
Use COID lDoderação
Para estrabismo, blefaroespasmo,
espasmo hemifacial, distonias,

espasticidade e para tratamentos

estéticos. Conheça asmuitas
utilidades do Botox.

Conheciment

,
•

Hoje é comemorado o Dia
Mundial dos Museus. Conheça
um poucomais sobre essas

importantes casas de história e

cultura, espalhadas pela região,
como oMuseuWeg (foto).

Basquete
Júlio Patrício na Seleção
Depois de trabalhar como assistente,
técnico jaraguaense tem a chance
de comandar a Seleção Brasileira
SubI8 Feminina. Página 17

Mobilização
Combate à violência
Campanha "FaçaBonito" alerta sobre
exploração de crianças e adolescentes e

ensina como denunciar abusos.Material é
distribuído hoje emGuaramirim. Pá&ma 16

Comércio Lojista
Iaraguá sedia convenção
Maior evento de varejo do Estado
acontece pela terceiravez na cidade. Com
slogan "DNAdoVarejo"; encontro terá a
presença de especialistas. Página 15

Casa provisória virou permanente EDUARDO MONTECINO

Há quase três anos, pré-escola JoãoWagner, no Vieira, em Jaraguá do Sul, funeíona em espaço sem estrutura
.

adequada. Salas de aula são menores do que exige a legislação. Atividades físicas são realizadas Da rua e na área de

lazer do bailTo. Não há instalações sanitárias próprias para uso dos alW10S e dos professores. Página 8
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Gestão do
,

COÍlhecimento
naPME
o empresário Emílio da
Silva Neto, daArco-lris
Alimentos, doutorando em
Engenharia e Gestão do .

Conhecimento, na UFSC,
recebeu uma bolsa do

governo alemão, através da
qual trabalhará e estudará na
Universidade deWiesbaden,
entre novembro e dezembro
deste ano! 6o�foco nia g�

. e,geStão tio coI1hedmertto,

'I 'I.. ,;-,_.,
. _H

nas pequenas e médias

empresas.AAlemanha, maior
.potêncía européia, baseia a sua
economiana inovação, através �

d� program.as governamentais;
'1

! .

!

i "

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br .

Doutores da alegTia
Wellington Nogueira uniu

trabalho com propósito de
vida ao fundar a entidade "Dou
tores daAlegria". O ator e em

preendedor social vem a Ioín
ville para a Expogestão 2012, no
dia 13 de junho, onde abordará
a relação do ser humano com o

trabalho. Ao longo de 21 anos, o

seu projeto se tornou referência

para iniciativas voltadas a trazer

alegria para crianças hospitali
zadas e já realizou mais de 800
mil visitas, além de ter articula
do redes de palhaços.

Sinapse
da' Inovação
Na última semana, a

Fundação deAmparo à

Pesquisa e Inovação do Estado
de Santa Catarina (Fapesc)'
divulgou a lista de projetos
aprovados na terceira etapa
do programa catarinense

Sinapse de Inovação e está
entre as 13 empresas da

região Norte que tiveram
.

projetos selecionados. Destes,
cinco foram incubadas no

Iaragua'Iec, na Católica de
Santa Catarina. As empresas
estão divididas nas áreas
de Sistemas de Informação,
Robótica e Eletrônica. Os

projetos são propostas
para desenvolvimento de

softwares, carregadores de
bateria e soluções inovadoras
em tecnologia robótica e

sistemas eletrônicos. Serão
investidos R$ 50mil
no desenvolvimento
de cada projeto.

Vantagem competitiva?
Não raramente ouvimos dizer que no primeiro
mundo existemmelhores condições para
competir. O último Índice de Competitividade
Global daManufatura, daDeloitte, uma das
maiores consultoras do mundo, traz o Brasil na
5a posição geral do ranking, enquanto a

Alemanha ocupa o 80 lugar. O índice indica que,
apesar de perder emmuita coisa'- incluindo
burocracia e carga tributária -, o Brasil sai
na frente quando se trata de perspectiva de
crescimento e acesso a recursos naturais. Ou

seja, na hora de investir, independentemente das
dificuldades, o Brasil é um lugar mais atraente.

Expo 2012
Hámenos de 30 dias de seu início, o evento acaba de
receber mais uma atração paralela: o 10 Encontro Brasil
Sul da Micro e Pequena Empresa. Trata-se de uma série
de palestras que reforçarão o empreendedorismo.

Governança Corporativa
o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
realiza neste dia 22, um café da manhã com

empresários e lideranças de Jaraguá do Sul e

região. Serão abordados temas como governança
corporativa e empresas familiares.

Inadimplência
Os consumidores brasileiros
estão tendo muita dificuldade

paramanter as suas contas em
dia. Dados do Serasa apontam
um aumento de 23,7% da

inadimplência em abril em relação
a igual mês do ano passado.
Em relação ao mês anterior _

março _ o crescimento foi de
4,8%. Preocupa, principalmente
considerando que a baixa nas
taxas de juros'pode estimular
um endividamento aindamaior.

Apevi
nos Bairros
i� Importância do Planejamento
Estratégico para a Pequena e Micro

Empresa" é o tema da palestra
gratuita inserida neste importante
programa daApevi. Evento
acontece no próximo dia 25, na
Sociedade Recreativa Desportiva
25 de Julho, no Jaraguá 99. Os
participantes poderão contar
ainda com consultoria gratuita
no local com os profissionais
do Sebrae, Biovita, Impactus,
Sindicont e Fabiana Fausel
Koch. Haverá um coquetel de
confraternização para a troca

de cartões. Confirmação de

presença junto à Apevi.

Estacionamento
o estacionamento do Cejas
está passando por obras que
visam diversas melhorias,
entre elas umamelhor

iluminação e a pavimentação
do estacionamento junto à
Scar. Neste terreno, que tem
sua propriedade dividida em

partes iguais entre a entidade

empresarial e amunicipalidade,
.

será implantado não só o

estacionamento como também
uma "praça das bandeiras", que
será formada, entre outras, pelas
bandeiras das diversas etnias

que formam a nossa população.
Mais um espaço à disposição
da população. Entrega prevista
para o final deste mês.

PERÍODO
SELIC 9% 18.ABRIL.2012
...........................................................................................................................................................................................

TR. 0,030% 17.MAIO.2012
...........................................................................................................................................................................................

CUB 1.136,34 MAIO.2012
............................................................................................................................................................................................

Realizadores
A Mercado Propaganda buscou em todo o Estado
trabalhadores e empresário que provam que o

conhecimento faz a diferença. Isto resultou em

vídeos de um minuto produzidos para o Senai.
Assista aos cases no site conhecimentoamais.com.br
e conheça os cursos das unidades de Iaraguá do
Sul, São Bento do Sul, Joinville e Mafra.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04658
1 ° 10.102 250.000,00
2° 31.489 23.000,00
3° 12.744 13.000,00
4° 25.354 11.800,00
5° 59.364 10.765,00

BOVESPA .·3,3-1% 17.MAIO.2012

NASDAQ • -2,1% 17.MAIO.2012

AçõEs···· ························PETR4···········iá;·4à·················.··�4·>!60;�·····························
.. ··· .

VALE5 34,78 .. -3,66%
BVMF3 9,20 .. -1,71%

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

POUPANÇA 0,5232 18.MAIO.2012LOTOMANIA
SORTEIO N° 1245
01 . 02 . 03 . 07 - 10
14· 16· 19 - 23 . 38
44 . 49 . 53 . 61 . 67
68 . 79 . 85 - 97 . 98

COMMODITIES.
PETRÓLEO· BRENT .. 0%

OURO • ·0,01%

Pº.�.� .. çºM.�.ª.9.I.!.\� .. (�M. ..ª�} .. 2..!.9.Q�.� ?,.9.Q§.� :t . .Q,.??.�O .

Pº.�.AB .. T.v..ªrªM.9 .. (�.M.-ª.n ).1.�.ey,º.Q ?,.9.ªº.Q ! :.Q,.1:.ª��.
.�.Y.�P.(�.M .. B.�). ?,.�.��.� ?,.�.�.�.� ?! .Q,.?.��o .

LIBRA (EM R$) 3,1703 3,1733'" -0,39%

CÂMBIOMEGASENA
SORTEIO N° 1389
01 - 16 - 28 . 39 . 44 . 57

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovoQUINA
SORTEIO N° 2898
02·47·67 ·,72 r 77 .. I I, ••... .....

US$ 110,030
US$ 1574,880

.
COMPRA VENDA VAR.
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assassInato bNtal <leMaceli Cabref�, d€(B an.ôs�
ocorrido em 18 de maio de 1973, em Vitória

CES), resultou na criação do Dia Nacional de Com- ,

bate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Iuvenil
para evitar que mais, crianças fossem vítimas de
violência semelhante. Porém, a barbárie. não dei
xou de existir. Em muitos casos, como ocorreu com

Aracéli, os' crimes nem sequer chegam a ser des
vendados. Mesmo com as cinco mil folhas de um

inquérito que reuniu 517 depoimentos, o proces
so não apresentou uma solução, Diante da falta de

proY(is, os principais acusados acabaram tendo,

Chal�

',I ,,', t ,I'"
'

'I li ',II'
"

',' '" I I ,{ �

pre estão dentro de casa. E, ao contrário do que se

pensa.esse tipo de violência não vitima apenas as

'crianças das classes sociais mais baixas. O que
ocorre é que esta parcela da população está mais

"

exposta. A violência contra seres indefesos preci
sa ser combatida de todas as formas. As pessoas
têm por obrigação contribuir para reduzir casos
deste tipo, denunciando aos órgãos responsá
veis, como Conselho Tutelar e Polícias Civil e Mi
litar. Ê inadmissível que alguém cruze os braços
ao tomar conhecimento de casos desta natureza.
.Quem cala, consente!

No caso dos maus tratos
tísicos e' psicológicos, llegligência
e abuso sexual, os algozes quase
sempre estão dentro fie casa.

" '

o júri anulado, e o crime hoje está prescrito, ou
'seja, os responsáveis não podermnaisser punidos.
No caso dos maus tratos físicos e psicológicos,

, negligência e, abuso sexual, os algozes quase sem-

�;TÁTUA!
-

9( NltjG,UEM
se MéXe. li

f\

o leitor

Infância e lealdade
Lá vem o menino de volta da

escola, seu cão o aguarda na
escada da casa. Todo animado,
ele abana o rabo e vai ao en

contro do seu dono. Como ele
sabe disso? Ninguém lhe disse

que aquele garoto era seu dono.
Ele sabe porque sente, do ver

bo SENTIR. Quando a gente
sente qué alguém se importa
conosco, nos sentimos inteiros,
cheios de amor e queremos re

partir esse sentimento com as

pessoas qué amamos.

Você acreditaria que alguém
pudesse amar um pedaço dema
deira? Pois bem, vou contar-lhes;
tive uma infância muito feliz,
mas houve uma época em que a

escassez era grande e eu sonhava
com uma boneca. Então, passe
ando pelo pasto encontrei um

pedaço de madeira grande, tipo
um boneco, uma parte parecia a

cabeça e a parte debaixo era di
vida em duas, como se fossem as

pernas. Bem, eu brincava com

aquilo como se fosse um lindo
boneco, era o meu bebê e eu o

colocava com as "pernas" encai
xadas ao meu quadril e lá íamos
estrada afora.Eu era feliz, pois ti
nha encontrado um boneco para
brincar, di�o boneco porque ele

parecia ummenino.
Naminha inocência, eu pen-

,
. .

sava que meus pais VIam o que
se passava, mas não. Um belo
dia faltou lenha em casa e meu

pai .cortou sem saber o meu bo
neco. Quando cheguei perto e vi, '

ele estava terminando de cortar
as "pernas dele". Entrei em pâni
co, gritei, chorei desconsolada
e, meu pai, atônito, não sabia o

que estava acontecendo. Quan
do ele conseguiu compreender
o ocorrido, ficou muito triste e

me pediu desculpas.
Então, foi aí que com sacrifí

cio ele comprou aminha "Úrsu
la", a boneca mais linda que eu

já vi. Chorei de novo, mas desta
vez de alegria!

