
Precisamos de
todos os cuidados
ao educar os filhos

para não�sar
a eles as nossas

grosseeías e vícios.

Luiz Carlos Prates

Página 3

cação e teatro
Peça "Heróis Somos Todos
Nós" será apresentada em

seminário de Defesa Civil, que
ocorre a partir de hoje, no

Parque de Eventos.

Caos no trânsito! Quer ver gente virar
bicho? Passeia pelo Centro às 18h05.

Os crimes aconteceram na noite de terça-feira, em
Jaraguá e em Guararnirirn. Assaltantes invadiram
as residências, amarraram osmoradores e levaram

jóias, objetos e dinheiro. Três bandidos foram
detidos e outros estão foragidos. Página 23

Juventus

Ingressosmais baratos
o clube conseguiu que os ingressos tenham preços
populares nos jogos válidos pela fase classificatória
do Campeonato Catarinense daDivisão Especial.
Objetivo é incentivar torcedores a comparecer
ao estádio João Marcatto. Página.21

ElDprego
Trimestre tem saldo positivo
O setor que mais empregou nos primeiros três'
meses do ano foi.o têxtil, com 2.493 contratações.
Já as indústrias de alimentação e bebidas tiveram
o maior índice de desligamento, com saldo

negativo de 524 empregos. Página 6

Violência

Dois assaltos no "mesmo dia
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Mulheres

equilibradas
Acontece no próximo dia

4 30,!de ..maip: estamalestrª
comAdrian Loch, que
vai tratar de carreira, .

família e sonhos que
éstão presentes na vida

I

detodas as mulheres e

que precisam encontrar

s,�u equilíbrio. Promoção
'

é'dà.Apev! e acontecerá
.

no Centro Empresarial de
,

raguá. O Sul.

','

1<

palestra "Pessoas saudáyeis -

Organizações sustentáveis",
ministradaporRogério
-Chér - administrador de

empresas e fundador/(ja
primeira Empresa JUnior do
Brasil. Este é, no entanto,

.

' apenas U(l1 dos temas
,

�etem ahordados nest
-

importante evento que
reúne a comunidade

I Ue RFI dofi.stado.,

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten

lkarsten@netuno.co�.br

·Comércio eletrônico

Qsenador Luiz Henrique está em uma

cruzada para garantir a participação do
Estado no rateio dos tributos oriundos das
vendas de eletrônicos pelos sites. Pela sua

proposta, estes tr�butos seriam divididos,

ficando 60% do valor para o Estado de des

tino da mercadoria, enquanto o Estado de

origem ficaria com 40%: O volume de tribu
tos neste setor é elevado e cresce em torno

de 25% ao ano, o que justifica a pressão.

DIVULGAÇÃO

inapse da inovação
Além da busca por inovadores talentos catarinenses, o Sebrae promove
no dia 3 de junho, o Sebrae Startupday, que pretende trazer para Blumenau
startups de todo o país. No programa, estão palestras, desafios e outras

atividades, além, é claro, espaço para o networkíng, Uma oportunidade de
. ouro paramostrar o seu projeto para pessoas que poderão lhe auxiliar na

.

sua concretização. Detalhes: www.sebraestartupday.com.br

Empac�tando gelo
A Indumak, uma das três maiores empresas de acondicionamento no Brasil, oferece
ao mercado a empacotadora MG 8000, com design e tecnologia específica para
embalar gelo. Desenvolvida para ser instalado no mesmo local onde é fabricado o gelo,
o equipamento garante mais agilidade ao processo. Além disso, amáquina embala
o gelo sem precisar de contato humano com o conteúdo, o que proporciona higiene'
e mais qualidade ao produto. liA linha de empacotadoras·MG da Indumak possui a

.

melhor relação custo-benefício do mercado, pois garante maior velocidade com um

investimento acessível. Sua concepção de projeto foi pautada no fácil acesso às partes
damáquina, facilitando amanutenção, conservação e limpeza do equipamento",
explica o diretor presidente da Indumak, Gelson R. Schmidt.

Agemed em Jaraguá
Atuando no mercado de Planos de Saúde há mais de Iôanos, esta

agência, que tem comprovada a qualidade no atendimento e a excelência

nos serviços prestados, chega a Iaraguá do Sul. AAgemed disponibiliza
aos seus beneficiários uma rede de credenciados completa, todas as

especialidades médicas, clínicas e laboratórios com tecnologia de ponta
e os melhores hospitais de Santa Catarina. Suas ações são orientadas
pela necessidade de cada empresa de forma personalizada, atendendo
com mais flexibilidade e eficácia, criando soluções para otimizar o
investimento em saúde, dando tranquilidade para os usuários.

Selic
Segundo pesquisa do boletim
Focus do Banco Central,
o mercado estima que a

taxa básica de juros possa
chegar a 8% no final de 2012.
Evidentemente que o mercado
está conservador, pois a queda
na demanda por crédito só

poderá ser combatida corri uma
redução agressiva dos juros e a

mudança na remuneração da

poupança abriu espaço para isto.
Claro que devemos lembrar que
a taxa de juros não está caindo

e, desta forma, o juro real se

aproxima bastante do limite.

'Itália
A Federação das Indústrias de
Santa Catarina (Fiesc) promove
encontro de negócios entre Santa
Catarina e Itália no dià 25 de
maio, no Centro de Eventos do
Sistema Fiesc, em Florianópolis.
O evento é voltado aos setores

de energia renovável, plástico,
logística internacional, saúde e

segurança industrial..0 encontro

será realizado em conjunto com a

SecretariaExecutiva deAssuntos
Internacionais do Governo do
Estado e com a região Emília
Romana, situada ao norte da Itália,
cuja capital é a Bolonha. Estão
programados para o evento painéis
sobre oportunidades de negócios,
com a presença de representantes
de empresas italianas.

Demanda de

crédito em baixa
De acordo com os dados da
Serasa Experian, no mês de abril a
demanda dos consumidores por
crédito teve um recuo de 11,2%
em relação aomês anterior e de
9,8% em relação a igualmês do
ano passado. O indicador acumula
uma queda de 7,6% no primeiro
quadrimestre do ano em relação a
igual período do ano anterior.
Isto ocorre em um cenário de

queda nas taxas de juros.
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QUINA
SORTEIO N° 2897
11 - 33 - 50 - 51 - 76

Gestão de projetos
A implantação de ummodelo de Planejamento eGestão de

Projetos auxilia amodificar a cultura organizacional e promove
melhorias efetivas em diversas áreas da empresa. A Câmara de

Comércio e Indústria BrasilAlemanha, de Santa Catarina,
realiza hoje, em Blumenau, aOficina de Planejamento.

CÂMBIO

DUPLASENA
SORTEIO N° 1072
PRIMEIRO SORTEIO
14 - 17 - 20 - 21 - 31 - 32
SEGUNDO SORTEIO
11 - 18 - 20 - 34 - 40 - 46

COMPRA VENDA VAR.
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AVlSA.RAM
I QUEVÃo
ARRUMAR
SSt-AANA.
Que \le.M/

r Do leitor'

.

Cancelas de passagem
"' Tejo uma falação grande envol
V vendo as cancelas (passagem
de nível da composição ferroviá

.ría), Pois bem, na minha opinião,
tínhamos ao longo da passagem
de nível da composição ferroviá

ria, guaritas lotadas de pessoal para
organizar e controlar estes traba
lhos. Tudo era feito manualmente,
sem acidentes até. Daí vem um

bando de moderninhos e vendem
um pacotaço de produtos com tec

nologia avançadíssimaenvolvendo
eletrônicos, cancelas, sensores, ca-

bos entre outros. Fecharam asgua
ritas, demitiram pessoas, remane
jaram alguns, e a tecnologia tomou
conta das passagens de nível. Pa

gamos uma boa cifra de reais por
aquilo e vejo um abandono total,
um desrespeito. Amanhã, alguém
se enfia debaixo da composição,
em função desse pacotaço tecno

lógico não funcional, daí começam
as ladainhas de sempre.

Antonio Carlos

Merini, vendedor

OCP nos bairros

Fiquei indignada com o que o a Seara e sim só até a escola Ger
Sr. Rubens Missfeldt, da Cana- trudes Milbratz. O último horário

rinho, falou: "que não há necessi- passa às 19h, então tive que andar
dade de mais horários de ônibus". quatro quilômetros para chegar
Para ele, que deve ir de carro tra - em casa. No domingo é pior. O
balhar ou passear, não há neces-

.
único horáiio que tem até a Seara é

\

sidade mesmo. Uso todos os dias às 11h. Isso éwna palhaçada: além
o ônibus para vir trabalhar. Neste de cobrar três reais pela passagem,
fim de semana tive uma bela sur- o ônibus-só vai ate a escola/adv.

presa, quando fui pegar o ônibus
das 20hlO, linha Centro/bairro
(Seara) - que naverdade não vai até

AIessancIraCristine 8yIaanIt,
.

auxiliar adnIinisIrativo

Compartilhe a sua opinião. Escreva ...nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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I
o exemplo educa

,A ,

Ememorial uma foto do ex-presidente Kennedy
caminhando ao lado do filho, John Kennedy Ju

nior' nos jardins da Casa Branca, emWashington.
O presidente tinha o hábito de caminhar com as

mãos para trás, uma segurando o pulso da outra,
era o jeito dele. Nessa foto, o gurizinho, ao lado do

pai, caminha também com as mãos para trás, tal Frase
pai, tal filho. Num intervalo da Malhação, peguei um ca-

A foto é uma prova cabal da força do exemplo derninho de frases que tenho sobre a mesa de

quando esse exemplo vem de cima, dos pais. O que trabalho. E lá estava a frase instigante: - "A gente
quero dizer é que precisamos de todos os cuidados sempre tem condições de fazer o que sonha ... ".

,

ao educar os filhos para não passar a eles as nossas Verdade. E é verdade porquenunca sonhamos
grosserias e VICIOS.

.
com os impossíveis, sonhamos com o que nos é

Acabo de ler nos jornais a história 'de' um pai ' possível. Mas esses sonhos, que nascem de uma

que saiu para caçar com o filho, um adolescente. certeza do possível, exigem muita água benta. A
Saíram de casa para matar cruelmente animais água benta do suor, dos obstinados, QOs incen
que estavam na deles, no mato, a ninguém inco-' diados da fé. São poucos, é por isso que são pou
modando. O "bondoso" pai, não o quero chamar cos os sonhos realizados.
de bandido, "educou", pelo exemplo, o filho a ma

tar criminosamente bichos indefesos.
Ocorre que a "diversão" dos dois assassinos de

animais acabou em tragédia, o filho errou um tiro e

matou o pai. Crime? Não. O crime estava na "diver
são" da família: matar bichos indefesos, não houve
crime no erro do tiro do rapaz sobre o pai.

Tivesse o exemplo do pai sido outro; o de ajudar
bichos machucados, por exemplo, e os dois esta

riam hoje felizes.Vale para tudo, o pai fuma e induz
os filhos ao cigarro; o pai bebe, o filho está mais

perto da bebida; o pai é macho impotente e usa do
automóvel para compensar sua impotência? O fi
lho tenderá a fazer o mesmo. 'A mãe é dengosa e

vive sob o efeito de ansiolíticos? Assim tenderá a

ser a filha. Vale para tudo.

Que os nossos vícios, ações, gostos e perigos/

, não "eduquem" os filhos para os mesmos passos
errados. Só os bons exemplos constroem bons
filhos. Aí é que está, onde estão os pais que, pelo
exemplo, ensinam o bem, aonde andam?

:.. ;

Futuro
Deus não nos deu o poder de ver o futuro, nin

guém tem esse poder, pela singela razão de que
o futuro pode ser alterado. A vontade no aqui e

, agora mudo o futuro dos amanhãs. É só pensar.
De outro modo teríamos destinos. E Deus não fa-
ria isso conosco, dar-nos um destino. Nós que o

construamos, e o mudemos...

Falta dizer
Só sente ciúmes quem pensa em trair. Quem

não tem na cabeça a vontade de trair não ima

gina que a pessoa ao lado a possa trair. Em psi
canálise isso �e chama de "Projeção", projeto-me
no outro. O ciumento não é um fraco, é um ban
dido, um traidor; e se ainda não o é, o será...

, .
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cu·t a
·

sta pedemais
transparência

para a aprovação de projeto. "0
processo é muito desgastante,
os artistas estão desestimula-
dos", lamenta. Além disso, o va-:

recebido do governo federal R$ .. lar do repasse para cada projeto
40 milhões para o Fundo Cultu- é restrito a 10% do valor orçado.
ralo Aí não sabemos para onde "Se eu tenho um projeto que
vai todo esse valor, e daquilo custará R$ 1 mil, o proponente
que sabemos, vemos que fica só recebe R$ 100".
represado em Florianópolis". Segundo o presidente do

Silva cita a realização de Conselho Municipal de Cultu
duas edições da Maratona Cul- ra, Sidnei Lopes, a documen
tural, na Capital, em novembro tação exigida é o mínimo de
de 2011 e março deste ano, en-terminado pelas leis federais.
quanto que outros programas e liA gente ainda tenta minimizar
premiações só foram realizados essa burocracia, mas pedimos
uma vez, como é o caso do edi - sim documentação e. também
tal Elisabete Anderle, que pre- que os artistas justifiquem a

miou projetos de todas as áreas importância do projeto". Sobre
culturais no Estado em 2008. ·"0 o repasse de 10%, Lopes explí
edital previa uma edição por cou que essa decisão partiu do
ano, mas não é o que aconte- governo federal. "No. país tem

ce. O dinheiro existe, mas para muita gente querendo sobre
onde vai?", questiona. viver com esse dinheiro, que é

Em Iaraguá do Sul, o proble- um incentivo. Os 10% funcio
ma encontrado é. a burocracia nam como um pontapé inicial".

Audiência na Alesc deve ser marcada para
discutir políticas públicas para o setor

.

