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ara voee
Aprincipalfonte de informação de Iaraguâ do Sul, Guaramirim,

Corupá, Schroeder eMassdranduba comemora seu aniversário
de 93 anos e apresenta seus colaboradores. Cada um, peça funda
mental na grande engrenagem chamada O Correio do Povo, con-
tribui a cada dia para que você tenha nas mãos não só um jornal
com os fatos mais relevantes, mas um veículo de comunicação com

prometido com os cidadãos e que busca sempre ser um parceiro diário

de cultura e entretenimento.
Nas páginas construídas ao longo desses anos, e que contam as

históriasmais importantes da região, "novidade'; "proximidade", "ta
manho" e "relevância" não são apenas os fatores principais que in
fluenciam na qualidade da notícia.Aliados ao compromisso, ética,
parceria e isenção, esses elementos são fundamentais na realização
da organização das informações que chegam às suas mãos."

'.
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CP 93 anos

Sempre o primeiro
na produção de

informação para você
Destinado principalmente a di

fundir informações, o jornal O
Correio do Povo carrega em sua his
tória muito mais que notícias. São
93 anos de comprometimento com

o leitor para levar os fatos que acon
tecem em Iaraguá do Sul e região de
forma ética e segura, baseada em

princípios alicerçados em mais de
nove décadas de dedicação com a

comunidade.
Cada vez mais próximo de seu

centenário,
.

é com grande brio que
os mais de 80 colaboradores osten

tam a marca de diário mais antigo
em circulação em Santa Catarina. É
também com muito orgulho que a

equipe comemora essa data tão espe
cial, confraternizando com seus leito
res, anunciantes e toda a comunidade.

Desde 1919, fundamentado na

-

DIREÇAO

�ADMINISTRATIVO

missão de promover o desenvolvi
mento social, cultural, político e eco

nômico da região, o jornal retrata a

história de urna cidade que cresceu e

se desenvolveu em suas páginas. São
as informações contidas nestas mes

mas páginas que fazem de O Correio
do Povo urn nome forte, respeitado e

uma empresa de comunicação reco

nhecida por sua identidade com a re

gião doVale do Itapocu.
Ética editorial, independência, trans

parência, compromisso com a comu

nidade e qualidade dos processos e

serviços constituem os valores funda
mentais que o grupo adota e levanta
como bandeira. Fonte líder de notí

cias, a essência de todo nosso trabalho
é gerar informação e entretenimento

para leitores e, consequentemente,
público para anunciantes.

Nós estamos
fundamentados na
missão de promover o
desenvolvimento social,

cultural, político e econômico

.de nossa região, re�ta.ndo
a história e noticiàDd.o os fatos
da comunidade desde 1919.

"
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Tráfico

Polícia descobre ponto de drogas
Ação ocorreu na terça-feira à noite, no loteamento
OuroVerde, bairro Iaraguá 99. Denúncias levaram

à prisão do traficante e de um intermediário

que auxiliava nas vendas. Foram apreendidos
crack, cocaína e maconha. Página 31

João Marcatto

Estádio preparado para jogos
O estádio foi limpo, reformado, e está pronto
para receber os jogos do Grêmio Esportivo
Iuventus !la Campeonato Catarinense da Divisão
Especial, que inicia no dia Iode julho. Até lá,
outras melhorias devem ser feitas. Página 28

Especialistas
Seismil esperampor consulta
Pacientes de Iaraguá do Sul precisam aguardar
meses para conseguir agendar atendimento com
médicos de algumas especialidadesmédicas
através do SUS. Primeiro é preciso consultar
com clínico geral, depois esperar. Página 26

3372-8888

o. papel do vereador

Curso de capacitação
formaprimeira a

Cerca de 240 participantes, entre eles candidatos ao Legislativo,
receberam o diploma ontem. O doutor em Ciência Política, Humberto

. Dantas de Mizuca, ministrou palestra acerca do tema, destacando que
ações como esta são fundamentais para o fortalecimento da democracia.

Página4

Greve termina e governo reinicia diálogo com o magistério.
Páginas·
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Reação
de se
Na última segunda-feira,
Raimundo Colombo .

.

assinou um decreto'
'
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br
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Proposta da Fiesc

NQ encontro realizado para discutir es

tratégias para enfrentar os impactos
da decisão do Senado que acaba com os in
centivos fiscais na importação, o presiden
te da Fiesc, Glauco José Corte, defendeu a

melhoria do acesso aos portos para as mer

cadorias produzidas no Oeste do Estado.
Esta reunião contou com a presença

de empresários, parlamentares e do go
vernador Raimundo Colombo. Côrte de
fendeu investimentos na infraestrutura
de transporte para criar um eixo de de
senvolvimento Leste-Oeste, integrando
definitivamente a economia do Estado.
Para a Fiesc, o investimento nos acessos

aos portos deve ser a principal estratégia
para compensar a equalização das alí

quotas de ICMS em 2013. "O industrial

não fala em crise, mas na preocupação
com os custos de logística".

A Fíesc propõe a retomada da proposta
de uma nova política industrial, entregue à

Secretaria da Fazenda no primeiro semes

tre de 2011. "A indústria não tem medo da
crise e não se curva diante dela, tanto que
criamos 26 mil novos empregos no pri
meiro trimestre. O resultado representa
mais de 50% das vagas abertas no Estado
no período. Isso é uma demonstração de

confiança do empresário na recuperação
da economia", enfatizou Côrte, afirmando
que a indústria precisa de uma legislação
que favoreça os investimentos e a geração
de empregos. "A resposta nós daremos com
mais investimentos, mais empregos e mais

receitas ao Estado".

EDUARDO MONTECINO

f'

Genéricos
o primeiro trimestre de 2012 é um novo marco para o�ercado de
medicamentos genéricos, pois a sua participação alcançou 25,4%. Um dos

fatores que pesou bastante foi o fato de patentes de medicamentos campeões
de venda terem vencido - o que abriu um novo filão no mercado de genéricos.
A diferença entre o primeiro trimestre deste ano e igual ao período do ano

passado foi de 35,4%, o que dá uma dimensão da velocidade do avanço.
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DUPLASENA
SORTEIO N°
PRIMEIRO SORTEIO
01 - 07 - 12 - 20 - 28 - 39
SEGUNDO SORTEIO
07 - 17 - 19 - 21 - 38 - 47

QUINA
SORTEIO N° 2891
05 - 13 - 17 - 62 - 77

Sem governo.
Se os problemas da Grécia já eram
grandes, acabaram de se tornar

maiores depois das últimas eleições. Os
partidos que adotaram a crítica direta
ao programa de austeridade foram os

maiores beneficiados e avançaram. Mas,
nenhum deles tem representatividade
suficiente para compor o gabinete. A
saída da Grécia da zona do euro é algo
que já dá para vislumbrar no horizonte.

Poupança.
Uma amostra do que aconteceria
se o governo não mudasse o

rendimento é o superávit entre
depósitos e saquesque em abril,
que alcançou R$ 1,977 bilhão.
Nos primeiros meses do ano, os

depósitos foram insuficientes

para cobriras saques. Mas, de .

umahora para a outrahouve a
reversão. Issomostra o quanto
a poupança está longe da velha
caderneta de poupança que era

apenas uma aplicação segura, mas
que rendia sempremenos que
qualquer outra aplicação.

Alimentos
Ao contrário do mês de março,
em abril o conjunto de produtos
alimentícios considerados

essenciais, voltou a pressionar a
inflação com significativa alta em
seus preços. Embora as cotações
de alguns deles no exterior estejam
até baixando, a valorização do dólar
em relação ao real foi um forte
incentivo para reajustes. Embora
o país seja um grande produtor
de alimentos, vivemos ao sabor
das cotações internacionais dos
mesmos. A crise internacional
afetoumuitos setores, mas os

alimentos continuam insubstituíveis
e estão na base da hierarquia
das necessidades de Maslow.

Negociação
inteligente
em vendas
Desenvolver e aprimorar técnicas
e habilidades de negociação
em vendas; resgatar o poder da
atitude, estimular o pensamento
investigativo e criativo na

negociação em vendas; usar
novas estratégias de contato para
conquistar atenção e interesse do

comprador; transformar frustrações
em possibilidades de negócio;
entender a questão preço X valor e
analisar os componentes, o papel
dos compradores e vendedores, as
forças quemotivam e pressionam
durante uma negociação são

objetivos no curso promovido
pelaApevi nos dias 14 a 17

de maio, no Cejas.

Foram extraviados da em

presa Petribogo Pneus

Ltda, os seguintes docu
mentos: AIDF'S 4449 - Série
IS formulário contínuo nu

meração 001 a 3000, 7397
série 2 numeração 276 a

325 e 7421 série ISS nume

ração 6501 a 7000 .
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'. oJ;llemOra mais
1Un ano de e:d.stência' do OCP ,

também é uma oporiunidad, de agradecer
aos nossos anunciantes e leitores,
S�Jll os quais não existiriamos.

s

repercutir regionáiÍnente os assuntos'mais importan
tes do país, sempre com a máxima imparcialidade;

ista
Cristiano Mahfud Watzko, escritor

Dia dasMães e a

Abolição da Escravatura!
No próximo domingo, para ser

exato o dia 13 de maio, lembra
mos um fato histórico é comemora

mos o Dia dasMães.
O fato histórico que lembramos é

aAbolição daEscravatura. Por longos
anos, os negros trazidos de alguns
países do ContinenteAfricano foram
submetidos ao trabalho escravo nas

diversas colônias que havia no Brasil.
Eles eram trazidos dentro dos po
rões dos navios negreiros, e em razão

das péssimas condições do meio de

transporte, alguns morriam durante
aviagem. Nas colônias, amaioria dos
fazendeiros e senhores de engenhos
os tratavam de forma cruel, violenta
e desumana. A prática permaneceu
por quase 300 anos.

A abolição foi um processo lento
e que se alongoupor longos anos. Em
1850, houve a extinção do tráfico ne
greiro. Após 21 anos, foi declarada a

Lei doVentre-livre, que tornava livre
os filhos de escravos nascidos apartir
da promulgação da mesma. No ano

de 1885, tem-se a edição da lei Sarai
va-Cotegipe (dos Sexagenários), que
libertava os negros que possuíam
mais de 65 anos. E finalmente no dia
13 de maio de 1888, com a edição da
LeiÁurea, assinadapelaPrincesa Isa
bel, foi abolida a escravidão no Brasil.

Que a lembrança deste fato his
tórico possa lembrar a cada um de
nós que devemos buscar o bem de
todos, sem nenhum tipo de precon
ceito ou forma de discriminação, seja
ela em virtude, de raça, crença, sexo,
idade ou qualquer outra forma.

E claro, temos a comemoração
do Dia das Mães. No Brasil, este dia
também tem sua origem e história.

Em 1932, o presidente GetúlioVargas
oficializou, através de um Decreto

lei, o Dia das Mães, como data o se

gundo domingo do mês de rriaio. E
15 anos após, Dom Jaime de Barros

Câmara, na época Cardeal-Arcebis

po do Rio de Janeiro, determinou
que a data fizesse parte do calendá
rio oficial da IgrejaCatólica.

Como homenagem para o Dia

das Mães, quero contar uma peque
na história e que com certeza ao ter

minar de lê-la, cada um irá pensar

que quando criança pensou e agiu
como o garoto da história.

No final de uma tarde como

qualquer outra, o pequeno Lucas,
enquanto sua mãe preparava a jan
ta, entregou umpapel com algumas
palavras escritas. Amãe então parou
de cuidar das panelas por uns mi

nutinhos e leu o papel, que tinha os

seguintes dizeres: Cortar a grama do

jardim: R$ 3,00; limpar meu quarto:
R$ 2,00; Cuidar do meu irmãozi-

.

nho: R$ 1,00; Ter boas notas: R$ 4,00
TOTALDADÍVIDA: R$10,OO.

Enquanto Lucas aguardava an

sioso pelos trocados, sua mãe pe
gou uma caneta e escreveu: Por te

carregar nove meses no meu ventre:

NADA; Pelas noites sem dormir, a

cuidar e orar por você: NADA; Pela
comida sempre prontinha, pelas
roupas lavadas e passadas: NADA;
Por levar-te à escola e ajudar nas

tarefas: NADA. CUSTO TOTAL DO

MEU AMOR: NADA. Assim que Lu

cas acabou de ler, e com algumas
lágrimas nos olhos, olhou para' sua .

mãe e disse: "Eu te amo, mãe"! Então

pegou a caneta e escreveu: TOTAL
MENTE PAGO. Feliz Dia dasMães!!

CODJ.partilhe a sua opinião. Escl·eva ...nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

WD!IffI.
redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
o vaivém do amor

posso fazer-lhe uma pergunta? Obrigado, o que
lhe quero perguntar é se você se cansa de um

amigo, de uma amiga. Não? Nem eu, ninguém se

cansa dos amigos, e quando digo amigos estou di
zendo amigos ...

Pois é, mas nós nos cansamos com "facilidade"
dos parceiros e parceiras de namoro, do marido e

da mulher, mais que tudo ... Claro que você sabe

por quê. Porque cônjuges são cônjuges, raramente
são amigos. E o casamento só pode dar certo se for
entre duas pessoas amigas, o que faz durar o casa-

.

menta não é a fugaz labareda do sexo, essa laba
reda dura alguns poucos dias. O que vem depois
deve ser amizade, sólida, .agradãvel e gratificante
amizade, isso sim faz durar os casamentos ..

Estou dizendo isso depois de ler uma reporta
gem sobre a Ponte das Artes, em Paris. Essa ponte,
sobre o Rio Sena, tem nas laterais uma grossa cerca
de metal. Uma tela, melhor dito.

Nessa tela da Ponte das Artes, pessoas "apaixona
das" penduram cadeados depois de fazer um pedido

.

de amor eterno. Pedem por um amor tão garantido
quanto um cadeado fechado. Como as pessoas que
se pensam apaixonadas são ridículas! Não há amor

que possa se transformar num cadeado chaveado,
fechado, não há. Só haverá se esse amor se transfor
mar numa formidável amizade. Essa amizade sim,
essa pode durar para sempre, e essa amizade é de
fato o verdadeiro amor. O outro é interesse sexual ge
rado pela natureza que visa, pelo sexo, a perpetuação
da espécie sobre a terra. Um negócio...

O amor convencional tem prazo de validade,
por isso é que ele tem que ser eterno enquanto
dure. Quem quiser um duradouro casamento que
case com seumelhor amigo, amiga. Os amigos já se

conhecem e por se conhecerem se gostam, se apre-

ciam. E que outro casamento melhor pode haver?