Adelaide BnmiIde
Dombusch EncIer,

empresária aposentada

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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o cara

Quem disse que a gentileza morreu? Ela ain
da existe, sim. Ainda, eu disse. Agora, vamos

combinar que encontrar uma pessoa cortês, edu
cada, andando por aí é tão difícil quanto achar um
dinossauro rezando o terço ali na igreja matriz,
aquela ali da esquina ...

Pois dia destes, em Florianópolis, umamoça en
trou num taxi e viveu uma especial emoção ao en

contrar ummotorista diferente, um sujeito educado
e atencioso ao ponto de me trazer a estas linhas.

Foi assim. A moça entrou no taxi e no rádio do
taxi tocava umamúsica orquestrada, a música não
vinha de uma emissora, vinha do equipamento de
rádio do próprio táxi. Música orquestrada já é um

traço de bom gosto, de educação para quem entra
num taxi.

A moça entrou no taxi e o motorista, ato con

tínuo, perguntou-lhe se a música não estava alta
demais. Não, não estava, Em seguida, iniciado o

trajeto solicitado pela moçalcliente, toca o celular
dela. Ao atender a ligação, o motorista imediata
mente desliga a música. Terminada a ligação, ele
liga outra vez o som, em volume civilizado e ao

acordo da cliente.
Fim do percurso, o motorista recebe o valor da

corrida, diz à cliente que ainda não tem cartãozinho
profissional, dá-lhe um pedaço de papel com o nú-

,

mero do celular do motorista, nome e referências e

diz que está sempre à disposição, que é só ligar.
E, por fim, puxa debaixo do banco uma caixinha

cor de rosa com pequenas flores de papel, feitas em'
casa e por ele mesmo, e entrega uma delas à clien
te, agradecendo a preferência. Faz isso com todas as

mulheres que lhe entram no taxi. o. sujeito é espe
cial, convenhamos. Coisa rara nesse mercado.

O nome dele? Fábio Shok. Fábio é o cara, con-

venhamos. Um abraço, Fábio, boas corridas para
ti em nome de todos os teus clientes, e mais ainda
pelo respeito às mulheres.

Cortesias
Em São Paulo, inúmeras lojas estão contra

tando pessoas que se fazem passar por clientes
- são os clientes ocultos - para levantar dados
sobre o atendimento do pessoal de balcão para
com os fregueses da casa. Temsido um horror a
qualidade no atendimento. Essas pessoas fazem
um levantamento minucioso sobre a qualidade
do serviço e depois repassam as informações em
relatórios para os donos das lojas. Os indelicados
são demitidos e nem imaginam a razão ...

Casamento-
Há quem pense que cortesias são indispensá

veis apenas nos balcões das lojas, não, não. Cor
tesias são indispensáveis no casamento, durante
todo o tempo. Sem cortesias, o casamento vira
caco de vidro pontiagudo nos pés de quem anda
descalço ... Cortesias são amaciantes das paredes
do coração, sem elas o casamento vira convívio
de "presídio", insuportável.

Falta dizer

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas "desco
briu" que' os funcionários endividados são costu
meiramente os que mais faltam ao serviço e che
gam atrasados. E que a produtividade deles é das
mais baixas. - Ah, é? E eu já não dissera isso de uma
certa feita - num certo comentário - eme quiseram
levar para cruz do Calvário?Hipócritas de uma figa!

'I ' "Ih,' !IH' "''t/I',' I' I' ,Im!':!'

li'ale conosco
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Deputados querem
debater assunto

Governo do Estado deve mais de R$ 90
milhões a advogados que prestavam serviço

JARAGUÁ DO SUL

. Verônica Lemus

A decisão da Comissão de

rlFinanças e Tributação da
Assembleia Legislativa, em

realizar reunião para discutir
a dívida do Estado com a sec

cional catarinense da Ordem
dos Advogados (OAB-Se) e a

proposta de implantação da
defensoria pública, é vista com
bons olhos pelo presidente da
23a Subseção da Ordem de Ia
raguá do Sul, Raphael Rocha
Lopes. "Acredito que será mais
um instrumento de pressão ao

governo estadual". A data do
encontro ainda será agendada.

Por conta de atrasos no

pagamento a advogados que
prestavam o serviço de defen
soria dativa, a dívida chegou
a R$ 90 milhões, sendo essa

uma das razões pelas quais os

profissionais decidiram - de

pois de assembleia no início de
abril - por se descredenciarem
do convênio entre o Estado e a

OAB. O outro motivo é que em

12 de março, o Supremo Tribu
nal Federal (STF) obrigou San
ta Catarina a 'criar a defensoria
pública no prazo de um ano. O
Estado é o único no 'país que

não possui o serviço. Agora,
compete ao Executivo a cria

ção do projeto que vai implan
tar o novo sistema.

"Com a defensoria dativa,
nós atendíamos pelo menos

15 pessoas por dia, e contáva
mos com cerca de 60 advoga
dos nas Comarcas de Iaraguá
e Guaramirim. Não acredito
que a defensoria pública vai

conseguir atender o mesmo

número de pessoas e nem que
terá a mesma quantidade de
advogados atendendo", declara
Lopes. Como alternativa à fal
ta do serviço, ele orienta que
a população procure as facul
dades de direito da região, o

Ministério Público ou, como

forma de pressionar o governo
do Estado, "e bater na porta do

governador".

Abatedouro

Pagamento
é aprovado
Na última terça-feira, dia

is, o prefeito em exercício,
Irineu Pasold (PSDB), sancio
nou a lei que autoriza o pa
gamento da dívida de R$ 883
mil ao governo Federal, conse
quência da não utilização do
abatedouro municipal, inau
gurado em 2004, na gestão
do tucano. "Se o pagamento
já não foi feito, deve acon

tecer amanhã ou nos próxi
mos dias", disse o prefeito.
Sobre as possíveis represálias
do Ministério da Agricultura
com o município - que pode
ria deixar de receber verbas
federais -, Pasold afirmou que
não existe esse risco. Agora, a
Prefeitura irá abrir inquérito
administrativo para apurar
os responsáveis pelo aban
dono do estabelecimento. '�

prefeita já havia dado início a

essa ideia, e quando ela retor
nar fará a nomeação dos fun
cionários públicos para reali
zarem o inquérito", adiantou.

Agora, a
Prefeitura vai

abrir um inquérito
administrativo
para apurar os

culpados pelo
abandono.

Irineu Pasold,
prefeito em

� .

exerClClO
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A respeito da notificação
enviada ao vereador Jean
Carlo Leutprecht (pC
do B) sobre a denúncia

, de ineWafi.
I ,',' 'I,,". r;,r

consttuçãoJla lstã .

Municipal deAtletismo,
o vereador disse

despontando no cenário,
é normal que apareça
esse tipo dê coisa".

Pupo abre mão
Evaldo João Iunckes,
o Pupo, abriu mão da
candidatura para a

majoritária, deixando
espaço para o colega
de partido Evaristo

Caviquioli disputar a
prefeitura. Sua possível
participação na corrida
proporcional ainda ,

�err,
"

!�. e
I
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Daiana Constantino 3275-0065

Projeto para
Massaranduba
Comandando a SDR enquanto
Lio Tironi (PSDB) está em férias,
Dávio Leu (DEM) esteve nesta
quarta - feira na Secretaria do
Estado de Infraestrutura para
tratar sobre a elaboração de

projeto para Massaranduba.

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Avevi em Brasília
Opresidente da Avevi, Valmor Piane

zzer (PSD), de Schroeder, e o coor

denador da Escola do Legislativo Vere
ador Marcos Mannes, Jean Leutprecht
(PC do B), de Iaraguá, irão a Brasília. Na

terça-feira, dia 22, às 16h, será assinado
protocolo de intenções entre Avevi e As
sociação Brasileira de Escolas Legislati
vas e de Contas (Abel).

O objetivo da parceria é auxiliar as

duas entidades na troca de conhecimen
tos, informações e experiências para de
senvolver ações, programas e projetos.
Na oportunidade, também deve ser pre
parado o curso intensivo para os verea

dores eleitos, previsto para novembro.
No mesmo dia, os representan-

tes da Avevi se reúnem com o senador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB) para
convidá-lo oficialmente a participar
do Seminário Estadual de Vereado
res nos dias 14 e 15 de junho, em Iara
guá do Sul. Casildo Maldaner (PMDB)
já confirmou presença no evento.

Para o dia 23 estão programadas Visitas ao
presidente da Frente Parlamentar Mista
Pelo Fortalecimento das Câmaras 'Muni

cipais e Vereadores, deputado Domingos
Sávio, o coordenador daFrente Parlamen
tar Catarinense, deputado Décio Lima, e
aos deputados Marco Tebaldi e Mauro
Mariani. Na quinta-feira, dia 24, reivindi
cações da região serão levadas ao conhe
cimento do senador Paulo Bauer (PSDB).

FABIO MOREIRA

Negócios
com oVale
O interesse dos empresários
turcos em firmar negócios
com o Vale do Itapocu continua.
Quando visitaram a região para
conhecer a produção de frango,
os investidores também ficaram
atraídos pelo arroz. Uma tabela
de preços para exportação e

importação dos dois produtos
foi solicitada pelos empresários
via SDR (Secretaria de
Desenvolvimento

Regional) de Jaraguá.

Na vitrine
Ex-prefeito de Massaranduba, Davio Leu
(DEM), não descarta a possibilidade de

participar do pleito eleitoral em outubro.
Até agora, as conversas estão acontecendo
com PT, PR e PPS para formar coligação.

Sem aumento
A Mesa Diretora da Câmara de Jaraguá do Sul decidiu por não votar
o aumento dos salários dos vereadores, secretários, prefeito e vice.

Aqui dá?
Apesar de os líderes do PSD e do PMDB no Estado
estarem buscando entendimento para por um fim
nas convergências entre as siglas nos municípios
catarinenses, em Jaraguá do Sul será bastante
difícil uma aproximação entre as duas legendas.
Já imaginou o PSD, da administração municipal,
com o PMDB, do deputado estadual Carlos
Chiodini, dividindo o mesmo palanque? E pelo o

que dizem nos bastidores, o próprio governador
Raimundo Colombo (PSD) não morre de amores

pelos os atuais governantes de Iaraguá.

Lula no Face
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva lançou nesta quinta sua

página oficial no Facebook. O perfil
"na rede social será administrado

pelo Instituto Lula, organização não-
,

governamental do ex-presidente.

Propostas
Em ano de eleição municipal o Clic
(Conselho de Líderes Comunitários) de
Guaramirim recolhe reivindicações da
população pormeio dos presidentes
das associações de bairros. As propostas
devem ser entregues na próxima reunião
do grupo, dia 6 de junho, às 19h, no
salão paroquial da igreja do Centro.

Nome certo
o nome correto do grupo que irá
se reunir no dia 24 é Politburo.

Quando algum membro do PT comete

irregularidade, e ela é provada, nós o

tiramos de nossos quadros imediatamente,
como já fizemos várias vezes, mas tanto no

caso do José Roberto Arruda quanto no de

Demóstenes, o OagTante foi muito grande
para o DEM. 'Foi batom na cueca'.

Jilmar Tatto, líder do PI· na Cânw.'a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

IMÓVEL INADEQUADO Salas de aula são muito pequeÍlas e pré-escola não tem área de lazer

r ari de

Creche não tem estrutura
Escola infantil no bairro Vieiras funciona
em local "provisório" há quase três anos

JARAGUÁ DO SUL

Samíra Hahn

1\ pré-escola João Wagner, 10-
.t\.calizada no bairro Vieira,
está há quase três anos funcio
nando em um local provisório.
A instalação antiga foi demoli-.
da após interdição da Vigilân -

cia Sanitária, em julho de 2009.