.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

"-

As vésperas da Feira Munici-

pal do Livro, que inicia no

dia 29 de maio, artistas locais
estão desanimados com o trata

menta dado à causa cultural no
Estado. O ator e diretor do Gats
e pré-candidato a vereador de

Iaragua do Sul, Leone Silva (PT),
disse que o setor pretende levar o
debate à Assembleia Legislativa,
para ser discutido em audiência.
"Em junho acredito que teremos
uma data confirmada".

Para ele, a política de incen
tivo à cultura nos últimos anos

vem demonstrando falta de
interesse no setor. "Não existe

transparência. Anualmente é

MARCELE GOUCHE

VEREAD DA Natália chegou a convidar
representante do órgão para ir até a Câmara

Não existe

transparência.
Anualmente
é recebido do

governo federal R$
40 milhões para o

Fundo Cultural.

Leone Silva,
I!tor jaragua.,nse .'

Ob as pó licas

, Vereador vai

apurar dados
Em razão das denúncias de ir

regularidades nas obras de reforma
de postos de saúde e escolas de Ia
raguá do Sul - realizadas pela em

presa Construcad Construção, con
tratada pela Prefeitura -, o vereador
Justino da Luz (PT) deve protoco
lar hoje o pedido para ter acesso a

todos os contratos firmados para
apurar as informações.

As denúncias são acerca da fal
ta de registro em carteira assinada
dos trabalhadores, más condições
de trabalho fornecidas pela em

presa, atraso no pagamento dos
salários e a suspeita de superfa
turamento das obras. Segundo os

funcionários, a obra de reforma
do posto de saúde do Rio Cerro II
foi orçada em cerca de R$ 79 mil,
mas custaria de fato R$ 30'mil.

A presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção e

do Mobiliário (Siticom), Helenice
Vieira dos Santos, também deve
continuar hoje as visitas às refor
mas. "0 objetivo é apurar o nome
de todos os funcionários de cada
obra e repassar os dados ao Minis
tério Público do Trabalho, para ve
rificar a falta de.registro em carteira
e os salários em atraso", explicou.

'Caso INSS

Reunião define estratégias
Em reunião convocada pe

los vereadores Justino da Luz

(PT) e Natália Petry (PMDB),
na tarde de ontem na Câmara

Legislativa de Jaraguá, o grupo
formado pelos parlamentares
e por presidentes de sindicatos

.

de trabalhadores da região deci
diu a estratégia a ser adotada na
tentativa de encontrar respostas
às denúncias contra o setor de

perícias do INSS, que estaria li
berando para o trabalho pacien
tes ainda sem condições.

"Nós vamos agendar com a

representante regional do ór

gão, senhora Iutália Rodrigues,

uma audiência pública, convo
cando também a

-

promotoria,
o conselho de medicina, toda
a população e demais entendi-

. dos", disse a vereadora. Junta
mente com o ofício será envia
da à representante uma série
de documentos e históricos dos
trabalhadores lesados.

O objetivo, segundo o gru
po, é chamar a atenção dos

responsáveis pela' previdên
cia do município para prestar
esclarecimentos a respeito do
.alto número de indeferimentos
aos pedidos de auxílio-doença.
"Se não tivermos a presença

de nenhum representante na

audiência, vamos nos reunir
novamente e definir o próximo
passo", disse Natália. Há cerca

de um mês, a vereadora reque
reu aos responsáveis pelo órgão
que comparecessem à Câmara,
mas o pedido não foi atendido.

As denúncias contra a pre
vidência recaem também sobre
os demais servidores. O presi
dente do Sintiquip, Sérgio Fer

rari, comentou sobre os maus

tratos que os trabalhadores têm
recebido pelos funcionários. ('As
pessoas estão até com medo de

precisarem recorrer ao INSS".

Investigação

Pista de atletismo
O vereador Jean Carla Leut

precht (PC do B) recebeu a no

tificação da ação civil pública
que denuncia supostas irregu
laridades na construção da pis-

ta municipal de atletismo da
Tifa Martins. Ele respondia pela
Fundação Municipal de Espor
tes na gestão de Moacir Bertoldi
(PR), quando a obra foi feita. As

acusações apontam superfatura
menta, pagamento por materiais
doados, aditivos que foram acres

centados sem necessidade e falta
de um projeto base para 'a obra.
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Cardápio
político'

, Em Florianópolis,
. os deputados Dieter
Ianssen, pré-candidato à

majoritária pelo Pp, Carlos
Chiodini (PMDB),e o

" pré-c�nqidl!o!",a p��fei,f9 f,
Jean Leulprecht (PC do B)
almoçaram juntos. Vem
'por aíum frentão para,

, 1'€lÍcarar o PSD, de êlecilia
Konell, na eleição de
outubro? Se sim, a divisão

,�e:Yo�os Sç!l�Ulen
'

,

.

aumentando as chances

, Mesmo qu�.o papç esteja,
ãfinado entre PP e PR,
o PP pode contar com o

apoio do PSDB, presidido
por Isaura Silveira. Até
sair a definição oficial
das coligações para a

eleição de outubro, muita
saliva será gasta pelas
lideranças polítlcas,

Prévias
Sábado deve sermesmo
o "Dia D" do PT de

'

Guaramirim, 'quando
Evaldo João Iunckes,
o Pupo, e Evaristo
Caviquiolini disputam
a vaga para a pré
.candidatura àmajoritária.
Pupo até já, ensaiou
discurso caso não sejao

, escolhido pelo' diretório,
dizendo que irá trabalhar

por uma vaga na vereança
e fortalecer o Legislativo.
.

Contestaçãt;)
Marcel Salomon,
advogado da vereadora
Natália Petry (PMDB), dos
.pctistas Justino da Luz
e Francisco Alves, e do
vereador Jean Leutprecht
(BC do B) nã ação popular

. que acusou a prefeitura
pela falta de manutenção
do GinásioArthurMüller,
aisse que amtia riã�'

j i' 'tlw" I

recebeu a notificação da

juíza daVara da Fazenda.
,

d�Comarca-de Iaragüã
do Sul, Candida Inês
Zoellner Brugnoli, para

, semanifestar sobre a

contestação da denúncia
feita na semana passada,
pela prefeita .Çecília

." ::[{0neH.,:(P$ª1'. '

'

Pedido
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Mudanças na Câmara
Se o presidente da Câmara de Iaraguá,

'Ademar Wmter (PSDB), for um homem
de palavra, vai cumprir o que prometeu e

Francisco Alves (PT) assumirá o comando
do Legislativo no próximo semestre. Com a

troca prevista, mudanças no quadro de fun
cionários comissionados começaram a ser

feitas e também planejadas. Parece que os
comissionados indicados por vereadores da
base aliada da prefeita Cecília Konell (PSD)
podem dançar. 'A primeira da lista foi Ana
Paula Perotti, indicada pelo vereadorAmaríl
do Sarti (PV). Ela era responsável pela ouvi-

doria da Câmara. 'Ao mesmo tempo em que
a verde foi posta para escanteio, a advogada
Fernanda Klitzke recebeu o convite para vol
tar a fazer parte do time do Legislativo.

Hoje, dos cargos ocupados por indica
ções que não fazemmais parte do grupo de

oposição aogoverno municipal, estão o as

sessor jurídico Eduardo Bertoldi (PR), que
foi indicação de Isair Moser, ex-PR e hoje
PRB (da base aliada da prefeita), 'e Ricardo
Zanghelini, secretário Executivo (PMDB),
que foi indicado por Lorival Demathê, ex
PMDB e atual PSD.

Politiburo jaraguaense
No próximo dia 24, um grupo adepto a tendências comunistas de Iaraguá do
Sul se reúne no Ferrazza - estabelecimento do ex-secretário de Saúde da prefeitura,
Sérgio Ferrazza, na gestão de Moacir Bertoldi (PR). 'A convidada especial é Roberta
Noroschny Schiessl, que falará sobre á experiência que teve a frente do IPPUJ
(Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville). O bate papo será

regado a charuto cubano Cohiba (25 dólares cada, e dos pequenos). O grupo é
chamado de Politiburo (um comitê de partidos políticos comunistas).

Pela importância de Jaraguá, o PMDB precisa ter um
candidato à majoritária. Não existe movimento contrário

à candidatura de Carlos Chiodini dentro do partido.
-

Do deputado federalMauroMariani (PMDB)

Política regional
Em Schroeder, continua de pé a intenção de oficializar a parceria entre PMDB, PP e PSD.
O atual vice-prefeito LuizAparício Ribas (PMDB), na foto, será o cabeça de chapa do
grupo para disputar a corridamajoritária, provavelmente comValmor Pianezzer de vice.

O deputado Dieter Ianssen
(PP) solicitou ao presidente
do Deinfra (Departamento

. Estadual de Infraestrutura),
Paulo Meller, a limpeza das
laterais da rodovia SC-413,
trecho entre Guaramirim
e Massaranduba.

FOTOS ARQUIVO OCP

Em férias
o secretário de Desenvolvimento

Regional, Lio Tironi (PSDB),
está em férias e retorna na

segunda - feira, dia 21.

Fique .'

POr dentqUe aCOnte
ro de tUdo

, Ce na região

@OCorrei dO 0PO\lO

Em breve
Depois de desistir de disputar
a corridamajoritária, Antídio
Lunellí deve entregar também
a presidência do PMDB,
que na prática vem sendo ,

comandado pelo deputado
estadual Carlos Chiodini. 'A
batata quente está nas mãos,
do deputado, que pode
deixar a cadeira naAlesc
(Assembleia Legislativa de
Santa Catarina) para participar
damajoritária deste ano.

Errata
Diferente do que foi publicado
ontem na coluna, foram
intimados os autores da

ação popular que denunciou
a prefeitura pela falta de

manutenção do Ginásio
ArthurMüller e não a

prefeita Cecília Konell.
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" Primeiro trimestre teve crescímento
Dados mostram

que foram criados
1.964 postos de
trabalho entre
. .

janeiro e março
deste ano

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Jaraguá do Sul teve um saldo

positivo na criação de empre
gos nos três primeiros meses

do ano, conforme aponta o Ca
dastro Geral de Empregados e

Desempregados (Caged) do Mi
nistério do Trabalho. Os dados
mostram que houve um saldo
de 1.964 postos de trabalho en

tre' as admissões e desligamen
tos. O setor que mais empregou
no ano foi o têxtil com a contra

tação de 2.493 .trabalhadores.
Por outro lado, as indústrias de
alimentação e bebidas tiveram
o maior índice de desligamen
to, tendo um saldo negativo de
524 empregos.

Conforme Valcir Braga Ro

drigues, presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores da Ali

mentação' o número elevado
de demissões nos primeiros
meses é reflexo do fechamento
da Unidade da Seara/Marfrig

..
_
{

í

I
"

no final do ano passado. IIS0-
mente no sindicato foram reali
zadas 680 rescisões de contrato
de trabalhadores com mais de
um ano de empresa, os demais
foram realizados na própria
empresa", afirma. As demissões
da categoria atingiram 1.074
trabalhadores.

Outro setor que apontou
números maiores de desliga
mento do que contratações foi
o comércio. Segundo o diretor
do Sindicato dos Empregados
no Comércio, Édio Geovani

Gneípel, a situação é normal

para o período do ano. 110 se

tor está sempre em rotativida
de e no início de ano as vendas
caem um pouco e acontecem

os desligamentos", explica. Fo
ram contratados 1.930 e desli

gados 1.983 empregados.

o setor do comércio
está sempre em

rotatividade e no

início de ano as

vendas caem um

pouco e acontecem
os desligamentos.

'"

Edio Geovani

GneipeJ, do Sindicato
do Comércio

MARCELE GOUCHE

ÀTENDIME1Vl',O
p�RA

SERVIÇO Unidade de Jaraguá do Sul realiza o

atendimento a cerca de 100 pessoas diariamente .

EDUARDO MONTECINO

.A

EMPRESAS TEXTEIS Setor foi o que mais criou vagas em Jaraguá do Sul

IJCldústlWiia J.laciol1.8,1

Desvalorização do Real diminui importações
O economista do Dieese (Departamento Inter

sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)
em Santa Catarina, José Álvaro Cardoso, diz que o

saldo geral de empregos em Jaraguá do Sul reflete
a realidade do país. Conforme ele, o câmbio do pri-

meiro trimestre deste ano é melhor do que do ano
anterior. I� desvalorização do Real faz com que fi

que mais cara a importação de produtos chineses,
por exemplo, e consequentemente favorece a in
dústria nacional e a geração de empregos", afirma.

Mesmo com problemas no sistema,
atendimento no Sine é normal

As mudanças no programa
de gerenciamento de dados
e da nova legislação do MTE

(Ministério do Trabalho e Em

prego) têm causado transtor

'nos na agência do Sine (Sis
tema Nacional de Emprego)
desde a instalação do novo

sistema, no final de setembro
do ano passado. Porém, o fato
do software desenvolvido pela
estatal Dataprev congestionar
com frequência e a perda de

algumas informações cadas
tradas pela empresa anterior
não tem afetado diretamente
o trabalhador. O coordenador
do posto em Jaraguá do Sul,
Errol Kretzer, garante que to

dos que procuram os serviços

estão sendo atendidos. "Em
torno de 100 pessoas procu
ram por nossos serviços dia
riamente" afirma.

Durante o atendimento ao

público, os servidores têm en

contrado dificuldades com o

novo programa. Os maiores
transtornos estão na área ope:
racional e para atender as exi

gências da Lei 7.998/1990 que
regulamenta ô Seguro Desem

prego. Conforme a legislação,
o trabalhador, ao encaminhar
o requerimento para receber o
benefício, saberá se os requi
sitos encaixam no perfil de al

guma oferta de trabalho. Caso

esteja dentro dos critérios, ele
será encaminhado para a vaga.