Casamento
No passado, as festas juninas erammuito apre

ciadas pelas moças. Elas ficavam loucas com os

"sortilégios" realizados nas festas de junho, como,
por exemplo, descobrir a letra inicial do nome do fu
turo namorado oumarido, coisas da crendice. Eram
festas "inocentes", sim. Mas já havia a busca, por
meios errados, de saber o futuro, e o futuro era, para
asmoças, sempre um babão. Mudou?Muito pouco.
Hoje as festas deram lugar às cartomantes, conheço
muitas garotas que saem de Florianópolis e vão a

BalneárioCamboriú onde, dizem, estão asmelhores
videntes e cartomantes do Estado. Coitadas.

Luiza
Luiza Brunet está solteira, tem 50 anos, mas

parece que tem 25, pelo menos para mim ... Fra
se dela na revista Caras: - "As paqueras ocorrem o

tempo todo, mas termino botando defeitos." En
tendo-a. Mulher vivida, inteligente, não vai engo
lir qualquer sapo travestido de príncipe, ah, não
vai! E qualquer urna que tenha inteligência fará a

mesma coisa, vai ver as obtusidades da maioria
deles que anda por af..,

,

i-
,

! •

i,,"
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Falta dizer
Depois desta, tenho que dar até amanhã...Veja

o que li no site Terra: - "Segundo a Sociedade Inter
nacional de Cirurgia Plástica Estética, as brasileiras
são as campeãs mundiais nas cirurgias de rejuve
nescimento vaginal...

" E fazem sete vezesmais que
resto domundo implantes de silicone nas nádegas.
E dizer que não há um Procon para essa propagan
da enganosa! Mas eles, emmaioria, merecem ...

Fale eenosee
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urso de Formação Política

Primeira turma recebe diploma
Formatura ocorreu

ontem e contou

com a presença de
Humberto Dantas

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

Verônica Lemus e

Daiana Constantino

Na ontem de noite, ocorreu
a formatura da primeira

turma do Curso de Formação
Política - O Papel do Vereador,
realizado pela Escola do Legis
lativo Vereador Marcos Man

n_es, da Avevi, e pela Escola do

Legislativo do Deputado Licio
Mauro da Silveira, da ·Assem
bleia Legislativa.

Aprendi que a

política deve ser

interpretada e não

julgada. A política
em si faz o político.
E não adianta dizer

que o político não
faz nada, pois a

própria política
não deixa fazer. Os
vereadores deveriam

ter mais liberdade

e não obedecer

só os partidos.

MARCELE GOUCHE

Entre candidatos e cidadãos,
cerca de 240 alunos concluíram a capacitação

A capacitação iniciou em

21 de março e ofereceu sete

módulos com conteúdos so

bre Ética na Política, Políticas
Públicas e Função do Vereador.
No encerramento do curso, o

doutor e mestre em Ciência
Política e comentarista político

-Humberto Dantas falou sobre o
.

papel da Câmara na sociedade.
Segundo o presidente da

Avevi, Valmor Pianezzer, a in
. tenção é dar continuidade aos

cursos de formação política
com edições únicas e anuais,
em que serão trabalhados ou
tros módulos ainda não defi
nidos. "O objetivo é levar essa

formação a toda a população.
Notamos que existe um des-

i pr·nci a aprendizado com a capacitação?

Aprendi no curso
principalmente

qual é a
responsabilidade

f'dos poderes
do Executivo e

Legislativo. Também
a importância do

trabalho do vereador

na comunidade,
e as suas tarefas
de fiscalizar e
criar projetos.

O curso serviu para
refletir sobre o papel
do vereador, políticas
públicas. Termino
com a certeza que é

possível fazer uma
revolução ética e

moral no Legislativo
e Executivo. Vi
nas palavras dos

palestrantes muitos
dos meus anseios,
ideologia e filosofia.

Carlos Fernando Piske,
fiscal de Posturas da
Prefeitura de Jaraguá

Se for colocado
em prática tudo o

que aprendemos, a
tendência é causar
uma reviravolta na

política. O discurso

foi espetacular. Me
senti privilegiado por
conhecer palestralites
com bagagem incrível.
A ideologia e as ideias

é o que deve ser

eoloeado em prática.

Norbet da Costa

Júnior, assessor de
Comunicação da Câmara

Educação política é fundamentalpara democracia
Humberto Dantas de Mizu

ca foi o palestrante convidado

para fazer o encerramento da
cerimônia. .Doutor em Ciên
cia Política, ele tem atuado
como coordenador e professor
de ações de educação política
em assembleias legislativas e

empresas privadas pelo Brasil.
Autor do livro "Democracia e

saúde no Brasil: uma realidade

possível", Mizuca conversou

com o OCP sobre a importância
da educação política.

OCP - Qual sua leitura sobre
cursos de formação política,

como este da Avevi? Se faz ne
cessário para o político de hoje?

HM - É necessário para toda a
sociedade. Isso aqui é o fortaleci
mento da democracia. Não existe

conceito de democracia que você

consiga conceber sem duas ba
ses: participação e educação. Se
você não educar, não informar,
essa participação perde o sen

tido. Ou seja, num curso dessa

natureza, tanto para vereadores
como para o cidadão comum, o

eleitormediano, isso aqui é a con
solidação da democracia.

OPC - Qual seria a principal

dificuldade ou o problema que
afeta os políticos brasileiros
atualmente?

HM - Existem alguns grandes
problemas que afetam os políti-

,
coshoje. O primeiro é a falta de

legitimidade junto à sociedade.
Há uma descrença generaliza
da nos órgãos de demo.cracia

representativa, não só no Brasil.
A questão é saber como fortale
cer outras medidas que envol
vam o cidadão além da escolha
desses representantes, em que
medida eu consigo envolver o

cidadão na tomada de decisões,
por exemplo. E o quanto que

esse cidadão está preparado
para esse envolvimento. Aí
volta para questão da educa

ção política. Se eu não educar
esse cidadão para a prática
democrática" a política ainda
vai sofrer. Porque aí se abre

espaço, através da descrença,
da falta de legitimidade, para
quem usa a política de forma

oportunista. E a gente começa
a ver muitos casos de corrup
ção, de desvios, de descaso,
muitas questões que aprofun
dam ainda mais essa crise, ou
seja, a gente está diante de um
círculo viciosomuito perigoso.

conhecimento das pessoas em

saber quais as funções do Le

gislativo, que acaba sendo con

fundida com as do Executivo".
Além do curso oferecido à

comunidade, a Avevi também
dará início a um curso intensi
vo voltado aos vereadores elei

tos, em novembro deste ano.

"
No geral aprendi
sobre a função do

vereador, mesmo já
sabendo algumas
coisas. Aconselho

todos a participarem.
Também foi

importante aprender
como fazer uma

campanha vitoriosa,
tivemos aula
de oratória e

discurso político.

Ana Paula

Vieira, auxiliar
'de escritório
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Sinte continua sem

respostado Estado
Reunião feita ontem serviu somente para
definir o cronograma de negociações

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Na manhã de ontem, repre
sentantes do Sinte (Sindi

cato dos Trabalhadores em Edu

cação) tiveram reunião com o

coordenador de negociações do
Estado, Décio Vargas. O motivo

do encontro foi a retomada das
conversas sobre as reivindica

ções dos professores estaduais,
que só ocorreu depois que a ca

tegoria decidiu - em assembleia
na terça-feira, dia 8 -, por cum

prir a exigência do governo de

suspender a greve a partir desta
quarta-feira, dia 9.

•

00

i;
I

..

O primeiro ponto levantado

pelo Sinte pede que o governo

garanta a criação de um calen
dário de reposição de aulas,
abonando as faltas, sem des
contar da folha de pagamen
to dos professores grevistas e

que o recesso de julho fosse
.

mantido. Com relação ao rea

juste da Lei do Piso Nacional
e descompactação da tabela,
Vargas reafirmou que os recur

sos financeiros são os mesmos

previstos na proposta anterior,
sem nenhum adicional. Porém,
foi questionado pelos sindica

listas que defenderam a linha
de que existem sim recursos no

Estado para garantir o reajuste
de 22,22% para todos.

De acordo com Vargas, as

reivindicações feitas no primei
ro dia de negociações serão re

passadas ao secretário da Edu

cação, Eduardo Deschamps, e

na segunda-feira, 14, data do

segundo encontro, dará o re

torno aos dirigentes sindicais.
Também ficou estabelecido
o calendário de negociações,
com reuniões nos dias 14, 16,
21,23,28 e 30 de maio, a última
com a presença de Deschamps.

Ficou estabelecido

o calendário dos

próximos encontros:
14, 16, 21, 23,

28 e 30 de maio.

DIVULGAÇÃO

NA ICAprJf'J!!nJl.u Vargas (no centro) conduziu o encontro com sindicalistas

.

Vereadores querem diminuir recesso
Segundo o presidente da dos parlamentares de 60 para

Câmara de Vereadores de Mas- 30 dias.

saranduba, Pier Gustavo Ber

ri (PMDB), nos próximos dias
deve seguir para apreciação
da Comissão de Constituição e

Justiça a proposta de aumentar
o período de funcionamento do

Legislativo, passando a funcio
nar durante 11 meses por ano,
e diminuir o tempo de recesso

O Projeto de Emenda n°

002/2012, de autoria dos vere
adores Suzane Reinke (PSDB),
Mauro Bramorski (PSD) e Sil
vio Mainka (PSDB), traz a jus
tificativa da proposta, que se

ria a de "igualar o período de
trabalho dos vereadores aos

demais trabalhadores brasilei-

ros". "Em princípio, o procu
radar da Casa deu parecer in
constitucional ao projeto, mas _

a comissão é que fará essa ve

rificação", adiantou Berri, Nos

municípios vizinhos, Schroeder
e Jaraguá do Sul, as Câmaras já
usufruem do mesmo período
de recesso, de 30 dias. Corupá
e Guaramirim ainda trabalham
durante 10 meses ao ano.

l , I t J I .1 I 1

PIQjill(�ipais
reivindicações
• Pagamento do reajuste do
Piso Nacional, no valor de
22,22%, no ano de 2012;

o

• Descompactação da
Tabela Salarial;

• Revisão da Lei dos ACTs;
• Realização de concurso
público de ingresso para
o magistério em 2012;

• Implementação da hora
atividade correspondente
a 1/3 da jornada de
trabalho e garantir
a reposição dos dias

parados sem punição ou

desconto aos grevistas.

Normalização

Reposição de aulas
Segundo a gerente de Educação da Secretaria de Desenvol-.

vimento Regional, de Jaraguá do Sul, LoritaKarsten, a reposição
das aulas perdidas deve acontecer a partir do dia 17 de maio,
quando as secretarias receberão o organograma definido pelo
secretário Deschamps. "Mas isso será muito tranquilo, sem pro

blemas, porque aqui na região somente 19 professores aderiram
à paralisação" Ainda segundo a gerente, nenhum professor será
penalizado pela greve. "Ninguém ganhará falta injustificada".

MARCELE GOUCHE

EDIJCAÇÃO Lorita

garante que professores
da região não serão

pena.lizados

Ceiesc responsabiliza
.

Prefeituraspor serviço
De acordo com a assesso

ria de comunicação da Fecam

(Federação Catarinense de

Municípios), a Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Cataií
na), através de resolução feita
no ano passado, está repas
sando às Prefeituras a respon
sabilidade pela manutenção,
fiscalização e execução da ilu

minação pública. O prazo para
a efetivação por parte dos go
vernos municipais vai até o dia
30 de junho deste ano.

Ainda segundo a assesso

ria, um novo prazo está sendo
solicitado pela federação, para
que municípios menores ou

sem estrutura possam se ade

quar à resolução, sem prejudi
car a população com a ausên

cia ou má administração da

prestação do serviço.
Sobre a decisão da Celesc,

\
.

o presidente da Arnvali (As-
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu), Luiz Carlos

Tamanini, disse que não re

cebeu nenhuma notificação.
"Mas aqui estamos tranqui
los porque Corupá e Jaraguá
do Sul com certeza já se res

ponsabilizam pelo serviço há
muito tempo, e acredito que
Schroeder, Corupá e Massa-

randuba também". A asses

soria da Arnvali também não

sabe dizer quais Prefeituras
da região já são as responsá
veis pela iluminação pública.

Estamos tranquilos
porque Corupá e

Jaraguá do Sul

com certeza já se

responsabilizam
pelo serviço há
muito tempo.

Luiz Carlos Tamanini,
presidente da Amvali
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Será que
NOra vai'!

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

3275-0065

. ;

Pedido de informação à Educação
fissionais a têm procurado com essas dú

vidas que foram enviadas ao Executivo.

E ela critica: "Mais uma vez vemos que o

Brasil tem muitas leis que não são cum

pridas' e a nv 11.738/2008 é mais uma".

Quanto ao plano de carreira da Educa

ção, a vereadora relembra que lia classe
do magistério não foi contemplada com o

plano de cargos e salários aprovado este

ano pelo Legislativo".

MARCELE GOUCHE

, ,

.;
.

ACâmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul aprovou na última sessão um

pedido de informação, de autoria da

parlamentar Natália Petry (PMDB), re
ferente ao magistério público munici

pal. A peemedebista questiona: "Corno
está sendo realizada a implantação da

jornada de trabalho dos profissionais
da educação ao limite máximo de 2/3

(dois terços) da carga horária para o

desempenho das atividades de intera

ção com os educandos da rede muni

cipal de ensino de acordo com o que
preconiza a lei federal n° 11.738/2008?
E quais encaminhamentos estão sendo
realizados para a implantação de plano
de cargos e salários específico para os

profissionais da Educação da rede mu

nicipal de ensino?".
Natália disse à coluna quemuitos pro-

Fundação
doPDT

'··llpeptos

prazo acabo1.l� mo ii

o movimento foi intenso ontem no Cartório Eleitoral de Jaraguá do Sul.

Mais uma vez os eleitores deixaram para o último dia a regularização das

suas situações para poderem participar da eleição deste ano.

" A presidente Dilma vai, sim, lançar um pacote
para as mães e também para as crianças. Vai ser no
Dia das Mães e o anúncio será feito pela presidenta.

Declaração daministra chefe da Casa Civil, Gleisi Holliwmn. EntI'e
as medidas, segundo o siooGl, estão a ampliação do Bolsa Família
para famílias com crianças de O a 6 anos. O pacote também deve

incluir ampliação de creches e de serviços de saúde.

Substituto
Desde a primeira
semana de maio, Dirceu
Fiamoncini ocupa a
cadeira do titular Osni
Bylaardt - que cedeu o

espaço para oportunizar a
experiência de legislar na
Câmara de Guaramirim
ao suplente.

