serão instaladas

Este mês, começa a funcío
nar no município de Guara
mirim o sistema de monitora
menta por imagem da Polícia
Militar.' Serão instaladas 10
câmeras distribuídas em pon
tos estratégicos da cidade,
escolhidos de acordo com o

número de ocorrências regis
tradas e pela movimentação
de pessoas. O sistema foi um

investimento de aproximada
mente 230 mil reais, dos quais
92 mil (40%) de contrapartida
da prefeitura. O sistema deve
estar completamente funcio-

,

nando no próximo mês.
De acordo com o coman

dante da 2a Companhia 140.
Batalhão da Polícia Militar,

, Iofréy Santos Silva, o -moni
toramento eletrônico é Um

grande aliado do trabalho
policial, uma' vez que possi-

, bilita que as guarnições não

fiquem restritas às rondas na

região central de Guarami -

,

rim: "Com as câmeras am

pliamos nossa possibilidade
de reação e, consequente
mente, nossa cidade fica
mais segura".

, ,

EDUARDO MONTECINO

�_"�,,,._;"',:"':=':'::'::"_':::::� '_'--:--'---':-------:-- ri" ,

.__

. --;�_.

DISTRIBmçÁo Dez câmeras serão instaladas em

pontos ondé há maior número de ocorrências
•

Confira os pontos que
receberão monitoramento:

'

• Esquina das ruas Henrique Fríedmann e 28 de Agosto.
• Esqu,ina das Tuas 28 de Agosto e João Butschardt
• Rua 28 de Agosto (próximo à Lotérica)
• Rua 28 de Agosto (em frente ao mercado Breithaupt)

. -Rua 28 de Agosto (Praça Cantalício Érico Flores)
• Rua 28 de Agosto (prefeitura)
'. Esquina das ruas Gerônimo Corrêa 'e lrineu Vilela Veiga
• Rua 28 de Agosto (em frente ao Mercado Martini)

"

• Esquina das ruas 28 de .Agosto e João Ossowski
"

• Esquina das ruas Antonio Zímmermann com Atanásio Rosa, .

,
'
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A Audi confirmou que será

lançado no Brasil o modelo

top de linha A1 quattro,
que passou por diversas

modificações para aliar
desempenho esportivo a baixo

consumo de combustível.
.

Apenas duas das 333

unidades produzidas devem

vir ao país, mas a divisão

brasileira da montadora

garante que esse número

pode aumentar. A previsão é

de que os carros chegern por

aqui no começo do segundo
semestre desse ano por
cerca de R$ 165.000. Com

a chegada desse modelo, a

Audi passa a oferecer a versão

quattro em todos os modelos

de sua linha.

A versão esportiva do compacto
premium A1 será equipada com

motor 2.0 TFSI turbo de quatro
cilindros e injeção direta de

gasolina. O bloco é acoplado a

uma transmissão manual de

v

Todo esperavam que o novo

Ford Shelby GT 500, que terá
o motor V8 mais potente já
produzido, seria o mais forte

da história. Agora a marca

divulgou os dados oficiais

do modelo, medidos em

dinamômetro, e é oficial: as

expectativas foram superadas.

O muscle car será equipado
com motor 5.8 L V8 de

impressionantes 671 cv de

potência e torque de 87,2
kgfm. Em comparação a seu

antecessor, o Shelby ganhou
112 cv de potência. O chassi

passou por mudanças para

garantir que as impe'rfeições
do asfalto .não gerem
instabilidade para o motorista ..

Outras diferenças desse

modelo são a grade frontal e o

splitter que garantem melhor
aerodinâmica em velocidades

até 257 km/h.

Segundo a Ford, dentre todos

os veículos com mais de 557

cv de potência, o novo Shelby
GT500 é o menos poluente.

r

IL
seis velocidades e gera 256
cv de potência e torque de

35,6 kgfrn, suficientes para
levar o modelo a 100 km/h
em 5,7 segundos e atingir ,

velocidade máxima de 245

km/h. A montadora garante que
o modelo, de tração integral
permanente, registrou um

consumo de 11,75 km/I nos

testes realizados.

Modelo será oferecido

exclusivamente na cor branca
com teto preto e rodas

de liga-leve brancasCerca

de 600 componentes
da versão básica do A1

foram modificados, como a

suspensão e o desenho da

traseira. O compacto ainda

conta com rodas de liga- '

leve aro 18" na cor branca,
sistema eletrônico de controle

de estabilidade (ESP), para

choque esportivo e janelas
com vidros escuros na

traseira. O modelo ficou um

E

I
pouco mais longo do que o

original e recebeu aerofólio,
lanternas em Lt:D e saídas

duplas do escapamento.

Interior é predominantemente
preto O interior é

predominantemente preto,
sendo que os assentos são

revestidos em couro com

costuras vermelhas. Há
ainda detalhes em alumínio,
como o câmbio, e o logo da

edição quattro foi estampado
em diversas partes, como

as soleiras das portas e os

bancos esportivos.

Os passageiros ainda

contam com faróis de

xenon, sensor de chuva

e de estacionamento, ar

condicionado automático
e alarme. O sistema de

som tem 14 alto falantes

e os passageiros podem
se conectar aos sistemas

Bluetooth e de internet com

seus dispositivos móveis.

,

BY GT 500. TERA V8
�DE 671 CAVALOS

I

MODIFICAÇÕES NA GRADE FRONTAL E NOVO SPLlTTER APERFEiÇOARAM A AERODINÂMI. _

CA DO V8 MAIS POTENTE

,1,1,

APESAR DE TER AUMENTADO
o DEseMPENHO, 'MOi"fTADORA
GARANTE QUE CONSUMO DE

COMBUSTíVEL DIMINUIU

'li DETALHE DO INTERIOR DO
II MUSCLE CAR
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Na teoria,
"'11.