Hoje, a creche atende 78 crian

ças em uma casa alugada na

ruaArthur Eggert.
O impressor Valdomiro Ma

de� 37 anos, leva o fiWho de 5
anos todos os dias para a escola.
Ele reclama da falta de parqui
nho e espaço adequado para as

crianças brincarem. ''As salas
tem 9 metros quadrados, são

muito pequenas", afirma. Ele ex
plica que não consegue imaginar
como é ter cerca de 13 crianças
em urn lugar tão apertado. O ba
nheiro utilizado pelas crianças
também não foi adaptado. De
acordo com legislação de 2001,
que regulamenta as ações refe
rentes à Educação Infantil nos

Municípios (disponível no site

da prefeitura de Jaraguá do Sul),
as salas de atividades devem ter

área mínima de 1,5 metro qua
drado por criança atendida, com
visão para ambiente externo .

As instalações sanitárias deve
rão ser completas, suficientes e

próprias para uso das crianças e

para o uso de adultos. .

Já a mãe Eliane Nunes da Sil
va, 30 anos, se sente insegura com
a situação. Ela explica que as au

las de educação física são na rua
e as crianças utilizam a área de la
zer do bairro para brincar. Eliane
conta que fica commedo de dei
xar o filho sozinho com urna pro
fessora cuidando de mais de dez

crianças ao mesmo tempo. "O

parquinho do bairro é sujo, mui
tos animais defecam ali", conta.

Segundo a diretora Viviane
de Assis Pereira Maffezzolli, a

estrutura atual conta com três
salas pequenas, que atendem 39
alunos em cada período (manhã
e tarde). Ela afirma que as crian

ças não costumam ficar muito
na sala. "Trabalhamos com jo
gos e atividades lúdicas", conta. .

DEMOLIDO Espaço que era da creche agora
serve como estacionamento da empresa EHan

Local antigo
O secretário de Educação,

Silvio Celeste, explica que urna

nova instalação está em anda
mento. Para ele, a demora é de-

I vida ao processo de licitação e a

burocraciapor trás disso. "O pro
cesso está atrasado em função de
urn conjunto de coisas", lembra.
Celeste explica que o aluguel da
casa é de R$ 1.230,00 mensais, e
a situação deve ser resolvida até

julho deste ano, quando o novo

prédio, na rua Cândido Anastá
cio Tomaseli, ficar pronto.

Segundo o Fiscal daVigilân
cia Sanitária, Sandro Mehler, o

prédio anterior, na rua Manoel
Francisco da Costa, não apre
sentava a segurança necessá
ria e as instalações estavam

precárias. Celeste explica que
�

a construção precisava de re

formas, nas quais seria neces

sário aumentar o recuo da rua,
e o terreno não comportava tal
modificação. Ele ainda ressalta

que a Elian Indústria Têxtil fez

permuta com a prefeitura. O
terreno da antiga escola foi tro
cado com a empresa por outro,
ainda não utilizado pela admi

nistração municipal.

Poluição
,

Oleo no rio

Iaraguá
Às 3h damanhã de ontem, a

Fujama (Fundação Jaraguaen
se do Meio Ambiente) recebeu
uma denúncia de vazamento

de óleo no rio Jaraguá, na altu
ra do bairro Rio Cerro. Segundo
o presidente da Fujama, César
Rocha, foram cerca de 50 litros
de óleo diesel e a empresa res

ponsável (que é do ramo têxtil
e não teve o nome divulgado) já
foi identificada.

Rocha explica que devido à
vazão do rio, as manchas foram
pouco visíveis pela manhã, mas
que esse tipo de situação pode
causar danos ambientais, como
morte dos peixes. Ele aindaexpli
ca que o vazamento ocorreu em

urna bomba de óleo. A empresa
foimultadano valor de R$ 10mil.
''A multa foi calculada pelo fato
da empresa não ter informado
o vazamento e a quantidade de
óleo despejado", afirma.

O presidente da Fujama aler
ta para os cuidados das empre
sas com esse tipo de vazamento,
já que em menos de dois meses
foram registradas duas ocorrên
cias. Morador da região há 20

anos, Ciderlei Deretti, 26 anos,
conta que se preocupa com a

questão ambiental, e que esse

vazamento causou cheiro forte
na região. A reportagem do OCP
foi até o rio e verificou a situa

ção. O cheiro no local era bas
tante forte, e com o reflexo do
sol era possível ver as manchas
na superfície.

Caso anterior

No dia 3 de abril deste ano, os
moradores da Barra do Rio Cer
ro assustaram-se com a cor do
Rio Iaraguá, próximo à prefei
tura, A cor escura devia-se a um

vazamento de cerca de 500 litros
de lodo, também proveniente
de empresa do ramo têxtil. O
vazamento foi consequência de
um curto circuito em uma das
bombas, que acabou deixando
de funcionar. O vazamento foi
contido e o lodo diluído.

o presidente da

FlQama, César
Rocha, alerta para

. os cuidados das

empresas com esse

tipo de vazamento.
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• A palavra "museu", de origem
grega, significa "templo das
musas", e já era usado em

Alexandria para designar o
local destinado ao estudo das

artes e das ciências

• Segundo o dicionário Aurélio: Qualquer
estabelecimento permanente é criado para
conservar, estudar, Valorizar pelos mais
diversos modos, e sobretudo expor para
deleite e educação do público, coleções de
interesse artístico, histó!'ico e técnico
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Hoje é DiaMUlldiaJ dos MuselJs·
"Os museus são casas que guardam

e apresentam sonhos, sentimentos,
pensamentos e intuições que ganham
corpo através de imagens, cores, sons e
formas. Osmuseus são pontes, portas e

janelas que ligam e desligam mundos,
tempos, culturas e pessoas diferentes",
essa é a bela definição que o Sistema
Brasileiro de Museus dá para essas ca

sas mágicas.
E hoje, 18 demaio, é comemorado o

Dia Mundial do Museu. A data foi íns-

MUSEU DA PAZ
,

Avenida Getúlio Vargas, 405 - Centro
- Jaraguá do Sul
Telefone: 2106-8700
Funcionamento: segunda a sexta-fei
ra das 8h às 11h30 e das 13h às 17h
O Museu da Paz apresenta aos

visitantes a história d� participação
do Brasil, em especial os soldados
da região do Vale do Itapocu, na 28
Guerra Mundial.

MUSEU DI FERRAMENTA
DiAFFARI DEI NONNI

Rua Carlos Frederico Ramthum,
17.182 - Santa Luzia - Jaraguá do Sul
Telefone: 3274·8024
Funcionamento: segunda a sexta
feira das 8h às 12h e atende com

agendamento
O museu retrata a vida dos imigran
tes italianos através de seus objetos
e ferramentas e está localizado em

um bairro com grande concentração
desses descendentes.

tituída pelo Comitê Internacional de
Museus (lCOM) com o objetivo de cha
mar a atenção da sociedade e do pú
blico para a importância dos museus.
Afinal, são os museus os responsáveis
por preservar a história e a cultura da
humanidade. Através dos anos, preser
vam os objetos que foram utilizados,
inventados ou descobertos pelo ho
mem ao longo de sua existência histó
rica. Visitar ummuseu é, portanto, vol
tar no tempo, aprender nossa história e

/

valorizar o conhecimento humano.
E não precisamos ir muito longe

para termos acesso a este ,resgate his
tórico. Aqui mesmo na região Norte te
mos vários, alguns deles são: Museu da
Bicicleta de Joinville (museudabicicleta.
com.br), Museu Casa Fritz Alt (https://
sites.google.com/síte/rnuseucasafrít
zalt),MuseuArqueológico de Sambaqui
de Joinville (museusambaqui.blogspot.
com.br), Museu de Arte de Joinville
(museudeartedejoinville.blogspot.com.

EDUARDO MONTECINO

, MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL EMíuo DA SILVA
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 247 - Centro - Jaraguá do Sul
Telefone: 3371-8346
Site: http=/lmuseu.jaraguadosul.com.br
Funcionamento: terça a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 (quartas até
21 h30); sábado das 9h às 12h e domingo das 15h às 18h
O museu retrata a história de Jaraguá do Sul através de quatro salas temáticas, onde estão ex

postos o cotidi@no dos jaraguaenses, desde a colonização a�é os dias atuais. No piso superior
há uma sala de exposições itinerantes. O MHES é uma instituição sem fins lucrativ�s, cuja
principal mantenedora é a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Tem como finalidade con

tribuir com a pesquisa, a educação patrimonial e no desenvolvimento de projetos culturais.

MUSEUWEG
Avenida Getúlio Vargas, 667
- Centro - Jaraguá do Sul
Telefone: 3276-4550
Site: www.museuweg.com.br
Funcionamento: segunda a

sexta-feira das 9h às 11 h30 e

das 13h30 às 16h30; quarta·
feira até às 21 h; sábado das
9h às 11 h30 e domingo das
14h às 16h
Com acervo interativo, mostra
os 51 anos de história da Weg,
uma das principais fabrican
tes de motores do país. Má
quinas e ferramentas dividem
espaço com brinquedos sobre
as leis da física e uma expo
sição que mostra a história de
Jaraguá do Sul. O museu está
instalado onde funcionava a

primeira fábrica da Weg.

br), MuseuNacional da Imigração e Co

lonização de Joinville, Museu Joinville
(museujoinville.com.br), Museu Na
cional do Mar de São Francisco do Sul
(museunacionaldomar.com.br), Museu
de Taxidermia de Corupá ísernínarío
decorupa.com.br), emuitos outros.

Nesta página você também confere

informações sobre os museus de Jaraguá
do Sul, e não deixe de apreciá-los. Com
informações dos sites: smartkids.com.br e
http://turismo.ja�aguadosul.com.br.

MUSEU DO IMIGRANTE
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 1.81' -
Baependi - Jaraguá do Sul
Telefone: 3275-2146
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 8h
às 19h e sábados das 9h às 15h
O museu retrata como eram as residências dos
primeiros colonizadores'através de mobiliário e

utensílios originais, doados pelOS descenden
tes dos primeiros imigrantes. Funciona junto
com o posto de informações turísticas.

MUSEUWOLFGANGWEEGE
Rua Wolfgang Weege - Parque
Malwee - Jaraguá do Sul
Telefone: 3376·0114
Fupcionamento: segunda a sexta-feira
das 10 às 12h e das 13h às 17h; sába
do e domingo das 9h30 às 12h e 13h30
às 17h; feriados das 13h às 17h
A iniciativa da criação de um museu

partiu do Sr. Woltgang Weege, que '"

tinha grande interesse em colecio
nar objetos. Durante os anos que se

seguiram após a fundação do museu,
o acervo foi enriquecido e atualmen
te está distribuído em três espaços,
relatando o cotidiano da empresa
Malwe, Malhas e da comunidade
jaraguaense. Esta semana, dia
16 de maio, completou 24 anos.
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Previsão do Telllpo,
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
....
10° 17°

São Miguel
do Oeste
....
10° 21 ° Joaçaba

....
90 190Chapecó

....
9° 20°

Lages
....
90 170

Predomínio
de sol
Nevoeiros namadrugada e

amanhecer com presença
de sol namaioria das regiões
no decorrer do dia do Oeste
ao Planalto Sul. No litoral
(Grande Florianópolis,
Litoral Norte e litoral Sul),
noVale do Itajaí e Planalto
Norte nuvens e chuva

por alguns momentos,
principalmente no início
do dia. Temperatura com
pequena elevação.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 8km/h Nenhum vento

favorável• 12h Vento não favorável Sudoeste 7km/h
80%

de possibilidade
de chuva.

• 15h
• 18h

Vento não favorável Leste

Vento não favorável Leste
6km/h
10km/h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

I.