Ginásio de

esportes
A Prefeitura de Iaraguã
não precisará apresentar
projeto de reforma do
Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Com
a decisão favorável

,

ao governo dada pelo
Tribunal de Justiça
de Santa Catarina,
o procurador do
município Mário Sérgio
Peixer Filho informa

que a liminar da juíza
Candida Brugnoli
foi derrubada, sob a

justificativa de que traria

prejuízo à administração
por não respeitar prazos
legais e custos que o

. . . .

processo VIrIa a exigir.
Agora, espera-se pelo
julgamento do mérito.

JAMES TAVARES/SECOM

Verba garantida
Lideranças locais, entre elas, os deputados

Carlos Chiodini (PMDB) e Dieter Janssen (PP),
participaram ontem da assinatura do repasse
de R$ 52,4 milhões à saúde no Estado, com a

presença do governador Raimundo Colombo.
O Hospital eMaternidade Iaraguá irá receber

R$ 3 milhões, em duas parcelas de R$l,5
milhão a ser aplicado na construção de Centro

Cirúrgico, UT! adulto, UT! Coronariana e

leitos hospitalares. Orecurso também servirá

para a aquisição de equipamentos.
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José AUgúSliÔ
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o
.,.,

a regIao
f)jornalD Correio do Povo, que no dia de hoje completa 93

Vanos de existência, registrou ao longo de sua trajetória os .

acontecimentos que marcaram a construção de laraguá do Sul e
. região. Estes fragmentos históricos possibilitam-nos a remontagem
. tijolo a tijolo de cada fase evolutiva nos diversos segmentos da
sociedade. Um destes resgates históricos, documentado pelo jornal
O Correio do Povo na Seção Livre de 15 de dezembro de 1923, foi
garimpado do arquivo particular do pesquisador Cícero Alves. É o

jogo de futebol mais remoto com cobertura jornalística em laraguâ
do Sul até agora encontrado, cujo comentário foi escrito por
alguém que se intitulou IIUm particular que apreciava de longe':
O texto é creditado ao redator do jornal,ArthurMüller, que usava
pseudõnimo em suas crônicas. Eis o relato na íntegra:

o Estrella depois de terrível
lucta vence a partida
Domingo, 09 de dezembro de 1923 - Em Jaraguá
(distrito de Ioinville) UNIÃO 1x2 ESTRELLA.
Como estava annunciado travou-se domingo último no campo
do União o sensacional e com grande ância, o esperado match
de foot-ball entre os primeiros quadros do Sport Club União e

Estrella de Retorcida. Os quadros entraram em campo às

15,20 horas compostos dos seguintes elementos:
UNIÃO: Rodolfo, Carlito e Erich; João, Jacob e Nagel;
Grubba, Otto, Hilário, Delírio e Lico.
ESTRELLA: Ianuáno, Eugênio e Lino; João, Ergídio e

Antoninho; Fischer, Correa, Olívio, Luizinho e Dias.
De commum acordo de ambos os captains foi nomeado
referee o SenhorVirgílio Rubini. Tirada a sorte,
coube ao União a escolha do goal.I'"

Ciedibillclatle

,'J,,�!.�""JSJurr;z.l'J1lJrl'd')T �""i..�@fJ;.ll,lIi..-z.l.tmJm!..ilm"
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
- al�

Lunenaer �2!�
..

Lune/li �alUlZ�OI-"
- (,�
Grupo Lunelli

FOTOS DIVULGAÇÃO

o JOGO:
Às 15,30 horas o juiz da o signal de sahida que era do
Estrella. A linha dos estrellistas começa a combinar

optimamente, porém nada conseguindo. Depois
de 9 minutos de jogo, Carlito, para cortar um passe
bem calculado e dado por Fischer, aproveita-se dos
trucks, o juiz apita e considera esta falta como hands.
Fischer tira-o com um formidável chute rasteiro,
marca o primeiro goal para o seu lado. Posta a bolla
ao centro, o União por falta de combinação e technica
nada consegue. O EstrelIa commeça a dominar o

campo completamente. Os estrellistas atacam o goal
inimigo, porém os ataques são repellidos. A linha do
União faz ataque e Ergídio comette uma falta grave.
O juiz apita e marca penalty, tirado por Grubba que
consegue fazer o primeiro e único goal para o União.
Nem assim a linha dos alvi-cerulhos desanima. Dada
a sahida por alívio que passa para Fischer e este
com uma bella centrada passa novamente a Olívio. A
linha dos estrellistas fecha. Dias que recebe o passe
de alívio e faz boa centrada, porém, Fischer perde
óptima occasião de fazer o desempate. Redobram-
se os esforços de ambos os lados. A linha dos alví
celestes avança, fazendo boa combinação, um
passe de Fischer e, Luizinho com um "valente" tiro

consegue marcar o 20 ponto para o EstrelIa. O União
novamente dá a sahida, porém Uno corta os passes.
A linha do União faz um bello ataque ao goal inimigo,
sendo repellido por Eugênio. Hilário em outra

escapadamanda a bolla em goal, porém, o arqueiro
defende brilhantemente. Mais animado ainda, a linha
dos estrellistas torna a atacar a cidadelIa inimiga,
perdendo Olívio outra occasião de augmentar o
score. Outros ataques, porém, o goalkepper do
União mostra-se firme defendendo seu rectângulo.

Time do Esporte Clube Estrela
de Nereu Ramos - 1930 - Foto
cedida pela família Schiochet.
Em pé da esquerda para direita:
(ataque)- AlfredoMurara, João
Fernandes, RodolfoMass,

QuilianoMurara eAlfredoMoser.

Ajoelhados: (meio-campo)-WiIly
Mass, Ângelo Floriani e Eugênio
Mathedi. Sentados: (defesa)
José Floriani, João Salvador e

Guillterme Schiochet

Correa chuta, porém Carlito rebate, mandando a

bolla ao centro. Olívio com boa táctica soube driblar
o center-half, escapa e chuta. Carlito rebate, Olívio
apoderando-se novamente da pelota, dribla o Carlito
e com um forte chute conseguemarcar o terceiro goal
para o seu partido. Grandes reclamações por parte dos
assistentes e jogadores do União, anula-se o goal. A
linha do Estrella dá ainda diversos ataques perdendo
boas ocasiões de aumentar o lo half-team, Depois de
geral descanso, o União as 16,30 dá a sahida. A linha
dos alví-cerulhos novamente faz bellos e contínuos

ataques. Em ambos os lados foram feito modificações.
Porém a linha dosAlvi - rubros ataca, mas os backs
defendem firmemente.A linha dos estrellistas com boa

combinação ataca e avança contra o goal inimigo,
perdendo Dias boa opportunidade de aumentar seu
score. A linha do União leva a bolIa. Hilário com um

bello chute envia a bana ao rectângulo inimigo, porém
Fischer (agora back) com calma e sangue frio soube
defender as suas corres, com uma bella cabeçada,
manda a pelota ao Ergídio, este distribui o jogo
enviando a bolla à linha, esta avança e ataca o goal,
perdendo, porém, Antoninho outra opportunidade
para augmentar demais um goal. A linha dos Alví
rubros já commelhor combinação faz outro ataque,
porém, Fischermostra-se alerta e anulIa a tentativa.

Depois de alguns minutos de jogo, finaliza a renhida
lucta com o brilhante score de 2xl.
Ainda ressoam nas rodas esportivas os brados de

enthusiasmo, pela retumbante victória, alcançada
domingo último, com inexcedível brilhantismo

pelo glorioso "Estrella de Ouro" Foot - Ball Club.
Conseguindo de esta vez tirar o "pé do lodo"
desse temível-União"

Primeiro jogo de

futebol rea.lizado em

Jaraguá do Sul • 1904
- Imigrantes Italianos-
Belltmeses x Venetos
- Foto gentilmente
cedida pelo Centro
de Cultura Italiana
do Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande
do Sul, com sede

em Cmitiba
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A Câmara
é toda ouvidos

pra você..

LfKitJjnr...

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA É PALAVRA DE ORDEM NA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL. ALÉMDAS PUBLICAÇÕES LEGAIS E

OBRIGATÓRIAS, A CÂMARA P�OCURA INFORMAR O CIDADÃO SOBRETUDO O QUE ENVOLVE O PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DE DIVERSOS

CANAIS DE COMUNICAÇÃO. NO SITE DA CÂMARA VOCÊTEM ACESSO A TODOS OS PROJETOS E PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO, À PAUTA DAS

SESSÕES, ÀS NOTíCIAS· SOBRE AS VOTAÇÕES, AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ENFIM, UMA GAMA DE INFORMAÇÕES. PELA INTERNET

VOCÊTAMBÉM PODE ACOMPANHAR AS SESSÕES AOVIVO.

A CÂMARA DE VEREADORES TAMBÉM ESTÁ ANTENADA ÀS NOVAS TECNOLOGIAS E FAZ PARTE DAS REDES SOCIAIS COMO O TWITTER E O
j;

.

'(ÊBOOK. ASSIM, COLOCANDO O LEGISLATIVO EM PERMANENTE INTERAÇÃO COM O CIDADÃO. E TEM AINDA ATVCÂMARA, NO CANAL"

DA NETTV A CABO.

FAÇA SUA ESCOLHA. SEJA UM CIDADÃO ATUANTE.·ACOMPANHE A CÂMARA DEVEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL.
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FOTOS FUNDAÇÃO CULTURALIDMJLGAÇÃO

.

"

SESSÃO SOLENE
Da esquerda para a direita,
representante da Anvfeb, Ivo
Ilretzer, os expedicionários,
Lino Vicenzi, Walter Carlos,

'. Hertel e o tenente-coronel
Ronaldo França Navarro, na
Praça do Expedicionário

PRESENÇA A banda
do 62° Batalhão
de Infantaria, de
Joinville, regida

pelo 2° tenente José
Carlos da Silva Pinto,
participou do evento

Prosseguem as ínscríções
para festivais da canção .

Prossegue. até 15 de maio
o período de inscrições para

-

o

Festival Estudantil e para o Fes
tival Universitário da Canção
2012. Os interessados devem
ler o regulamento, preencher a
ficha de inscrição, disponíveis
no site http://cultura.jaragua
dosul.com.br e entregá-la na

Fundação Cultural de Iaraguá
do Sul, promotora do even

to, na Avenida Getúlio Vargas,
405, das 8 às llh e das 13h30 às

16h30, aos' cuidados da geren -

_

te de eventos, Miriam Meier.
Os participantes deverão estar

regularmente matriculados e

frequentando uma instituição
de ensino, com comprovação
através de atestado de frequ ..

ência. Além da ficha de inscri

ção deverá ser entregue um CD

contendo somente a gravação
da música a ser interpretada e

cinco cópias da letradamúsica,
que não pode ser internacional.

O festival é destinado para
alunos de 10 a 17 anos do ensino
fundamental e médio das redes

municipal, estadual e particular
de ensino. O evento ocorrerá às

19h, do dia 24 de agosto, no Cen
tro Cultural da Scar. Uma etapa
eliminatória, em 2 de junho, se
lecionará até 12 candidatos.

Já o Festival Univer-sitário da

Canção, terá a eliminatória em

30 de julho, da qual também
serão selecionados 12 candi
datos. Haverá premiação em

dinheiro e medalhas para os

cinco primeiros colocados dos
,

dois festivais.

Homenagem ao

.Dia da Vitória
erca de 150 pes
soas e três vete

ranos da Força
Expedicionária
Brasileira, An
selmo Bertoldi

e Walter Carlos Hertel, de Ia
raguá do Sul; e Lino Vicenzi,
de Rio dos Cedros, estiveram

presentes na sessão cívica em

homenagem ao Dia da Vitória,
que ocorreu no sábado, na Pra

ça do Expedicionário. Na opor-

tunidade, houve apresentação
da Banda do 62° Batalhão de
Infantaria, de Joinville, regida
pelo 2° tenente José Carlos da
Silva Pinto. Também marcaram

presença, o Comandante do
62° BI, o tenente-coronel Ro
naldo de França Navarro, e in
tegrantes da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul.

O Dia da Vitória, que ocor

reu em ,8 de maio de 1945, fi
cou marcado como a data em

que as nações aliadas vence

ram o nazismo. O evento foi
o segundo de' uma série de

quatro homenagens anuais,
promovidos pela Associação
Nacional dos Veteranos da

Força Expedicionária Brasi
Ieíra (Anvfeb) e pelo Museu
da Paz. O primeiro ocorreu

em fevereiro, e o próximo está

agendado para para 14 de ju
lho, no monumento da FEB,
em Guaramirim .
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�
CIj

�
d5

URIAIIILVI
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCISUPORTE DE

PROFESSORES
MATERIAL DIDÁTICO
GRATUITO

Palo em Guarnrnirjm se

FAMEG!

INSCRiÇÕES ABERTAS
.

t

=���I
t:

e-unail: eatJCq)falllclJ.edu,br

(47) 3373-9800
Hod Bfl 2130, KM (iO � EJ885 - Banroínuqrantes

89270-000 - Guaramirim - se
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
'Y •
10° 23°

São Miguel
do Oeste

'Y •
15° 23°

Chapecó
'Y •
15° 23°

Lages
'Y.
10° 24°

Joaçaba
'Y •
11 ° 22°

Sensação de
ar abafado
Hoje nevoeiros ao
amanhecer, sol e aumento
de nuvens no decorrer do
dia. Temperatura elevada
para época do ano, com
sensação de ai abafado.
Na sexta-feira aumento
de nuvens e pancadas de

.

chuva, começando pelas
regiões que fazem divisa
com o RS, atíngíndo'o
restante do Estado entre
a tarde e noite, devido a

chegada de uma frente fria.

• 12h Vento não favorável Noroeste 3km/h em dois horários

• 15h Vento favorável Nordeste 7km/h 0%
• 18h Vento favorável Nordeste 10km/h de possibilidade

de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
-

• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Vento favorável

ri sidade
Você sabia?
• Que palitos de dente ferem quase 9 mil pessoas a cada ano
nos Estados Unidos?

• Por lei, umamulher grávida pode urinar em qualquer lugar
que ela quiser na Grã-Bretanha?
Via Twitter: @interessante

)
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
c.)'I
=
-

O
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/Joinville
'Y •
13° 26°

Jaraguá do Sul
'Y •
13° 25°

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

-:

SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 24°C

Rio do Sul
'Y •
11 ° 24°

Blumenau
'Y •
16° 25°

Beba sempre
bastante
água!