�.C!'!1 n,;cimento leva longe.
Na �tática, a Pós ...GraduacãoJf #

Senac te leva além"
, I

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012
"

"Gerenciamento de Projetos
Segurança da Infonnação
Controladoria e Gestão Tributária

. Governanca de Tecneloqta da Informacão. �

Para mais informacões acesse www.sc.senac.br. '. ,

-- .

LOCAÇAODE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

i30 Auto 2.0

53.500,00
Grand Vitara 2.0

4x4 MTSX4 2.0 MT
. Venha conferir!

2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de liga-leve, Freios ABS, Air Bag Duplo, Cd Player, Câmbio Automático.

2008 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios
Abs, Air Bag Duplo, Cd Player, Câmbio Automátíco, Bancos em Couro.

o KM - Branco - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.

-

80ra Mi 2.0 TiptroniC

39.800,00
2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Freios Abs,
Air bag Duplo, Cambio Triptronlc_

Venha conferir!
New Civic Lxs 1.8 AT o KM - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, CD Player, Freios ABS, Air Bag
Duplo, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada.46.800,00

Fiesta Hatch 1.0

48.000,00
Zafira Elite 2.0 Aut

23.000,00 2008 - Prata - Ftex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag

,

s.

2009 - Preto - Flex - Aquecimento, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

Carros Nacionais e Importados Novos e Semi-novos Revisados Mau irO I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centro

: I I 473275.1132 Fax: 47 3275.1132Visite nosso síte: www.maurovelculos.com.br ........, Jaraguá do Sul se,

c

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rua Walter Marquardt,

� 1850 Bairro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Slil · se

4 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA,2 DE MAIO DE 2012

KA 2001 ROCAM
.

COMOPCS
MEGANE 1.62007

.

COMPLETO
MONTANA 2004

COM AR

SANTANA 2003 4P
COMPLETO + RODAS 17

Contatos: 3372·1070 • 3370�4714 • 9125-2008

207 PASSION 2009 ALARME
AC AQ OH CD PLAYER " '

CERATO 1.6 16V MEC. 2011
R$ 52.900,00 A VISTA

HONOA CIVIC 2009
COMPLETO AIR BAG E AR

DIGITAL

FaX 2010 ALARME·
DT OH LT TE

LOGAN AUTHENTIQUE HI

FLEX 1.0 16V 4P 201à

XSARA PICASSO 2003 PRATA
COMPLETO + AIR BAG, ALARME

E CD PLAYER

SPACE FOX 2007
COMPLETA LIGA LEVE

MEGANE GRANO TOUR 2008
. COMPLETO AIR BAG

AUTOMATICO
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• Doa se um Cocker fêmea, com • Trabalho de pintor na • Vende-se filhote de York Shire • Vende - se prédio no Estrada • VENDE-SE UMA CASA em
1 ano de idade, na cor branca. parte da manha, falar com macho, R$350,00 contato Nová com 3 apartamentos, e Tubarão, com 3 dormitórios,
Tr: 8886-3266 com Maicon Jeanderson no.(47) 8435- 3370-2715 - cl Dorli uma Kitinete. R$ 390.000,00. garagem para 4 carros e

5203 na parte da manha.
• Vendo filhotes lasa Apso com

Tr: 9987-3576. 2 suítes, no valor de R$
• Atelier de costura Marlene, 5 meses. R$ 450,00. Tr: • Alugo Apto, com 1 quarto, 500.000,00 trata fone (48)

3052-9096 Alex.
• Trabalho com serviços de corte faço reformas de roupas. 9231-1166 I 8404-2883. cozinha e BWC. Rua: Max

e poda de arvores. Tr: 9158- Contato: 3275-4315 OU·
• vende » se 1 caixa selada Wilhelm, 837 prédio azul. • Vendê - se casa em Schroeder.

0019 9194-2435 (MARLENE)
com 2 sub bravox uxp, 4

Bairro: Baependi. Tr:3371- R$ 130.000,00 , imóvel aceita

cornetas selenium d 250 x,
6021 financiamento. Tr: 9977-9550 I• Trabalho como diarista na Vila

9989-6049
Lenzi e região. Tr: 9178-1437 4 meia nove pionner 850

.

• Apto no Rau, 67 mt? área

com Lucia.
• Vende-se maquina nova de rms, 1 modulo digital 1200 útil - 2 quartos, sala cozinha,

corte de aço a plasma-oxipira. roadstar, 1 modulo corzus xr BWC, área de serviço, vaga de
Tr� 9653-0717 2100 watts pra voz mas toda garagem. Pode usar o FGTS. • Sítio Rancho Bom Schroeder,

• Gravador dvd externo da
a fiação cabo 25 mm todos R$ 120.000,00 Tr: 9159- casa alvenaria 170 m2, lagoas,• Precisa - se de casa p�a cabos rca mas tampão pras 9733 creci 14482 ranchos plano 8 mil m2 totalSamsung para note ou pc usaalugar que tenha habit-se. Tr:
cornetas. Tr: 3376-4050 35 mil m-, R$310 mil aceita8833-4787 ou 3372-1205 02 portas usb semi novo R$ • Vende - se aptos no Rau,

após as 18:00. 100,00. Tratar 9917 -3771 • Vende - se Jogo de molas prox. ao posto cidade. R$ casa ou terreno até R$150 mil.

cortadas para Gol G1, G2, 100.000,00 a 110.000,00. Tr: 3054-1696 Ivan
• Moça para dividir aluguel, boa

• Vende-se Torno e Guilhotina,
G3 ou G4 Fica na altura de 2 3273-5233. • Chácara 2500.00 m2 todalocalização, apartamento em interessados falar com
dedos do pára-lama. Valor: R$

• Vendo Apartamento suíte plana com pastagem no Rioótimo estado, todo mobiliado Cristiano 9918-6757
- 80,00. Tr: 9943-4172

mais 1 quarto, próximo do Cerro II. R$ 200.000,00. Tr:Local: Condomínio Bartel- • Vendo estrutura de ferro
• Vende - se ar condicionado, mar, aceita carro como parte 3376-0726.