Kretzer explica que a proposta
visa eliminar o mau uso dos en
caminhamentos de Seguro De

semprego através dos chama
dos "acordos", realizados entre

empregado e empregador.
Na agência de Jaraguá

do Sul, que também atende
os municípios de Corupá e

Schroeder, dá prioridade aos

atendimentos para os traba
lhadores que retiram a senha.

o coordenador

garante que todos

que procuram
. os serviços na
unidade recebem
atendimento.
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Semáforo permanece estragado
Segundo pais de
alunos, sinaleira
funcionou somente

uma semana, desde o

início do ano letivo

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

O comerciante- Severino Pe

reira, 59 anos, costuma

buscar o neto Kauan Henrique
da Silva, 6 anos, todos os dias
na escola Antônio Estanislau

Ayroso, no Iaraguá 99. Ulti
mamente a preocupação de
Pereira é com a segurança .de
seu neto, já que o semáforo em

frente à escola, na rua Bertha

Weege, não está funcionando
há dois meses. Para Pereira, a

sinalização deveria ser mais rí

gida. "Aqui em frente à escola
deveria ter radar", afirma,

A doméstica Irani Mar

quardt, 40 anos, vem buscar
os filhos Rafael, 7, e Daniel, 5,
diariamente, e também está

preocupada com a sinalização.
Ela explica que o sinaleiro fun
cionou somente na primeira

semana de aula deste ano. Irani
ainda ressalta o desrespeito dos

motoristas, que abusam da ve

locidade. Já a estudante Syang
Arent, 9 anos, conta que se sen

te insegura. "Preciso esperar até
os carros pararem para depois
atravessar", explica. Hoje a es

cola atende cerca de 650 alunos

.

do ensino fundamental, nos

períodos da manhã e tarde.

Segundo o fiscal responsá
vel pela sinalização eletrônica,
Paulo César Komgenski, o siste
ma da sinaleira é muito antigo
e foi levado a uma empresa de
São Paulo, que não conseguiu
as peças necessárias. Korn

genski explica que devido a

essa situação, até a próxima se

mana será instalado um novo.

controlador na sinaleira.

o sistema é muito

antigo e foi levado.
a uma empresa de

,São Paulo, que não
conseguiu as peças.

Paulo Sérgio
Komg'ensld, fiscal

EDUARDO MONTECINNO

INSEGURANÇA. AlWlOS têm que esperar os carros pararem para atravessar

Doações
Sindicontpromove Campanha

Até o dia 30 demaio, Q Sindicato dos Contabilis
tas de Jaraguá do Sul e região promove a 7a Campa
nha de Inverno. Este ano, amobilização vai ajudar
a Associação de Apoio às Famílias com Câncer e

Especiais de Guaramirim (AFCE). A entidade ne-

cessita de fraldas descartáveis, tamanhos adulto e

infantil. Os produtos devem ser entregues, em ho
rário comercial,' na sede administrativa do Sindí
cont, localizada na ruaMarina Frutuoso nO 909, no
Centro. Mais informações pelo telefone 3371-8920.

...
-

,'"

. ;

Serviço
Data: Hoje,
Horário: 19h às 21h30

Data: Amanhã

Horário: 8h às 18h

Local: Parque Municipal de
Eventos - Jaraguá do Sul

..,.

. Seminário de Prevenção começa hoje
O Colegiado de Defesa Ci

vil da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu), em conjunto com aCo
ordenadoria Regional de De
fesa Civil de Santa Catarina,
promovem hoje e amanhã, a
segunda edição do Seminário
de Prevenção, Preparação e

Resposta a Desastres do Vale
do Itapocu e terceira edição
do Seminário Regional de

Proteção Civil.
Segundo o consultor daDe

fesa Civil da Amvali, Paulo de
Almeida, o objetivo dos semi
nários é promover o conheci-

.

mento e a integração de órgãos nidade e a inscrição é gratuita
como Bombeiros, Policias Civil pelo www.amvalí.org.br, pelo
e Militar e Defesa Civil. Como . telefone 3370-7933 ou pelos e

as edições anteriores, este se-. rnàils defesacivil@amvalLorg.
minário possibilitará o com- br e regionaldefesacivil@jve.
partilhamento de experiências sdr.sc.gov.br
e conhecimentos de diversos

órgãos e entidades envolvidos
direta ou indiretamente com

situações de emergência, per
mitindo a todos compreender
o papel e a importância dos

serviços de defesa civil e se

gurança pública, criando unia
maior integração e visando

planos de ação conjunta.
O evento é aberto à comu-
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Os pilares do sucesso

os grandes vencedores, tanto no esporte quanto na vida,
construíram suas conquistas sobre três pilares: disciplina,

limites e educação. Não aquela disciplina burra e autoritária

que impõe obediência e servibilidade, mas a inteligente, que
impulsiona a criatividade e a liberdade de escolha. O espaço
no qual alguém se sente compelido e estimulado a exercer
direitos, obrigações e deveres. O limite entre o que se sabe e o

que se tem de saber para enfrentar os obstáculos. Organizar
se para sistematizar as informações e respeitar quem pode
ajudá-lo a navegar pelo conhecimento. São sobre estes

três pilares que o Dego Peixer edificou a sua vida.

o guaramirense
Mário SérgioPeíxer, ou Dego Peixe r, como é conhecido,
é filho de Izídio Carlos Peíxér e Cilda Maria Peixer. Tem sete

irmãos: Neuza Maria, Carlos, Gerson,Maurício, Edson,
Denise e Rosane. Tem quatro filhos do primeiro casamento

com Iussara: Tatiana, Mário Sérgio, Diego e Bruna. Uma
filha do segundo casamento com Francinne: Isadora.

Estudos
Iniciou os estudos na Escola BásicaAlmirante Tamandaré, em
Guaramirim. Lembra-se da primeira professora: DonaAmália
Dequech e dos coleguinhas de aula: César Maluta, Ingo Manske e

Alceu de Souza. No Colégio Marista São Luís cursou o primeiro e

segundo ano do ensino médio, concluiu o terceiro ano na Escola
Básica Professor Lauro Zimmermann, em Guaramirim. Em Joinville,
cursou Economia e Direto (incompleto). Fez especialização em
Administração Pública e aperfeiçoamento em Dinâmica e Oratória.
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Formatlu'a do EnsinoMédio- Conrado, Dr. Gerson,
nego Peixer, Carlos Peixer, Atllano 'Krüger, Pe. Eleinar

,

(Patrono), Saljm (Paraninfo), Arizinho e Lowival

Oficial da Reserva do Exército
No biênio 1975/76, cursou a EscolaMilitar NPOR (Núcleo,
de Preparação de Oficiais da Reserva), em Ioínville e

Curitiba. Na escola de ensino bélico, que é destinado à

formação de Oficial da Reserva do Exército Brasileiro,
Dego Peixer se distinguiu com louvor em estratégias militares.
Deu baixa do Exército com a graduação de 2° Tenente.

Homem público
Desempenhou com brilhantismo a função de vereador em
Guaramirim no período de 1982 a 1988. O povo guaramirense
reconheceu o seu trabalho e o elegeu para dois mandatos
consecutivos de prefeito (2001 a 2008). No. seu governo foram

'

pavimentados 40 km de ruas, inclusive a ligação asfáltica entre
Guaramirim e Jaraguá do Sul, via Ilha da Figueira. Foi construída
a ponte ligando os bairros Escolinha ao Bananal do Sul. Foram
também edificados três novos Ginásios de Esportes: Henrique Piske,
na Corticeira; Osvaldo Klein, emGuamiranga, e na EscolaVereador
Armin Bylaardt, na localidade Recanto Feliz. Foram construídas
seis novas creches, totalizando 350 vagas para crianças. No setor
esportivo nomeou para a Secretaria de Esportes, Luís Antônio
Chiodini, que dinamizou asmodalidades esportivas nomunicípio.'

Seleto Campeão Norte
Catarinense - 1997. Em pé:
I4I.linho (Técnico), Amami,
Gerson, Orlando, Alex,
nego Peixer, Cafuringa,

Ademir, Edgard, Figueiroa
e Salim (Presidente).

- .Agaehad.os: Alceu, César,
Marinho, Lauro, Ciso,
Jorge e Zé Timótio

e
Dego Peixer foi um volante de marcação no estilo de Arouca,
do Santos: Força, recuperação dos espaços, antecipação;
arrancada com potência, jogo coletivo, criativo e ótimo nos

passes. Oferecia opções aos laterais para atacarem fazendo
excelente cobertura tanto pelo flanco direito quanto pelo
esquerdo. Era do tipo de jogador que todo time sonha em ter.

Hoje
Aposentado e de bem com a vida, atua
no ramo comercial como autônomo.

Grupo Lunelli

Trabalho
Entre os anos de,1972 a 1974,
trabalhou na Cafasc, órgão
vinculado à Secretaria da

Agricultura do setorAgro
veterinário, coordenando a

campanha da vacinação contra
a febre aftosa na espécie bovina.
Trabalhou na Roja (Rodolfo Iahn
Cia Ltda.), de Guaramirim, no
período de 1976 a 1982. Atuou
no setor administrativo da Casan

(Companhia Catarinense de

Águas e Saneamento) de 1982 a

1989. Foi diretor comercial da RBS
em Jaraguá do Sul entre 1989 e

1990, quando retornou à Casan.
Licenciou-se deste órgão público
no período de 2001 a 2008 para
exercer dois mandatos de prefeito
na cidade de Guaramirim.

No mundo
dos esportes'
Iniciou a trajetória esportiva no
Seletinho Guaramirense em 1972.
Aos 16 anos, passou a jogar no Avaí
Esporte Clube, quando o Senhor
Izídio, seu pai, era o presidente
do tricolor guaramirense. Em
1975 ingressou no juvenil do
JEC, em Joinville. Ao ingressar
no Núcleo de Preparação de
Oficiais, em Curitiba, jogou no
Colorado. Disputou três jogos pelo
Campeonato Paranaense na equipe
titular. Retornou a Guaramirim e

desfilou sua classe em campo pelo
Seleto no período de 1977 a 1980.
A conquistamais marcante de
sua carreira esportiva foi a Copa
Norte Catarinense, conquistada
de 1977 pelo Seleto, quando
os guaramirenses venceram a

poderosa equipe da Tupy de
'Joinville em umamelhor de três.
No futsal integrou a equipe da Roja
e da Iarita, sagrando-se campeão
em ambas. Integrou a seleção
de futsal de Guaramirim em três

edições dos Jogos Abertos de
Santa Catarina: São Bento do Sul
(1973); Criciúma (1974) e Chapecó
(1975). Em 1980 presidiu o Avaí

Esporte Clube e reativou
as atividades esportivas do
clube. Foram construídos os

vestiários e o bar do clube.
'
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PARTICIPAÇÃO Alunos da rede

municipal de ensino encenam

oCORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2012

Educação

Sensibilização
" o

atraves do teatro
Peça "Heróis Somos Todos Nós" faz parte da

programação do Seminário Regional de Defesa Civil

peça teatral "Heróis Somos Todos
Nós", dirigida pela educadora Lu
ciana Lima da Costa e interpreta
da por alunos da rede municipal
de ensino é uma das atrações do
emínárío Regional de Defesa Ci-

vil, que acontece hoje, das 18h30 às 20h, e ama-
o nhã, das 8h às 17h45, no Parque Municipal de
Eventos. Entre os palestrantes, estão o promotor
público do Meio Ambiente, Alexandre Schmidt
dos Santos e'Relação entre a proteção ao meio
ambiente e a Defesa Civil"); tenente coronel da
Polícia Militar Carlos Alberto de Araújo Gomes

Júnior (T'Ianos de contingência"); e engenheira
civil Wivian Nereida Silveira C'Histórico de de
sastres naturais na bacia do Rio Cachoeira").

"Heróis Somos Todos Nós" sobe ao palco a

partir das 19h30, na sexta-feira. A produção vem
sendo apresentada em vários eventos promovi
dos ou apoiados pela Defesa Civil de Jaraguá do

Sul. Durante a encenação de cerca de 30 minu

tos, os estudantes mostram trabalhos realizados

pelo órgão e deixam várias mensagens de sensi

bilização para a plateia. Entre elas, as consequ
ências do desmatamento, dó corte irregular de
árvores e do lixo jogado nos rios; os perigos de

edificações em áreas de risco; zelo que a popu
lação deve ter com os telefones públicos devido
à importância da comunicação em momentos

emergenciais: as maneiras e as fontes para se

manter informado das ações de prevenção e de

respóstas a desastres; os malefícios causados

pelo trote telefônico para a eficiência dos servi

ços prestados pela Defesa Civil.
Mais informações pelo telefone 3370-7933

ou pelo email defesacivil@amvaILorg.br. A ini
ciativa é da Associação dos Municípios do Vale
do Itapocu (Amvali) e da Secretaria de Estado da
Defesa Civil. A Secretaria da Defesa Civil de Jara

guá do Sul é uma das apoiadoras.
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Inclusão digital
Foram prorrogadas até sexta-feira, dia 18, as
inscrições para o curso de inclusão digital,
que ocorre em quatro encontros, sempre aos

sábados, das 8h30 às llh30, no Telecentro da
Bibliotéca Pública Municipal Rui Barbosa,
em Iaraguá do Sul. São apenas dez vagas e,
de acordo com a supervisora, Dianne Katie
Konell Chiodini, as inscrições devem ser feitas

pessoalmente, na Avenida Getúlio Vargas, no
Centro. O curso, ministrado por acadêmicos
da universidade Católica de Santa Catarina,
ocorrem nos dias 19 e 26 de maio; e também
nos dias 2 e 16 de junho. .