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 19°C

Florianópolis
'Y •
19° 27°

,

São Joaquim
'Y •
8° 18°

Laguna
'Y •
17° 24° São Francisco do Sul

• Preamar
• 3hl1: 1,6m
• 16h08: l,7m
• Baixamar
• 7h36: O,2m
• 20h39: Om

ttajaí
• Preamar
• lh53: 1,lm
• 14h02: 1,lm
• Baixamar
• 6h16: O,4m
• 20h34: Om

Florianópolis
• Preamar
• 6h19: O,5m
• 14h17: 1,3m
• Baixamar
• 9h32: O,5m
• 20h41: Om

Criciúma
'Y •
14° 30° " CHEIA 6/5

Tábua
das marés Imbituba. MINGUANTE 12/5

NOVA 20/5

CRESCENTE 28/5

Palavras Cruzadas

• Preamar
• 2h06: O,6m
• 12h15: O,6m
• Baixamar
• 7h41: O,3m
• 19h23: Om

1. Um veículo utilitário
2. Que corrói
3. O nome da cantora canadense Dion / O centro

de ... Recife
4. Quando a fruta tem sabor áspero, como o limão

e o abacaxi / Aparelho que reúne fotocopiadora
e telefone

5. Encrespado, ondulado / Sensação causada pelos
objetos quando os apalpamos

6. Termo depreciativo usado para designar os lusi-
tanos fI .

��__-+__�__+-__r-�__�__��l7. Estão no meio em ... meio / Qualquer objeto de
7 fi .igrande valor
��__-+__�__+-__r-�__�__�� .�

8. Abreviatura de santa / Hábito nocivo 8 I
9. A primeira folha do livro / Depósito subterrâneo de I----+--+--+----+--+--+--""""+--t----t �

algum minério precioso, carvão, água etc. 9 I
10. O ditador alemão, nascido na Áustria, Hitler I----+--+--+----+--+--+----+--t-_ j

(1889-1945) / As consoantes de ... tosado 10 �
��---+--�__+---I--�--�--���11. Que inspira piedade, tristeza pelo seu caráter do- I'i

11 g

loroso, infeliz j
12. A escritora paulistana contemporânea Lygia Fa-

1----+----+---+----t----+--�--+_____t--__1

�
12 l'lgundes I----+--�---+---+__---t,___+---+---_+____t .�

13. Surgir, ocorrer. II
�

13 �
.=

'__--'-__--'-__-'--__"""'_--''------'-__--,-__-,-__.o

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Tirar a umidade / Ato de queimar com líquido

quente
2. Uma decisão tomada sem a devida cautela

.

3. Cilíndrico / Quem a perde, paga
4. (NE) Cama de varas / (Ego) Um segundo eu

5. Nome de uma das caravelas usadas na descober
ta da América pelo navegador Cristovão Colombo
/ As letras entre o S e o W / Qualquer fatia fina de
carne (vermelha ou branca)

6. Sigla de Televisão Educativa / A cidade que foi a

primeira capital da Itália! Ministério da Educação
7. Os extremos de ... extremo / Propriedade de alguns

elementos celulares de englobar e digerir subs
tâncias estranhas sólidas

8. Procura / Instituto Nacional de Seguro Social
9. Que permanece sempre no mesmo lugar / Que

pode sustentar-se ou mover-se no ar por meio de
asas ou algum meio mecânico.

2 a 4 6 7 8 95

1

3

II4

5

JOplW/\
'ex!:! '6 'SsNI 'EIE:J 'S 'aSOI!oo5e:l '03 L 'oaw 'wpnl 'aAl '9 'all::l 'AnI 'eU!N 'S
'J9m! 'OJOP!SI '17 'ejsod'(l 'o:)!lOlj .� 'epBl!di09Jd 'Z 'eplBos3 �eo9S .

� :SI\f:Jlü:l3A
JaoaJed\f '8 � 'salaI 'U

'OSOW!jSEl 'u 'PSI 'jIOP'(l'O� 'eu!1!Il 'ede:J 6 'O!OIA 'EIS ·S.'Olno '!3'L 'e5n)JOd
'9 'OIEi '03i8 ·s 'xej 'epio'\l '17 'i:J 'allna:J '8 'OAiSOJ3 'Z 'Jajll!lds

.

� :SI\fiNOZI80H

OYJfllOS

A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS 00 BRASIl!

1950 ·2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2012 1131 PUBLICIDADE

'II

---" c8=>'�t{?---

Nestes 30 anos de Cílurna. as notícias do
Jornal O Correio do Povo estiveram na

pauta dos bate-papos em, nossas mesas.

Para nós. que também prezamos pela
tradição e por valores como transparência

. e credibilidade, é um orgulho acompanhar
a evolução dessa história.

Parabenizamos o rornal .

O Correio do Povo por seus 93 anos.

[�á gosto servir você ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ERIC DE LIMA Registro de outra apresentação inesquecível no London Pub:

Rodrigo Paciornik (e), o proprietário João Silva e DJ Leozinho
.....

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

'ii"

contato@poraeaso.com @poracaso

Rolou acidente?
Conselho para batidas leves: você e o(s)envolvido(s),
tirem os automóveis do meio da rua assim que

possível. Há quem espere a PM chegar para ver o
que deve ser feito, e na verdade; essa é a
primeira solicitação que os oficiais fazem.
E saindo da reta o quanto antes poupa-se os

demaismotoristas da cena, o trânsito volta

a fluir e todos ficammais seguros.

l suPEI(GASB,.

AndréWolf e Caline Alves da Silva,
na plateia da apresentação de

Daniel Lucena, no Sacramentwn Pub .......
.....

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

ii
E essa vontade
de não ir para a

.

cama à noite e não

querer sair dela de
manhã?

Almoço no
Dia das Mães
Para quem (ainda) está
definindo o programa do

domingo, dia 13, vai a dica
de que oVilla, a Confraria do
Churrasco e o Mr. Beef estarão
abrindo especialmente para
almoço na ocasião, todos
com cardápios especiais. Os
telefones para contato são,
respectivamente: 9973-3866,
9196-7342 e 9608-2166.

"

Sorteios no Facebook
Para aproveitar: no facebook.com/ExtremeJaragua, da loja
Extreme Premium, fecha amanhã sorteio de uma calça
Calvin Klein; e no facebook.com/TheWayClub está sendo

sorteado um jantar com a dupla Téo & Edu para duas fãs.

Acessem os endereços e confiram os posts.

"

E batata!
Delícia, agora tem delivery de batata recheada aqui
em Jaraguá! Quem toca aprodução é a galera daVoitila
(facebook.com/Voitila), que entrega congelada ou
prontinha para consumo. Liguem no (47) 9188-7227

para encomendas, ou, se estiverem de passagem,

podem pedir uma no cyber café da Grafipel também.

estou
ouvindo
João Lucas
eMarcelo

Tempestade
deAmor

�

ERIC DE LIMA

DriéleElízio, 20 anos

ELTON MELCHIOREITO

A beleza de Fernanda Berezuki dando

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

charme na pista da Patuá Music

As tattoos de ElianeMilnitz

como atração à parte na
Upper Floor, em Guaramirim

...
......................................................................................
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122
Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111
Anderson 9185.6002

REE1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de Julho

(ao lado do Posto Mime Matriz;)

8 Andares;

10 pavimento: garagem, acesso social,
depósito e Instalações de serviços;

.2° pavimento: garagem, salão de festas
e playground;

2 elevadores

• 24 apartamentos (4 por andar);

• -Entrega para março/20l3;

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

106.73 m2 - Privativo

- REF.1470 - Banheiro

- 77 ,68m2 de área privativa

- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar

- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima Localização, Bairro São luis.

- REF.1379

.Cozinha;

86m2 Privativo Suíte + 1 dorrn.

Ampla sacada com churrasqueira;

Sala de Estar e Jantar conjugadas;

• Lavanderia;

•Acabamento em Porcelanato, Gesso e Massa Corrida;

• Espera para Split;

• Hall de enfrada, Área de festas e Playground decorados

Estágio da Obro Moio/2012

- Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 vaga'de Garagem;

t ";;"'=[j'.l'",-,J',",
::

t"

Ao

1±:.�i';"!I'.- Sala em Dois Ambientes; '",

, n
- Sacada com Churrasqueira; .. ,

o,r'\!;; ::::iij .oi ,:1
:�::�:;SeMço;

,.

.

�- Banheiro; c c:: ;;x::;: :�

!.;
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) Moa Gonçalves

ADVB/SC
Dia 29 de maio, Iaraguâ do

Sul vai receber a nata da
nata do empresariado catari

nense. A ADVB/SC promove o

Encontro de Ideias, que conta
rá com a presença do presiden
te do BMW Group Brasil, Iõrg
Henning Dornbusch, e deve

reunir grandes empresários do
Estado. Giuliano Donini, da
Marisol e vice-presidente da

ADVB/SC, claro, será um dos

anfitriões do evento. O encon

tro será realizado naScar, às
19h. Os ingressos estão à ven

da nas Associações Comerciais
de Iaraguâ do Sul e Ioinuille,
apoiadoras do evento.

473370-1632
Rua Bernardo Dombusch. 1037 - Baependi
www.Yacebook.com/maja1e.decoracoes

Malícia
É pura invenção de 'maldosos

que rondam as mesas de bar,
que aquela política esteja
planejando comprar um apê,
em Balneário Camboriú, com

aquele dinheiro que ganhou
paramudar de lado. Ô, raça!'

Ponte
É sempre assim, quando um
quadro está indefinido, os
políticos mais experientes
costumam dizer que "muita

água vai passar por debaixo
da ponte". É exatamente o que
está acontecendo, agora, em

, Jaraguá do Sul. Namedida que
os prazos vão encurtando, os
boatos' crescem. Seguindo o

mote: quem viver, verá!

it r fie
o leitor do fiel de hoje é o

grande contador e professor
universitário Ilário Bruch,
da Bruch Contabilidade, que
sempre !ê esta coluna para
ficar por' dentro das novidades

de nossa sociedade. Valeu

mesmo, amigo!

moagoncalves@netuno.com.br

JONATHAN BORGES/DIVULGAÇÃO

ENCONTRO Nwn momento de descontração na festa do amigo
Ramiro Schmitz; sábado, no Hotel Vale das Pedras, Sidney Buclunann,

Laureei SabeI, o aniversariante e Elemar Dierschnabel

JONATHAN BORGESIDIVULGAÇÃO

Container
Hoje rola em Jaraguá do
Sul, às 19h, um concorrido

coquetel de inauguração da
descolada Container. Uma
das lojas mais festejadas
de Santa Catarina, que
traz nas suas recheadas

prateleiras, cabides e

araras, marcas como

M.Officer, Penguim, Palo
Ralph Lauren e outras

importantes do
mundo fashion.

Tarados
Em telefonema para esta

coluna, uma senhorinha
conta que cenas de sexo

explícito estão ocorrendo
na beira do rio, fundos
da Celesc. Nos fins de
semana é mais frequente.
Geralmente no comecinho
da manhã, quando os

abusados ainda estão de

'porre'. Pede? Para relaxar,
só tomando mesmo um

copo da cachaça reserva
especial do amigo Zuza.

LONDON \

Janaina Junckes

nos corredores

das baladas da

moda

'1 ,(lt;'{)

{fjj{)#dLl/rUJlte e rflt5ffa1na
3370-3242

Caraguá Auto Elite
,

A escolha perfeita .

Dica de quinta
Reunir os amigos e

conferir na Lanchonete

do Zé, na Ilha da Figueira,
a famosa chuleta com

polenta e queijo.

Não é necessário dizer
tudo o que se pensa, mas

pensar em tudo que se

for dizer.

Quino

472107-3000
li? H )g� Era 44 - cen r

www.lrJJyro...el.com.b r:
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Sua entrada para um universo de conquistas
Por que escolher a Univi"e?
Estudar em uma Universidade faz muita diferença.
E em uma Universidade Comunitária é melhor ainda.

Conheço alguns diferenciais Univille que vão facilitar sua vida acadêmico:

·Progroma de bolsas de estudo com descontos de 25%, 50% e 100% na mensalidade

•Financiamento Estudantil: FIES e Crédito Universitário PraValer

·Srinquedoteca do Uníville: Espaço aconchegante poro deixar seu filho enquanto você estuda.

• Escritório de Empregabilidade e Estógio: 88% dos acadêmicos formados trabalham no 6rea de formação
-Programas de Intercômbio em mais de 13 países
-Atividades extras: teatro, complexo esportivo (academia, piscinal salas de dança e de tatâme), cora! do Univille, entre outros

-119 laboratórios nas mais diversas áreas do conhecimento

-Estacionamento gratuito para acadêmicos

·Projetos de Extensão e de Pesquiso: atuação do professor e aluno às demandas da comunidade

• 68% dos professores são mestres e doutores

• Biblioteca com mais de 150 mil volumes

Confira os cursos oferecidos no Vestibular de Inverno:

Administração - Noturno Engenharia de Produção .. Noturno

- Experiência de 40 anos de atuação
·A estrutura oferece laboratórios com equipamentos multimídia, simuladores

empresariais e softwares de gestão
-Os acadêmicos participam do Empresa Júnior, Campeonato de Oratória, Torneio de

Gestão Empresarial e Cursos Extracurriculares gratuitos.

• 3 estrelas no Guia do Estudante da Editora Abril

• Centro de Aplicação em Mecânica e Gestão Industrial com laboratórios voltados

à mecânico; à metrologia) à eficiência energético, às simulações e à gestão
industrial
• Participação no Projeto BAJA-SAE - evento que proporciona a aplicação próticc
do conhecimento e competição entre equipes.

Comércio Exterior - Matutino Engenharia Mecânica .. Matutino

-5 estrelas no Guia do Estudante da Editora Abril, por dois anos consecutivos
•Atuação no Programa de Internacionalização de Empresas de Joinville e Região
•Atividades extracurriculares

-Sirnulcdores e ferramentas para o exercício do profissão.

-Lcboroíórios de mecânica completos e inovadores

• Participação na Maratona Universit6ria de Eficiência Energético
- Participação no projeto AeroDesígn � event? que proporciono a aplicação próticc

da conhecimento e competiçõo entre equipes.

Design .. PP/PV .. Noturno Farm6c;o .. Noturno

.. Pioneiro em Santa Catarina
- Laboratório com plataformas Mae
.. Laboratórios de fotografia, oficina de modelos, lobioios, ni0delogem e costuro. além

de atividades de desenho, gl'Ovura e tecelagem no Centro de Artes e Desiqn.

• Laboratórios com tecnología avançada
-Farmácia-Escalo, em parceria com o Secretarie Municipal do Soúde. que oferece

atendimento à comunidade

." Parcerias com �ospltais! empresas fcrmocêutlcos privadas e 6rgãos públicos.

• É o curso que mais aprova no exame do OAB em Joinville

·Possibilidade de otuoção no Núcleo de Pr6ticas Jurídicos e no Juizado Especial Cível

<Ccntc com a Cllnico de Direitos Humanos.