Baependi, Valor do aluguel: 12x25 com colunas de 6
350,00. Telefone para m, interessados falar com

cônsul 7500 btus, semi novo, do pago Fone 8448-8644 • Vende - se chácara 25 mil
contato: 47-9912-4067 Cristiano 9918-6757

R$ 390,00. Tr: 3370-0983. rnt- si casa em Guaramirim,
• PRECISA-SE DE VENDEDORAS.

• Vende - se TV Philco 29 no Bairro Caixa da Agua,
• Vendo estoque de decoração

polegadas, R$ 380,00. Tr: Rua Guilherme Tomelin. R$Paga-se bem. Interessadas para festas infantis, tratar • VENDE-SE Casa Nova 100m2
3370-0983 150.000,00. Tr: 8422-1926.fazer contato pelos fones pelo fone: 88139131. no Firenze terreno 370m2

3372 - 0013 I 3273-5673 I
• Vende se uma diária no Hotel

• Vende - se portão garage murado R$135.000,00. Tel:
9662-6777 Portograflco, 3 por 3. R$ 9918-9996 ou 8443-3633

Ribeirão Grande, para o casal,
3370-0983 • Vende-se uma locadora com• procura moça para dividir apartamento Standard, com • CASA CONFORTÁVEL NO

Apartamento no centro 3 refeições(almoço, jantar e • Vendo estrutura de ferro, AMIZADE - Amplo quintal para
ótima clientela, ponto de

de Jaraguá do Sul, Apto café da manha + o acesso 15 por 8 com coluna de 5 aproveitar o lazer e ótimos funcionamento a 13 anos,

mobiliado e com internet. a toda estrutura de lazer metros. Tr: 9953-3878 I cômodos bem distribuídos. mais de 3000 OVOs entre

Interessadas ligar: 9648
f>

3370-0719 Suíte, 02 qtos. Terreno: 364 lançamentos e catálogos.com exceção aos esportes
5447 radicais). Tr: 3275-0944. m2. Casa: 125 m2• Financiável. Preço imperdível/aceito carro

(47) 3371-4008. CRECI15022 no negócio Tr: 9631-2588
• Trabalho como diarista e • Vendo lindos filhotes de

mensalista. Tr: 3273-0779. Yorkshire com apenas 30 • APARTAMENTO cl suíte • Casa Nova 135 m2 porcelanato,
• Aluga-se sala comercial no

dias, são puros e já com a +'1 quarto, sacada cl água quente, laje inclinada, centro de Corupá 120 mP
• Compra-se Motorhome

primeira vacina. R$ 800,00 a Churrasqueira, cozinha moderna próxima da Unerj/ cl estacionamento. Tratar
porte médio de 30,000,00 a

Fêmea e R$ 650,00 macho. mobiliada. R$ 149.000,00 Rau. R$275 mil. 9918-9996 no horário comercial. 3375-
50.000,00 mil reais Tr: 9905-

Fone 47 9182-2268 (liberado para financio E 1004
2064/Dalto • Casa Nova com 135 m2,

• Vende - se colchão de casal.
. FGTS). Tr: 9104-8600.Creci terreno 390 m2• Porcelanato,

• Vende - se loja de presentes,
• Buscamos empreendedores,

R$ 50,00. Tr: 3273-0779
14482.

água quente, laje inclinada, utilidades e acessórios
grande oportunidade de

• APARTAMENTOS cl 2 quartos moderna próx. Unerj/Rau, R$ femininos, Bairro Vila Lenzi.
negócios. Fone: 47 9992- • Vende - se comercio de

+sacada cl churrasqueira, 275 mil. 8443-3633 Tr: 9175-1200 ou 9663-
6045 ou WWW.hlom.netj pescados, atende mercado,

área de festa, áreas de 5682
venci lanchonetes e restaurantes. • Vende-se uma casa prox. a

Tr: 9988-6649. 53 á 65 m2• R$ entrada +
Weg I de alvenaria com 180

• Vendo agropecuária, pet
• Procuro empregada parcelamento + financ.Tr:

mP, 3 salas 1 escritório, 2 bwc, em Guaramirim. Bairro Aval.
domestica, casal necessita • Vende - se maquina overlok, 9159-9733. Creci 14482. área de serviço, churrasqueira; valor a combinar contato com
para São' Paulo para todos os reta eletrônica. R$ 2200,00

• Apt. 76m2 privativo na Vila 3 quartos e 2 vagas de Fabio ou Marley (47) 9244-
serviços e que saiba cozinhar. as duas 3376-6143 cl

Lenzi 3 quartos-mobiliado garagem, o terreno mede 13 6304
Tr: 3372-1490 com Darci Rosangela

R$145.000,00.Tel 9918- por 27.Tr: 3371-8082 19905- • Aluga se sala comercial em
• Aceito doação de beliche • Ps3 Slim 160 Gb Bluray e 9996 8443-3633 7365.(aceito apart. ate R$ Guaramirim com 18 mt-,

usado em bom estado. Tr: 3D modelo novo ORIGINAL 150,000,00.) Valor da casa R$ ótima localização. Tr: 3373-
9198-5568 SONY cl controle, jogos. R$