Humor

Sogra
O sujeito abre a porta e dá de cara com a sogra.
- Olá, sogrinha! - cumprimenta ele, fingindo satisfação.
- Que bom que a senhora veio nos visitar.
Então ele percebe que ela está com uma maleta nas mãos.
- Quanto tempo a senhora pretende ficar com a gente? - pergunta preocupado.
- Ah! Acho que até vocês se cansarem de mim!
- Sério mesmo? Não vai nem tomar um cafezinho?

udoku

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.·

c
aca
c.>
::::s
-

C
CI)

Joinville ;

....
150240

Jaraguá do Sul
....
120 23°

Rio do ser
....
90 200

Blumenau
....
13024°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Florianópolis
....
14° 23°

NOVA 20/5

CHEIA 4/6

,MINGUANTE 11/6

Palavras Cruza .', as

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 24°C

DOMINGO'
MíN: 11°C
MÁX: 24°C

Agasalhe-se
'se for sair
cedo de casa! SEGUNDA

MíN: 12°C
MÁX: 25°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 1h49: 1,5m
• 14h3S: 1,Sm
• Baixamar
• Sh39: O,1m
.19h11: O,3m

ltajaí
• Preamar
• Oh12: 0,9m
.12h51: 1,Om
• Baixamar
• Sh34: O,3m
• 18h32: O,3m

Florianópolis
• Preamar
·Oh17:1m
• 13hOS: 1,1m
• Baixamar
• 7h: O,3m
• 19h38: O,4m

Imbituba
• Preamar
.12hOS: O,Sm
• 23h38: O,Sm
• Baixamar
• Sh19: O,1m
• 18h38: O,2m

28/5
Tábua

das marés

HORIZONTAIS '

1. Pequena glândula situada no tórax, puja função é
produzir linfócitos T, e que involui a partir da puber
dade ! Criancinha

2. Provocar conflito com alguém! Alta Frequência
3. Nascido em cidade do estado -de São Paulo, próxi-

mo a Bauru
,

4. Ilhas do oceano índico que estão e�tre as nações
mais pobres do mundo !

5. Ter novamente a posse
6. Sigla de um estado da região Sul! (Ingl.) A concep

ção de um objeto, especialmente no, que se refere
à sua forma física

'

7. Indivíduo que pratica um delito / Embarcação de
grande porte

8. Novo, em inglês / O mais vasto deserto do globo
g. Lançar (a carga) fora da embarcação / Abreviatura

de folha
10. O veneno exterminador de certos roedores
11. Uma comunidade indígena
12. Coragem excepcional 1,1
13. (Pop.) No futebol, prolongamento desnecessário

da execução de uma jogada! Associação Atlética 12
Banco do Brasil.

VERTICAIS
1. O meio de transporte que parte de uma estação

ferroviária / O grande canal entre o Atlântico e o

Pacífico
2. Instituto de Educação! Plaqueta que serve de base

à por-ca para distribuir a pressão resultante do

aperto do parafuso! Limites de ... horizonte
3. O carro popular da Fiat ! Uma das redes sociais

da internet que permite contato virtual entre seus

usuários
4. Enferrujado / Vaso para flores ou água
5. Torna todos um pouco mais velhos
6. A principal cidade da Ilha de Marajó / A maior pe

nínsula da Terra
7. Cada um dos dois furos do nariz! Operação de apa

rar a felpa da lã
8. Estreito que separa a Austrália da Tasmânia / Um

dos talheres / (Meteor.) Abreviatura de milibar
g. Precede o gê ! Que acontece a cada 12 meses /

Durante o governo de.

1 3 4 5 6 7 82 9
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0contato@poraeaso.com @poraeaso

Alou amantes de esportes
coletivos, o Rugby Clube
Iaraguá do Sul faz convocação
e convida vocês para
integrarem a equipe!
Atualmente com oito jogadores
e técnico, chama não só

para participar, mas também
para curtir os treinos que rolam
todas terças e quintas, a
partir das 19h30, no campo do

Colégio São Luís. Hoje
no blog vamos publicar mais
sobre o assunto, acessem o

PorAcaso.com para conferir.
E para contato com os rapazes
do RCIS, eis os números
8851 1227 e 9196 3797.

Sopinha
Bate o frio e a padaria Pão
Brasil retorna pontual com
suas sopas pra esquentar a
clientela ... Fica a dica pra quem
não sabia e a sugestão para
quem ainda não experimentou
- embalam para levar, a pedida

.

fecha uma ótima janta.

Sucesso - 1
Os parabéns da coluna à dupla
Alex &Willian! Famosa aqui
na região pelos eventos de
sertanejo universitário. Os dois
conquistaram 68% dos votos da
audiência em recente votação
online, e foram escolhidos para
participar de etapa do programa
Garagem do Faustão. Logo mais
estão na telinha...

ucesso - 2
Falando na dupla, são eles dois
dos responsáveis pelo grande
agito que vai acontecer no
Parque de Eventos da cidade
neste sábado, na Festa do
Casarão. Camarotes esgotados
e bilheteria à toda, o evento faz
promessa de lotar o pavilhão .

DIEGO 'JARSCHEL

Priscila Si:ddel e Thiago Boreta
fazendo um belo par no cenário do -!
Madalena Chopp & Cozinha ",i
.....................................................................................................

ELTON MELCHIORETTO

o sorriso de Renata Pinheiro,
destaque na pista da Upper
Floor, em Guaramirim
.

.

S1UlSet
na Room
Outra balada celebrando

lançamentos é a boa
deste sábado, que
rola no club Roam,
por conta da agência jaraguaense de DIs
YesWeekend. Projeto encabeçado por
nosso amigoAndré Garage e que conta
com lista célebre de colaboradores, foi
concebído com o intento de dar um gás
na cena eletrônica do Estado, e começa
desde jámostrando a que veio. Até então

participam oito DIs, compartilhando
experiências que vão do Deep House ao

Techno. Todo casting irá apresentar-se no
evento de sábado, que, anotem aí, começa
às 14h.Vai ser um belo dia! Para curtir:
facebook.comlagenciayesweekend.

ERIC DE LIMA

Presença de, palco: nosso
querido Paulico, causando !'
efeito na Patuá Music .......

. �

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

a n

Consagrando o lançamento do projeto de Mr. Finta,
a rádio online One, vai rolar nesta sexta, na Lico, festa
forte com duas dasmaiores bandas de rock alternativo
da região: Al Diaz e Bedinis. Ação das boas, ainda vai
rolar transmissão live do evento e discotecagem rock

por conta da equipe da rádio. Agendem e compareçam,
a bagunça começa às 22h. E diariamente, 24 horas,
sonzeira das boas naURL oneradiorock.com.

DIEGO JARSCHEL
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Ligia Mannes e Sâmia
Abreu t.eutprecht em noite
de balada London Pub
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Dose
dupla

Heloisa Cristina Vanin �ara
comemorar o seu antuer

sário e a união no civil com o

seu amado, o boa praça Djo
nattan Alencar Vasques, movi
menta hoje, na Arweg, um con

corrido jantar para a família. I

O casamento no religioso será
dia 9 de junho, com elegante
recepção no ClubeAtlético Ba

ependi.

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Pizzaria Domini.
Uma das melhores
do Sul do mundo.

Pelo meu fio vermelho fiquei'
sabendo que um importante
diretor de uma grande
empresa, depois de uma longa
carreira solo, livre, leve e solto,
foi flechado pelo cupido e está
dividindo o mesmo edredom
com uma lindamulher, que,
aliás, é secretária de seu

chefe. É isso aí!

Leitora fiel
Ontem fiqueimuito feliz de
saber que a senhora Paula
Pasold, mãe dos amigos
Dorotea e Irineu Pasold, no
auge de seus bem vividos 88

anos, é leitora fiel daminha
coluna. Valeu mesmo!

Aposta
Cacá Pavanello, ontem por
telefone: "Moa aposto tudo

.

que tenho contra nada

que a dobradinha para às

eleições será Cecília e o

vice do PMDB". Seguindo
o mote: Quem viver, verá.

Moa Gonçalves

FS Cristiane Menegheli, Emerson Demetrio e Rodrigo Freiberger, galera da

Decorpisos na quarta-feira, conferindo as delícias do Restaurante Madalena

Humor!
A mãe do baiano vai viajar para
o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga
alguma coisa da viagem, meu
.dengo?

- Ô, minha mãe ... Por favor,
me traga um relógio que diz as

horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não
diz não?
- Diz não, mãinha ... Eu tenho
de olhar nele para saber...

Pensando bem
"Se Jesus permanecer do lado
de fora, algo está errado no

lado de dentro",Quem Nele
crê não é condenado,
mas quem não crê já está
condenado, por não crer

no nome do Filho
. Unigênito de Deus."

Anos80
Amanhã, a partir das 23h,
na Sociedade Acaraí, vai
rolar o Flash BackAnos 80.

Participação dos DJs Paty
Lems e Alex Frazon.

Opinião
Junqueira Ir, conversou ontem, com este colunista sobre a

eleição daqui, o pré-candidato a vereador sustentou que a bola
está ainda no centro do campo. "O povo conhece os que chutam

para fora, aqueles que jogam para a torcida e os que só vivem de
conversa fiada". Sabe tudo, garoto!

...
/

Pietra Renner e Daniele
Janssen no curtindo a balada da The Way

• Sábado, a partir das
llh30, na Choperia
Scondidinho, vai rolar
a tradicional Feijoada à
Brasileira.

• Domingo, José Osnir
Ronchi, advogado
e vereador de
Massaranduba, vai reunir
os amigos para soprar as
44 velinhas. Mil vivas!

• AnaTomazoni e Jucimara
Ponticelli lindas gatas
de destaque em nossa

sociedade. Tal? das tops.

Show de bola
A vitrine da Sensualle

Lingerie está linda e

apimentada. Bem sugestiva
para o Dia dos Namorados.

c

Escolho meus amigos
lião pela pele ou
outro arquétipo

qualquer, mas pela
pupila. Tem que ter
brilho questionador e
tonalidade inquietante.

sear Wilde

moagoncalves@netuno.com.br

Tim-tim
O aniversariante em destaque
de hoje é o escritor e amigo
Marcelo Lamas, que vai
comemorar a data especial com
muita festa e ilhado de amigos.

Humor!
Amãe do baiano vai viajar para
o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga
alguma coisa da viagem, meu
dengo?
- Ô, minha mãe ... Por favor,
me traga um relógio que diz as

horas.
- Ué, meu cheiro ... E o seu, não

diz não?
- Diz não, mãinha ... Eu tenho
de olhar nele para saber...

NÍVER Aminha amada
Suelen Lescovitz recebe

hoje o coro de parabéns

Gari
Foi comemorado ontem, em todo o

país, o "Dia do Gari". Infelizmente os

trabalhadores que cuidam da limpeza
sequer foram lembrados pela empresa
que opera com esse serviço.

• QbjetivaModas,
comandada pela
donaMaria, recheou
as araras, prateleiras
e cabides com a nova

Coleção Outono/Inverno
2012. Vale a pena
conferir!

• Dia 2 de junho, na
AABB, acontece a 5a

Feijoada Beneficente e a

26a Campanha da Visão
Escolar. A promoção é
do Lions Clube Iaraguá
Cidade Industrial.

• Fred Fabris, da
ÓpticaSafira, ajuda este
colunista a movimentar
a piada do dia.

• Câssia Rosário e

Paulo Fagundes é outro
càsalzinho que desfila
na urbe sorriso.

C [ui!• om essa., l..
NIGHT Priscilla WaIz e Tais Franc
conferindo o agito da Upper Floor

Na seca
Deu na coluna de Leo Pinheiros:
II 'Americano muda legalmente seu
nome para Tiranossauro Rex"'. Homem
mora emYork, no Estado de Nebraska.
O juiz Alan Gless atendeu ao pedido do

jovem de 23 anos. Tiranossauro Rex, ou
seja, não 'pega' ninguém há mais de 10

anos, desde o último Iurassic Park".