·Foco em tributcçõe e finanças
IJPróticos de laboratório específicas poro c érec financeiro

=Cursos extrecurrlculcres gratuitos a' nivelomento de M,tI'emÓfka.

Direito ... Matutino ou Noturno Gestão Financeira ;. Noturno

0800 643 9003
INFORMAÇÕES 47 3461 9003,,,-

seletívos@univille.br
UNIVILLE

�-' .
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Niver do Jair
Hoje quem bate as taças e faz tim-tim é o boa gente Jair,
da Jane Arte Presentes e Decorações. Mil vivas! O meu

desejo é que sejas plenamente feliz.
moagoncalves@netuno.com.br

JONATHAN BORGESIDIVULGAÇÃO

-

BALADA Os casais Katia e

Jorge e Gá.'I:lnel e Thaiana
conferindo o London Pub

Pensando bem
Não esquentemuito a cabeça, não perca seu tempo com

vinganças, se preocupando com pessoas que querem o seu mal.
Use esse valioso tempo para amar e estar com as pessoas que
gostam de você, que torcem por você e querem vê-lo feliz.

Majale
Realize, ouse, surpreenda suamãe com um belo presente da

loja Majale Decorações, da amiga ElenaVizuete. A casa tem

artigos para decoração, mesa e cozinha. Ela vai adorar!

Humor!
Formigas

"

Duas formigas estavam
conversando na rua:
- Como é o seu nome?
- Meu nome é Fu.
- Fu o quê?
- Fu ... miga. E o seu?
- Ôta.
- Ôtao quê?
- Ôta Fumiga ...

Chiclets
Alguém aí pode me dizer
quem é aquele conhecido
cara que, após acabar um
namoro apaixonado para
ir em busca de "aventuras

vazias", teve uma forte
recaída pela ex? Só que agora
ela está namorando e feliz -

mas ele disse que não desiste.

Que coisa, não?! A vida segue!

,

CASORlO A taróloga Karen Grotewold e

Ivan Pisciotti protagonizaram belo

casamento, no mês de abril, em São Paulo

Teatro
No sábado, dia 12, às
20h, acontece na Scar,
a apresentação da peça
teatral "O Contestado". O
elenco é formado por 40

pessoas e serão quase duas
horas de apresentação. O
grupo teatral tem apoio do
Ministério da Cultura e da

,i. Unoesc de Joaçaba
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http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Está chegando o Dia das Mães, um
dia para lembrarmos que devemos

reverenciar amulher mais importante
da nossa vida todos os dias, qualquer
dia, sempre. Precisamos, antes de
qualquer coisa, estarmos presentes,
dar-lhe carinho, manifestar nosso
respeito, nosso reconhecimento e nosso

amor. Não apenas nesta data específica,
nesta semana, mas sempre. Nada é
mais importante do que a companhia,
a presença tanto quanto possível, não
interessa a idade que os filhos tenham.
Mas é tradição, para nós, filhos, darmos
uma lembrança a ela, no seu dia, além
de manifestar o sentimento que ela

inspira em cada um. Comprar presente,
sabemos, é uma questão de consumo,
o comércio inventou essas datas
comemorativas para vender mais. É que
já virou tradição, já nos habituamos a

dar um presente às Mães, no seu dia, tão
bom quanto possamos dar. É uma outra
maneira de dizer que ela é importante

Novelas

Crônica

360 dias dasmães
para nós, é uma maneira de homenageá
la, de provar que pensamos nela.
Outro dia, dizia eu a uma amiga que
minha vida é e sempre foi povoada por
mulheres maravilhosas. E ela me disse

que eu agradecesse a Deus por isso,
o que é mais do que justo. Tive avós
fantásticas, até uma avó postiça que
ganhei nessas lidas literárias que a vida
me proporcionou, professoras, minha

Acho que no dia dela, quem
ganha o presente, na verdade,
somos nós, os filhos, por tê·las.

esposa, minhas filhas, minha mãe,
mulheres maravilhosas que talvez eu
nem merecesse.

Minha mãe, claro, é quem esteve mais

presente, pois me acompanha a vida
inteira. Acho que no dia dela, quem ganha

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H
Clara atrapalha o clima entre Rodrigo e Miriam. Fernando decide fazer uma

tatuagem. Bruno, Beto e Juliana fazem um teste com Tati para seu projeto. Car
mem liga para Melissa e cobra o vestido de noiva de Valéria. Jacira discute com
Tobias para ir para o Rio de Janeiro. Divina pede para Valdirene cuidar de Junior.
Kléber questiona sua escolha profissional. Marlene, Gilda e Mauro autorizam o

namoro de Laís e Julinho. Jacira dá o dinheiro para Zé da Carmem comprar sua
passagem para o Rio de Janeiro. Michele vê Valdirene e corre em sua direção.

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19H
Rosário comenta com Inácio que se desentendeu com Chayene. Cida

avisa os patrões que vai conversar com Conrado e sai animada. Naldo vê
Alejandro malhando e se espanta. Penha, Cida e Rosário se encontram na

loja do Messias e sentam para desabafar. Sandro surge na casa de Penha e

é repreendidopor Elano. Máslova dá de cara com Isadora em sua casa com

o neto. Cida espera por Conrado na loja de Messias e Rodinei a observa.
Chayene diz a Rosário que vai gravar a música que ela compôs para Fabian
e lhe faz uma proposta. Rosário diz a Inácio que conseguiu o dinheiro para a

cirurgia do pai. Conrado não aparece para o encontro e Cida é confortada por
Isadora. Sônia demonstra orgulho por Isadora ter desbancado Cida. Conrado
afirma para a avó que Isadora está apaixonada por ele.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Nina pede para Débora ficar com Jorginho. Jorginho é assaltado. Nina

volta a trabalhar na casa de' Tufão. Lucinda encontra Jorginho discutindo com

Nilo e o leva para casa. Débora sugere que Carminha procure Jorginho na

casa de Lucinda. Uma das crianças ouve a conversa de Jorginho e Lucinda e

conta para Nilo. Noêmia estranha o comportamento de Cadinho com Tomás.
Silas pede Monalisa em casamento. Roni se desentende com Leandro por
causa de Suelen. Lúcio vai à casa de Tufão. Carminha procura Lucinda. Nina
revela para Débora onde Jorginho está. Lúcio serve um suco para Max. Dé
bora encontra Jorginho e Nina e observa os dois. Nilo conta para Carminha
que Rita foi namorada de Jorginho.

�CARAS-RECORD-22H
Décio mostra a Otávio a sua mensagem de despedida na internet. Otá

vio ameaça denunciar Décio como assassino. Décio aconselha Otávio a não
atender o telefonema de Manuela para não levantar suspeitas. Marco Anto
nio pergunta a Régis e Mirella por que adiaram o casamento. Régis convida
Marco Antonio para o casamento no Rio. Marco Antonio pede a Mirella que
não se case. Flávia diz a Valéria que não gostaria de desembarcar do na

vio. Flávia afirma que voltará a se encontrar com Mário no Rio. Geraldine e

Cláudia especulam sobre Mário. Otávio diz a Décio que gosta do jogo de ver
a reação das pessoas após saberem de sua morte. Otávio telefona para Ma
nuela. Pensando se tratar de Martim, Manuela o acusa de ter deixado Otávio
morrer. Big Blond fala para Fausto mandar um carro seguir Eliza. Big Blond
dá ordens para que atire em Eliza e Otávio se dormirem juntos.

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20H30
No capítulo 84, quinta-feira, 10 de maio - Ao consultar o médico, Aline pede

para ele forjar um exame. O médico coloca Aline para fora do consultório. Depois
de fazer os exames, Amanda conta a todos que está grávida de um menino. No
hospital, Aline se disfarça de médica e diz ao funcionário do hospital que quer ter
acesso aos exames de Amanda Varela Sotelli. Ela altera os exames de Amanda.
Aline é levada por Roberto ao aeroporto clandestino para fugir à Europa. Aman
da pergunta a Olavo se ele tem notícias de Aline. Olavo aconselha Amanda a

ficar despreocupada, pois o cerco está fechado contra Aline.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

o presente, na verdade, somos nós, os
filhos, por tê-las. O que somos, temos

que reconhecer, devemos a elas, pois é
com elas que passamos omaior tempo de
nossas infâncias e adolescências, são elas
que nos ensinam o que devemos saber
para enfrentar omundo dos adultos.
Por tudo o que ela representa, deveríamos
dar-lhe um grande, enorme presente.
Mas se não pudermos comprar nenhum
presente - e isso pode acontecer com
muitos filhos - que presente então lhe'dar, .

a não ser nosso respeito, todo carinho e

amor e uma pequena flor, gigante como
ela própria? Sim, uma flor - símbolo
incontestável do sentimentomaior que ela
nos inspira, junto com o abraço forte e o

beijo grande, repletos de carinho e emoção.
Mãe - a vida se repartindo, coração se

avolumando, amor se multiplicando ...
Todos os dias são seus, toda a vida lhe

pertence; a natureza, perfeita, é sua
irmã gêmea. E nós te festejamos,
hoje e todos os dias.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do SulCliq�e animal

Dois cães, uma fêmea (E) e um macho, estão esperando um lar. Eles
foram recolhidos das ruas e já receberam tratamento veterinário
compl�to. Os interessados devem entrar em contato com a Clínica

Schweitzer, pelo telefone 3275·3268. Adote um amigo!

Aniversariantes
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Neila de Paula
Osmar Pechebilski
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Servanda Passamai
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Wallace de Andrade

Wesley Eduardo Straub
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Amarildo Franzner
André Dalcastagne
Angelo Piva
Antenor Gonzaga dos Santos
Antenos G. dos Santos
Atilia Wulff
Danrley Bittencourt

Diego M. Meier
Dieter L. Gaedke
Elenir L. Seibt
Fagner D. Engelmann
Fernando Rodemel
GuilhermeKuhn

lonice M. dos S. de Andrade
Iris Martins Silva:
Jair Norberto Wackerhage
Janaine Glatz
Jean C. Guizone
Juraci de Almeida
Jurema L. Burger
Leda R. Mass
Lirian R. Oldiges
Luan F. Erdmann
Maiane da Silva Stahelin
Maria M. Delagnolo
Mario Melchioretto

'. Matheus José Meyer
Mauro de Freitas Francisco

James Morrison •

The .&wakenl;ng
É o terceiro álbum de James
Morrison. Os dois primeiros
álbuns - Undíscovered (2006)
e Songs forYou, Truths For
Me (2008); venderam juntos
um total de 4,5 milhões
de cópias e renderam

surpreendentes 10 singles,
incluindo o sucessomundial

.

::.1, Broken String� com�elly
Furtado. Eleito oMelhor
ArtistaMasculino em 2007

N no BfitAwards, N1orrlson
foi o artista solo masculino

.',! b�it�G21llai�,vendido. no
ano em que seu álbum de
estreia, .em 2006.

-

LIVRO:
OG11rtds p.a,'crianç

impossíveis •

Jacques Pré17ert
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Tirinhas

A seLVA LTDA. GUSTAVO SANCHez
SE? LIGA.

e:;.sc;>l..ECI De
MANDAR ENTRE
GM ESSE? DO
CUMENTO!

Ine a

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg - 13h30, 16h1 O, 18h50,
21h30
• Cine Breithaupt.2
• Xingu - Nacional - 15h, 17h, 19h, 21 h
• Cine Breithaupt 3
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - Livre - 14h40, 17h
• Um Método Perigoso - Dub - 16 anos - 19h10,
21h10

JOINVILLE • SHOPPING GARTEN
• GNC 1

.

• Os Vingadores - Dub. -13h30, 16h10, 18h50, 21h40
• GNC2
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 14h, 16h40,
19h10,21h30
• GNC3
• Paraísos Artificiais - Dub. - 14h1 O, 16h20, 18h30, 21 h
• GNC4
• Espelho, Espelho Meu- Dub. - 13h 15, 15h20,
17h30,19h40
• O Príncipe do Deserto - Leg. - 21 h50
• GNC5
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20, 16h30,
18h40,21h15
• GNC6
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h,16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h

JOINVILLE • SHOPPING MUELLER
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h10, 15h50, 18h40,
21h30
• GNC2
• Anjos da Lei - Leg. -14h, 16h20 19h, 21h10
• GNC3
• Fúria de Titãs 2 (3D) - Dub. - 13h20, 22h1 O
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 15h20,
17h40,20h

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

• Anjos da Lei - 16 anos - Leg. - 14h20, 16h50,
19h20,21h45
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. -.12h(A), 15h,
18h,21h
• Cinépolis 4
• Um Homem de Sorte - 12 anos - Leg. - 13h10,
15h20,17h50,20h20,22h30
• Cinépolis 5
• Paraísos Artificiais - 16 anos - 15h30, 18h10,
20h15,22h25
• Cinépolis 6
• Espelho, Espelho Meu - Livre - Dub. - 13h45, 16h20
• American Pie: O Reencontro - 16 anos - Leg. -

18h50, 21h35

------- -

www.ceelvcltdc.ccm

• Cinépolis 7
• Os Vingadores - 12 anos - Dub. - 11 h(A), 17h,
20h,23h(B)

• Os Vingadores - 12 anos - Leg. - 14h
(A) Somente sábado (5/5) e domingo (6/5), (B)
Somente sexta (4/5) e sábado (5/5)

BLUMENAU • SHOPPING NEUMARKT
• GNC1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• GNC2
• Os Vingadores - Leg. - 13h30 16h1 O 18h50 21 h40
• GNC3
• Os Vingadores - Dub. - 13h 10 15h50 18h30 21 h20
• GNC4
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 13h40
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 16h30 19h 10
21h50
• GNC5
• Ptnjos da Lei - Leg. 14h, 16h20, 18h40, 21 h
• SALA VIP
• Um Homem de Sorte - Leg. - 14h20 16h50 19h20
21h30

EmAnjos da Lei, lenko (Channing Tatum) e
Schmidt (JonahHill) estudaram juntos, mas
jamaisforam amigos.A situação muda quando
se reencontram na academia de policiais, onde
passam a ajudar um ao outro. Já formados, se .

envolvem em uma confusão ao tentar realizar
a prisão de um traficante de drogas, que atuava
no parque onde trabalhavam. Remanejados
para uma divisão comandada pelo capitãoWal
ters (Ice Cube), onde jovens policiais trabalham
infiltrados, eles recebem a missão de desvendar
quem é o fornecedor de uma nova e perigosa
droga. De volta ao ambiente escolar e atuando
sob nomes falsos, Ienko eSchmidtprecisam se

acostumar aos novos tempos sem perder o foco
na tarefa que lhesfoi incumbida.