• Apartamento novo com 2
298.000,00. , 1900

, quartos, cozinha mobiliada,690,00. X-Box 360 Slim e
• Me ofereço para trabalhar vaga de garagem aceita • Vendo casa Nova na praia '. Aluga-se - Sala comercial3D modelo novo, controle,

como carpinteiro. Tenho financiamento e FGTS. R$ Barra Velha, Suíte mais 2 na Marechal Castelo Branco,jogos. R$ 590,00. Nintendo
experiência. 8435:.5023 I 120.000,00.Tr:9159-9733: quartos, e demais dependo 2128 - Centro - Scheroeder,3ds destravado cl jogos, bate
9248-3309 Diego Creci 14482. Fone 8448-8644 Tr.: 3374-1488fotos em 3D R$ 510,00. Tr:

• Procuro estagio na área de 9188-7769/9907-1512/8462- • Apartamento em construção, • Vende - se casa de alvenaria • Vende -se um petshop
pedagogia em escolas ou 8442/8840-4992, e-mailjmsn valor promocional para com 3 quartos, no Jgua completo, com consultório
empresas estou na 5 fase da giovannibnu.vendas@gmail. investidores, 2 quartos, R$ Esquerdo prox, ao estofados veterinário, banho/tosa e
faculdade. Tr: 8412-4928 até com Entregamos instalado e 80.000,00. Tr: 9159-9733. Jardim .R$ 175.000,00. Tr: venda de animais. Tr: 47
as 16:30. configurado / Creci 14482 8800-8800. 8492-7060
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• Aluga-se quitinetes no Centro, • Vendo 3 terrenos na praia • Fiesta 97, cor prata, duas • Vendo Renault Laguna • Kia Picanto EX 1.1 Aut.
Vila Lenzi e Vila Nova com 112, 3 de Itajuba, R$ 28.000,00 portas em ótimo estado, R$ 2000/2001 Completo. Valor R$

,

2006, Preto, Completo. RI!.

quartos e Casa na Vila nova. Tr: escriturados 300 m2 fone 7.000,00 aceito moto. Tr: 3276- 14.000,00 fone 47-9975-2864 Valor A Combinar. Tr: 8888-

3371-931,l/8809-8185(vivo) 8448-8644 0478 5583/8885-2085.
Com Evonete/Alberto,

• Vende - se área de • Vendo F 4000 ano 82,MWM. • Vende - se Fiorino 2006,
• Alugo quarto pensionista no reflorestamento de 12 anos, já

' R$ 25.000,00 ou troco por • Vende se Gol, ano g3, completo, GNV. R$ 9000,00 + 31 em R$
centro livre de água, luz e possui madeira quadrada, área carro de menor valor. Tr:3371- prata, ótimo estado de 533,00. Tr: 9988-664S

internet. Garagem disponível plana de 50.000 m12 próxima a 6968. conservação. R$ 16.500,00. Tr: • Vende - se Escort irnpecáve
após as 22:00. Tr: 8826-2565. Rio do Sul. R$ 3328-3516. • REPASSE Ford Fiesta 2006 3370-7994/9916-9619 ano 94. R$ 8000,00 Tr 337C

• Salas comerciais para aluguel 4 portas R$ 16.500,00 fino • Vende-se Fox 1.6 4P preto
7994/99169619

• Vende - se terreno no centro
na Rua José Picolli, bairro

de Schroeder com 400 mts,
100%. Tel: 3373-4131 completo, ano 2004/2005 os "Vendo Escapade 2008 1.6

estrada nova. (56 e 72 m-).
'prox. a prefeitura. Tr: 8800- • Eco Sport 2009, completa com itens são originais de fábrica. completa abaixo da F1PE.

Excelente localização. Salas Telefone de contato: � 992-40('0
8800 20 mil kl rodados. R$ 9121- Carro bem, conservado.

estarão prontas em +/- 20
8633 Valor: R$ 24.900., Fone: • Compro Carros e Motos

dias. Interessados entrar em • Vende - se terreno em 91725331/32761265 Thiago financiados ou de consorcio,
contato com Gileno no fone Guaramirim, bairro Beira Rio

mesmo com prestação• Vende -se Voyage 2010 completo.(47) 9172-9175 por R$ 75000,00. Prox ao
R$ 28.000,00. Tr: 3276-0850 atrasada, busca e apreensão.

centro. Tr: 9977-9550/ 9989-
• Peugeot 307 Feline 2.0 Aut.

• Alugo kitinete peça única, Ano: 2007 Preto Completo/
documentos em atraso. ou já

com 30 m na Rua: Ernesto 6049
Bancos em couro; Ar Digital;

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. apreendido. Tr: (47) 9696-3566.
R$ 10.800,00. Tr: 3275-0850Lessmann, 615. Vila lalau -

• Terreno - Bairro São Luiz - ABS; RII ; Valor R$ 31.000,00. • Vendo parati 1.8 ano 95, 3
Jgua do Sul. R$ 300,00 + água Jaragua do Sul com 60 rnts, R$ Tr: 8888-5583/8885-2085

• Vende - se G3 1.0 completo, com dono, muito bem conservada,
e luz. Tr: 9976-5630/3635- 80.000,00. Tr: 3273-2347 ou ar cond, direção e air bag duplo, gasolina, farol de milha, trava
4443.