Bona nos corredores
da London Pub
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Charles Zímmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Numamanhã, como esta, ensolarada de

temperatura alta e úmida, folheava uma
revista europeia chamada Colors. Deixada
na recepção de um camping, naÁfrica do
Sul, por um turista, seu foco é viagens com
roteiros alternativos, música e fotografia.
Fui laçado por uma reportagem de um lugar
no Brasil, uma ilha "perdida' no litoral do
Maranhão. O jornalista comentava que esta

é amaior comunidade albina conhecida no

planeta. Também se encaixava com o assunto

discutido com o rapaz que trabalhava naquele
camping: naTanzânia, país da costa leste do
continente africano, possuindo uma dasmais
altas taxas de população albina nomundo,
uma onda de assassinatos, incluindo crian
ças, de centenas deles em rituais de feitiça
ria.A discriminação dos albinos é um sério

problema naÁfrica. Repletos de crendices,
transmitidas pelos pais, as crianças africanas
desviam, quando veem um albino no seu ca

minho. Eu também passei pormomentos de
"lobomau" enquanto viajava pelo continente.
O fato de nunca terem visto um cidadão bran-

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Vingadores - Leg. - 13h30, 16h10, 18h50, 21h30
• Cine Breithaupt 2
• American Pie - O Reencontro - Leg. - 14h40, 17h, 19h1 O, 21 h20
• Cine Breithaupt 3
• Battleship - Batalha dos Mares - Leg. - 19h, 21 h30
• Piratas Pirados - Dub. - 13h45, 15h30, 17h15

Novelas

Crô
•

rea

"Ilha dos filhos da Lua"
co, era comum crianças e adolescentes literal
mente correrem de mim. Emmuitos lugares,
no ônibus uma era rotina: ao entrar, quando a

criança percebiaminha presença, ali senta
do, era berreiro na certa. Confesso que até as

mães, ao acalmar as crianças, demonstravam
medo de algumamaldição que eu poderia
transmiti-las. Trouxe a revista comigo. E tive
uma certeza; ainda vou a esta ilha.
O sol do meio dia era tão quente que a
impressão é que tudo à volta treme. Os pés

o fato de nunca terem visto um
cidadão branco, era comum
crianças e adolescentes

literalmente correrem de mim.

afundavam na areia fina que queimava como
brasa naquele sábado de janeiro deste ano. O
pequeno povoado vive da pesca, são umas 400
pessoas, 10% deles são albinos. Em contraste

com as dunas que terminam na praia, coquei-

f'

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H

Rodrigo não aceita as chaves da cobertura e discute com Fernando por
ofender Miriam. Lexor faz uma oração acompanhado por dois anjos. Marlene
pede para Priscila ajudá-Ia a comprar roupas novas. Rodrigo pensa na con

versa com Beatriz e sente dores de cabeça. Gracinha é humilhada por uma
vendedora. Jacira decide ir com Valéria para o Rio de Janeiro. Lexor aparece
para Francisco ..Rodrigo leva Gracinha à loja onde foi ofendida e tira satisfa

ções com a vendedora. Fernando segue Miriam até a mansão de Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19H
Sarmento culpa Humberto pela condenação de sua cliente. Conrado e Cida

se encontram no tribunal e Elano percebe um clima entre os dois. Sandro des
cobre que Penha ganhou a causa e cobiça a indenização da esposa. Rodinei

tenta beijar Cida, mas ela se esquiva. Sarmento trama usar a briga entre Otto e

Conrado para se aproximar do empresário. Isadora alerta Conrado de que Hum
berto tentou prejudicar sua imagem. Ivone aconselha Sandra a lutar pelo amor

de Penha. Socorro descobre que Chayene está sem empregada e vai à casa da
cantora se candidatar à vaga. Sandro tenta conseguir trabalho. Máslova chama
Otto para conversar e intercede a favor do neto. Socorro planeja mostrar o clipe
de Rosário para Chayene e, assim, conquistar sua amizade. Kleiton leva o CD

.

de Rosário à rácio para tentar divulgar sua música.

AVENIDA BRASIL - GLOBO· 21H
Carminha inventa uma história para explicar a Jorginho como e quando co

nheceu Rita. Nina afirma para Betânia que levará sua vingança até o fim. Tessá
lia recebe o telefonema de um homem, assim que Leleco sai de casa. Carminha
faz uma brincadeira com Nina e a deixa nervosa. Lucinda tenta acalmar Max e

Nilo, que se desentendem. Jorginho entrega presentes para Verônica e Cadi
nho. Darkson, Leandro, Diógenes e Iran procuram por Suelen e Roni se revolta.
Adauto encontra Suelen e a leva para ficar em sua casa. Muricy e Ivana veem
um homem entrar na casa de Leleco e correl"!1 para avisá-lo.

MÁSCARAS - RECORD - 22H
Eliza se recusa a dizer a Big Blond o endereço do apartamento onde estão

Otávio e Pulga. Big Blond ameaça matar Eliza se descobrir que ela está envolvi
da com outro. Eliza cede aos desejos de Big Blond e começa a se despir. O líder
da gangue se sente afrontado e dá um tapa em Eliza. Décio fala para Manuela

que lhe fará uma proposta que mudará sua vida. Décio conta para Manuela que
matou Martim para salvar Otávio. Décio confessa a Manuela temer que Otávio
não o tenha perdoado por ter se envolvido com Maria. Décio pede que Manuela
afirme ter estado com ele a noite em troca do dinheiro da venda de sua clínica

CORAÇÕES FERIDOS· SBT • 20H30
Flávio e os presos fogem da cadeia por um túnel. Maria conta a Regina e

Michel que José estava escondido no estábulo da fazenda. Alguns prisionei
ros são pegos por policiais. Flávio consegue escapar e vai ao desmanche pedir
ajuda a Roni, que nega, mas entrega urna arma a Flávio. Ao assistir telejornal,
Amanda vê manchete de que Flávio escapou da prisão.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

ros, cabras mancas, cachorros magros e crian

ças desnudas completam a paisagem.Avida
na pequena ilha com umas 1QO casas feitas em

palha de babaçu - espécie de palmeira, segue
o ritmo damaré e cumpre um ritual estável: os
homens pescam e asmulheres cavam poços
aos pés das dunas, suprindo as famílias com

água doce. Nessa ilha, a 160 quilometros a oes
te de São Luis, tudo acontece às vistas do Farol
de São João, que guia os cargueiros que vão ao
porto de Itaqui, próximo a São Luis, em busca
dosminérios escoados de trem, deste Carajás,
no Pará, que está amais demil quílometros
da costa. O farol também ilumina crenças,
sustentando o apelido que a"ilha recebe: "Ilha
dos filhos da Lua". Se refere aos albinos;' os
chamados filhos Filhos da Lua, não pela poe
sia que o apelido sugere, mas pela necessida
de que tem de pescar à noite para se proteger
do soL Num passado nãomuito distante, na
década de 1980, a incidência de albínos'era
maior. Muitos foram embora para as cidades
vizinhas fugindo dos raios do sol que brilham
feito espelho refletindo contra os olhos

.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

Essa cadelinha de porte pequeno foi encontrada no calçadão. Ela
sente muita falta do dono. Mas ele caso não apareça, ela ficará

para adoção. Mais informações no 3371-5232.

Aniversariantes
18/5
Adilson Lescowicz
Aline Blank Ehlert .

Ana Maria Bacca
Antonella viana de Olliveira
Beatriz Sasse
Caio Henrique Vale Tomazoni
Carlos da Silva
Carlos Urbanski
Casa Do Latoeiro
Darlei Chavier
Deise Stinghen
Diego A. T. Martins
Dilma Hille
Dirceu Mathias

Eduardo Rossato
Emanuelle Kraisch bordin
Erica N. Gruber
Fabio Henrique Lesmann
Fernando Sdmem
lolanda Behling Franke
Iraci G. F. Mass
Irineu Weiller
Iverson Lange
Jaimor José Perito
Janaina Vieira
Jnaia Karsten
José A. Scherer
José C. V. Oliveira
Joselaine Gretens

Josilaine Darem
Jucilea Venera

Leopoldo Janssen
Maikon Michalak
Marcelo Lamas
Maria do Carmo da Silva Reis
Maria Helena Surdi da Cruz
Miro Wulf
Rita Pereira
Sandra F. Fernandes
Simone Ballmann Atahelin
Tania Karsten
Tania M. B. Minei

Vagner Greiner
Valdir Stein

ii II

Horóscopo
CVl ÁRIES

-

I
-

Procure sermais realista com o que

ganha e o que gasta. Bom astral

para realizar atividades que tragam
mais prazer ao seu cotidiano. Com

.

sua cara-metade, procure demon
strar a bondade que existe em seu

coração. Cor: vinho.

TOURO
Dê um rumo para a sua vida!
Trabalhe com garra para conseguir
o conforto e o bem-estar que
deseja para as pessoas queridas.
-Em casa, compartilhe sonhos e

busque apoio. No amor, seja auto
confiante. Cor: azul-escuro.

II GÊMEOS
Faça uma pausa para refletir sobre
as suas últimas atitudes, mas não
deixe de concluir suas tarefas

profissionais. Convém cuidarmelhor
da sua saúde. Romance com risco
de tensão: fuja de desentendimentos
com seu amor! Cor: tons claros.

CÂNCER
§ Bom dia para atuar em equipe.

Troque ideias com os colegas e con
seguirá materializar seus objetivos.
/ls tarefas de rotina deverão ocupar
grande parte do seu tempo. O astral
de sensualidade vai tomar conta do
seu romance. Cor: rosa.

lEÃo
Aproveite o momento para finalizar
pendências. Aproxime-se de seus
superiores e mostre os seus talen
tos, pode receber o reconhecimento
que merece. No romance, deixe os

problemas para trás e restabeleça a
harmonia a dois. Cor: cinza.

VIRGEM
A melhor recompensa aos seus es

torços será apresentar um trabalho
bem-feito. Portanto, toque na discip
lina e nos sonhos materiais que você

poderá concretizar para sua famOia.
Na paixão, será melhor enterrar os

. desentendimentos. Cor: vinho.

.n. UBRA

Colegas podem falar de você pelas
costas, mas trate-os com educação.
Mantenha o toco em seu trabalho e

não vai precisar se impor, sua produ
tividade falará por si. No romance,
mal-entendidos serão superados.
Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
Você tem o costume de centralizar
as decisões e isso pode fazer você
se sentir sobrecarregado. Reflita
sobre suas ações, delegando tarefas
em seu trabalho. No amor, divida
suas preocupações. Cor: vermelho.

SAGITÁRIO
Tudo indica que estará com grande
disposição física para realizar suas
tarefas e superar as dificuldades.

Aproveite para finalizar pendências
no trabalho e em casa. No campo
afetivo, sua sensualidade estará em
alta: aproveite! Cor: vermelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Encare naturalmente suas respon
sabilidades. Os astros indicam que
você deverá cuidarmelhor da sua
saúde. Se estiver só e em busca de

companhia, invista em quem deseja
No relacionamento estável, sensuali
dade estará em alia Cor: vinho.

""""""'" AqUÁRIO
� Já é hora de organizar suas contas

e tomar as atitudes necessárias

para não entrar em apuros. Em

família, aproxime-se do pessoal.
A dois, terá segurança de seus
sentimentos. Cor: cinza.

'f PEIXES

7t Organize sua vida financeira e corte
gastos com supérfluos. Já no campo
afetivo, ofereça mais segurança
à sua cara-metade. Seu poder de
sedução estará em alta, aproveite os
momentos. Cor: cinza

11 j ,1'11 " I, I ,
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Um espetáculo musical é uma experiênciamulti-
,
sensorial fantástica. Muito mais intensa do que
racionalmente percebemos. Na próxima oportunidade,
observe como seu corpo vibra. Não necessariamente

pelas vibrações das ondas sonoras da música alta.

Mas, pela emoção que percorre todo seu corpo. Isso
acontece porque a tua pele é o maior órgão do teu

. corpo. E é a pele a responsável pelo tato. Compreenda a

intensidade disto. Depois, perceba as emoções advindas
das percepções visuais. As cores, os músicos, a platéia,
a postura e amovimentação dos artistas, os ritmos das

mãos, as atitudes, as roupas, os desenhos, as luzes,
os objetos cênicos, os instrumentos... Quanto mais
atentos seus olhos, mais intensas serão suas emoções.
Na próxima vez que no palco estiver o Patifaria ou

Seucelso, por exemplo, perceba seus olhos arregalarem
se, suas narinas expandirem-se, seus ouvidos
aguçarem -se, sua boca salivar ou secar, suas mãos

crisparem-se, sua pele arrepiar, seu coração bater
descompassado ... Aí, parceiro, prepare-se: é porque
o show vai começar. Mergulhe junto com a banda e

a platéia nesta sinergia astral. Deguste o momento

multi-sensorialmente. Perceba que a intensidade neste

universo não será captada apenas pelas suas orelhas.
Mesmo que elas fossem as famosas (a esquerda) deVan
Gogh ou (a direita) de Malco (decepada por Pedro) ..
Não se esqueça de apurar todos os seus cinco ou seis
sentidos e embarcar nesta viagemmaravilhosa de
realismo fantástico. Muito além das suas orelhas.