I »

Museu fechado
o Museu Histórico Emílio da Silva estará fechado
para visitação a partir da tarde desta sexta - feira
e reabre dia 22. O período é necessário para mais
uma etapa de descupinízação.A ideia, segundo
a supervisoraAraci Pieper, é preservar as peças
de madeira com importância histórica para o

município e região. Não haverá, portanto, o
tradicional plantão de atendimento no sábado,
das 9 às 12h, e no domingo, das 15 às 18h. A

segunda-feira será reservada para expediente
interno, como sempre ocorre, voltando o

atendimento para visitações na terça, das 8h às
l1h30 e das 13h30 às 17h.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

I »Ór

São Miguel
do Oeste
....
110190

ehapecó
....
80 200

Joaçaba
....
100 190

Faz sol!
Quinta e sexta-feira com
nevoeiros namadrugada e

amanhecer com presença de
sol namaioria das regiões no
decorrer do dia. NaGrande

Florianópolis,Vale do Itajaí,
litoralNorte e Planalto Norte,
variação de nuvens com
aberturas de sol e chance
de chuva fraca no início
e fim do dia, por causa
da circulação marítima.
Temperatura em elevação.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudoeste 7km/h Vento favorável
• 12h Vento não favorável Sudoeste 7km/h em um horário

• 15h Vento não favorável Sul 6km/h 90%
• 18h Vento favorável Sudeste 10km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

riosi ade
..

Significado de Poker Face?
Um bom jogador de pôquer precisa manter o rosto sem expressão,
impenetrável, para não deixar transparecer qualquer ideia das cartas

que tem. E faz parte do jogo tentar enganar pela falta de expressão
no rosto, ou seja, a famosa tática de blefar. Do jogo veio a expressão
poker face para uso geral, usada neste caso para uma pessoa de rosto

impassível, que não demonstra nenhuma emoção, escondendo seus

verdadeiros sentimentos, ou seja, uma fisionomia inexpressiva.

Sudoku

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
.ca
C>
::::I
-

O
cn

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• lhll: l,4m • 12hll: l,lm
• 13h54: l,6m • Baixamar
• Baixamar • 6h58: O,3m

NOVA 20/5 • 6h06: O,2m • 19h: O,4m

Tábua
• 18h28: O,3m

CRESCENTE 28/5 das marés Ilajaí Imbiluba
• Preamar • Preamar
• 12hOl: l,Om • llh13: O,6m

CHEIA 4/6 • Baixamar • 22h56: O,5m
• 6h46: O,4m • Baixamar

. MINGUANTE 11/6 • 18h19: O,3m • 5h41: O,2m
• 17h45: O,2m

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Previsão de
chuva fraca

/Joinville
....
150200

Jaraguá ao ul
• Â'
150 190

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 20°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 20°C

DOMINGO
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

Rio do Sul
. ...
120 190

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Cavalete usado por fotógrafos e pintores / A subs

tância amarelada que se forma nos tecidos quando
infeccionados

2. A unidade monetária japonesa / Em jornalismo, in
tertítulo ou pequeno trecho destacado da matéria

3. As mais famosas cataratas da América do Norte
4. Dinastia reinante no Peru na época da conquista

espanhola / O nome do cantor italiano Fidenco
5. Sofrimento que faz chorar / Acalentar
6. Que não soa

7. Indivíduo que tem um cargo especial nas embai
xadas

8. Pequena quantidade indeterminada
9. Sistema Brasileiro de Televisão / Arbusto da região

mediterrânea, de flores brancas e folhas aromáti
cas, utilizadas como condimento e com as quais
se faziam as coroas que ornavam a cabeça dos
artistas, homens ilustres e heróis

10. Máquina para tecer / Ter o orvalho congelado
11. Pisar o solo inimigo i 1
12. Não crê em Deus / Grande caixa, geralmente de

madeira, dotada de tampa chata e destinada a i 2
guardar roupas, objetos etc.

13. (Ingl.) Categoria de esporte automobilístico nos :13
quais os participantes vencem por percorrer um

trecho no menor tempo / Academia Brasileira de
Letras.

VERTICAIS
1. Som vibrante de vidro, metal etc. / Cessar a chuva
2. Governo de um príncipe ou de um soberano / (Dona)

A vovó de Narizinho e Pedrinho
3. Inverossímil
4. Recrutamento forçado / O nome do romancístaflu

minense Pompéia (1863-1895)
5. O tenista espanhol Rafael, um dos melhores do

mundo na atualidade
6. O estudo das aves .

7. Campina, planície / Conflito armado
8. Interjeição que exprime dor, espanto / Pureza de

alma simples, tímida, inocente / As iniciais da atriz
Becker (1921-1969)

9. Rico de vibrações / Diz-se do pecado que faz me

recer o inferno.

1 3 72 4 5 6 8 9

i II

II
II

II
II II

II II II
II II

II

II

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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DIEGO JARSCHEL

Presenças das boas baladas, os irmãos
Diego e Tiago Bogo, em noite na Fuel Living

....
..

'

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

ln ug ro na raça
Lá no Shopping Breithaupt, repaginada num dos boxes rendeu
novo estabelecimento e cardápio para os fãs de um franguinho.
Galetto's é o nome da novidade, que chega com pratos executivos,
lanches e petiscos diversos; acompanhados de uma série de
molhos especiais, obra de chef contratado.Vale dar uma beliscada.

DIEGO JARSCHEL

Casal estilo: Djiovanelle Pasold e Iti _

i
Luduvichack marcando presença na j
, .

:

últuna sexta no club Room .,/
......................................................................................................

Para suar
Neste domingo tem a segunda etapa do
3° Circuito de Corridas Acorjs, lá no Parque
Malwee. Há percursos de 5km e 10km, além
de caminhadas. Que tal essa para dar uma
pernada coletiva e fazer novas amizades?
Mais informação no site acorjs.org.br.

top3 * Kantan. lugaragradável
de estarcom osamigos
com um sushimuito
bom.Espaço Oca:
lugardescontraido, ideal
parajogar conversafora.
LondonPub: que além
das baladas tem o deck

superagradável.

Gabriela Maia

Lopes, 18 anos.

ERICDELIMA

_.

Caline Alves da Silva de

_ passagem pelo happy hour
do Sacramentum Pub
............................................................................

Cidade automotiva · 1
Dois números para cruzar: o departamento de
trânsito marca Jaraguá com frota de mais de 95
mil veículos (de carros a tratores); já o último
censo do IBGE estimou 143 mil habitantes.
Falta pouco pra ter mais carro que gente.

Cidade automotiva · 2
E falando nesse caos, é perceptível que a falta de

espaço têm aumentado a grosseria dos usuários.
Buzinaço, fininhos, cortadas, fila furada,
agressão a ciclista e mais e mais estupidez,
com cada vezmais intensidade. Quer ver gente
virar bicho? Passe pelo Centro às 18h05.

DIEGO JARSCHEL

Simpatia da gatinha
Natália Marcatto na

pista do club TheWay

No Sushi de Casa
Olha essa, a Úrsula agora está oferecendo
rodízio de sushi e sashimi no seu cantinho,
atendendo grupos de até seis pessoas. O valor
éde R$ 45 por pessoa. Ela pede para ligar e
avisar com antecedência e assim programar o
atendimento. Contato: 3373-6384.

Eletrônica
Novidade na agenda, hoje o DMT Pub promove
em Guaramirim sua primeira Quinta House.
Primeiro evento da linha, quem estrela a pedida
são os DJs Geffy Dalpra e Iana Hãring.

Shows
Já estão sendo vendidos no oiingressos.
com.br os tickets para quem quiser curtir os
shows de Zé Ramalho ou Charlie Brown Jr.,
que vão rolar em Joinville nos dias 8 e 28 de

junho, respectivamente.Valores pista: R$ 50
para Zé e R$ 30 para CBJ.

• 22h � Pagode com Borog e Banda
Local: London Pub 147 3055-0065

• 22h - Música ao vivo com James e Maurício
Local: SacramentumPub 147 8832-1524

CONTATOS e OUTRAS OPÇÓES: Aniba Mexican Bar- 3371' 1160 /Confraria do Churrasco - 3275 1449/ DMTPub - 96771247/EspaçoOca - 3370 9160! FuelUvjng Restallrante" 33764822

� 3055·�065 / lic\)lerja c 3,9�4 ��d�len� Cllopp eCozinM -3,955,32$9/MoyilJgUp - 9966 66�1 /W�éf�960e 21� /PawáMuslc" �055 (10641 '

.' .

I!tArts· 96541373 7Sacra �ub ·'8832 1524/T.IleWay (IUI).
- 84�3 0083 !�pper Filaor -

9644.4.?p7 ":
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rante � ChCilperia - 3275 1217
.
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Indo à
aula de
bike

Rua Fritz Bartel - Baependi

Assados," GrelhadfJs

47 3371-2268

Museu

Malwee
Idosos, jovens, pobres, ricos
e nem tanto, fazendo fila
no Museu da Malwee, no
Parque Malwee, para visitar
hoje, até as 17h, a Exposição
Momentos e Registros. A
exibição apresenta através
do seu acervo, máquinas
fotográficas de diferentes
épocas e urria-sala de

revelação fotográfica onde se

pode conferir como ocorre
o processo. A exposição
faz parte da programação
da 10a Semana do Museu,
em comemoração ao Dia
Internacional do Museu, que
é amanhã.

ara uá Auto Elite
A escolho perfeita 3370-3242

www.ocorreiodopovo.com.br

Moa Gonçalves

FAMÍLIA Vilmar Raboch, a esposa Adelina e a f"Ilha

Luiza curtindo as delícias do Restaw-ante Típico Malwee

Níver
Não ousem esquecê-la: a
amiga Iadna Garcia, esposa
do jornalista IailsonAngeli,
da 105 FM, é a grande
aniversariante de hoje e

vai adorar saber que foi
lembrada. Mil vivas!

Stammtisch
No diaf23 de junho, a galera
da RaçaTricolor, juntamente
com a diretoria do Juventus,
promove a 1 a Stammtisch.
O evento acontecerá no
estacionamento interno do
clube.

Valeu mesmo
omimo que a nossa

parceiraRitaGrubba
enviou para este colunista
e toda a equipe da Revista
Nossa, além demuito bom

gosto, foi motivo de festa
na redação.Valeu!

Leitora fiel
o leitora fiel de hoje é
Marcileia Branco, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades da nossa
sociedade. Valeu! ILHA O diretor do grupoWEG Hilton F'a.Ii.a e a esposa Isabela, na Noite da Oba
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Jacaré

Banguela
Playboy divulga nova foto da
ex- BBB Renatinha de lingerie.
Ultimamente, asmulheres têm
usado mais roupanaPlayboy do
que no BBB. Estávalendomais
a pena assinar o pay-per- view
do que a revista, pelomenos no
.programa elas não chupam o

dedo do pé.APlayboy lança a foto
de umamulher usando lingerie
é tão incoerente quanto a revista
Nova estampar uma foto daHebe
Camargo na capa. Uma coisa não
combina com a outra, entende?

Purifica o teu coração
antes de permitires que o

amor entre nele, pois até
o mais doce mel se azeda
num recipiente sujo.

Pitágoras

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.koyroshotel.com.br .

moagoncalves@netuno.com.br

Humor!
o tropeiro gaúcho chega à beira do rio com seu

gado e pergunta para o Joãozinho que está em
cima da cerca:
- Este rio é fundo, guri?
O Joãozinho responde:
- Acho que não, a criação do meu pai passa
com a água no peito.
Então o tropeiro mete o gado n'água e lá pelo
meio do rio toda tropa se afoga.
Desesperado ele pergunta:
- O teu pai cria o quê, guri sacana?
- Pato, Tchê!

o último a saber
Sabe aquele jovem bem nascido que está
namorando uma piriguete sem saber

o "histórico" da garota? Pois é, seus
amigos não sabem se contam. A galera
está sim, commedo da reação do rapaz,
que está perdidamente apaixonado.Vai
darmuito babado para coluna.

Dm tempos de sustentabili
Ddade ambiental e de valo

rização de alguns hábitos an

tigos, tem gente que vai de bike
à aula. Estou falando do hiper
dinâmico empresário e atleta
Emílio da Silva Neto que re

solveu ir de Iaraguâ a Floripa,
para a última aula trimestral
de seu doutorado em enge
nharia. Deu conta do recado,
apresentou o seu seminário e ;i

foi convidado para estudar na
Universidade deWiesbaden, na
Alemanha. O boa praça parte
em novembro, mas desta vez de

avião, é claro!

Pensando bem
"Ética é o que você faz quando todo o mundo
está olhando. O que você faz quando não tem
ninguém por perto se chama caráter."

DIA
DO SIM

Hoje meu
querido
sobrinho
Fernándo

Neves,
popular
Fernando

S, além de

comemorar

a idade

nova,
celebra seu

casamento

no civil com
Adriana

Forte

:�S�Rn'I C> t::r. "P f.Yl_!7'
I

: Troféus e Medalhas
I

: 3215��
,

VENCEDOR Emílio Silva Neto pedalou até
Floripa para cumprir mais uma etapa de sua vida

Tim-tim
Quem esqueceu ainda está em tempo de cumprimentá-la: aminha
querida e espirituosa amiga Carmem Stingehen Rausis, esposa do
empresário Placido Rausis, foi a aniversariantemais festejada de ontem,
na cidade, e vai adorar saber que foi lembrada. Parabéns! O meu desejo. é
que você sua bela família sejam plenamente felizes.

Repaginação
Na terça-feira o vereador Afonso
Piazeramostrou o projeto de repaginação
do estacionamento da Scar e o
melhoramento da entrada da
Rua João Doubrawa. Ficará show

Te contei
• Aquela piriguete "cano
quente" baixou o facho e

anda tipo tatu: só na toca.

• Paulo Vitor, o popular
Paulo Bala, está preparando
o tempero do churrasco para
comemorardia 25 demaio,
seus bem vividos 25 anos.

•A arquiteta Tamara
KarinaNagel recebe hoje o
merecido coro deparabéns.
Tim-fim pra você.

• Depois de um tempo
afastada da utbe sorriso,
quem está devolta é

amiga Paola Gonneli.
Vai comandar na Ilha da
Figueira, o Espaço Vida
Saudável.