8853-9716 com Jaime
• Vende -se Peugeot 206 1.0 4 portas, branco. R$ 9000,00 Multloch.R$ 11.850.00; Tr:

16 válvulas gasolina 2005 mais prestações, particular (não. 9151-2805.
• Terreno - Schroeder 900 mts. vermelho ar cond , vidro ele/ precisa transferir) Tr: 3273-7644/

trava manual insufilm, mp3,
• Vendo Corsa ret ano e

• TERRENO ALTO PADRÃO -

R$ 50.000,00. Tr: 3273-2347 88127170/7813-4785.
etc. R$ 15.500,00.3371-1634. modelo 98 4 portas cor verde

CONDOMíNIO FLAMBOYANT. ou 8853-9716 com Jaime
• Vende -se saveiro super surf perolizado, Ar condicronado,

600 m2, excelente vista. Aceita • Vende - se Peugeot 2006 1.6 2004/2004 G3 prata completa, travas elétricas, alarme, chave
apartamento de menor valor. flex,4 portas completo, com

em ótimo estado, 2 o dono, geral, cd com DVD totalmente
(47)3371-4008. CRECI 15022

• Vende - se Celta vermelho
couro e som, (particular) R$

, 24.500.00 Geferson 9104-0938 revisado. R$ 13.000,00
• Vendo terreno 7522 m12 Rio 2010 completo 4 portas. Tr:

5000,00 mais prestações. Não somente venda. Tr: 8313-6088,
precisa transferir. Tr: 7813�Cerro II, ótimo para construção 9962-3747 com José. • Sportage 2008, preta" interior
4785/ 3273-7644/ 8812-de galpão. Tr: 9654-2206 couro caramelo, único dono,

• Vende - se Corsa Classic 7170
• Caminhão GMC 710 gabine

.

Basculante, baú de alumínio, 7 impecável. R$ 44.900,00 .• Vende - se terreno em sedan, 2010 com 18000 km, Contato (47) 9973-8743Guaramirim com 835 m12 plano prata, R$ 10.000,00 mais
• Vende - se um Peugeot 206

pneus novos, motor de BMW,
pronto para construção, no prestações (particular, não

ano 2003 completo, 2 portas, baixa quilometragem, revisado. • Vendo 2 veículos uma moto

Bairro Guamiranga próximo ao precisa transferir) 3273-7644
manual, chave reserva, bem Aceito propostas, troco por Suzuki GSXR 1100 azul, IPVA

campo do Zipf.R$ 40,000.00. / 8812-7170/ 7813-4785.
conservado. R$ 16800,00. Tr:

menos valor ou maior valor. Tr: 2012, com motor aberto

Tr: 8436-4124/9950-5754 c/ 3275-3538/ 9931-9410. 3370-7994/ 9916-9619 poucos reparos, e um Logus 93

Tiago. vermelho, com motor novo. R$

OU:fROS 12.800,00. Tr: 47 8890-9854
• Vende - se terreno no Bairro ',tI·, .....

com Marcos.
João Pessoa com 7 mil mt2

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$ • Renault clio hatch authentique • Vendo Pólo Preto sedan 2007,
plano, próximo a escola 3000,00. Tr: 3276-9850. 20044 portas vermelho, completo, com rodas de liga leve.

• Scenic ano 99 verde, completo.
Machado de Assis +- 30 m12. Tr: • Fiat Strada 2007 fire flex alarme, trava, vidros elétricos, R$ 31.000,00. Tr 9159-9733 R$ 18000,00. Tr: 9973-5780

9160-5970 valor a combinar. R$21.200,00. Tel: 3373-4131 ar quente, des. traseiro.
• Vende - se Gol G1I12001/02

Entrada 6 mil+financiamento,
• Toyota Corolla XEll.8 AutAno: 2004,

motor 1.0 8 V Gasolina, modelo• Vende - se Terreno Rua: Hilário • Vendo sem troca Pálio 2006 aceita moto como entrada. Preto, Completo/ Bancos em couro;
básico, com som MP3, kit deFloriani, em frente ao Edifício flex 1.8 hlx, completo com 9132-7771 ABS; RLL Valor R$ 3�OOO,OO. Tr:
portas, protetor de cárter, corMoradas da Serra na João computador de bordo 4 p , 8888-5583/8885-2085
branco,2 portas. Valor R$Planincheck, no Nova Brasília. ' branco, por R$ 20.500,00

• Vende - se Scenic 2004 Prata
modelo Privilege completo

• GM Corsa Super 1.0 1998/ 5.000,00 de entrada à vista
450 m2 (15 x 30 mt) Contato (tabela FIPE R$ 23,500) Tr Cinza 2 portas, Limp. e Desemb. mais 30 parcelas de R$ 336,00.
pelo telefone 47 8818-3320 3371-1634. + couro, abs e air bago R$:

Traseiro, RLL Valor R$ 9.500,00. Tr: 3276-1109/9648-9399
• Terreno de 20 por 70 mts com

21.900,00. Tr: 9103-2020 Tr: 8888-5583/8885-2085.
• Vende - se uma Pick up ano

casa de 220 mts,sala e cozinha • Renault Scenic 1.6 Expression • Hyundai Tucson GLS Aut. 2008 98 completa. R$ 25.000,00. Tr:
dois banheiros 3 quartos e • Ford ka ano 2000 completo, Mec, 2004, Chumbo. Completo, / Prata Completo + Bancos em 9986-1575.
escritório, tudo murado com 2 dono. R$ valor a combinar. RII. R$ 22.000,00. Tr: 8888- couro; Ar Digital; Piloto Aut. ; Único
portão eletrônico, jardim, Tr:9168-7441. 5583/ 8885-2085 Dono. Valor R$ 43.000,00. 8888-

• Vende - se um Jipe ano 76.valor

garagem para 3 carros.Preço a
, 5583/8885-2085

a combinar. Tr: 3371-8437 com
• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, • Clio Sedan Privilege 1.0 16 v João.combinar. Tr: 9969-5540.

motor novo,IPVA pago. R$ ano 2004, cor prata, completo. • Ford Courier, CLX 1.4,1998 Azul,
-,

• Vendo barco de alumínio• Vende - se terreno 2500 m12 8500,00. Tr: 3370-6910/ Ar Condicionado, Air Bag RII, Protetor de Caçamba. R$
levefort 6 MT ano 1999, complaino no Rio Cerro II. Valor a 8816-4437. Duplo, Direção hidráulica, 10.500,00. Tr: 8888-5583/8885- radio VHF, sonda, bomba decombinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, Vidros elétricos, Volante com 2085.
porão, Cd, carreta rodoviária,