PorPedro Lopes de Oliveira

CU

CABANACULT

"SYLVIO PASSOS, O BAÚ DO RAUL"
va fazendo um fã-clube para ele. Raul ficou surpreso e o

convidou para almoçar. Uns dois dias depois estava Syl
via Passos na casa do Raul. Após alguns encontros Sylvio
deixou de ser apenas um fã e passa serum amigo deRaul.

O Raul Rock Clube, fã clube oficial, foi inaugurado
no dia 28 de junho de 1981, no dia do 36° aniversário
de Raulzito. Desde então Sylvio e seumais novo amigo
de infância Raul passaram a gravar músicas inéditas e

apoiou Raulzito em momentos difíceis que antecede
ram seus últimos anos. Como sinal de agradecimento e

reconhecimento dessa amizade, Raul deixou para Passos
suasmemórias, tais como: gravações,manuscritos, livros,
discos, fotos e até roupas do mito. Passos tem o maior
acervo de materiais do Raul Seixas. Para vocês sentirem
um gostinho de como eram feitas essas gravações, acesse
o blog CabanaCult que vamos postar algumas faixas.

Com a riqueza que está em suas mãos, Passos foi um
dos elementos chave mais importantes para a realização
do filmeRAULSEIXAS - O INÍCIO, O FIME OMEIO.

Hoje em dia Passos se divide entre a divulgação do
filme, shows com suabandaPUTOS BROTHERS BAND

(já apresentada no Cabana Cult) e com a peça teatral
MEU AMIGO RAUL, que vem sendo apresentada no

interior de São Paulo e já tem projeto para uma tempo
rada em São Paulo/SP.

Esse é o paulistano que, no início, não gostou das
músicas do Raul Seixas. Tinha um fã clube do Led Ze

ppelin e, por acharmuito difícil conhecer Iímmy Page,
Robert Plant e John Paul Iones, após ouvir o LP Krig
Ha, Bandolo do Raulzito passou a ser fã. Foi então que
decidiu colocar anúncio no jornal com a finalidade de
trocar tudo que tinha do Led Zeppelin por coisas. do
Raul, incluindo endereço e telefone.

Até que um dia o presidente do CavernClub (fã-clu
be dos The Beatles) Luiz Antonio da Silva, ligou para o

Sylvio dizendo que havia entrevistado o Raul, para con
firmar ahistória do encontro dele com o JohnLennon e
assim passou o endereço e telefone do Raul.
o Sylvio levou uns dois dias para to-
fE
� mar coragem e ligar.

E quem atendeu?

RAUIZITO, que
conforme o relato
do Sylvio, estava

cornpletamen te
bêbado. Quando ele
se apresentou, Raul
pensou que era o Sil
vio Santos (risos).

Foi então que o

Sylvio falou que esta-

Hoje a noite rola no Sesc o espetáculo "Terra de
Ninguém" da CiaColher de Pau de Jaraguá do Sul.
O enredo conta a história do encontro e da colisão
entre doismundos, onde um solitário tem sua rotina e

crenças confrontadas pela chegada de dois forasteiros.
Com direção de Fred Paiva e tendo no elenco Dandara

Mendes, Maykon Iunkes e Tiago Novo, traz ao público um
espetáculo sensorial. As recentes experiências e pesquisas
da companhia com teatro físico são complementadas com
retroprojeções, cores, sons, luz e sombra. Com duração
de umahora e recomendado paramaiores de 14 anos o

espetáculo tem início às 20h. Compareça, prestigie!

PorFernandaVasconcelos

Agenda
''; HOJE
• DesertaAcústico (violão

e voz)

Sacramentum pub - 22h
.

• Qne Radio Rock com
AlDl� e

Bedinis - Lico Bar - 23h

��,passport" (teatro)
Sesc- 20h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com ... '�
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Pelo Inundo
1973

O assassinato de Aracelli
Aracelli Cabrera Sanches Crespo nasceu em julho
de 1964, na cidade deVitória, no Espírito Santo. Foi uma

criança brasileira assassinada violentamente em 1B de maio
de 1973. Seu corpo foi encontrado somente seis dias depois,
desfigurado e com marcas de abuso sexual. Vinte e sete anos

depois, em 2000, a data de sua morte foi transformada no
Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes pelo Congresso Nacional. A ideia
de criar a data surgiu em 199B, no lo encontro do ECPAT -

organização internacional que luta pelo fim da exploração
sexual e comercial de crianças - no Brasil. ALei N° 9.970
foi sancionada em 17 de maio de 2000. Desde então,
entidades que atuam em defesa dos direitos das crianças e

dos adolescentes promovem atividades em todo o país para
conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade

.

dos crimes de violência sexual cometidos contra menores.

1987

Comemoração do f'

Movimento Antbnanicomial
o Movimento Antimanicomial se refere à um processo mais ou
menos organizado de transformação dos serviços psiquiátricos,

. derivado de uma série de eventos políticos nacionais e

internacionais. Dia 18 de maio é usado para lembrar o Encontro
dos Trabalhadores da Saúde Mental, ocorrido em 1987, na
cidade de Bauru, no Estado de São Paulo. Na sua origem, esse
movimento está ligado à Reforma Sanitária Brasileira, da qual
resultou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), e está ligado
também à experiência de desinstitucionalização da Psiquiatria
desenvolvidas na Itália, nos anos 1960. Nos séculos passados,
quando ainda não havia controle de saúde mental, a loucura
era uma questão privada, em que as famílias eram responsáveis
por seus membros portadores de transtorno mental. Com o

passar dos anos, começou a discussão e luta pela implantação
de serviços de saúde mental no Brasil. As primeiras instituições
surgiram no ano de 1841, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse

período, foram criados abrigos provisórios, e logo após surgiram
outras instituições como hospícios e casas de saúde.

{
I

Contabilidade
Consultoria Empresarial

---_.�------
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Lunenâer �z..�Z- C
Grupo Lunelll

1968

Terra Queima
.

,

Em maio de 1968, o Correio do Povo publicou
a matéria que dizia: "Curioso fenômeno está se re

gistrando na região suburbana de Canoinhas, no
Planalto Norte do Estado, onde a terra queima à

margem do Rio Canoinhas. Na semana que passou,
estiveram no local o prefeito Benedito, Reverendo
Vigário da Igreja Matriz Cristo Rei e o. Secretário da

Prefeitura, verificando "in loco" o fenômeno e cons

tatando que realmente à fogo já queimouuma região
calculada emmilmetros de terramescladapormaté
ria escura, presumindo-se tratar se de restos vegetais.

As árvores, depois de atingidas pelo fogo tombam ex

pondo suas raízes calcinadas, incluindo-se pinheiros
de grande porte. Depois de cuidadosas averiguações
foi checada ahipótese de tratar-se deTURFAmineral,
conhecido no Brasil e que se encontra commaior fre

qüência nos Estados do Amazonas, Pará e Minas. O

proprietário das terras, sr. Danasio Urbanik, adiantou
à reportagem que já há algum tempo vem se regis
trando tal fenômeno. Foi apanhado material já cal
cinado a fim de ser procedido o exame técnico para
devido esclarecimento do fenômeno".

Ontem e Hoje
ARQUIVO HISTÓRICO

!/ii
t�

_L

FABIO MOREIRA

Personagem histórico

Oliver Heaviside
.

As Imagens acima mostram o Comércio Rau na década de 1980 e nos

dias atuais. Um dos estabelecimentos mais antigos da cidade, o mercado
se localiza na rua Erwino Menegotti, e ainda hoje está em atividade.

Matemático
-

inglês mui-
to prestigiado, Oliver Heaviside
nasceu em Londres, em 18 de
maio de 1850. Aos 16 anos aban
donou a escolapara seguir o sonho
de ser telegrafista. Nos tempos
livres, estudava eletricidade, che-

. gando a publicar alguns artigos
inspirados pelo Tratado de Eletri
cidade e Magnetismo de Maxwell.

Apesar dos vários contributos

para o eletromagnetismo, é mais'
conhecido pelo estudo da análise

vectorial; introduziu o cálculo ope
racional para resolver equações di
ferenciais dos circuitos, tornando
as equações algébricas facilmente
resolvíveis. Seu trabalho foi alvo

de fortes críticas por falta de rigor
matemático. Heaviside achava

que não se devia perder tempo em
demonstrações de algo que intui
tivamente parecia estar certo. Ele
resolveu equações diferenciais
usando métodos cuja demonstra
ção rigorosa iriamanter ocupadas
futuras gerações de matemáticos.
Em 1902, postulou a existência
da ionosfera, que permitia que on
das de rádio fossem transmitidas
entre continentes: Uma, doença

.

infantil deixou-o surdo anos mais

tarde, tendo passado os últimos 25
anos da sua vida isolado e solitário.'
Morreu em 3 de fevereiro de 1925,

� com 75 anos." I J • f 1 .' ,J. I

Heaviside faleceu em
3 de fevereiro de 1925,

I' Iaos J75 anos de idade
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EDITAL CONCORRÊNCIA N° 84/2012. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviços de enge
nharia para construção da Praça do PEC (Praça dos Esportes e da Cultura) com
área total de 1.034,48m2, localizada na Rua Marcelo Barbi no Bairro Vila Lenzi em

Jaraguá do Sul SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformi
dade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa
e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00
horas do dia 20 de junho de 2012, no Setor de Protocolo desta Prefeitura. ABER
TURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Ge
rência de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O
edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem
qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária
Quantitativa), deverão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as

11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento
de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital,
deverá ser retirada no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no ende

reço acima. ORÇAMENTO MÁXIMO DA OBRA: R$ 1.794.412,99 (hum milhão
setecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e doze reais e noventa e nove

centavos). INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por
escrito no endereço acima ou pelo fone: (0**47) 2106-8147 (Enq? Ivan) ou pelo
Fax (0**47) 3370-7253, ou ainda pelos e-mails: id8920@jaraguadosul.sc.gov.br
(EngO Ivan/Projetos) ou id81612@jaraguadosul.sc.gov.br (Edson Piotto/Patrimo-

nio). Jaraguá do Sul (SC), 08 de maio de 2012.
.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal em exercício

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

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 86/2012

o SAMAE de Jaraguá do Sul (Se) comunica que está adquirindo
através de dispensa de Licitação, 06 (seis) Equipamentos eletrô
nicos (computador de bordo) ,com Saída de Dados Via Radiofre

qüência e lnfra-Verrnelho, para monitoramento de veículos
Fundamento Legal: inc. I do Art. 25 da lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
0472106-9100.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Extrato de Contrato n", OS/2012-FIA

Processo de licitação n", 04/2012 - FIA - Modalidade Tomada de Preço nO.
04/2012 - FIA. Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n". 3201,
no Município de Schroeder/SC.
Contratada: FELIPE JOSÉ BERTOLl, inscrito no CPF sob o n°. 055.205.759-24 e por
tador da Carteira de Identidade n". 4.408.470-SSP-SC, residente e domiciliado na Rua
28 de Agosto, nO 470, Centro, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina,
CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao Projeto Oficina
de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de Assistên
cia Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC,
que oferece as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do município de

Schroeder, uma oficina educativa e esportiva, para o ano de 2012, com a carga horária
de 16 (dezesseis) horas semanais, conforme consta na proposta vencedora que faz

parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: Sendo 700 horas no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) a hora totalizan
do o valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura: 17/05/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt
.

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2012-FIA
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são confe
ridas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da To
mada de Preços nO. 04/2012-FIA, Processo de licitação nO. 04/2012-FIA, adjudicando
em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço por
item, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao Projeto Oficina
de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Setor de Assistên
cia Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC,
que oferece as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do município de

Schroeder, uma oficina educativa e esportiva, para o ano de 2012, com a carga horária'
de 16 (dezesseis) horas semanais.
Vencedor: FELIPE JOSÉ BERTOLl, inscrito no CPF sob o nO. 055.205.759-24.
Valor da proposta vencedora: Sendo 700 horas no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) a

hora totalizando o valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Schroeder, 17 de maio de 2012.