"

• Par(lagen nDitfl44
i ':. l1'unno,"�,m fi ' :aO'iS '

,
. 'I· " .

rola a 4° Car Shaw. Omaio
.

evento automobilístico do
Norte de Santa Catarina.
O local do encontro será
o ParqueMunicipal de
Eventos.

mundoeletronico
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com
lc.amorim@ig.com.br

Lendo, recentemente, umamatéria sobrea reivindicação, pela classe artística e

produtora de cultura, de transparência na
gestão cultural do Estado, lembrei-me que li
outra, há algum tempo, o editorial "Questão
de Cultura", sobre a demora do "novo"

governo em colocar uma prática uma política
cultural para Santa Catarina. Até então, só

promessas, como sempre. O editorial citava
até um "político" (tinha que ser político) que
teria dito que cultura é supérflua e coisa de

elite, atestando o baixo nível de informação e

esclarecimento de nossos representantes.
Já estamos no final do terceiro semestre do
novo governo, em nosso Estado, e as coisas não
forammuito diferentes:muito se fala em cul

tura, mas de concreto, pouco se faz. Cadê uma

política cultural estável, funcional, que contem
ple todo o Estado, coisa que está faltando de
hámuito tempo? O CIC (Centro Integrado de
Cultura), onde funciona a FCC, o maior teatro
da capital e outras entidades culturais, está em
reforma hámais de três anos e pouca coisa foi

feita, apesar dos muitosmilhões de dinheiro
.

público gastos lá. Estamos esperando que a coi
sa ande commais celeridade e que responsabi
lidades sejam apuradas. O Teatro do CIC ainda

ovelas

Crônica

Política cultural para se
não está funcionando, está fechado, esperemos
que as obras nele tenham começado.
Contamos com nova edição do Prêmio Cruz
e Sousa, também, e com o segundo Edital
para compra de livros de autores catarinenses

para distribuição às bibliotecasmunicipais,
prometido para o ano passado, mas que não
saiu. Trata-se de uma lei que há quase vinte
anos não vinha sendo cumprida e que teve,
finalmente, um edital na gestão deAnita Pires.

A Feira Catarinense do livro e as Feiras do
Livro de Florianópolis viraram simples

"

faltam professores, falta equipamento, falta
manutenção, falta salário, falta tudo para a

educação catarinense. E falta integração da
capital com a cultura de todo o Estado, mais
atenção da Secretaria de Cultura e da FCC a

todas as manifestações culturais catarinenses,
de qualquer cidade catarinense. Esperávamos
que as coisas andassemmelhor, neste novo

governo, mas não mudou nada até agora.
Na verdade, precisamosmuito de uma política
cultural que funcione, que contemple todas as
modalidades de arte. Mas não basta que se estu

de, que se discuta, que se planeje, que se faça leis
que não são cumpridas, que se prometa. Temos,
em SC, boas iniciativas que funcionaram, como
o Prêmio Cruz e Sousa de Literatura, que co�
cedeu osmaiores prêmios em dinheiro do país,
além da publicação dos livros, para autores não
só catarinenses, mas de todo .0 Brasil.
Prêmios que poderiam sermenores, talvez, para
que se pudesse viabilizar outros projetos, como
ocumprímento da Lei Grando, por exemplo,
que teze apenas um edital, entre outras coisas.
Uma boapolítica cultural não seria dividir os
recursos demaneira quemais projetos culturais
fossem contemplados e que um públicomaior
fosse agraciado, beneficiado?

Na verdade, precisamos muito
de uma pOlítica cultural que
funcione, que contemple todas

as modalidades de arte.

comércio de livro, sem nenhuma atração
importante, sem atividades paralelas. Onde
está o Estado, onde está omunicípio, que não
apoiam esta iniciativa cultural?
Precisamos de bibliotecários nas escolas

públicas, coisa que o Estado não supre. Aliás,

IlMOR ETERNO IlMOR - GLOBO - 18H
Teresa flagra o beijo entre Miriam e Rodrigo. Melissa fala para Dimas

que manterá a empregada com o filho em casa. Rodrigo e Miriam conver

sam com Divina sobre o dom de Junior. Fernando escreve sobre Miriam em

seu diário. Junior toca piano novamente e todos ficam deslumbrados. Dimas
manda um e-mail para Laura. Miriam pensa em Rodrigo. Clara conta para
Miriam que Lexor estava perto de Rodrigo e Junior. Valéria tenta convencer

Jacira a não desistir de viajar. Beatriz pede para Gabriel não falar com ela so
bre Rodrigo. Valéria é dispensada por Josué. Dimas reclama com Melissa por
ter que sentar à mesa com Junior. Fernando entrega as chaves déftobertura

que ganhou de Verbena para Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H
Otto percebe que Conrado mentiu para Sarmento e o repreende. Kleiton

mostra o clipe de Rosário para Sidney e ele se impressiona com o desempenho
da filha. Isadora vê Cida com Rodinei e acredita que eles reataram. Sarmento
desmascara Conrado e resolve lhe fazer uma proposta. Rosário diz ao pai que
desistiu da carreira de cantora e voltará a trabalhar no bufê. Penha chega à au

diência com o irmão: Messias avisa que testemunhará a favor de Penha. Hum
berto vê Sarmento e Conrado juntos na audiência. Humberto apresenta fotos de
Penha com o agiota e a doméstica fica boquiaberta. Ariela discute com Isadora

e insinua que Conrado é um mentiroso.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H
Carminha se enfurece com a demora de Nilo. Nina serve um belo jantar

a Nilo e aceita pagar por seu silêncio. Carminha fala para Max que está com

medo do que Rita possa estar armando contra ela. Janaína se enfurece com

Lúcio ao chegar em casa e encontrar uma festa. Nina pega com Lucinda o di
nheiro do sequestro de Carminha. Verônica planeja punir Cadinho. Nina tenta
convencer Carminha a não falar com Jorginho sobre Rita. Olenka desiste de
desmascarar Silas para Monalisa. Suelen vê Ramon. Leandro, Diógenes e

Iran se surpreendem ao não encontrar Suelen em seu acampamento debaixo
da marquise. Nilo expulsa Carminha de sua casa. Carminha pede para Max
falar com Nilo. Betânia ajuda Nina a encaixotar suas coisas. Carminha per
gunta para Jorginho se Rita falou alguma coisa sobre ela.

�SC.IlR.IlS-RECORD-22H
Otávio faz um procedimento médico em Pulga. Eliza fica desconfiada da ha

bilidade de Otávio e afirma quere sabermais sobre ele. Flávia admite ter tomado

alguns comprimidos antes de entrar na banheira. Marina sai irritada e Laís vai

atrás dela. Big Blond diz a Eliza que os tiros na reunião foram de milicianos co

brando dinheiro. Otávio escuta a conversa entre Big Blond e Eliza. Eliza garante
a Big Blond que Otávio é realmente Martim. Zezé diz à esposa que encontrou

Aristófanes, mas ela afirma não estar vendo o cachorro. Edu pede mais dinheiro
a Eduardo Sotero, que demonstra preocupação com o futuro do filho. Edu desco
bre que o pai mentiu sobre ter ido a São Paulo para uma homenagem. Eduardo
Sotero fica irritado ao saber que Tônia usou sua toga.

COR.llÇÓES FERIDOS - SBT - 20H30
No capítulo 89, quinta-feira, 17 de maio - Flávio planeja fuga da cadeia com

os presos. Amanda fica indignada ao saber que Aline alterou seus exames. Ela

pede desculpas a Eduardo. Maria, Eliseu, Janaína e Luciano procuram Vivi pela
fazenda. Priscila se aproxima de Vitor. Roni fica à espreita de Dinho e atira no

rapaz. Vera, Olavo e Lucy ficam preocupados com o sumiço de Vitor. Amanda
revela telefonema que a informa sobre o assassinato de Dinho. Ao sair em dis

parada com o carro, Roni atropela Vitor, que vai parar no hospital. Os pais de

Dinho recebem a visita de Amanda, Camila e Bianca. Roni comemora a morte

de Dinho com os outros bandidos.
.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um I'C'"/I
companheiro de estimação nas páginas do Facebook �

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Este pastor alemão e este simpático vira-lata estão dispoDÍveis
para adoção. Os animais foram recolliidos das ruas e receberam

tratamento veterinário completo: banho, castração, vacinação
antirrábica e chipagem para identificação. Os interessados devem

entrar em cOntato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268.

Aniversariantes
17/5 Gabriel Streber Marise A. Pereira dos Reis

Gustavo Bartel Maristela A. L. Chagas
Adriano Konef Helena Meyer de Jesus Modesta Straub
Bruno Wei"er Heraldo S. Bittencourt Natali Raulino
Carla Adriana Junckes Ivo Lange Nathaly Raulino
Cindy Mü"er Jackson R. Schulz Rodrigo Ciconeti
Cristiane G. Perkoreski Janaina Deringer Rogerio kiatkwoski
Daniel R. Strelow José R. Alves Sandra Mueller

Daniela C. Grasse José P. dos Santos Sandra Persuhn
Daniela Conzatti Josiane E. Ferreira Sandro Hornburg
Eder P. Batistão Julian Knaesel Solange Oldenburg
Eliane V. Campestrini Leandro Guetz Stefani de oliveira sevlein

Emanuele Giese Leocenir Bauer Campreghaer Teresinha Ferreira
Gabriel Augusto Lucas G. Kniess Vilmar Hornburg
Gabriel F. de Souza Coelho Mario Vieira !

'

1. I' I, I i �inis;ius [1QSs!q . ,
I .i

Nice to meet you -

Carlito Carvalhosa

Delicadas, ainda que .

monumentais, as obras de
'

Carlito Carvalhosa envolvem
o espectador numa sucessão
de interações dos sentidos.
"Nice to meet you" ex.amina
os últimos dez anos de sua
obra e apresenta textos
críticos. Este livro está lorige
de ser umamonografia
no estilo tradicional. Com

projeto gráfico do próprio
artista,euas páginas
exploram pensamentos,
processos de trabalho e

influências do seu ambiente,
pormeio de rascunhos,
plantas,maquetes e escritos.
Os leitores não só vão

descobrir a obra de Carlíto
Carvà]hosa,nrrastarnbém
poderão compartilhar sua
forma de trabalhar.

Quarenta Alios
'

Depois - João Bosco

Nevo CD que comemora
'I ,'" ,". ',', " I

0'0'

" .;'ff/.. ,

os 40 anõs de cartel�âllo
artista, reunindo pérolas de
seu repertório e convidados

I
'". especiais" Partidp�çõe.s 'I

t= l·/I!
'

I""
JI

de ChicoBuàrque,Milton
Nascimento, João Donato,
Roberta Sá, Toninho

I,
, " Horta, l\rió Mad��r�'
Brasil e Ciistõvão Bastos.
João Bosco é o grande
homenageado do Prêmio da
Músíca Brasileira, em junho"
no Theatro Municipal
do RJ, televisionado pela
1VGlobo. Sua obra será

. interpretada por Ney
Matogrosso, Alcione, Ivete
Sangalo, Zeca Pagodinho,
Zeca Baleiro, entre outros.
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Tirinhas

NO meIO
DE TAt41AS •..

Cinema

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - lego - 13h30, 16h 10, 18h50, 21 h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - lego - 19h 10, 21 h20
• Piratas Pirados - Dub. - 13h40, 15h30, 17h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - lego - 14h, 16h30,
19h,21h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Os Vingadores - Leg. -13h10 15h50 18h40 21h30

.GNC2
• Anjos da Lei - Leg. - 14h, 19h1 O
• American Pie: o Reencontro - Dub. - 16h30,
21h15
.GNC3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. -13h30 16h10

19h,21h40

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Os Vingadores - Dub. - 13h30, 16h10, 18h50, 21 h30
.GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - Lego - 13h50, 16h30,

·

19h30,22h10
• GNC3
• Um Homem de Sorte - Leg. - 21 h20
• Piratas Pirados! - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h40
• GNC4
• American Pie: o Reencontro - Leg. - 19h20, 21 h40
• Espelho, Espelho Meu - Dub. - 15h 15
• Paraísos Artificiais - Dub. -13h15, 17h20
.GNC5
• Battleship - Batalha dos Mares - Dub. -13h40, 16h20,
19h10,21h50
.GNC6
• Os Vingadores (3D) - Leg. - 19h, 22h
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• Cinépolis 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h20, 16h10, 19h20
• Os Vingadores (3D) - lego - 22h15
• Cinépolis 2

. • Battleship - Dub. - 12h(A), 14h45, 17h35, 20h30
• Cinépolis 3
• Os Vingadores - Dub. - 12h20(A), 15h, 18h, 21 h1 O
• Cinépolis 4
• Battleship - lego - 13h, 16h, 19h, 22h
• Cinépolis 5
• Paraísos Artificiais - Nacional- 15h50, 18h10,
20h15,22h25
• Cinépolis 6
• Anjos da lei - lego - 14h, 18h55
• Um homem de sorte - lego - 16h25, 21 h45
• Cinépolis 7
• Piratas PiradoS (3D) -·Dub. -13h10, 15h10, 17h10, 19h10

• Os Vingadores (3D) Leg. - 21 h20, Oh1 O

(A) Somente sábado e domingo

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 13h, 16h
• Os Vingadores (3D) - lego - 19h, 22h
• GNC2
• Battleship - Batalha dos Mares - lego - 13h40, 16h20,
19h10,21h50
.GNC3
• Os Vingadores - .leg. -13h30, 16h10, 18h50 21h40
• Os Vingadores - Dub. - 13h1 O, 15h50, 18h30, 21 h20
.GNC5
• American Pie: o Reencontro - lego - 21 h1 O
• Piratas Pirados! -, Dub. - 13h50, 15h35, 17h20, 19h20
• Sala Vip
• Um Homem de Sorte - lego - 14h20, 18h40
• Anjos da lei - lego - 16h30, 21 h

Em "ParaísosArtificiais'; Erika (Nathalia Dill)
é uma DJ de relativo sucesso-emuito amiga
de Lara (Lívia de Bueno). Juntas, durante um
festival onde Erika trabalhava, elas conhece
ram Nando (Luca Bianchi) e, juntos, vivem
um momento intenso. Entretanto, logo em
seguida o trio se separa. Anos depoisErika e

Nando se reencontram em Amsterdã, onde se

apaixonam. Só que apenas Erika se lembra do
verdadeiro motivo pelo qual eles se afastaram
pouco após se conhecerem, anos antes.