• Terreno na praia de Itajuba, flex 2009,com ar condicionado, regulagem de altura, Controle • VW Golf 2.0, 2000, Azul, motor evinrude 25 HP. Em
R$ 10.000,00 entrada e saldo totalmente revisado e som no volante" IPVA pago. Completo / Bancos em couro; perfeito estad? de conservação!
parco Direto C. propriet. Fone emplacado. R$ 21.000,00. Tr: Sem troca. R$ 16,000,00. Tr: RII 17 R$ 18.600,00. Tr: 8888- Tratar com Pedro, 3370-5243/
8448-8644, 99q6-0243. 8410-0000 Fabio. 5583/8885-2085. 9973-9472. ilha da figueira

, I
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Celta LS 2012
A partir de:

1

Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 �Classic LS 2012 �
A partir de: A partir de

R$R$

trio elétrico e Direção hidráulica

\

GMAC
.
CONTE COMIGO: � � .

PROCONVE

ml!�II(l�!t!1)
.

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS O'FERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 23.990,00. Classic LS 1.0, Flexpower, (config R6R), ano/modelo 2012/2012, com preço
promocional à vista a partir de R$ 25.990,00. Corsa Hatcb 1.4,4 portas, Econo.f1ex (config R7C), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.990,00. Ofertas válidas para o período
do dia 30 de abril de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da
fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022,

.
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Ribeirão Cavalo

Moradores pedem. creche e posto
Segundo pesquisa,
local possui mais de
120 crianças que não

têm onde estudar

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Uma das maiores preocu
pações dos moradores do

bairro Braço do Ribeiroão Ca
valo e Ribeirão Cavalo é a falta
de creche na região. A presiden
te da Associação de Moradores,
Marlene Machado, fez uma

pesquisa por conta própria, em

dezembro do ano passado, e

constatou que são mais de 120

crianças, até seis anos que não

têm onde estudar.
Marlene explica que a fal

ta de creche atrapalha os pais
que precisam deixar os filhos

em algum lugar para poder tra

balhar. Rafael Facco Buss pas
sa por esse problema todos os

dias. Ele explica que paga uma

babá para cuidar de sua filha
de um ano, enquanto ele e a es

posa estão no trabalho. Outro
caso é o da dona de casa Ivorie
te Martins, 40 anos. Ela é babá
de nove crianças, a mais nova'
tem 1 ano, e conta que na rua

em que mora deve ter cerca de
15 crianças nesta situação, pre
_cisando de lugar para ficar.

Segundo o Secretário da

Educação, Silvio Celeste, estão

previstas para a região a cons

trução de duas creches. Uma
delas terá sede a 700 metros

da Escola do Ribeirão Cavalo
e outra no antigo autódromo,
próximo ao condomínio Dante
MineI. Ele ainda ressalta que as

obras devem começar este ano e

terminar o mais rápido possível.

Posto de Saúde
. Outra reivindicação dos mo

radores é a instalação de um

posto de saúde no bairro. Para o

morador Ivo Bahr, 55 anos, falta
mais atenção na região do Ribei
rão Cavalo. Ele mora no local há
dez anos e conta que a solicita

ção do posto é antiga. Bahr res-

salta que o posto mais próximo
é o Padre Antônio Echelmeyer,
localizado na rua André Voltoli -

.

ni, no bairro Nereu Ramos, e tem

apenas um médico. atendendo.
"O único médico atende três

bairros, ele está sobrecarregado"
explica o morador.

MANUTENÇÃO Trecho da·via que cedeu

I devido às chuvas e ao peso dos caminhões

FOTOS EDUARDO MONTECINO

SOLUÇÃO Rafael Facco Buss paga uma babá para cuidar da rJ..lha Isabeãa

Obras no Esgoto'

População está impaciente com atraso
Há três meses, a empresa In

frasul Infraestrutura e Empreen
dimento, de Joinville, começou.

obras na rede de esgoto na rua

Francisco Grette, no bairro Bra

ço do Ribeirão Cavalo. Segundo
Marlene as obras estão atrasa

das, já que a previsão para tér
mino é junho e a empresa não

chegou na metade da manu

tenção. "As máquinas são tira
das daqui e levadas para outras

obras", afirma.

As máquinas são
tiradas daqui
e levadas para
outras obras ...

Ainda faltam
melhorias nas

bocas. de lobo,
mas o asfalto é

um- gTande ganho.

Marlene Machado,
presidente da

Associação do

Moradores

Ela ainda ressalta que essa

manutenção ficou parada du
rante alguns dias, devido a

falta de máquinas, e que só
voltaram a trabalhar depois da
chuva da última semana "Na
sexta eles arrumaram um tre

cho da via, na qual os tubos ce

deram devido à chuva e o peso
dos caminhões" explica.

Para a' moradora Sebastiana
.da Rocha Neto, 62 anos, os bu
racos da boca de lobo deixados

pela manutenção podem causar

acidentes, pois não estão sinali
zados. Outro problema está no

aumento da poeira, devido ao

fluxo intenso de caminhões. Já
o morador Odilar Tissi, 45 anos,

que nasceu no bairro, conta que
a população está impaciente e

precisa lembrar que as obras irão
trazer melhorias para todos. '�té
o mês de junho teremos asfalto.
Isso vai diminuir muitos proble
mas aqui na região" conta.

Asfalto na rua Paulo Voltolini
No mês passado,

.

a rua

Paulo Voltolini teve sua pavi
mentação concluída. Segundo
Marlene, o asfalto foi uma con

quista' já que não se tinha ideia
de quando a rua iria receber o

serviço. "Ainda faltam melho
rias nas bocas de lobo, rnas o

asfalto é um grande 'ganho"
afirma.