'

Felipe Voigt
Prefeito Municipal .'

r

Lojistas se reúnem
em Jaraguá do Sul

Evento acontece entre os dias 24 e 26 deste
mês e deve envolver 1.500 participantes

"Vamos aproveitar para dei
xar Iaraguá do Sul na yitrine",
afirma Bussolaro. Segundo ele,
o municipio que é conhecido

pelo porte industrial e por ser
uma cidade de ponta precisa ter
um evento de qualidade. Den
tre os participantes na abertura
da Convenção está confirmada
a presença do governador Rai
mundo Colombo.

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

lojista. ''A mídia, as lideranças
políticas e os dirigentes públi
cos acompanham nosso evento

com atenção e vamos reforçar
nossas posições em defesa de
menos impostos' e burocracia,
em favor da geração de tra

balho e renda", Com o slogan
"DNA do Varejo", o evento trará
nomes como Ricardo Amorim,
o economista mais informal
do Brasil (programa Manhat -

tan Connection/ Globonews);
Allan Barros, maior especialista
do Brasil em marketing de va

rejo; o guru do relacionamento
humano Roberto Shinyashiki e
Leila Navarro, especialista em

comportamento e motivação.

Tanto os

empresários quanto
os consumidores

. têm um padrão de

exigência superior.
Sergio Medeiros,

presidente -da FCDL/SC
MARCELE GOUCHE

Nilson Antonio

A contece de. 24 a 26 deste
rLnês, na Scar, a 44a Con

venção Estadual do Comércio

Lojista, que deve reunir 1.500

empresários do setor e será a

oportunidade de "vender" o

município, segundo o presi
dente do CDL de Jaraguá do
Sul, Neivor Bussolaro. A cidade
sedia pela terceira vez o evento

. que acontece de forma itine
rante pelo Estado.

O presidente da FCDL/SC,
Sergio Medeiros, afirma que a

convenção é importante para
a visibilidade do movimento

ITINERANTE Bussolaro explica que o encontro ocorre em todo o Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA

OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 12/2012 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 62/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamen
tos), de estrutura metálica na Escola Rui Barbosa, com área total de 292m2, localizada na Rua 23 de março, no município de
Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
do Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 04 de junho de 2012 às 08h45min.
Abertura do Processo: 04 de junho de 2012 às 09h.
Local: 'Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br)

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

Schroeder, 18 de maio de 2012. r:-.Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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Combate ao
abuso infantil
é debatido

Dia de hoje marca a luta contra a exploração
. sexual de crianças e adolescentes no Brasil

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

A Prefeitura de Guaramirim,
Ilatravés da Secretaria de De
senvolvimento Social e Habita

ção, realizou ontem, apalestra so
breViolência e Exploração Sexual
com a doutora emEducação,Vera
Marques Santos, como atividade

que antecede o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescen
tes. Segundo a secretária, Ianíne
Bylaardt, o município possui ca
sos de violência contra crianças e

adolescentes. "Temos urn grande
número, mas nada assustador",
afirma. Durante o dia estão pre
vistas distribuição de materiais e

informativos nos bairros.
A doutora afirma que a data

é urn momento para trabalhar a

prevenção e que isso envolve vá
rios sujeitos. "Não tenho dúvidas
de que precisa ser integrada entre
a família, a escola e a sociedade
em geral;', afirma. Conforme ela, a
escola exerce urna função impor
tante, pois é um local de produção
e partilha de conhecimentos que
são repassadas na vida familiar.

Os dados das violências con-

Não tenho dúvidas
de queprecisa ser
integTada entre a

família, a escola e a

sociedade em geral.

Vera M.Santos,
doutora em.

Educação

tra as crianças e adolescentes

apontam uma realidade na opi
nião da doutora especialista em

educação sexual. Para ela, no pri
meiro momento, apenas os nú
meros de denúncias é que esta

vam aumentando. "Hoje, através
da percepção, é possível verificar
o aumento dos abusos também",
relata. Vera alerta para que a data
não seja o único momento de de-

. bater sobre o tema.
A campanha realizada em

todo país com o nome "Faça Bo
nito - Proteja nossas crianças e

adolescentes" pretende instigar
a sociedade para assumir a res

ponsabilidade de prevenir e en
frentar o problema da violência
sexual praticada contra crianças
e adolescentes.

Durante o dia, acontecerão
pitstop nos bairros Vila Amiza
de, Cofticeíra e Centro. "É um

momento de conscientização,
pois às vezes a violência aconte
ce ao nosso lado", afirma Ianine
Bylaardt. A equipe da secretaria
fará a distribuição de material
informativo e flores da campa
nha "Faça Bonito", alertando
sobre a exploração infantil e for
mas de denúncia.

Da,lf.)s da
Violência em

No município, desde janei
ro até agora, foram registrados
oito casos de violência sexual

contra crianças e adolescen
tes. Ao total estão sendo aten

didos 52, encaminhados pelo
Conselho Tutelar.
• As maiores incidências
acontecem com meninas
de 2 a 16 anos;
• A faixa etária commaior

frequência é de 10 a 12 anos;
• Geralmente os agressores
são os pais biológicos e/
ou padrastos;

FOTOS MARCELE GOUCHE

'. I

PALESTRA Vera destacou que a data é importante para trabalhar a prevenção

LOCAIS DOS PITSTOP

Bairro Local HorárioEndereço
. Vila Amizade Em frente a EMEF

Gustavo Tank
9h às 13h30Rua: Guaramirim,

n° 1699

Em frente ao prédio
da Prefeitura

............................................................. " " , .

Em frente ao CRAS

14h às 16h30Centro Rua: 28 de agosto,
nO 2042

Corticeira Rua: Hermínio

Stringari nv 1297
9h às 11h30 e

14h às 16h30

Caminhada poruma ala psiquiátrica
Acontece hoje, a partir das

9h30, a 2a Caminhada da Saúde
Mental de Iaraguã do Sul, que
tem como objetivo principal co
brar do poder público a instala

ção de alas psiquiátricas no mu
nicípio. Para a coordenadora da
Saúde Mental, Denise Thum, o

Dia Nacional de Luta Antimani
comial é a oportunidade demos
trar as conquistas e as reivindi

cações do serviço. "Vamos levar
os usuários do programa para
mostrar que eles são capazes de

interagir e produzir", afirma.

A caminhada com cartazes e

faixas chamando a atenção para
o tema inicia na Praça Ângelo
Píazera e termina na praça da

Fundação Cultural. As ativida
des, segundo Denise, têm por
objetivo comemorar os avanços
e os desafios na área. Dentre as

conquistas apontadas estão a

estruturação do serviço nos úl
timos anos, como por exemplo,
os dois Caps, o ambulatório da
saúde mental e a equipe técnica
em quantidade suficiente.

O maior desafio é um espa-

ço para internação psiquiátrica.
Conforme Denise, a política na

cional é a internação em hospital
geral e por pouco tempo, mas em
Iaraguá do Sul não existem alas

psiquiátricas. i� nossa grande
bandeira neste ano é conseguir
uma alá', afirma. Hoje as inter

nações acontecem em Joinville,
Bocaína do Sul e São José, porém
as vagas são em média de uma

pormês. Nos hospitais do muni-
. cípio, são internados os casos le
ves e que não trarão transtornos

aos demais pacientes.
MARCELE GOUCHE

ProgTamação d.a 28
Camblhada da Saúde
Meu.tal de rJal"8glJ.á do
• 9h30 - Início da Caminhada

concentração na praçaÂngelo Píazera
• 10h15 - Cerimonial de abertura do
evento - anexo à Fundação Cultural

• 10h30 às 11h30 - Roda de Conversa:

Conquistas e desafios da Política
de Saúde Mental em Iaraguá do Sul

,

- Denise Thum - Coordenadora da
Saúde Mental de Iaraguá do Sul.

• 13 horas - Contação de História:
''AÁrvore Generosa" -

Grupo Colher de Pau.
• 13h30 - Oficina de Artes -

Professora Rosinha.
• 14 horas - Roda de Música - com

músicos convidados.
• A partir das 10h30 - Pintura facial,
jogos de mesa, piscina de bolinha
e cama elástica.

CONQillS1."AS Denise Thum destaca as
melhorias na estruturação do serviço

• Previsão de encerramento
do evento às 16 horas.
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Basquete
Patrício assume a
Seleção Brasileira

Juventus realiza hoje seu
jantarmensal para os sócios

por e-mail (secretaria@juven
tusjaragua.com.br) ou telefo
ne 3273-1337. Apesar de ter

como o foco os associados, o
evento também é aberto aos

demais torcedores, ao custo de
R$ 10, mediante confirmação
prévia na secretaria.

''A confirmação se faz ne

cessária para que a gente possa
dimensionar o evento e atender

Hoje acontece mais tim

jantar no Grêmio Esportivo
Juventus. O evento é a forma
encontrada pelo clube para
retribuir aos sócios tricolores,
que desde o início do ano con
tribuem com mensalidades.

"É a nossa forma de agrade
cer aqueles que sempre acredi
taram na gente e nos ajudaram
no momento mais importante
deste processo de reconstrução
do clube, o início", comenta o

presidente Ierrí Luft.
O jantar é gratuito para os

sócios adimplentes, porém é

preciso confirmar participa
ção na secretaria do Juventus,

Técnico jaraguaense será anunciado na próxima
segunda no comando da equipe sub18 feminino

não, vencer as americanas",
comenta. "Vou sem medo de

jogar contra os Estados Unidos.
Como treinador de Seleção Bra
sileira, nunca perdi para elas",
brinca Patrício. "Brincadeiras
à parte, vamos para Porto Rico
atrás do título da competição e

é este pensamento que quero
incorporar ao grupo. Se formos

para lá pensando em disputar o
segundo lugar, nem adianta su
bir no avião", afirma.

Na próxima semana, Pa
trício segue. para Iundiaí (SP),
onde passa uma semana acom

panhando os treinamentos da

seleção adulto. Depois retorna

para Jaraguá do Sul, onde fica
até o dia 27, quando viaja com

o time sub18 para Orlando
(EUA), onde a equipe fará seu

primeiro estágio de preparação
ao Mundial, com treinamentos,
jogos- treino e dois amistosos
contra a seleção americana.

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto
vocado para auxiliar a equipe
sub19. Abriu mão do convívio
com esposa, filhos e atletas du
rante seis meses, para residir
em Iundíaí (SP) e se dedicar ao
sonho de um dia comandar um
selecionado nacional.

E a oportunidade enfim

chegou. Patrício irá comandar
o grupo sub18 feminino na ca

minhada rumo ao Campeona
to Mundial. Para isso, primeiro
tem que classificar as meninas
do Brasil entre as quatro me

lhores da Copa América, que
acontece em Gurabo (Porto
Rico), entre 9 e 15 de agosto.

"Com certeza este é o maior
desafio da minha vida. Mas
vamos para Porto Rico com o

pensamento de classificar a

equipe. ao Mundial e, por que

,

bem a todos que vierem", in-
forma Luft. Os torcedores que
desejarem aderir ao plano de
sócios, podem fazer durante o

próprio jantar. De momento, a
mensalidade é de R$ 30, com di
reito a acesso em todos os jogos.

Otécnico jaraguaense Júlio
César Patrício afivela as

malas para aquilo que ele mes

mo intitula como "o maior de
safio da sua carreira". A convite
da Confederação Brasileira de
Basketball, irá comandar a Se

leção Brasileira Sub18 feminina,
que disputar a CopaAmérica.

Radicado em Jaraguá do Sul
há 17 anos, Patrício ajudou a

transformar o basquete femi
nino local numa potência es

tadual. Isso num espaço de dez
anos. Sua primeira oportunida
de na Seleção Brasileira foi em
2010, quando auxiliou Luiz Ta
rallo na equipe sub18 feminino.