Paris vai se lançar
como DJ no Brasil
A organização do Festival Pop Music

confirmou que a socialite Paris Hilton, que
já é cantora, vai estrear como DJ no evento,
marcado para 23 de junho em São Paulo.
Paris deve assumir as picapes logo após a

apresentação da cantora americana Ienní
fer Lopez. O festival também vai ter shows
da cantora Kelly Clarkson e do sertanejo
Michel Teló. O Festival Pop Music ocorre

também no Rio de Janeiro, dia 27 de junho.

Sonia Abrão renova
com a RedeTV

Os humoristas da MTV devem estar

comemorando. O programa A Tarde é

Sua, que ganhou da turma de Marcelo
Adnet e Dani Calabreza a paródiaA Des

graça é Sua, vai ficar pelo menos mais
três anos no ar. "Contrato renovado com

RedeTV! por mais três anos! A Tarde é
Sua na emissora até 2015!", anunciou a

apresentadora Sônia Abrão nesta quar
ta-feira pela rede social Twitter.

. Bilheterias
bilionárias

Bastaram 19 dias para que lias Vinga
dores", a nova adaptação cinematográfica
da série de quadrinhos daMarvel, entras
se para um rol super-seleto da história
do cinema. Com 1,002 bilhão de dólares,
cifra alcançada neste fim de semana, o

longa agora faz parte do grupo das bilhe
terias bilionárias. O bom desempenho
levou a Disney a anunciar que liasVinga
dores" terá sequência em 2014.

Horóscopo
ÁRIES
Poderá en�ntar obstáculos hoje, mas isso não é
motivo para desistir de seus sonhos. Encare todos
os desafios com coragem e determinação. Em casa,
participe mais da vida de seus parentes. No romance,
use e abuse da sua criatividade. Cor: branco .

mURO
No emprego, evite chamar a atenção dos demais .

Aja com discrição e vai conseguir superar todos os
obstáculos. Aproxime-se do pessoal de casa e participe
ativamente de suas atividades. Nos assuntos do

coração, sensualidade em alta! Cor: laranja.

Ir GÊMEOS
Procure ouvir os conselhos dos colegas experientes. É
possível que enfrente alguns obstáculos, por isso não
tenha receio de contar com a ajuda dos seus amigos.
Nos assuntos do coração, demonstrações de carinho
serão bem·-vindas. Cor: azul-claro.

§ CÂNCER
Talvez, você precise enfrentar dificuldades na
profissão. Graças à sua capacidade de observar as
situações, conseguirá aparar as arestas. Se está em
busca de companhia, vá à luta pelo seu amor. Na união,
cultive a alegria, no romance. Cor: pink.

LEÃo
No campo profissional, sua capacidade de resolver
problemas estará em alta hoje. Aproveite para tomar as
iniciativas e deixar obstáculos para trás. Mas reserve

.

um tempo para a farnHia e os amigos. No amor, não
fuja das dificuldades. Cor: vinho.

rYk VIRGEM

II..\' Você deverá encontrar soluções para antigos
problemas ligados à sua área de atuação. E saberá
conciliar tudo isso com as solicitações da sua vida
pessoal. Clima de confiança em alta: tudo azul no
envoMmento com sua cara-metade. Cor: verde-escuro.

Angelina Jolie
compra helicóptero
Angelina Iolíc deuum presente de noi

vado e tanto ao ator Brad Pitt. Segundo
o tabloide britânico The Sun, a atriz de
sembolsou cerca de 3,2 milhões de reais
em um helicóptero e aulas de voo para o

futuro marido. "Eles construíram até um

heliponto em sua casa na França", disse
uma fonte ao tabloide. A ideia do casal é

que eles possam voar sozinhos para casa

direto do festival de Cannes.

.n. UBRA
- No ambiente profissional, você vai conseguir superar

obstáculos facilmente e receberá o apoio dos colegas.
Contenha a impaciência e as preocupações e tudo
dará certo. No amor, cuidado com a ansiedade no
relacionamento a dois. Cor: azul-claro.

m ESCORPIÃO

Illo. Hoje, conseguirá enxergar com mais clareza quais
serão os seus desafios profissionais. Ouça o conselho
de pessoas experientes e evite se envolver em atritos.
Na área afetiva, conte com o apoio de sua cara-metade
para resolver os problemas. Cor: lilás.

.." SAGITÁRIO
)(.

-

Estará com uma visão mais clara dos problemas e
conseguirá resolvê-los com facilidade. Trabalhos que
possa desenvolver individualmente são os favorecidos.
Em família, mantenha a sua independência. No amor,
compartilhe suas alegrias. Cor: preto.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Alguns parentes poderão gerar aborrecimentos: terá
que encontrar soluções para os conflitos. Vença a
irritação e tente contomar a questão de uma maneira
suave. Talvez, seja difícil conciliar os problemas
profissionais com os familiares. Cor: lilás.

� AQUÁRIO
� Manter a concentração será fundamental para

deixar seu trabalho em dia Poderá se sentir

sobrecarregado(a) em meio a tantas tarefas. Mantenha
a calma e faça o que estiver ao seu alcanca No amor,
divida aflições e tudo se resolverá. Cor: azul-escuro.

PEIXES
Una sua sabedoria com os conselhos que recebe
dos mais experientes antes de tomar uma decisão
importante. Em casa, ouça o que os familiares têm
a dizer. Um diálogo aberto deve esclarecer mal
entendidos na vida a dois. Cor: tons claros.
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Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Felicidades à pequena
Aline Blank Ehlert que
aniversaria no dia 18,
completando 2 aninhos.

Beijos e abraços dos pais
.

Vandoney e Patricia,
dos avós Jaime e Odete,
da bisa Cacilda e dos

dindos Grace e Marcelo!

Daniela Dalsochio
trocou de idade no dia
16. Quem envia um

super abraço é o pai
Adilar, a mãe Edvirges e

manaElis

Para a alegria dos pais
Anderson e Rafaela,
Nayara Elyzabeth

Marquardt completou
5 meses no dia 15, com

muita saúde

Amanda WolfRodrigues
de Lima completa
14 anos amanhã.

Amãe MarileneWolf,
os irmãos, cunhadas,
sobrinhos e a Orna
mandam felicidades.
"Que você ontinue
sendo essamenina

doce e alegre"

Parabéns a Ladiane de
S. Borba, que completou
seus 15 anos no dia 12.

Seus pais Jeremias e

Catiane desejammuita
saúde e felicidades

Os primos Guilherme
e Bianca aniversariam

hoje. Quem manda
os parabéns e

muitas felicidades
é Lucia Paquita

Maria Eduarda Uber

completará 3 anos no

dia 18. Quem deseja um
feliz aniversário com

muita saúde, paz e amor

são os pais Jackson
e Elaine, e o irmão

, Jonathan

www.ocorreiodopovo.com.br

Pietra Germano
Roeder foi batizada no
dia 13. Os pais Rubens

Roeder Jr e Talita
Germano receberam

os avós Rubens e
AnaMaria Roeder e
Gilberto (Kekinha)
e Rose Germano,

familiares e amigos
na Recreativa do

Sindicato do Comércio

••

Os gêmeos
Thiago
e Thaís,
c.ompletam
nesta quinta
feira, um ano.

Parabéns e

beijos dos
titios e avós

Os alunos do Pré 1,
turmas matutina
e vespertina, do
CMEIAlmida
Dalcanele Bertoli,
acompanhados
pelas professorsa
Haline e Cristiane
e pela diretora
Marlene visitaram
O Correio do Povo,
no dia 10. A visita
ao jornal surgiu
como fruto de um

projeto desenvolvido
com os alunos, com
tema "meios de

comunicação"

. . .......� .�� ,',

�.·'./l;o�· �c��,.� �.�

'Clique das visitas das turmas do Núcleo Infantil
Caminhando ao jornal O Correio do Povo, no dia 11
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Balanço
Resultado da Fecarroz foi positivo

Edição deste ano
teve resultado

satisfatório, afirma
o secretário de

Administração
MASSARANDUBA

SamiraHahn

1\ 13a edição da Fecarroz, re
rlalizada entre os dias 25 ',de
abril a lo de maio, em Massa
randuba, teve balanço positivo.
Foram aproximadamente R$
50 mil arrecadados. Segundo o

secretário de Administração e

Finanças, Mauricio Prawutzki,
a arrecadação foi menor que na
edição passada, mas a prefeitura
está satisfeita com a festa.

Prawutzki explica que neste

ano, o total de receitas - entradas
em caixa - foi de R$ 255.574,50,
rendimentos vindos, de exposi
tores, patrocinadores e ingres
sos. Já. os gastos com mídia,
desfiles e pessoal para serviço
chegou a R$ 205.902,03, gerando

lucro de R$ 49.672,47.
Comparado à edição de 2010,

quando foi obtido lucro de R$
132 mil, o secretário explica que
a diferença de R$ 82mil é devida
à mudança na contratação dos
shows. "Este ano, uma empresa
terceirizada assumiu à serviço e

ficou com o valor dos ingressos",
afirma. Ele ainda explica que a

Fecarroz 2012 serviu como ex

periência' e que para a próxima
edição, a Festa Catarinense do
Arroz vai contar com uma ban
da de renome e shows pequenos
com bandas de baile.A festa é re
alizada a cada dois anos, e o pú
blico desta edição foi de cerca de
52mil visitantes.

Este ano, uma empresa
terceirizada assumiu
o serviço e ficou com o

valor dos ingTessos.
Mauricio Prawutzki,
secretário de Adm.

, e Finanças

Ib" MÉDIA DE PÚBLICO
VISITANTE

RECEITAS

E GASTOS25/4 - Quarta-feira: 2 mil pessoas
26/4 - Quinta-feira: 3 mil pessoas
27/4 - Sexta-feira: 5 mil pessoas

28/4 - Sábado: 7 mil pessoas

29/4 - Domingo: 15 mil pessoas
30/4 - Segunda-feira: 8mil pessoas
01/5 - Terça-feira: 12 mil pessoas
Total: 52 mil pessoas

, Boxes de alimentação: R$ 22.500,00;

• RECEITAS TOTAIS: R$ 255.574,50

!
I

• Patrocinadores/concessão de uso I
e licenças de ambulantes: R$ 14.004,00; I

, II

!

I

'. Expositores: R$ 98.450,00;

• Percentual das vendas de

bebidas/alimentação e parque de
diversões: R$ 57.325.50;Consumo de chope e

,

cerveja: 15 mil litros • IllgTessos na portaria: R$ 63.295,00.

• DESPESAS: R$ 205.902,03'

O(b
Comercialização almoços

U nu 'no restaurante: 5 mil • Mídia;
• Desrlles;
• Bandas musicais;
• Pessoal de serviços.

� Degustações a cargo do

l� CheftMuller: 5.400

RESULTADO: R$ 49.672,47

Arturo Nufiez
Diretor de Marketing Mercados Emergentes da Nike USA

Tema: Gestão de Marcas

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-!:./

Jonah Lehrer �
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-!:./

�"$i��iNE,'.," As Boa$ Práticas de Gestão
e Governança '

Guilherme Weege
Diretor-Presidente do Grupo Malwee

Neurocientista, Editor e Autor das Obras
"Proust Was a' Neuroscientíst",
"How We Decide" e "Imagine: How Creativity Works"

Tema: Criatividade

't')j,Jllh, �N ��' II
!fi' �íi'h.lli. I �;:,;, Bmw

José Batista Júnior
Fundador e Membro do Conselho do Grupo JBS

Marcos Samaha
Presidente e CEO do Walmart Brasil

Jaana Remes
Membro Sênior do McKinsey Globallnstitute (MGI) - USA

�
PALESTRANTE
INTERNACIONAL
'-!:./

Vicente Assis
Country Manager da McKinsey no Brasil e
Líder de Prática de Operações da América Latina

Patrocínio

�EStRUTURA
Apoio Oficial

FUNTURISMO '""'t':''':'.'ri.� ��
.....-

Ivo Pitanguy
Médico, Cirurgião Plástico e Professor

Tema: Excelência Alberto Emmanuel Whitaker
Conselheiro Empresarial e Especialista em
,Governança Corporativa

Romero Rodrigues
Fundador e Presidente da Buscapé Company
Tema: Comportamento, Inovação e Negócios ,

Sidney Ito
Sócia Líder em Governança Corporativa e'

Gestão de Riscos KPMG Brasil e América do Sul

Carlos Fadigas
Presidente da Braskem

Tema: Gestão de Pessoas David Cohen
Editor Chefe da Época Negócios
,IIIIODERADOR

Wellington Nogueira
Fundador do Doutores da Alegria, Ator
e Empreendedor Social
Tema: Comportamento

95 brganizadotes do Congresso reservam-se o direito de alterar a programação
em caso de impedimentos por quaísquer mdtivos.