A solicitação era antiga. No
ano passado, durante a inau

guração do condomínio Dan
te Minel, os moradores da rua

Paulo Voltonini, no bairro Ri
beirão Cavalo, reivindicavam
melhorias na via, para segu-

rança dos moradores. Em en

trevista ao Correio do Povo, a

moradora Silvana Rodrigues,
de 35 anos, explicava que só
havia asfalto na frente do con

domínio, e que não tinha acos

tamento. Hoje a via conta com

cerca de três quilômetros de
asfalto e uma faixa para acos

tamento. Segundo informativo
no site da Prefeitura de Iara
guá do Sul, a rua ainda passa
por obras de patrulhamento e

limpeza. Para a presidente da

Associação, a pavimentação
diminuiu problemas com a po
eira, sujeira e buracos no local.
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,Novidades

Vem aí o Iaraguá do Sul Rugby Club
Com as cores

vermelho, verde e

branco, 'primeira
equipe de rúgbi do
Vale do Itapocu corre

atrás de atletas

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

Henrique Porto

OVale do Itapocu está pres
tes a ganhar seu primeiro

time de rúgbi. Por intermédio
dos amigos Tiago Bernardi e

Samuel Freccia, está nascendo
,

o Iaraguá do Sul Rugby Club.
A luta agora é para conquis

tar outros adeptos. "Para fazer
mos um bom treino, precisamos
de no mínimo dez atletas", in
forma Freccia. A dupla também
corre atrás de locais para os,
treinamentos e neste sentido já

foram firmadas parcerias com o

Sesi e o Colégio Marista.
Samuel já é praticante do

rúgbi e defende o Joinville. Ber-
, nardi começou. Formado em

Gastronomia, trabalhou como

cozinheiro em um navio e to

mou contato com a modalida
de durante paradas na França.

"Nossa maior dificuldade
ainda é o desconhecimento so

bre a modalidade. Explicamos
que é parecida com o futebol

americano, bastante praticado
na região", comenta Bernardi.
"Se conseguimos manter duas

equipes de futebol americano
no Vale do Itapocu, certamente

temos publico para uma equipe
de rúgbi", completa. ,

tlÉ uni esporte barato. Preci

sa apenas de uma chuteira, que
de início pode ser a mesma de

futebol, e uma bola, que hoje
custa em torno de R$ 30", fina
liza Freccia.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

FUNDAMENTOS Freccia (E) repassa para Bernardi fundamentos do rúgbi

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

"

LIDER 'Centroavante Everton comemora seu gol, o quarto do Juventus

J?u.tebol de base

Molequinhos goleiam em Càsa

Depois de vencer o Caxias fora
de casa, a equipe Juvenil do Grê
mio Esportivo Juventus alcançou
sua segunda vitória no Campeo
nato Catarinense da Divisão Es

pecial. Jogando no Estádio João
Marcatto, na tarde de ontem, go
leou o XV de Indaial por 4 a L

Ihoy (7'), Robson (20'), Geo
vane (33') e Everton (39') mar

caram para os Molequinhos,
todos no primeiro tempo. Na

segunda etapa, Pedro (29')
anotou o gol de honra dos visi

tantes. Com a vitória; a equipe
comandada pelo técnico Alfre
do 'Biro' da Silva chega aos seis

pontos e lidera o grupo.
No jogo de fundo, a equipe

Junior não teve a mesma sorte.

Foi derrotada por 2 a O pelo XV;
com gols marcados na primei
ra etapa. O primeiro! aos 18', foi
contra. O segundo, aos 47' foi

anotado por Maique. O resulta
do deixou a equipe com apenas
um ponto conquistado, dos seis

disputados. Novamente as par
tidas foram acompanhadas pelo
técnico Pingo, que espera utilizar
atletas da base na equipe prin
cipal. Os Molequinhos voltam a

campo no sábado, quando rece

bem o Porto, no João Marcatto.
Os Juvenis entram em campo às
13h30 e os Juniores às 15h30.

Jogos Escolares apontam

turou o naipe feminino e o Co

légio Evangélico o masculino.
No tênis de mesa, o do

mínio foi da EEB Euclides da
Cunha. No voleibol; só deu

Jangada. O xadrez masculino
ficou com o Colégio Evangéli
co e o feminino com a EMEF

Ricieri Marcatto.
Em Guaramirim, a EEB São

Pedro foi a grande vencedora
do "Troféu Roseli Ullmann",
Cerca' de 400 alunos participa
ram das competições nas mo

dalidades de atletismo, futsal,
voleibol, handebol, basquete,
tênis de mesa e xadrez.

- .-

campeoes na regiao
A Fundação Municipal de

Esportes divulgou os resulta
dos parciais do "Troféu Murillo
Barreto de Azevedo". A defini

ção do campeão geral terá que
aguardar a realização da mo

dalidade de atletismo, adiada

pela chuva.
O evento reuniu cerca de

1,3 mil alunos, entre 12 e 14

anos, de 32 unidades escolares

jaraguaenses. No handebol, só
deua EMEF Antonio Ayroso. O

basquete feminino foi vencido

pelo Jangada e o masculino

pelo Colégio' Evangélico. No

futsal, a EMEF Anna Nagel fa-
DIVULGAÇÃO

'"

DONIINIO IDstituto Educacional Jangada
faturou o título do voleibol, nos dois naipes
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Jovens contra a violência no trânsito
ERDUARDO MONTECINO

Conscientização
será para coleta de
assinaturas visando

alterações na lei

direção. Com iníci marcado

para o dia 7 e duração apr ,

ximada de 15 dias, o ápice a

campanha será no, dia 12 .le

maio, às 9h, na Praç '1 Ánge'o
Piazera. Os jovens montarao

estande para coletar a, sinan -

ras e informar as pessoas sobre
o projeto de lei de mcen IVO

popular que deverá ser entre

gue em Brasília. Com a inten

ção de "chocar" a comuni a e

serão expostos veículos envol
vidos em .acidentes de trânsito

cuja causa foi o alcoolismo.
Conscientes da propos

ta que será votada no Senado
ainda este mês sobre o aumen

to do valor de R$ 957,70 para
R$ 1.915,4 da multa aplicada
a quem é flagrado dirigindo
após o consumo de álcool, eles
acreditam que apenas 'a puni
.ção financeira não é suficiente

para coibir os abusos; '�A multa
não é a solução porque depois
de paga, o motorista esquece e

volta a dirigir embriagado", diz

Lucas: Já Matheus, que dirige,
diz que lia prisão pode fazer o

motorista refletir sobre os mo

tivos de ele estar ali".