Alê Ambrosio dá à
luz ao segundo filho
A topAlessandraAmbrosio, que deu à luz

Noah na segunda-feira, em Florianópolis,
contou no Facebook que Anja, sua primeira
filha, de três anos, está feliz da vida. "Noah
Phoenix nasceu ontem à tarde e já conquis
tou nossos coraçõeso" escreveu a topo Antes,

.

o pai do bebê, o empresário Iamíe Mazur, fa
lou sobre o filho noTwitter: "Mal posso espe
rarpara temostrar esse lugarmaluco".

Defesa de Dieckmaun.
quer ação contraGoogte

As fotos íntimas deCarolinaDieckmann
que caíram na rede ainda estão dando o

que falar. Após conseguir retirar as imagens
do site pornô inglês, os advogados da atriz
se preparam para brigar com o Google. O
acesso às fotos já foi vetado em alguns sites,
mas ainda é possível através do buscador.
Caso o Google não se manifeste, a defesa
pretende entrar com uma ação.

O atarRodrigo Santoro disse, em entrevista ao
site americano especíalizade em cinemaCollider,
que deve interpretar o piloto de Fórmula 1 Ayrton

• ,
u Senna em um fílníe'aindaem estágio inicial. '�da
não assinei nenhum contrato. Mas os rumores sobre.

omme são verdadeiros". 'Segundo o ator, trata-se de
"

um "grande'; projeto, que envolvemais de.um país.
Em 2010, a vida de Senna foi retratadano elogiado
documentário Senna, dirigido porAsi!Kapadía.

Sangue do vocalista
do Coldplay à venda
A banda Flaming Lips anunciou na se

gunda-feira que vai colocar à venda alguns
discos com amostras de sangue dovocalista
do Coldplay; Chris Martin. Além de Martin,
o cantorNickCave e a cantoraKe$ha foram
outros que doaram amostras de seu sangue
para os dez discos de vinil que serão vendi
dos comas amostras. Mas o fã que quiser o
"mimo" vai ter de pagar caro por isso: cada
disco custa 1.550 libras, cerca de 4.820 reais.

New Kids on the
Block no Brasil

Impulsionado pelo retorno dos anos

1990 - e da onda das boybands, que tive
ram seu auge nessa década -, o grupo ame
ricano New Kids on the Block anunciou
sua vinda ao Brasil no dia 17 de junho, para
uma única apresentação em São Paulo, no
HSCB Brasil. O anúncio davinda da banda,
desde 1991, movimentou os' fãs nas redes
sociais, que fizeram do assunto um dos
mais comentados do Twitter.

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

J. Tudo indica que novas oportunidades profissionais
devem surgir. Aproveite para assumir responsabilidades,
mas com cautela para não se sobrecarregar. Evite
alimentar o clima de disputa entre seus amigos. A dois,
converse mais e exijamenos. Cor: creme.

U TOURO

U Neste dia, cuidado com atrasos nas tarefas que são
de sua responsabilidade. Em casa, preocupações com
alguém da família não estão descartadas. Nos assuntos
do coração, seja mais flexível e um clima de sintonia vai
tomar conta do astral. Cor: preto.

l[ GÊMEOS .

Seus ganhos recentes vão contribuir para o seu sucesso

na profissão. Convém gastar de forma racional ou
poderá se endividar. Procure levar a sua vida mais a
sério. A falta de atenção na relação sentimental pode
atrapalhar o convívio. Cor: branco.

� CÂNCER
� Procure desempenhar suas atividades profissionais

com otimismo e senso prático: assim, seu dia vai render
mais. Seu desejo de ser livre deverá abalar um pouco
sua união. Pare e pense: o que fará você feitz de verdade
no campo amoroso? Cor: branco.

..o LEÃo
UL É tempo de pensar em seu futuro profissional e

trabalhar com determinação para alcançar suas
metas. No contato com sua cara-metade, atitudes
mais carinhosas só trarão benefícios para o romance.
Aproveite as dicas dos astros! Cor: tons escuros.

,

YYh VIRGEM
I IX Competência e criatividade vão caminhar juntas e

você poderá apresentar um jeito mais interessante de
desenvolver seu trabalho cotidiano.A pessoa amada
deverá se afastar: aproveite o momento para reavaliar
os seus sentimentos. Cor: verde-claro.

.n. UBRA
- Sua vida financeira precisa de um pouco mais de

disciplina É hora de equilibrar seus gastos! Em família,
seja mais independente e evite aborrecimentos. Nos
assuntos do coração, é tempo de refletir sobre o que
deseja para sua vida Cor: preto. .

m ESCORPIÃO
.

II L. Se deseja aumentar os seus rendimentos, divulgue sua
competência profissional aos seus superiores. Investir
em uma atividade extra também será uma ótima
opção para ganhar mais. No romance, compartilhe
seus objetivos com quem ama. Cor: creme.

.. 7\ SAGITÁRIO
;<.

.

Hoje, seus pensamentos estarão voltados a aumentar
seus rendimentos. Então, conte com a colaboração de
pessoas com os mesmos objetivos e siga em frente.
Em família, compartilhe ideais. A dois, atitudes seguras
vão favorecer a união. Cor: azul-claro.

V\� CAPRiCÓRNIO
.p AliV'ie a pressão que exerce sobre seus colegas. Mas

não abaixe a cabeça se quiserem prejudicar você. Em
casa, procure manter os acontecimentos sob controle.
Esforce-se para compreender as razões do seu par
antes de julgá-lo. Cor: creme.

� AQUÁRIO
� Você deve manter o foco em suas tarefas

. profissionais ou não conseguirá cumprir o-que é de
sua responsabilidade no serviço. Conte com o apoio
dos familiares em tudo que precisar: No setor afetivo,
ofereça mais segurança à pessoa amada. Cor: verde.

PEIXES
Cuidado com o que comenta com os colegas de
trabalho. Confie em seus planos e siga em busca de
seus objetivos. Em casa, use sua diplomacia para.
resolver as divergências. Nos asSuntos do coração,
evite mudanças bruscas de humor. Cor: amarelo.
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Buracos nas vias

Falta demanutenção gera protestos
Segundo Mareio Ribas,
a prefeitura pretende

,..,

começar uma ope�açao
para resolver o problema

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Ontem, a reportagem do OCp, per
correu o município de Jaraguá do

Sul para verificar a situação das princi
pais ruas. Durante todo o trajeto, mora
dores das localidades que,mais sofrem
com o problema relataram situações de
dificuldade e descaso público.

Bairro Vila Baependi
Na rua Bernardo Dornbusch, no

bairro Baependi, o morador da região há
três anos, José Valentim, conta que usa

bicicleta para se locomover. Ele explica
que os buracos atrapalham o trajeto.
"Muitas vezes para desviar dos buracos

preciso invadir a pista dos carros", lern
bra. Valentim ainda ressalta que diversas
vezes viu pessoas quase serem atrope
ladas por desviarem de crateras e que
quase caiu por várias vezes.

Czerniewicz

Segundo a professora Morgana Sei

pietz, 28 anos, a rua Jorge Czerniewicz
está cheia de irregularidades. "Passo todos
os dias aqui pata trabalhar, e j-á decorei os
locais que tem buraco", afirma. Ela ressalta
que não é só isso que atrapalha o trânsito.
O fluxo intenso de carros, as calçadas com
desnível e os acostamento ruins, também
causam acidentes na região.

Ilha da Figueira
A dona de casa Adriana Lima, 28

anos, reclama da cratera em frente à
sua casa há mais de um mês. Ela explica
que os carros tentam desviar e por mui
tas vezes quase aconteceram acidentes.

"Aqui em casa meu marido usa mais o

carro, e reclama muito do asfalto da ci
dade'" conta. Segundo o diretor de Trân
sito e Transporte, Marcia Roberto Ribas,
em junho deste ano aprefeitura preten
de começar uma operação para tampar
os buracos das principais vias da cidade.
Entre as ruas listadas, Ribas citou a Jorge
Czerniewicz, Getúlio Vargas e Reinaldo
Rau. Ele explica ainda, que estão sendo
analisados custos para a realização das
obras pela prefeitura, ao invés de uma

empresa terceirizada.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

alIA DA FIGUEIRA Buraco em frente à residência surgiu há mais de um mês e nada foi feito

'}\qui EuMoro,Aqui Eu
Cuido" no fim de semana
Dando sequência ao Aqui para' recolhimento.

Eu Moro, Aqui Eu Cuido, A coleta dos caminhões
acontece neste final de se- da Secretaria de Obras e Ser
mana mais uma edição do viços Públicos inicia por volta
programa, desta vez nos bair- das 8h30 da próxima segunda
ras Vila Baependi, Vila Lalau,' feira. A prefeitura alerta que
Centenário e Vieira, até a rua

.

não serão recolhidos' pneus,
Gustavo Lessmann.A Fujama entulhos de construção e lixo

(Fundação Jaraguaense de doméstico em geral. Para do
Meio Ambiente) solicita aos ação de móveis, roupas, ele
moradores que neste sábado trodomésticos e material de
e domingo coloquem sobre construção, em estado de uso,
as calçadas móveis inutili- omunícipe deve fazer agenda
záveis, sucatas, podas de ár- menta por meio do telefone
vares, entre outros materiais gratuito 0800 642 0156.

EDUARDO MONTECINO

CZERNIEWICZ Segundo moradora, a rua
Jorge Czerniewicz está tomada de buracos

-
.

. .

..

VILA BAEPENDI José Valentim reclama
de descaso com a rua Bernardo Dornbusch

LnvIPEZA O progTama será realizado'nos
bairros Baependi, Centenário, Vieira e Lalau
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CITROEN C4 E CITROEN C4 PALLAS.
COM CÂMBIO AUTOMÁTICO GRÁTIS.

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

C3 3x R$ 89,00 3xR$153,00 3xR$161,00 3xR$153,00 3xR$153,00

AIRCROSS 3x R$109,00 3x R$174,00 3x R$ 166,00 3x R$174,00 3xR$174,00

C4 / C4 PALLAS 3xR$121,00 3x R$ 185,00 3x R$ 166,00 3x R$185,00 3xR$185,00

CRÉATIME TECHNOLOGIE

1-Preços à vista, sem troca, frete, seguro e opcionais. Citroén C4 Flex 11/12 com COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira
específica) + IOF. Citroên C4 Palias Flex 11/12 com COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Ciíroén
C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa de 0,99% a.m + IOF (pintura metálica grátis). Ciíroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de

R$ 53.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 55% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial neqociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF (não inclui pintura metálica). TC de R$ 846,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *Câmbio automático grátis na compra dos modelos: Ciíroên C4 e Citroên C4
Palias Okm.**CO/MP3 player e rodas de liga leve 15" grátis na compra do modelo: Ciíroên C3 GLX Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Ofertas válidas até 15/05/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas.
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Fila para atendimento ainda é grande
Seis mil aguardam
para ser atendidos.
Motorista conta que
não há previsão para
que possa realizar

cirurgia de vesícula

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Para consultar com médicos

especialistas em Iaraguá do
Sul, é necessário que o pacien
te seja atendido primeiramente
com o clínico geral em um pos
to de saúde. Depois, ele deve fa
zer o cadastro na fila de espera
do

_

Sistema de Agendamento.
Segundo a diretora de Média e

Alta Complexidade Ambulato
rial e Hospitalar, Monica Pasold
Riboldi, esse processo estamais
rápido agora, já que a fila de es-

pera que era de 18 mil pessoas,
atualmente está com seis mil.

Monica conta que, antes,
havia o cadastramento no sis
tema e o paciente tinha que
aguardar uma ligação para
o agendamento da consulta.

Hoje, a diretora afirma que em

algumas especialidades não é
!

mais necessário entrar nessa

lista de espera. "Conseguimos
zerar a lista de algumas espe
cialidades, o pacient-e já sai do

posto de saúde com a data da
consulta", diz. Para ela, esse é
um grande passo na busca para
acabar com as filas.

O motorista Iacír Pruvak
é uma das pessoas que está

aguardando atendimento. Ele

precisa de cirurgia para a re

tirada da vesícula e espera há
dois meses. "Já era pra ter sido
na semana-passada", lembra.
Pruvak explica que no mornen-

.

to não tem previsão para reali
zação da cirurgia.

MARCELE GOUCHE
m

FUNÇÃO Outra competência da Aris é cobrar o
planomwúcipal de saneamento dos consorciados

MARCELE GOUCHE

Aris

do saneamento básico, como
abastecimento de água, esgoto
sanitário, manejo dos resíduos
sólidos, limpeza urbana e dre

nagem pluvial. Outra função
daAris é cobrar o plano muni
cipal de saneamento básico de
cada cidade consorciada. Na

oportunidade, os técnicos do
Samae aproveitaram para tirar
dúvidas quanto à fiscalização,
que acontece de duas manei
ras: a programada e quando
o município solicita. Também
discutiram a formulação de
um projeto de monitoramento
de mananciais envolvendo a

Aris, a Amvali, através do Co-

DEMORA Em alguns casos, é preciso esperar meses para ser atendido

Agência reguladoraVisita o Samae
mitê Itapocu, Fujama e outros

órgãos envolvidos.
Entre as competências de

legadas pelos municípios con
sorciados à Aris, destacam-se
as atividades de normatização
dos padrões de qualidade dos

serviços prestados, do regime
tarifário e da avaliação da efi
cácia dos serviços.

Na última terça-feira, o di
retor geral da Agência Regu
ladora Intermunicipal de Sa
neamento (Aris), Marcos Fey
Probst, juntamente com o se

cretário executivo da Amvali,
Alessandro Hansen Vargas, reali
zaram uma visita ao Samae de

Jaraguá do Sul. O objetivo do
encontro foi explicar o que é
a Aris, já que o município pas
sou a fazer parte da agência no
mês de março, após aprovação
da Lei no636l/20l2, na Câma
ra de Vereadores.

A empresa tem como atri

buição a regulação e fiscali

zação de todas as atividades

Empresa tem
como função
fiscalizar e

regularizar as
atividades do

saneamento- básico.
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Cesta básica está.mais barata
Pão francês baixou
17% e obteve a

maior queda na
pesquisa do mês de
maio. Já a banana
branca subiu 93%

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

Nilson Antonio

Opreço da cesta básica re

duziu 0,83% em relação
ao mês anterior, segundo a

pesquisa realizada pelo Pro
con nos dias 2 e 3 de maio. O
menor valor para uma pessoal
mês passou dos R$ 176,07 no

mês de abril para R$ 174,61
em maio. Nos últimos três me
ses, a diminuição foi de 3,27%.
Em março o valor da cesta era

de R$ 180,51.
A pesquisa apontou que

dos 13 produtos que compõe
a cesta básica, sete tiveram

acréscimo, cinco reduziram o

valor e um manteve o mesmo

preço. Já em comparação com

o ano passado, o preço da cesta
básica está menor. Enquanto o

consumidor pagava R$ 179,43
em maio de 2011, neste ano

paga R$ 174,61. A redução re

presenta 2,69%.
Os produtos que tiveram as

maiores quedas foram o pão
francês e a batata suja. Os pre
ços destes produtos baixaram

17,54% e 10,42%, respectiva
mente. O consumidor está eco
nomizando na compra do pão,
que anteriormente era vendido
a R$ 3,99 o quilo, e agora está R$
3,29. Já a batata suja passou dos
R$ 0,55, em abril, para R$ 0,49.