Apolo

Todeschini� UNICRED,1t
'

fvenTOS(Ofporlllhos

Apoio de Mídia 'Realização Promoção

OPERA
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Ponto de Vista
Cristiano MahfudWatzko, escritor

cristiano@cassuli.com.br

A ntes de escrever sobre o Dia
1i..Internacional dos Museus,
faço questão de parabenizar
a Polícia Militar de Iaraguá do
Sul pelo singelo ato realizado
no último sábado. Penso que
os leitores (as) devem estar se

perguntando, "que ato foi este"?
No último sábado pela ma

nhã, resolvi fazer um passeio
com a minha namorada, e

quando paramos próximo aos

Correios, em razão do semáforo
estar vermelho, digo para ela:
"Por que será que tem tantos

policiais na rua"?
E então ela me diz: 1I0S po

liciais estão entregando flores
para as mães", Um gesto sim

ples, que fez bem para os cora

ções das mamães que ganha
ram as flores e também para os

policiais.
-

O dia 18 de maio é conside
rado o Dia Internacional dos
Museus. A data comemorativa
foi criada pelo Comitê Inter
nacional de Museus (lCOM), e

a cada ano, busca mostrar para
as pessoas a importância dos

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Dia Internacional dosMuseus!
museus na sociedade.

O ICOM é uma Organização
não-governamental criada em

1946. É uma associação profis
sional sem fins lucrativos, atu
almente conta com mais de 30
mil membros, espalhados em

137 países, os quais participam
de diversas atividades nacio
nais, regionais e internacionais,
entre elas: oficinas, publica
ções, programas de formação,
intercâmbio, e de promoção de
museus.

As atividades do ICOM bus-
• I

cam desenvolver os segum-
tes temas: 1-) Cooperação e

intercâmbio profissional, 2-)
Difusão de conhecimentos e

aumento da participação do

público em museus, 3-) For

mação de pessoal, 4-) Prática e

promoção de ética profissional,
5- ) Atualização de padrões pro
fissionais e. 6-) Preservação do

patrimônio mundial e combate
ao tráfico de bens culturais.

Aprendi com meu avô e

também commeu pai, a dar va
lar aos museus. Meu avô sem-

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROfESTO f>
�

Nos termos do artigo 15 da l.ei-9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCart6rio, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOS
DO PRCYfESTO: .

Apontamento: 209315/2012 Sacado: ADEMIR FRANOSCO WOLF Endereço: ESTRADA GARIBAIDI
SN - RIBEIRAO AUCE - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor: CIZESK INCORPADMIN DE EMP IlDA
Portador -' Espécie: NP - N°Titulo: 01102 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.020,03 Data para pa
gamento: 17 de maio de 2012Valor R$211,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2_750,00 - Juros:
R$l88,83 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

pre fez questão de me contar

sobre a história de Iaraguá do
Sul, e sou muito grato por isso.
Lembro-me das várias vezes

que fui junto com ele ao Museu
de Iaraguá, e com toda a paci
ência, ele me explicava sobre
as fotos, objetos e documentos

que fazem parte da história do

município. Do meu pai lembro
que ele sempre me incentivou
a estudar a história, como um

todo. Quando tinha meus 16

anos, ele me deu o livro liA Era
dos Extremos: O Breve Século
XX: 1914-1991", de Eric Hobs
bawm, para ler. Vale a pena a

leitura. O livro é um passeio
pela história da humanidade e

conta sobre os principais fatos
históricos, a começar pela Pri
meira Guerra Mundial e indo
até a queda da União Soviética.

Faço questão de citar a de

finição do Sistema' Brasileiro
de Museus (SBM), quee diz que
museus "são casas que guar
dam e apresentam sonhos,
sentimentos, pensamentos e

intuições que ganham corpo

através de imagens, cores, sons
e formas. Os museus são pon
tes, portas e janelas que ligam e

desligammundos, tempos, cul
turas e pessoas diferentes".

Vale lembrar que o Brasil
possui o Cadastro Nacional de
Museus criado em março de
2006, e até hoje, já cadastrou
mais de três mil instituições
museológicas por todo o país.

Acredito que amelhor forma
de encerrar este artigo, é com as

palavras escritas pelo Sr. Eggon
João da Silva, que fazemparte do
Livro "Memórias ...Um Museu e

a História" (Autores:AlcioníMa
cedo Canuto,AmadeusMahfud,
Eliza Ressel Diefenthãler, Ivana
Aparecida Costa Cavalcanti e

Sidnei Marcelo Lopes):
"Introduzir uma obra hísto

riográfica não é fácil. A dificul
dade aumenta quando a mis
são é dada ao filho do homem

que empresta o seu nome ao

Museu Histórico de Jaraguá do
Sul. Mas fugir de um trabalho
nunca, enquanto forças hou
ver. O livro que chega às mãos
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do leitor tem uma função de

ajudar nos objetivos verdadei
ros do Museu ...CONHECER O

PASSADO, COMPREENDER O

PRESENTE, CONSTRUIR O FU-
-

.

TURO... frase maravilhosa que
está estampada num banner no

próprio museu".

Que tal você ir fazer um

passeio no Museu Histórico de

Jaraguá do Sul? Tenho certeza

que será um belo passeio, onde
poderás conhecer um pouco
do passado da nossa bela Iara
guá, entender um pouco sobre
o momento atual, e por último
poderás refletir sobre como irás
construir o seu futuro.

Os museus são

pontes, portas e

janelas que ligam e

desligam mundos,
tempos, culturas e

pessoas diferentes.
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Pensando mais longe

Financiamento e Seguro Rua Y0I de Novembro, 4262
BANCO lOVOlA

Vamos fazer um Trânsito Melhor. 2105·9900
toyoville.com.brCinto de segurança salva vidas.

Coro lia XRS 2012/2013, á vista R$ 79.500,00 ( frete incluso) ou financiado com o Banco Toyota com as seguintes condições: CDC ( Credito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 52.000,00 e saldo financiado em 36 prestações
fixas de R$ 659,00 + 03 parcelas intermediarias no valor de R$ 3.000,00 e 01 de R$ 2.000,00 nas datas de 12/2012, 12/2013, 12/2014 e OS/2015. Taxa prefixada ( em percentual) de 0,99% ao mês equivalente a 12,55% ao ano + IOF ( Imposto
sobre Operações Finánceiras) no valor de R$ 732,64. Valor total financiado de R$ 28.691,14 (IOF, cesta de serviços no valor de R$ 400,00 e registro de contrato base Estado de São Paulo no valor de 'R$ 58,50 inclusos no total do financiado).
Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 15,68% ao ano. Inclui também Hilux CD SRV 4x2 Flex 2012/2012, á vista R$ 88.700,00 (frete incluso), com entrada de R$ 61.200,00 e saldo financiado em 36 prestações
fixas de R$ 659,00 + 03 parcelas intermediarias no valor de R$ 3.000,00 e 01 de R$ 2.000,00 nas datas de 12/2012, 12/2013, 12/2014 e OS/2015. Taxa prefixada (em percentual) de 0,99% ao mês equivalente a 12,55% ao ano + IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) no valor de 732,64. Valor total financiado de R$ 28.691,14 (IOF,cesta de serviços no valor de R$ 400,00 e registro de contrato base Estado de São Paulo no valor de R$ 58,50 inclusos no total do financiado). Primeira

parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CEl) de 15,68% ao ano. Credito sujeito a analise a aprovação de cadastro. O CET apresentado é aplicável ao exemplo acima com 36 prestações fixas + 4 intermediarias. A alteração de

qualquer das condições do financiamento acarretara novo calculo do CET. ERC Banco Toyota ( Equipe de Relacionamento com o Cliente): 0800-016-4155 ou envie um e-mail paraerc@bancotoyota.com.br. Duvidaria Banco Toyota ( somente apos

atendimento pelo ERC): 0800-772-5877. As condições acima são validas a partir desta data até 31/05/2012. Estoque disponível para esta promoção é de 03 Corolla XRS e 02 Hilux CD SRV Flex.,lmeygens meramente ilustrativas.
. .
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Jogo. esc a es

Escolas prontas para os JESC
Etapa estadual vale
vaga às Olimpíadas
Escolares, competição
promovidapelo COB

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Com a realização da modali
dade de atletismo, na última

semana, a Fundação Municipal
de Esportes encerrou a oitava

edição do Campeonato Escolar
Murillo Barreto de Azevedo. A
competição, voltada para atletas
de 12 a 14 anos, classificou as

escolas campeãs para os Jogos
Escolares de Santa Catarina, que
por sua vez classificam às Olim

píadas Escolares.
Pelo sétimo ano, o Colégio

Evangélico Jaraguá comemora

a conquista do primeiro lugar
na classificação geral da COlIl,

petição. "É importante frisar

que atualmente somos a insti
tuição que mais fornece joga
dores para as equipes da Fun

dação Municipal de Esporte,.
para representarem o municí

pio nas competições oficiais",

DIVULGAÇÃO
275-2503 r-----------._

HEGEMONIA Colégio Evangélico é heptacampeão doMwillo Barreto

comenta o coordenador Au

gustinho Ferrari.
O Colégio Evangélico Ja

raguá também foi a primeira
-escola na história do muni

cípio a vencer as Olimpíadas
Escolares de 12 a 14 anos. Foi
em 2010, na cidade de Forta

leza, na modalidade de bas

quete masculino. O resultado

classificou os jaraguaenses ao
Campeonato Sul-americano,
onde foram vice-campeões.

De momento, uma nova

safra de atletas se prepara
para disputar a etapa regional
dos JESC, entre os dias 28 e 31

maio, iniciando um novo ciclo
atrás de um lugar de destaque
no cenário estadual e nacional.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

A etapa estadual da competi
ção está marcada para Lages,
entre os dias 22 e 26 de junho.

Além do Colégio Evangéli
co, Jaraguá do Sul será repre
sentada pelo Instituto Educa
cional Jangada e pelas Escolas
Machado de Assis, Antonio

Ayroso, Euclides da Cunha e

Ricieri Marcatto.

Juventus anuncia ingressos a
preços populares no estadual
Além da apresentação do cedor comparecerá em peso ao

elenco, na última terça-feira, estádio para ajudar a equipe na

dia 15, o Iuventus anunciou difícil caminhada. "É um motivo
uma grande novidade para o amais para o torcedor compare
seu torcedor. Em acordo com cer e nos apoiar rumo ao acesso",
a Federação Catarinense de acredita Luft, que aguarda um

Futebol, o clube conseguiu público de seis mil pessoas no

que os ingressos tenham pre- João Marcatto na estreia da equi
ços populares nos jogos váli- " pe, dia lo de julho. "Pelo traba
dos pela fase classificatória do" lho que a gente vem fazendo e

Campeonato Catarinense da pelo que escutamos fora, pen
Divisão Especial. so que temos condições sim de

"Uma das críticas da torcida _ colocar este público em nosso

sempre foi o preço do ingresso, estádio contra o Atlético Tuba

que realmente estava acima do rão", afirma.
que o torcedor podia pagar, Por
isso brigamos desde a primeira

-

reunião na federação, para que
. o valor dos ingressos seja de R$
10, um valor acessível ao nosso
torcedor", informa o presidente
Ierri Luft. Ele acredita que, com

ingressos mais baratos, otor-,

ACESSIVEL Presidente festeja a conquista
de preços populares para os ingressos

Ingressos.para os

jogos do Juventus

custarão R$ lOna
fase de classificação.
Nas finais, o valor
será de R$ 15.

"
"

WIU/íU/J#IIIIIIIUUiJJUI/JIIUUlqlftlffl/lllmímUIUlmMlilf,�IIDIUlUIHf9JIIum/mIIU/l/ffUilmUIlUml/l1IW1mulU/JI/lmUIIIIIIUllmá�/UmIYI!UJjmnHlmUlllmmgll1l1J1ffmIUUJflII/lIgml/'III/UlílfUIff/l9/lJblIU11llrl/lunml/l1l/1I11/1ü'�Hm/llmgm/!HU�/íl/'�UU.I/ffJIHfll/lmfllm/IUIHm/'I/!IIIIUlülmUUHmIHumD/Qf#plIUUUlHIi

Jaraguá
Comissão

, .

tecmca
Depois de apresentar Rafa-
el Rocha como treinador, o
Jaraguá anunciou o restante da
comissão técnica. O mordo
mo Paulo Sérgio, o massagista
Odair José, o preparador físico
Gilberto Gesser e o 'preparador
de goleiros Marcelo Konell
completam o grupo que irá
comandar a equipe na Divisão
de Acesso. Ontem foi apresen
tado o lateral Fabiano Mattos,
26 anos, ex-Batatais (SP).

Po iesportivo
Jogos

dasAPPs
Prossegue até o dia 21 de maio,
o período de inscrições para
o 110 Jogos das APPs, evento
promovido pela Fundação Mu
nicipal de Esportes e destinado

para funcionários e pais ligados
aos estabelecimentos de ensino
das redes municipal, estadual
e particular de Jaraguá do Sul.
As modalidades em disputa
serão bocha, canastra, dominó,
futebol suíço e voleibol.

Voleibol

Aberto de

[araguá
o Campeonato Aberto deVo- "

leibol de Iaraguá do Sul aceita

inscrições até o dia 28 de maio.
As equipes interessadas devem
entregar a relação nominal dos
atletas na Fundação Munici-
pal de Esportes, junto com um

cheque no valor de R$ 4"00, a
título de caução. A competição"
masculina tem idademínima de
16 anos e a feminina 15 anos. Os

jogos acontecem em junho.

Basquete
Unimed

. Tríoball
A 11 a edição do Unímed
Trioball será realizada no sába
do, dia 26, no ginásio do Colégio
Marista. O evento de basquete.
adaptado em trios ínícía às 8h
e prossegue até o fim da tarde .

As meninas entram em quadra
pelamanhã eos garotos de
tarde. A taxa de inscrição é a

doação de um livro infantil por
participante, que posterior
mente será doado. "
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MARCELO SADIO/VASCO
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Empate sem graça e

gols em São [anuário
Vasco e Corinthians não saem do zero no

primeiro jogo pelas quartas da Libertadores

o Corinthians deu o troco

aos 15', em dois lances. Pri
meiro Rodolfo impediu a fina
lização de Jorge Henrique. Na
sobra, Prass faz uma defesaça
com os pés em chute de Ralf.
Aos 36', 'Leandro Castán salvou
o Timão em chute de Carlos
Alberto. Aos 41', Castán salvou
novamente o 'Corinthians, em
chute de Nilton. Por fim, Rodol
fo salvou o Vasco aos 42',.impe
dindo Paulinho definalizar.