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

Carolina Veiga

C"ampanha "Não foi Aci

\_,;dente", que propõe altera

ções na Lei Seca, chega a' San
ta Catarina pela preocupação
de dois jovens de Iaraguá do
Sul. Lucas Rodrigo Nora, de 17

anos, e Matheus Alves, de 20

anos, sentiram a necessidade
de alertar as pessoas para o

perigo da mistura de álcool e

A prisão pode fazer

o motorista refletir
sobre os motivos

de ele estar ali.

lVlatheus Jl,lves�
20 anos PROJETO Lucas (E) e Matheus esperam colher 1,3 milhão de assinaturas

Em se

Acidentes
nas rodovias

estaduais

Campanha quer punição
maior para este tipo de crime

A campanha "Não Foi Aci-

dente", criada em São Paulo

pelo jovem Rafael Baltresca,
que perdeu a mãe e a irmã, ví-

,timas de um atropelamento.
O motorista responsável pelo
acidente se recusou a realizar o

teste do bafômetro e, segundo
declarado pelas testemunhas
no boletim de ocorrência, es

tava visivelmente embriagado,
fato comprovado depois por
exame de sangue. Ele foi solto
ao alegar não ter dinheiro para
pagar a fiança e aguarda julga
menta em liberdade.

Desde então, Rafael vem

conquistando aliados em todo
o país e já conseguiu quase
25% do total de 1,3 milhão de
assinaturas necessárias para
apresentar à Câmara dos De

putados como um projeto de
lei de iniciativa popular, que

prevê o endurecimento das

perialidades da Lei Seca. A

proposta quer alterar a Lei n°

9.503, de 1997, tornando obri

gatório exame clínico, para
concluir se o motorista fez ou

não uso de bebida alcoólica
e ampliando de cinco a nove

anos a pena de reclusão ao

motorista que ferir ou matar

alguém por dirigir embriaga
do. Em caso de vítimas fatais,
o crime continuaria classifica
do como homicídio culposo.

De acordo com Lucas e Ma

theus' apoiadores do projeto
em Iaraguá do Sul, a aplica
ção de penas rigorosas é justa
porque "quando o motorista
dirige após consumir a bebi
da alcoólica, ele assume o ris
co de que pode ocasionar um

acidente e, portanto, a culpa
pelo que acontecer",

De acordo o Setor de
Estatística do Batalhão de
Polícia Militar Rodoviária /

Deinfra, dos 19.128 aciden
tes de trânsito registrados
apenas nas rodovias esta

duais de Santa Catarina em

2011, em 6% (1.163) deles
os condutores dos veícu
los apresentaram 'sinais de

embriaguez. O teste do ba
fômetro apontou que 4%
deles - 56 - dirigiam sob o

efeito do álcool. 95,18% não

estavam embriagados.
Em2011, segundo dados

,da Polícia Militar, foram re

gistrados em Iaraguá do Sul
e região 4.420 acidentes de

trânsito, nos quais 1.121 re

sultaram em vítimas. Des-

tes, 3.526 foram registrados BAFÔlVIETRO Atualmente, o motorista flagTado
em Jaraguá. �do alcoolizado pode se recusar a fazer o teste

I 1 I '
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Joinville: (47) 3433 3266

Blumenau: (47) 3326 1950

Lages: (49).3223 2288

Florianópolis: (48) 3216 5093

Chapecó: (49) 3322 1346

Criciúma: (48) 3437 4833

0.46% a.m. para compra de equipamentos.
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Maquinas e equipamentos?
O Badesc dá uma mão para você.

Crédito com taxas a partir de

www.badesc.gov.br BADCSC
/

SANTA CATARINA

COM ACOMPANHANTE PARA' VER UM

JOGO DASELECÃO NA EUROPA.
,

Mais informações em uma Concessionária Volkswagen ou em vw.com.br/promocao

�
NUCU!OOAS

CONCESSIONÁRIAS
DE VEíCULOS:
ACIJS-APEVI

www.vw.com.br. Promoção valida até 02104/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo GoI1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, cód, 5U11C4, básico: à vista a partir de R$ 27.990,00.
Novo Gol 1.0, 4 portas, ano/modelo 2011/2012, coo. 5U11 E4, completo: a vista a partir de R$ 33.990,00. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Para os

demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente á contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2012, sem

limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento
do plano de manutenção. Ouvidoria: 08007012834. SACo 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Promoção 'Torcedores Volkswagen" - vàlida atê 03/0612012

para concorre, a 25 viagens com acompanhante. Confira mais detalhes da programação, regulamento e do sorteio no site www.vw.com.br/promocao. Esta promoção está de acordo com a legislação vigente'
. (Lei nO 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto nO 70.951/1972 e Portaria MF 41/2008) e obteve o Certificado de Autorização SEAE/MF na 06/0058/2012 expedido pela Secretaria de Acompanhamento

EconOmico do Ministério da Fazenda. -

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoeIite.com.br
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BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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