Em contrapartida, o preço
da banana branca, que havia
baixado no mês anterior, au

mentou em 93,33%. A fruta po
dia ser comp.rada por R$ 0,75 e

passou a custar R$ 1,45. O açú
car refinado é outro item que
vai pesar no bolso do consumi
dor. O produto passou dos R$
1,69 para R$ 1,87 o quilo.

o consumidor
deve ter o hábito
de consultar o

.
site e procurar ô
melhor preço.

Adilson Macii,rio
diret(.)r·do PI"ocon

EDUARDO MONTECINO

PROGRESSO Produto de Massaranduba deverá ir

para o mercado externo com a Cooperativa Central

··'·.·�93,30/0
4�··----

17,5%

10,6%

10,9%

SOBE E DESCE Pão francês baixou 17,54% e batata suja 10,91% ..
A banana branca aumentou 93,33% e o açúcar ref"mado 10,65%

di; "" 'III

rlavelS

Pesquisamostra oscilação nos preços
A batata suja teve a maior variação, totali

zando 222,45%. Enquanto o mercado que tem

o menor preço vende o quilo do produto por R$

0,49, outro que tem omaior preço cobra R$ �,58�
A lista pode ser acessada no site da prefeitura:
www.j_araguadosul.com.br no link "Procon",

Arroz de Santa Catarina
- para omercadomundial

As cooperativas agropecu
árias de Santa Catarina deram
um grande passo para competir
no mercado internacional: na

semana passada foi oficialmen
te fundada a Cooperativa Cen
tral Brasileira de Arroz, unindo
cinco unidades do Estado. uÉ
o resultado de uma semente

plantada há mais de duas dé

cadas, e agora está finalmente
brotando", comenta o presiden
te daCooperativa Iuríti, deMas- .

saranduba, Orlando Giovanella,
conselheiro da central.

Além da Iuriti, também fa
zem parte da nova cooperativa
a Cooperja, de Jacinto Macha

do, a Cravil, de Rio do Sul, a

Copagro, de Tubarão, e a Coo-
. persulca, de Turvo. Juntas, elas

movimentam 450mil toneladas
de arroz, o que representa 35%
da safra estadual.A organização
deve apresentar resultados den
tro de um ano, diz Giovanella.
"Ainda vejo com um pouco de

cautela, mas estamos nos esfor
çando para dar tudo certo e ter

mos mais uma alternativa para
vender o produto", diz:

A central deve atuar não

apenas nas vendas, com. regis
tro como companhia de expor
tação, mas também na compra
de mercadorias, câmbios e se

guros. "De início, vamos fazer
caminho pelo porto de Imbitu

ba, vendendo para o Nordeste,
e depois vamos começar a ex

portar", explica Orlando.
De acordo com o conse-

lheiro, a empreitada deve cau
sar uma redução considerável
nas despesas logísticas. "Ainda
estamos estudando quanto
deve reduzir de fato, mas já te

mos projeções notáveis", lem
bra. A prioridade, diz ele, é re
duzir os custos cada vez mais.
"Mesmo que não' se consiga
um preço bom para a venda,
temos sempre que ir reduzin
do os custos para, assim, au
mentar a rentabilidade".

Um dos objetivos,
.

segundo Orlando
Giovanella, é

baixar os
.

custos
para aumenta� a

rentabilidade.

I
,
,
t
I

I
'

�----- I

,I'
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Estádio João
Marcatto está

repaginado para
receber os jogos do
Moleque Travesso

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Ügrande palco do futebol de

Jaraguá do Sul está repagi
nado. O Estádio João Marcatto
recebeu uma atenção especial
da nova diretoria neste início de
ano e agora está pronto para re

ceber os jogos do Grêmio Espor
tivo Juventus no Campeonato
Catarinense daDivisão Especial.

"O campeonato só inicia no
dia Iode julho e até lá ainda va
mos fazer pequenas obras pelo
estádio, para atender determi

nações de um termo de ajuste
de conduta com o Ministério

Público, que nunca foi cumpri
do integralmente", informa o

presidente Ierri Luft.
Independente disso, o local

já recebe jogos das categorias

Jaraguá
Novo técnico

O Sport Club Iaraguá anun
ciou nesta semana seu técnico
para o catarinense da Divisão
de Acesso. Se no ano passado
a aposta foi na experiência de

Bíro, neste ano a equipe investe
no jovem Rafael Rocha, de 26
anos. Apesar da pouca idade,
Rocha já acumula um título
estadual como treinador. Foi
no ano passado, na Divisão de

Acesso, com a categoria juvenil.

Futsal

Hugo volta
Sem jogar desde o dia 4 de

maio, quando se contundiu
no músculo posterior da coxa
direita, o pivô Hugo segue
em recuperação. Ele deve
voltar à CSM/Pré-Fabricar
na partida contra o Atlântico,
em Erechim (RS), no dia 21.
"A recuperação é demora-
da mesmo, de quatro a seis

semanas", explica o fisiotera

peutaWilson Gomes Júnior.

"." "

emoçaoestá pronto
IRIANE PORTO/AVANTE!

CUIDADO Gra.:nta4o recebe atenção especial para a Divisão Especial

de base e do Olympya. Tam
bém sediou a partida entre

Jaraguá Breakers e Itapema
White Sharks, pelo Estadu
al de Futebol Americano. No

último domingo, foi palco do
festival de prêmios do Sin
dicato dos Trabalhadores na

Indústria do Vestuário (STIV).
Mas a caminhada até aqui

não foi fácil e contou com a

ajuda de muita gente. Ini
cialmente nos mutirões de

limpeza) que retiraram diver
sas caçambas de entulho do

local. Depois vieram a lavação,
a pintura e a reforma do salão
social.

Por-último, a Metalúrgica TS
.

reformou sem custo para o clu
be toda a estrutura da cobertu
ra da arquibancada, bastante

castigada pelo tempo. Também
recuperou os portões de entra

da do estádio.
"Demos uma atenção ao

estádio neste início de gestão.
Precisávamos ter uma casa em

ordem para mostrar aos nos

sos potenciais patrocinadores
e também para os nossos torce

dores que agora podemvoltar a
se orgulhar do nosso maior pa
trimônio'" informa Luft.

O dirigente convidá a comu

nidade para dar uma passada no
local e ver com ospróprios olhos
o resultado desses meses de de

dicação. "Não tem como com

parar o estado em que pegamos
o estádio, em dezembro, ao que
estamos entregando agora. Está
infinita vezes melhor. Por este

motivo, só tenho que agradecer
a todos que nos ajudaram neste

processo", finaliza Luft.

Comunitários

Varzeano e Coroa no Tribunal
A informação pegou muitas

equipes de surpresa. Na noi
te de hoje, serão julgadas duas
denúncias de atletas irregulares
pelo Tribunal de Justiça .Des

portiva da Fundação Municipal
de Esportes. Os resultados de
vem mudar as tabelas do Cam

peonato Varzeano e do Coroa
Bom de Bola.

No Coroa Bom de Bola, a

equipe União São João é acu

sada de utilizar um jogador que
está cumprindo penalidade por
competições em Guaramirim,o
que é proibido pelo artigo 16 do

regulamento. ,O maior interes
sado no caso é a Tomazelli Têx
til, que pode herdar uma vaga
na semifinal.

No outro caso, a equipe 2000
Multimarcas é acusada de uti
lizar um atleta que disputou a

Copa Norte do ano passado,
infringindo o artigo 22 do regu
lamento, que não permite a par-

ticipação de atletas que tenham

disputado ala Divisão de Ama
dores. Dependendo do resulta
do, o Tigre Materiais de Cons

trução avança à segunda fase.
Mesmo com os julgamen

tos, a coordenadoria de eventos
da FME espera que o andamen
to das competições não sofra
interferência. As semifinais do
Coroa Bom de Bola estão con

firmadas para sexta-feira, na

Karlache, e o início da segunda
fase doVarzeano pára sábado. A
tabela está prevista para ser di

vulgada na amanhã.
Os julgamentos iniciam às

19h30, naArena Jaraguá.

Mesmo com os

julgamentos,
Fundação Municipal
de Esportes espera
manter o eronograma
das competições.
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QUALIDADE DE VERDADE. DESIGN DE VERDADE.

JARAGUAENSE DE VERDADE.

,

Este anoa Bell'Arte completa 25 anos de história e de sucesso. Uma história
escrita aqui, em Jaraguá do Sul, e que segue por todo o Brasil em cada um de
nossos estofados. Porque a Bel!'Arte é uma empresa jaraguaense de verdade:
atenta aos detalhes, obcecada pela qualidade, inovadora e atualizada com a

.

tecnologia e com' as exigências de seu mercado. Uma empresa que trabalha
com excelência em tudo que faz, seguindo o exemplo de tantas outras em

nossa cidade. E, por isso mesmo, crescendo sempre, como Jaraguá do Sul.
J

bellarte.com.br

i
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Corinthians eVasco seguem
Classificados, Timão
e Gigante da Colina
se enfrentam pelas
quartas de finais
da competição
continental

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Depois de doze anos, o Co
rinthians volta às fase

quartas de final da Taça Liber
tadores da América. Sem tro

peços, o Timão bateu o Emelec

por 3 a O na noite de ontem, jo
gando no Pacaembu.

.

O primeiro gol demorou

apenas 7' para sair e foi no me

lhor estilo da competição. Na

raça, Fábio Santos dividiu com

dois defensores do Emelec an

tes de ficar cara a cara com Dre
er e tocar para o fundo da rede.

Embalado por sua torcida, o
Corinthians chegou a ter 70% da

posse de bola nos minutos ini
ciais. Porém, decaiu ao longo do

primeiro tempo e viu o Emelec

chegar com frequência ao ata

que.
O 'sufoco' só terminou aos

19' do 20 tempo. Em cobrança
de falta ensaiada, Chicão colo
cou a bola na cabeça de Pauli-

•

I

nho, que desviou de forma sutil

para marcar o segundo gol alvi
negro no Pacaembu.

O gol trouxe tranquilida
de ao Timão, que ampliou 40'
com Alex. Após triangulação
com Emerson e Danilo, Alex
recebeu dentro da área, domi
nou e chutou cruzado, na saída
de Esteban Dreer. Na próxima
fase o Corinthians enfrenta o

Vasco, que eliminou o Lanús
nos pênaltis.

Em 'La Fortaleza', o Vasco
saiu na frente. Aos 18' do lo

tempo, Diego Souza cruzou de
trivela, mas o goleiro Marche
sín tirou de soco. No rebate,
Iunínho rolou para Nilton, que
veio de trás e soltou a bomba,
de três dedos, acertando o can

to do gol do Lanús.
O time da casa virou o jogo

no segundo tempo. Aos IS', Va
leri deu um bolão para Pavone,
que entrou por trás da zaga,
dominou no peito e tocou para
o fundo da rede. Aos 33', Guti
érrez aproveitou uma falha de
Fernando Prass para levar a de
cisão aos pênaltis.

Nos pênaltis, Romero jogou a

segunda cobrança do Lanús na

trave. O Vasco aproveitou seus

cinco tiros e avançou. "Nosso

primeiro tempo foi muito bom.
Mas paramos no segundo, ce

dendo espaço e eles viraram o

jogo", analisa Iuninho,

, ,

Faça parte da equipe de
colaboradores dos Postos Mime!
Se você é maior de idade passe no RH do Posto Mime Matriz

em horário comercia', deixe seu currículo ou

preencha a ficha de inscrição.
Estamos lhe esperando para trabalhar conosco como:

FRENTISTA - 7h30min às 15h50min

BALCONISTA - 7h30min às 15h50min

BALCONISTA- 5h às 13h30min

BALCONISTA-13h40min às 22h

CAIXA/FRENTISTA (homem) - 3° Turno

LAVADOR -10h às 18h

AUX. DEPÓSITO - 13h30min às 22h42min

ZELADORA - 5h às 14h40min

-------

/ �

't'wl.,. /
Quarta-feira, 9 de maio

• Unión Espaí'íola 2x3 Boca Juniors*

• Corinthians* 3xO Emelec

• Lanús 2 (4)x(5) 1 Vasco*

*classificados à próxima fase

•

rea
• Ta a libertadoreS '

YASUYOSRI CRIBA/AFP
Quinta-feira, 10 de maio

·19h30 - Santos x Bolívar

• 22h - U. de Chile x Deportivo Quito

NA BRIGA Depois de doze anos, Corinthians
avança às quartas de rmais da Libertadores

Quarta-feira, 9 de maio

.• Botafogo 1 x2 Vitória*
• Cruzeiro 1 x2 Atlético-PR*

• Palmeiras* 4xO Paraná Clube

• Grêmio* 2x0 Fortaleza

*classificados à próxima fase

Copa do Brasil
Sóavitória
interessa

Liga Europa
Jaraguaense

Quinta-feira, 10 de maio

• 19h30 - Bahia x Portuguesa
• 21 h50 - São Paulo x Ponte Preta

, -

ecampeao • Liga Europa (Final)
Quarta-feira, 9 de maio

Atlético de Madri 3xO Athletic BilbaoHoje, às 21hSO, o São Pau
lo encara a Ponte Preta, no
Morumbi, pela Copa do
Brasil. Como perdeu na" ida
por 1 a O, o Tricolor precisa
vencer por dois gols de
diferença. Se devolver o
1 a O, leva a decisão para
os pênaltis. "Temos de ter
tranquilidade e paciência",
antecipa Luis Fabiano.