Com o resultado, a deci
são ficou para o jogo de volta,
na próxima quarta-feira, no

Pacaembu, O Vasco joga pelo
empate com gols fora de casa,

enquanto o Corinthians preci
'sa da vitória para se classificar.
Um novo O a O leva a decisão
para os pênaltis.

JARAGUÁ DO SUL 38', com Alex. Aos 41', Iunínho
assustou em nova cobrança de

falta, espalmada por Cássio.

Tudo igual no primeiro en- Nos acréscimos, Alessandro
contra entre Vasco e Corin- avançou pelá direita, invadiu a

thians, pelas quartas de finais área, mas chutou torto.
da Taça Libertadores da Amé-

I No segundo tempo, o Vas
rica. As equipes não saíram do co assustou logo aos 5', com

zero na noite de ontem, em Eder Luís .: Ele recebeu um bom

partida disputada no estádio de passe de Diego Souza, ficou na

São Januário. cara do gol, mas' finalizou fra-
No primeiro tempo, a pri- co. O Gigante da Colina levou

meira grande chance do gol só perigo novamente aos 8' e aos

aconteceu aos 21', quando Iu- 9'. Inicialmente Cássio defen
ninho cobrou falta, Cássio tirou deu chute de Eder Luís. Depois,
de soco _e a zaga do Timão afas- Chicão travou a finalização de
tau. O Corinthians revidou aos Alecsandro,

Agência Avante!

Copa do Brasil

São Paulo vence e abre vantagem
A fase quarta de final da

Copa do Brasil iniciou na noite
de ontem, com três jogos. Na
Vila Capanema, Atlético (PR) e

Palmeiras empataram em 2 a 2.
Os paranaenses abriam apla
car com a cabeça de Bruno Mi
neiro, aos 16'. Barcos, em joga
da individual, empatou aos 21'.
O Atlético (PR) voltou à frente
no minuto seguinte, com Edi

gar Iunio, aproveitando rebate'

de Bruno. O empate do Verdão
veio apenas aos 14' do 2°-tem

po, em grande estilo, com Mai
kon Leite. Com o resultado, o

Palmeiras avança em caso de

empate até 1 a 1. OAtlético (PR)
precisa vencer ou empatar por
três gols ou mais.

.

No Morumbi, diante de 21
mil pagantes, o São Paulo ven

ceu bem o Goiás por 2 a O. O tri
color abriu.o placar aos 31' do

1 ° tempo, quando Luís Fabiano
recebeu passe milimétrico de

Lucas, avançou e finalizou cru

zado. Com um golaço, Douglas
ampliou aos 6' do 2° temp�. Ele
recebeu um.passe de Cícero na
entrada da área e chutou forte,
no ângulo de Harlei. O trico
lor avança para a semifinal até
mesmo com derrota por 1 a O

em Goiás. Na Bahia, Vitória e

Coritiba não saíram do zero.

HEDESON ALVES/VIPCOMM

2 a 2 Por duas vezes o Verdão buscou o empate na capital paranaense

o a O Empate sem gols deixa a decisão em
aberto para o confronto de volta, no Pacaembu

Santos

Alvinegro
pega o vélez

FluminenSé

De novo o
Boca [uníors

Acostumado a atuar de
forma ofensiva, o Santos não
prevê postura diferente para
o primeiro duelo das quartas
de final da Taça Libertadores,
contra o Vélez Sarsfield na
noite de hoje, às 22h, na Ar
gentina. "Esperamos poder
fazer um belo jogo lá e bus
car o melhor resultado pos
sível", diz Neymar, artilhei
ro do alvinegro praíano na

competição, com sete gols. A
novidade no grupo é o late
ral esquerdo Gerson Magrão,
inscrito navaga do meia Ib
son, liberado para negociar
com o Flamengo.

Fluminense e Boca Iu
niors voltam a se encontrar

pela Libertadores na noite de

hoje. Depois de uma vitória

para cada lado na primeira
fase, onde estavam no mes

mo grupo, as equipes se en

frentam a partir das 1.9h45,
em La Bombonera, agora
pela fase quartas de final ..

Questionado sobre a entra

da de Wagner no lugar de
Deco, machucado, Abel Bra
ga ironizou. "Não sou San
tos Dumont, que é inventor,
inventou o avião. Não tenho
o Deco, mas vamos jogar do
jeito que jogamos até agora".

)

Grêmio

Duelo de tricolores na Bahia
Já na 'BoaTerra', o Grêmio fez ontem seu último treinamento

antes de enfrentar o Bahia, às 21h de hoje, pelas quartas de final
da Copa do Brasil. O tricolor gaúcho realizou um trabalho com

bola ontem, no Barradão, s'obre os olhares do técnico Vanderlei

Luxemburgo. O volante Léo Gago comentou sobre o confronto.
"Pensamos somente na vitória e em fazer um grande jogo. Te
mos que entrar muito concentrados para conquistar a compe
tição. Nosso pensamento é esse", diz. O Bahia joga desfalcado
do atacante Souza, ,que se recupera de uma contraturana coxa.
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MARCELE GOUCHE

ocorremno

mesmodia
Apesar de não ter havido agressão, o susto
provocado pelos assaltantes foi grande

JARAGUÁ DO SUL / GUARAMIRIM
...................................................................................................... ,,, , .

Débora Remor

/\ noite de terça-feira foi de,
.l\.susto para dois homens, um
em Jaraguá outro em Guarami
rim. Eles não se conhecem, mas
viveram momentos parecidos
quando os assaltantes entra

ram em casa, amarraram e rou

baram seus pertences. O desfe
cho também difere, de um lado
três assaltantes foram presos;
de outro, nada se sabe sobre os

dois envolvidos.
Não foi a casa simples, num

terreno pequeno, em uma rua

de barro no interior de Jaraguá,
no bairro'Vila Machado, que
atraiu os assaltantes à casa de
João Emerson Sarti, 38 anos. Um
dos envolvidos atendeu Sarti na
manhã do assalto, quando ele

pedia o orçamento' de pedras
para fazer o muro de casa.

"Acho que eles ficaram mui
to tristes com o assalto, pois
me perguntavam 'cadê os R$
10 mil? cadê?' e no fim levaram

, R$ SOO", lembra. "Marciano"
deve ter imaginado uma man

são depois que descreveu como
queria o muro, e então "em vez

de ligar para me passar o orça
mento, ele veio me roubar".

Eram 2lh30 da noite, Sarti

Acho que eles

ficaram muito
tristes com o

assalto, pois me
perguntavam

'cadê os

R$ 10 mil?
cadê?' e no fim
levaram R$ 500.

João Emerso]!

Sarti, 38 anos

já tinha Se despedido do amigo
e estava sozinho em casa quan
do foi surpreendido por um ho
mem encapuzado, que apontou
uma arma para a cabeça dele .

Sarti foi amarrado por os fios e

cabos do computador, e deixa
do num canto da cozinha en

quanto os bandidos faziam uma

"faxina" na casa dele. Os equipa
mento eletrônicos e o dinhei
ro foram colocados no carro de

Sarti, também roubado.
"Ele jogou uma toalha na

minha cabeça e depois umas

jaquetas, nessa hora eu comecei
a rezar, pois achei que naquela
noite eu ia morrer", conta Sarti,
bastante calmo mesmo reviven
do os momentos de pavor. "Ele
não me bateu, mas me ameaça
va' dizendo que se não achasse
o dinheiro iame matar."

Sarti acredita que o segun
do envolvido, o "Gordo" era

muito medroso e não chegou
a entrar em casa. Depois que
os assaltantes deixaram a casa

levando o Zafira dele, Sarti se
desamarrou sozinho e correu

para chamar socorro. A Polícia
Militar agiu rápido e localizou
uma moto escondida entre os

eucaliptos. Foi o erro do grupo.
A partir do primeiro preso a

polícia chegou aos outros dois,
que também confessaram en

volvimento no assalto. Nama
nhã de ontem, para a surpresa
de Sarti, o Zafira foi abando
nado na beira da rodovia que
leva à serra, a 4 Km do Centro
de Corupá. "Tava tudo dentro
do carro ainda, computador,
som, até meus carrinhos em

miniatura. Só o celular e os R$
500 é que não consegui de vol
ta", comenta.

O quarto assaltante foi

identificado, mas ainda está
sendo procurado. Com os três

presos em flagrante, a PM re

colheu também dois capuzes,
um revolver de calibre 22 e

I uma garrucha.

-MEDO "Comecei a rezar, pois achei que naquela noite eu iamorrer", diz 8arti

Ex-vereador é
assaltado no bairroAvaí

O idoso Valeriano Devigili
também foi vítima de assalto.
Ele tem 77 anos e mora com

a esposa Etelvina, que estava

viajando e só voltou ontem à
tarde. Ele voltava do velório
de um amigo, entrou em casa

sem perceber nada e até pegou
uma fruta na cozinha antes de
encontrar com dois estranhos
mexendo nos armários.

"Eles ficaram muito assus

tados quando me viram", con
tou Devigili. Primeiro tentaram

amarrar o idoso com uma corda,
que arrebentou, então usaram

o fio de telefone para conter as

mãos para trás e um pano'na
boca para que ele não gritasse.
Da casa, os dois assaltantes leva
ram joias, celulares e R$ 350.

Os vizinhos contam que os

dois foram batendo nas portas
-e conversaram, despretensio
samente. O apartamento de

Devigili era o único que estava

vazio naquele momento, por
isso a polícia acredita que "os
homens queriam apenas fur
tar objetos sem ter que encarar'

ninguém".
Eles não usavam máscaras

ou gorros, e a vítima acredita

que os assaltantes tenham en

tre 25 e 30 anos. Depois que
eles saíram, pela porta da fren

te, o menino de 12 anos que
mora no mesmo andar viu De
vigili amarrado, ajudou a de
samarrar o vizinho e chamou
a polícia. Até o momento nin-

guém foi preso.
'

Acidente

Motodclista perde a perna
Um acidente na tarde de on

tem, na SC-474, em Massaran

duba deixou um motociclista

gravemente ferido. Socorrido,
Irineu Rosa foi levado ao Hos

pitalSão José, em Iaraguá, onde
teve a perna amputada.

O acidente aconteceu porvol-

ta d�s l5h de ontem, quando uma
moto bateu com força na traseira
de um caminhão. No choque, o
motociclista de 56 anos quebrou
a mandíbula, tinha cortes pro-

, ftmdos na mão e um ferimento

gravíssimo na perna I esquerda,
que resultou em amputação.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Drogas
Maconha é

apreendida
Um.quilo demaconha foi
encontrado namanhã de

ontem, dentro de um Uno. A _

apreensão aconteceu no bair
ro Santa Luzia, e o dono do
veículo foi preso em flagran
te. Mesmo alegando que era
para consumo, o histórico e a

reação no.momento da abor

dagem foram decisivos para
incriminar o acusado.

Resgate
Animal fica'
atolado

No final da tarde de ontem,
funcionários da prefeitura
precisaram desatolar uma

égua nas margem do Rio Ita

pocu. O animal estava preso
num brejo na Ilha da Figuei
ra e o resgate foi complicado
devido ao difícil acesso
e à chuva forte.

Blitz

Recorde de
.'notificações

..

Emmenos de duas horas,
em barreiras de fiscaliza -

ção realizadas na tarde
de terça-feira em Iaragua.
Corupá, Massaranduba e

Guaramirim, 11 carros fo
ram retidos, amaioria por
documentação vencida. .

lt

Dois casos
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Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

A forma natural da comer menosl
Fabuless é 100% natural, derivado de óleo de palma e óleo de aveia, aciona o mecanismo de controle natural do

apetite, atrasando os sinais de fome que normalmente seriam enviados horas após a refeição e diminuindo a

ingestão alimentar.

Benefícios do Fabuless
- Produto 100% natural, derivado de óleos vegetais purificados;
- Aciona o mecanismo de controle natural do apetite;
- Aumenta a saciedade;
- Reduz o apetite e o consumo calórico;
- Reduz a circunferência abdominal e a gordura corporal;
- Eficaz na redução e manutenção do peso corpóreo;
- Efeitos duram de 4 a 8 horas, podendo se estender por mais tempo.

Sugestão da uso
Disponível na forma de pó, o Fabuless pode ser misturado a bebidas, shakes, sopas, iogurtes ou qualquer base
alimentícia.

Pensando nos dias de frio, onde geralmente consumimos uma quantidade maior de alimentos, a Farmácia Ekilíbrio
desenvolveu o Cappuccíno com Fabuless, uma maneira inovadora de emagrecer e controlar a fome nesta época.
Basta adicionar 1 sachê de Cappuccino com Fabuless em uma xícara de água ou leite desnatado quente, além de

espantar o frio ajuda também a diminuir a fome.

Faça-nos uma visita e.conhBça osta IllVidadeI
A FarmáçIa EkDibrio sempre atenta no que tem de

melhor para seu bem astarl

armácia Ekilibr·o sampra atanta no qua tam da malhor para sau bam 88 arl

Reduzimos ainda mais os iuros. APROVEITE!

www.vw.com.br. Promoção válida até 17/05/2012 para velculos com pintura sólida e custo de frete incluso. Go11.0 4P, ano 12/13, cód. 5U11C4: básico, a vista R$ 28.690; taxa
0% para financiamento com entrada de R$ 14.345 (50%) + 12 prestações de R$ 1.293,00. Taxa de juros: 0% a.m. CET máximo para esta operação: 15,7% a.a. Confira

condições na Caraguá Auto Elite. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito suíeitq
a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de
motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Duvidaria: 0800 701 2834. SAC:
08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.NÚCUODAS

CONCESSIONÁRIAS
DEVElcutos
ACfJS-APEVf

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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