No ano passado, foi con-

Guaramirim Novidade

Vem aí a

Copa [araguá
Varzeano
é adiado

As disputas do Campeo
nato Varzeano de Guarami
rim foram suspensas pelos
próximos finais de semana.

Amedida foi tomada pela Se
cretaria de Esportes e Lazer

para possibilitar a manuten
ção dos campos da Socieda
de Amizade e do Estádio João
Butschardt (Seleto). Os jogos
voltam a acontecer no dia 2
de junho, de acordo com a

grade estabelecida.

O Sport Club Jaraguá
anunciou a realização, no

mês de julho, da Copa Iara
guá do Sul136 anos. Será um
torneio festivo, em comemo

ração ao aniversário da cida
de. A competição terá quatro
equipes: Avaí, Joinville, Iara
guá e Cruz de Malta. As ro

dadas estão marcadas para
os dias 21, 25 e 28. O clube

promete divulgar em breve

informações sobre o evento.

GASPAR NÓBREGA/CBB

Bom de Bola

Hoje é dia
de decisão

Olympya

Jogo será na
Arsepum
O encontro éhtre Olym

pya e Taurus, válido pelo
Campeonato Catarinense de
Futebol Feminino, teve seu

local alterado. A partidamar
cada para domingo, às lSh,
deixa o Estádio João Marcat
to e passa para o campo da

Arsepum. A mudança se fez
necessária para preservar o

gramado do Iuventus, onde a

equipe principal passa a trei
nar na próxima semana.

Kiferro e Galácticos/Fix-
,

sul decidem hoje o 110 Cam-

peonato de Futebol Sete Sê

nior, o Coroa Bom de Bola.
Está a terceira decisão con

secutiva do torneio entre as

equipes. A partida está mar
cada para iniciar às 20h1S,
na Karlache. Na preliminar,
às 19h1S, Tomazelli Têxtil
e Cruz de Malta disputam
o terceiro lugar. O evento é

promovido pela FME.
.I'

VITORIA Aos poucos, Patrício soube fazer carreira na Seleção Brasileira

P' lest ant onfi m d I
•

..ta Convenção Estadual
� do Co�ércio Lojista

Jaraguá do Sul- se
24 Q2' demaio 2012 Ricardo Amorim

Contat $: (41) 3275 7070
cdl@jaraguadosul ..cdl ..sc ..org"br

Federação das CAmsras
dflDirigentes Lojistas
de Santa Cstar/na
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Dátolo, um estreante no Brasileirão
Depois de disputar os
maiores campeonatos
domundo, meia
argentino estreia no
Campeonato Brasileiro
pelo Internacional

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

"'\ Jice-artilheiro do Internacio
V nal no Campeonato Gaúcho

- com oito gols - e eleito o craque
da competição, Dátolo se prepa
ra agora para um novo desafio. '

Depois de atuar nos campeo
natos nacionais da Argentina,
Itália, Espanha e Grécia, o meia
disputará pela primeira vez o

Campeonato Brasileiro.
Perto de completar 28 anos,

o jogador irá trilhar o mesmo

caminho dos compatriotas

D'Alessandro, Guifíazu e Bolat
ti, que também desbravaram a

competição nas temporadas
anteriores.

"É um começo de Brasileí
rão e também de mais um de
safio paramim. Estou muito fe-'
liz de poder jogar. Tomara que
possamos ir o mais longe possí
vel'" afirma o meia.

Apesar de ser um debutan
te, o meia tem boa noção do
que irá enfrentar a partir deste
fim de semana. Dátolo inclu
sive comparou a experiência
pelo Napoli, no Campeonato
Italiano, com os desafios que
terá que lidar nas 38 rodadas do
Brasileirão.

"Aqui os campos são mais

amplos. Não há tanta tática
como na Europa, mas creio que
o futebol brasileiro seja um dos
melhores' pela qualidade dos

jogadores. É muito equilibra
do", destaca.

ALEXANDRE LOPS/INTERNACIONAL

EXPERIÊNCIA Meia já atuou na Espanha, Itália, Grécia e Argentina

DIVULGAÇÃO
�

NOVATO Apesar de toda experiência, esta será sua 'primeira prova em ovais

Automobilismo

Barrichello busca intimidade em' oval
Rubens Barrichello já acu

mula 256 voltas de experiência
no Indianápolis Motor Spee
dway. Nos últimos treinos livres
para as 500 Milhas, o 'estreante'
aproveitou para aprender mais
sobre como o carro se comporta
em situações de tráfego intenso
pelas 2,5 milhas do lendário cir
cuito do estado de Indiana.

'Ainda estamos tentando al-

gumas coisas diferentes no car

ro, e tivemos um dia proveitoso,
já que eu estava aprendendo a

andar no tráfego, coisa que eu

ainda não havia feito em In

dianápolis. Também trabalhei
bastante no aprendizado das
linhas do circuito. Vamos pro
curar mais velocidade. Amanhã
é outro dia, e vamos ver o que
ele nos reserva", disse.

Ontem, Barrichello foi o 20°
colocado na sexta sessão de
treinos livres. O piloto cravou

41s0149 e igualou seu melhor
resultado até aqui, quando
também ficou entre os 20 pri
meiros. O Pole Day, que define
as 22 primeiras das 33 coloca
ções, está marcado para sába
do, dia 19. A corrida acontece
no dia 27, com largada às 12h.

Palmeiras apresenta
uniforme para o Brasileiro
Na tarde de ontem, o Pal

meiras promoveu o lançamento
oficial de sua nova camisa, que
vai estrear no sábado, dia 19,
contra a Portuguesa, pela pri
meira rodada do Brasileirão.

Com um verde mais claro
do que a antiga e detalhes em
prata, o novo manto alviverde
foi entregue por dois torcedo
res aos ídolos Evair e Ademir
da Guia.

Depois da apresentação, o
gerente de futebol César Sam
paio concedeu entrevista cole
tiva na Academia de Futebol.
O principal assunto foram os

erros da arbitragem no 'jogo

contra o Atlético (PR), pela
Copa do Brasil.

O dirigente alviverde se

sentiu prejudicado em relação
ao episódio envolvendo omeia
Valdivia e o técnico atleticano,
onde o treinador rival empur
rou o jogador palmeirense.

"Não cabe a nós, mas a CBF
fazer a punição. No caso, seria
a agressão ao Valdívia", afirma
Sampaio.

Verdão enfrenta
a Portuguesa, no
sábado, na estreia
da competição.

IVlAN'Wl"O Nova camisa tem um verde mais claro
, e'a volta do tradicional escudo do clube
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Delegado ouve versões opostas
A denúncia de

castigo na Maria
Domenica será
esclarecida na
semana que vem

GUARAMIRIM

Débora Remor

OS maus tratos na creche
Maria Domenica Peixer, de

Guarainirim, começaram a ser

investigados e todos os envolvi
dos devem prestar depoimentos
durante a próxima semana. De

pois daprimeira denúncia, outros
relatos de pais circulam nas redes
sociais e entre amigos. Mas o de
legado ainda tem dúvidas sobre o

que realmente aconteceu.
Namanhã de ontem, o mari

do de uma das professoras exo

neradas pela Secretaria de Edu

cação foi dar a outra versão dos
fatos. Segundo ele, os problemas
pessoais entre a professora e a

zeladora da creche podem ser a

origem de todo o caso. Ele afir
ma que o menino de três anos

ficou num quartinho e não no

banheiro, como foi denunciado.
"Eles disseram que não

foi por castigo e sim porque o

menino tinha que esperar um

pouco enquanto a professo
ra atendia outras crianças que
choravam", relatou o delegado
Daniel Dias. E outro complica
dor é que, apesar de os pais fa-

larem sobre duas professoras, o
delegado diz que a investigação
se refere a apenas uma delas.
"Vamos ouvir todos na semana

que vem e só assim descobrir o

que aconteceu", concluiu.
Os pais do menino ainda

estão abalados com a história

toda, a mãe precisou se consul
tar com um psiquiatra para se

tranquilizar e colher conselhos
sobre como trabalhar os pro
blemas com o filho. "Ele agora
temmedo de ir ao banheiro, e se
antes já falava pouco, agora ele
está mais calado ainda", conta a

mãe. Ela também é professora,
de ensino fundamental emédio,
mas vai ficar em casa, de licença
para se dedicar mais ao filho.

"O que nos deixoumais cha
teados, é que soube que numa

reunião com as professoras,
elas tentaram encobrir o erro",
relata o pai, que é representan
te comercial. Ele vai procurar
outra creche, pois não confia.
mais na escola onde o filho es

tuda desde os dez meses.
Outra' mãe conversou com

.

o OCP e contou sobre três situ-

ações. Em todas elas a direção
procuroU: amãe para falar sobre
algum .problema que se referia
à filha, sendo honestas sobre o

erro da escola. ''Agora a menina

já está no último ano, mas mes

mo depois desses casos nunca

me preocupei seriamente em

tirar ela da Maria Domenica",
conta amãe, que pediu para não
ter o nome revelado.

Acidente

Capotamento sem
vítimas na SC-413 .

Por volta das 11h de on

tem, foi registrado um ca

potamento em Guaramirim.
Cinco pessoas da mesma fa
mília voltavam de um velório,
e na descida do morro da SC-

413, na altura da Vila Freitas,
o motorista Valdemar Liesch

perdeu o controle do carro.

Para evitar a colisão com

um caminhão, ele desviou e

capotou o Santana com pla
cas TIH 4238, de Rio do Oeste.

Ninguém se feriu gravemen
te. Duas mulheres receberam
atendimento médico e foram

liberadas em seguida.

Condutor ferido

Cerca de meia hora antes,
e a poucos metros de onde
ocorreu o capotamento, um
acidente deixou o motoci
clista Adriano Albano, de 22

anos, ferido. Ele dirigia uma

Bras que bateu num Nissan, .

também na SC-413. O rapaz
foi socorrido pelos. Bombei
ros com trauma no crânio e

levado para o Hospital São I

José, de Jaraguá do Sul.

MARCELE GOUCHE

DEPOI1VJENTO Dias ouviu o marido de uma
das acusadas, que alega que o menino
ficou num quartinho e não no banheiro

Entenda o caso

Na última terça-feira, a fa
mília procurou a delegacia para
registrar um Boletim de' Ocor
rência de maus tratos ao filho,
de três anos.A avó recebeu uma

ligação dizendo que o menino
foi trancado no banheiro por
cerca de 3 minutos, com a luz

apagada e não parava de cho
rar. Ele teria sido posto de cas

tigo porque não queria dormir
depois do almoço. A zeladora se

ofereceu como testemunha.

A secretária de Educação,
Marlei Zacaro, admitiu que hou
ve uma "situação de castigo", e

que esse tipo de ação é conde
nada pelas práticas pedagógicas
das instituições. No mesmo dia,
as duas professoras envolvidas
foram exoneradas das funções.

Segundo o pai do menino,
no dia 27 de abril uma reunião
na escola teria registrado o as

sunto do "castigo no banheiro"
numa das atas.

Motorista
,

e preso
Na madrugada de ontem,

mais um caso de embriaguez
ao volante foi registrado em

Jaraguá do Sul. Na rua Maria
Umbelina da Silva, no bair
ro Chico de Paula, um Astra,
com placas LYE 0008, de Ia
raguá, era conduzido por um
homem de 37 anos, visivel
mente embriagado. Depois de
receber uma denúncia, a Po
lícia abordou o condutor, que <

apresentou 0,87 miligramas
de álcool no organismo. Ele foi
multado, preso em flagrante e r

teve o carro apreendido.

Morte

Motodclista
não resiste
No Hospital São José foi

registrada, na madrugada de

ontem, amorte de Iríneu Rosa,
de 56 anos. Ele dirigia a moto

HondaBiz que bateu na trasei
ra de um caminhão, na SC-474,
em Massaranduba, na tarde
de terça-feira. No choque, ele
quebrou a mandíbula e tinha
ferimentos graves por todo o

corpo e posteriormente teve

a perna esquerda amputada.
A família realizou o velório na

região de LinhaTelégrafo.
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