O jaraguaense Filipe Luís,
do Atlético de Madri,
comemorou ontem a

conquista da Liga Europa,
segundo torneio em im

portância no continente.
E o triunfo teve um gosto
especial, já que foi contra
o Athletic Bilbao, equipe
contra quem Filipe que
brou a perna há dois anos.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICAFEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro· 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/Se. para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartó
rio, para pagamento no prazo de3 (três) dias úteis, a contardestapublicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 208814/2012 Sacado: AIlSSON FREDERICO Endereço: RUAWAlDEMAR RAU
590 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-260 Credor: AHMAD ADNAN KARIM CELUlARES ME
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 23 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 522,14 Data
para pagamento: 10 de maio de 2012Valor R$25,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$
465,00 - Juros: R$ 2,01 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 17,83 -

gamentoValor: R$ 1.112,06Data para pagamento: 10 de maio de 2012ValorR$30,10Descrição
dos valores:' Valor do título: R$ 1.051,49 - Juros: R$ 7,00 Emoliunentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 208823/2012 Sacado: IRIA R ZIEMMERMAM Endereço: RUA BERNARDO
WERNER CUBA 180 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-610 Credor: HSBC BANK BRASIL S/A -

BANCO MUI11PW Portador: RUSIFERMOVEIS ARTESANAIS UDAME Espécie: DMI - N°
TItulo: 864 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 537,65 Data para pagamento: 10 de maio de
2012ValorR$24,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 480,00 - Juros: R$ 0,96 Emolurnen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 208557/2012 Sacado: JOEL PEIERSON LIDA Endereço: RUA OlAVO BIlAC
33 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-160 Credor: SHOPING COM CER MAr DE CONSTR Por
tador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 19273/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 375,90Data
para pagamento: 10 de maio de 2012Valor R$24,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$
316,06 - Juros: R$1,58Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:R$23,10 Condução: R$23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208826/2012 Sacado: ClAUDIO DE OUVEIRA MOSSOllN Endereço: RUA
JOAOWIEST JUNIOR 3125 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-500 Credor: BANCO FICSA
SA Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 998426352-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.764,84Data parapagamento: 10 demaio de 2012ValorR$355,12Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 1.377,69 - Juros: R$ 332,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83 Apontamento: 208417/2012 Sacado: MARCIO SANDRO BECKER Endereço: EXP. GUII1ffiR

ME H. EMMENDOERFER 105 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-110 Credor: INFRASUL - IN
FRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0185171012-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 327,40 Data para pagamento: 10 demaio de 2012Valor
R$24,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,74 - Juros: R$ 1,53 Emolurnentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 208727/2012 Sacado: EDEMIL FERREIRADA SILVA Endereço: RUAWUREN
CO GASIHER 320 - JOAO PESSOA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89257-670 Credor: CONFOR
MAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 012912-01

.
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 879,40Data para pagamento: 10 demaio de 2012Valor
R$25,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 815,92 - Juros: R$ 2,17 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01 Apontamento: 208428/2012 Sacado: NELSON RENATO STlNGHEN Endereço: RUAARlliUR

EGGERI 249 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEE�RE
ENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 17306·Motivo: falta de pagamentoValor: R$
212,38Data parapagamento: 10 demaio de 2012Valor R$24,22 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 153,00 - Juros: R$ 1,12 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 208462/2012 Sacado: EUANE SILVADA SILVEIRA Endereço: URUBICI, 57 - Ia
mguá do SuI-SC - CEP: 89254-366 Credor: INFRAS"\]L - INFRAESTRUTURA E EMPREENDI
MENT Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0170366021-Motivo: falta de pagamentoValor: R$
217,17Data para pagamento: 10 de maio de 2012ValorR$24,28Descrição dos valores: Valor do
título: R$161,67 - Juros: R$ 1,18 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02 Apontamento: 208809/2012 Sacado: VAlDEMAR KEILER Endereço: HERCIUO ANAClEID

GARCIA 403 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: pMI - N°Titulo: 0191067009 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 214,41 Data para pagamento: 10 demaio de 2012ValorR$23,93 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 208757/2012 Sacado: INDAIAL REFElCOES ITDA Endereço: RUA MAXWI
IREM 258 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: BANCO COOPERATI
vo SICREDI SA Portador: CARllTOSALIMENTOSUDA EPP Espécie: DMI - N°TItulo: 36995
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 271,78 Data para pagamento: 10 de maio de 2012Valor
R$24,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 218,75 - Juros: R$ 1,02 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71 Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na

data de 10/05/2012. Jaraguã do Sul (SC), 10 de maio de 2012.
Apontamento': 208750/2012 Sacado: INOUE E GOES COMDE PISCINAS L Endereço: R PRE
FEITOWAlDEMAR GRUBBA 2222 - laraguá do SuI-SC ; CEP: 89256-500 Credor: MUUCLOR
Q II\.1PEXPORIADORAUD Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1751/05 - Motivo: faltade pa-

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 11
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Muro de cemitério
será reconstruído

Acordo entre as partes ocorreu ontem, após
uma reunião com representante do Deinfra

GUARAMIRIM

Débora Remor

Ocaso do Cemitério Brüder
thal foi resolvido de forma

amigável na manhã de ontem.

A reunião entre o presidente da
comunidade, Alvino Otto Filho,
e os empresários Taciano e Fre
diani Bartel, foi acompanhada
pelo superintendente do De

partamento Estadual de Infra
estrutura (Deinfra), Ademir Vi
cente Machado. Nos próximos
dias o muro do cemitério deve

ser reconstruído.
No projeto inicial, aprovado

pelo órgão, o posto de combus
tíveis foi autorizado a construir
o acesso pela marginal da SC-
413. A empreiteira iniciou a der
rubada domuro do cemitério na
tarde desta terça-feira, e a popu
lação protestou contra a des

truição do patrimônio da comu
nidade. A obra foi interrompida
depois do tumulto e ontem as

partes chegaram a um acordo.
A empresa deve refazer o

muro e toda a tubulação destruí-

MARCELE GOUCHE

L_, .s::

EXPECTATIVA O presidente da comw1idade, A1vino
Otto Filho, espera que tudo tique como antes

da, mas não foi determinado um
prazo para a obra. "Eles concor
daram em reconstruir e prome
teram fazer o mais rápido possí
vel. Queremos tudo igual como
era antes. Mais de 250 famílias
têm parentes enterrados aqui",
comentouAlvino Otto Filho.

A comunidade foi orientada
a procurar diretamente o Dein
fra caso haja outros problemas,
sem entrar em confronto com a

empresa. "No início, a reunião
estava bem tensa; Mas depois
de quase duas horas, chegamos
a um entendimento", comen

tou Machado, do Deinfra. Ele

explica ainda que o acesso ao

posto deve partir do terreno de

pois do cemitério.

SC-413

Mulher ferida
Namadrugada de ontem, uma
mulher foi encontrada desacor
dada e com graves ferimentos
na SC-413, em Massaranduba.
Os bombeiros levaram a vítima,
que aparenta ter em torno de 35
anos e ainda não foi identifica
da, para o Pronto Atendimento
e depois para o hospital São
José, em Jaraguá. Há suspeitas
de atropelamento ou de que
ela teria sido jogada do veículo.
EmGuaramirim, um caminhão

carregado de cebolas tombou no
Km 49 da rodovia por volta das
23h de terça-feira. O acidente
teria sido causado por um cão

que invadiu a pista.

Entorpecentes

Traficantes são presos em Jaraguá
Na noite de terça-feira foi

desmantelado um ponto do
tráfico de drogas no loteamen
to Ouro Verde, bairro Iaraguá
99. Denúncias levaram à prisão
do traficante e de um interme
diário que auxiliava nas vendas,
além da apreensão de 27g de
crack. Outras duas pessoas es

tavam no local e prestaram de

poimento como usuários.
O responsável pelo imóvel

foi preso em flagrante pelo co-

mercio de drogas. Dentro da
residência foram encontrados,
além do crack, 2 gramas de co
caína, pequena quantidade de
maconha e uma arma de brin

quedo, além de objetos possi
velmente roubados. A Polícia

já investigava o caso há seis
meses. "Porém, na primeira
vez não encontramos nada na

residência", .informa o delega
do Leandro Mioto.

O traficante confessou que

usava o local há três meses para
vender entorpecentes. Outra
confissão foi da pessoa que
fazia a entrega das drogas no

bairro há dois meses. A polícia
suspeita do envolvimento de
les com outros crimes na região
por causa da arma de brinque
do encontrada, Dois usuários,
que compravam drogas no mo
mento do flagrante, também
confirmaram a atuação dos ho
mens como traficantes.

'!,lentativa de assalto

Menor é detido pela PM
Um adolescente de 17 anos teria tentado assaltar uma barraca

de lanches, na Ilha da Figueira, mas fugiu quando uma cliente co

meçou a gritar por socorro. Segundo a vítima, o rapaz tomou uma
cerveja, anunciou o assalto com uma mão debaixo da jaqueta e

exigiu o dinheiro do caixa. Ele não levou nada, tentando fugir dos
gritos da cliente que pedia socorro. Policiais militares realizaram
buscas e encontraram o suspeito nas redondezas da lanchonete.

SCH Administradora de Bens Ltda., CNPJ

08.714.528/0001-34, comunica que requereu junto à

FUJAMA(Fundação Jaraguaense do Meio Ambien

te), o Licenciame.ntoAmbiental de Operação (L.A.O.),
para a atividade de Loteamento, com localização à
Rua 844-0tto Schwarz e Rua 897 -Helmuth Manske,
Bairro Três Rios do Norte em Jaraguá do Sul - SC,
imóvel pertencente a Matrícula Imobiliária 65.925,
do empreendimento denominado Loteamento Resi
dencial Montreal. O prazo para impugnação junto a

FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta

publicação, sendo que o licenciamento será conce

dido se atendida a legislação ambiental.

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

LICITAÇÃO N°: 82/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE
REDES COLETORAS DE ESGOTO - BACIA 4
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/5/2012, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 12/6/2012 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.sarnae]s.
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

AVISO
Ref. Licitação 67/2012
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI
MENrO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWA
RE DE TELEMETRIA.O Diretor Presidente do SAMAE, Sr.
Bonifácio Formigari, COMUNICA que a data da abertura dos

envelopes fica prorrogada para o dia 30/05/2012'às 14:00
horas.

Jaraguá do Sul, 09 de maio de 2012.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

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

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 83/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE VEIcULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO RETIRA
DA DO EDITAL: A partir do dia 10/5/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 29/5/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n° 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 I.

----------------------------------------------��.
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E
Pra quem quer dar aquela acelerada no metabolismo e perder peso, o composto termogênico promove um maior gasto de
energia pelo organismo, é diurético e antioxidante, auxiliando assim na queima de gordura.

Composto por:
Chá verde, branco e vermelho: Extraídos da planta Camellia Sinensis, tem ação diurética, termogênica, lipolítica e poderosa
ação antioxidante. Aceleram o metabolismo, favorecem a redução do colesterol, desintoxicam o organismo e facilitam a

digestão. J\judam na queima de gordura e combatem o inchaço.
-

Citrus: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do seu organismo acelerando o metabolismo, promovendo um maior gasto de
calorias e, conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.

Conheça também:
CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SlIM
Indicado para melhorar o aspecto da celulite, bem como a firmeza e
elasticidade da pele, além de (\judar na redução de medidas em áreas de maior.
concentração de gordura.
Beneficios do slim:
- Acelera a quebra de gordura nos adipócitos. Age também sobre o tecido
conjuntivo, estimulando a síntese de colágeno e elastina na pele.
- Inibidor indireto da lipogênese, uma vez que impede que os ácidos graxos
livres sejam reaproveitados na síntese de novas moléculas de gordura.
- Contém carotenóides, que protegem a pele do estresse oxidativo, e
pOlissacarídeós que protegem contra a desidratação cutânea.

�€.\RA DE JARAGUÁ DO
VO 8�

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

A farmácia Ekilibrio sampre ataDta no que tam de melhor para 8ao be Bstarl

I ' ,

,'Conforto, seguranç
,."

,

u mae merec

CrossFox

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelíte.com.br BANCO VOLKSWAGEN
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OE: VltÍClJtos
AOIs-Al"M

www.vw.com.bt Promoção válida até 10/05/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. Novo Fax 1.0, ano/modelo 2012/2012: á vista a partir de R$ 30.490,00. Novo Fox 1.6, 4 portas,
completo, ano/modelo 2012/2012, cód. 5Z31E4 + PK5 + WAA: à vista a partir de R$ 39.390,00. Cross Fax, ano/modelo 201212012, cód, 5z34e4 + pc1: à vista a partir de R$ 50.395,00, Despesas de registro
eletrónico 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 à contratação. Crédittl,
sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011f2012, 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: 0800 701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de
fala: 0800 770 1935.

.

Co·raguá Auto Elite
A escolha perfeita

4732746000
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Parteda equipe:.dequinze entregadores daKROEntregfl$, comandada porOsiel deVargas (10à direita) L
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Rosane Longui,
representante comercial

Gustavo Morotti,
Executivo de Contas .

.

'"

Acompanhando o OCP,.no Rio Grande do Norte
p

Entre os leitores cativos do OCP online dade, costumo ler O Correio do Povo onli-
está a representante comercial Rosane

Longui, de 46 anos. Natural de Santa Ca
tarina e com familiares no Estado, Rosane
mora há 13 anos em Natal, no Rio Grande
do Norte. Mas, apesar da distância, ainda
acompanha o OCP. "Sempre que posso,
volto a Jaraguá do Sul para visitar minha
família e, para saber mais a respeito da ci-

;

�L GISTICA

ne", pontua.
Além de atuar como representante co

mercial para várias empresas de embalagens,
Rosane também dedica seu tempo à União
dos Escoteiros do Brasil, região do RN, como
auxiliar de formação de adultos para atender
a demanda de grupos escoteiros no progra
ma Escotismo rias Escolas.

Ederson MaffezzoUi,
Coordenador de Bancas

OCP pelo mundo
Mais de 120mil

, • A

acessos umcos pormes
Hoje, o site conta com uma média de quatro mil acessos únicos

por dia, o que soma cerca de 120 mil acessos por mês. E o pú
blico leitor do OCP não se resume ao Vale do Itapocu: segundo o

Google Analytics, os acessos vêm de lugares tão distantes quanto
Portugal, Estados Unidos, México e França.

Na Europa há três anos,
estudante ainda lê o OCP

Há três anos fora do país, a

distância não impediu a estudan
te de História e Ciências Políticas
Jessikha Todt Brung, de 24 anos, de

acompanhar as notícias brasileiras.
Morando atualmente em Lyon, na
França, Jessikha continua .seguin
do o que ocorre no país e na região.
Para se manter a par de tudo que
acontece por aqui, ela usa de vá
rios sites de pesquisa e de jornais

;

�GRAFICA

João Carlos Machado,
Supervisor de Impressão

\

brasileiros, acompanhando entre

eles O Correio do Povo.
"Mesmo fora do país, sinto-me

no dever de acompanhar os acon

tecimentos' as discussões e o de
senvolvimento político, econômico e

cultural do meu país, do meu Estado
e daminha cidade, onde todaminha
família, amigos e compatriotas vi
vem e lutam por um futuromelhor",
afirma a jovem, natural de Joinville.
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