
:;'0

oco ODOPO�
-

Jaraguá do Sul e Vale do ltapocu !li! Quinta-feira, 2 de abril de 2009 l1li :NO 6.1319 R$ 1,50 IIwwwocorreíodopovo.combr .

ESPAÇO ARWEG
.
Delícias açorianas

Página 8

�!]1�
RETÓRICA

Lula e suas besteiros
Página 13

Edital distribui R$ 400 mil
-

_

..0. '

para projetos culturais
APrefeiturade IaraguádoSullançouontemumprojeto interessados têmaté o dia4 demaio para fazer a inscrição

para incentivar produções nas áreas de literatura, artes' e apresentar a proposta. Os nomes selecionados devem
plásticas, cinema, dança, teatro, artesanato emúsica. Os ser divulgados no iníciode junho:

.
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'NOVO ESPAÇO"
A NOVA SEDE DA PREFEITURA DE SCHROEDER FOIINAÚGURADA ONTEM. O ESPAÇO, QUE RECEBEU

INVESTIMENTO DE RS 1 MILHÃO, É PROMESSA DE CENTRALIZAR OS SERViÇOS.
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I . Visite o apartamento decorado
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. Rose Vasel vai
depor em juízo.
EHice-prefeito aparece e'm uma
novo listo de pessoas que serão

. ouvidos no ação civil público sobre o

esquema que ficou conhecido como

"Mensolinho do Pl".
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Homens passam mais tempo de seu
.

dia fofocando do que os mulheres,
segundo pesquiso realizado no Grã
Bretanha. Estudo do instituto de
pesquisas Onepol.l indico que eles
possam uma médio de 76 minutos
diórios conversando sobre ame

nidades com amigos e colegas de .

trabalho, cómporado o 52 minutos
gostos pelas mulheres.

Fonte: BBC Bmsil

FAMÉG

(47) 3373·9800
.

www.fámeg.edu.br
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EDITORIAL

Nos últimos seis anos muito em se ouvido
falar da tão necessãriareforma'polítlca brasílei-,
ra. Este ano; o governo federal e ou um pa-
cot de lei ão ..do
C

\

I •

o. prttçeSSo

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Sinalização de ruas
Com relação à opinião do senhor Monsueto Araujo de

Castro, publicada nesta página no último sábado, dia 28, lem
bro que já nu inicio desta Legislatura, em 9 de fevereiro de

2009, realizei indicação sob o número 16/2009, solicitando a

secretaria competente, a verificação e identificação das ruas e

I logradouros de Jaraguá do sul.
Como justificativa citei a finalidade de facilitar o trabalho

da polícia, bombeiros, serviços de entrega e a locomoção de
turistas e visitantes de nossa cidade. Da mesma forma, para
benizo o leitor pela observação ememanifesto a favor da ideia
de que uma cidade, que desempenha o trabalho de bem sinali
zar e indicar suas ruas, direção dos seus bairros, entradas e saídas
para rodovias e placas identificando a direção de instituições de
prestação de serviços públicos, emmuito estará auxiliando seus

moradores e principalmente aqueles que visitarem omunicipio.
Assim, solicitarei um levantamento sobre o assunto para
identificar exatamente quais e onde, poderiam ser aplica-

-

das outras faixas ou placas indicativas ..

ADEMAR POSSAMAI, VEREADOR

A escola está em festa
A Escola Loni comemora hoje seu segundo aniversá

rio. Um momento de festa e muita alegria para toda a Fa

mília da Escola Loni que também aproveita o momento

para avaliar sua caminhada. E com toda cer.teza pode se

orgulhar ao olhar para cada passa dado!
"Comemorávamos e ainda comemoramos cada aluno

novo, pois ele traz consigo a certeza de que estamos no ca

minho certo, promovendo urna educação diferenciada e que
objetiva acima de tudo o bem estar de nossos pequenos. O

papel de toda escola: é promover o conhecimento dascrianças
e melhor se este vier acompanhado de prazer, alegria, onde
a criança pode ser urn sujeito ativo de sua aprendizagem e

construção de sua identidade". Ressalta Sirlei Junckes, dire
tora e proprietária da Escola.

Outro aspecto muito importante presente neste educan
dário é a parceria estabelecida com as famílias. Estas partici
pam na construção e manutenção da horta, jardim e pomar, e

outras atividades e festividades escolares, além de apoiarem
e colaborarem ativamente com o projeto da Piscina Térmica,
projeto este pioneiro em nossa região.
CENTRO DE EDUC.INF. LONI EMMENDOERFER- BARRA DO RIO MOLHA

Aposentadori" em trinta, minutQ� não é para todos

VITÓRIO ALTAIR

LAZZARIS, ADVOGADO
• OAB/se 2563

Desde janeiro de 2009 a Previdên
cia Social vem adotando o reconhe
cimento automático da concessão de
aposentadoria por idade, da aposenta
doria por tempo de contribuição e do
salário-maternidade.

,

Este novo serviço foi possível a partir
da ampliação da base de dados do Ca
dastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS). Assim, o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) utiliza os dados
existentes no CNIS, sem a necessidade

çâso ele na eja indicadô pelos tucanos.
Financiamento de campanha e inelegi-

bilidade de. condenados, por crimes
�.o de abuso, ª,o poder

'
.

co são q
- -

-

també ordadas, às

com mud!,lllças sing as ',' e

frágeis: ficam inelegíyeís
pelo pra de .

três anos os

did e tenha fio .

ondena elb CrI ff�
cOInpra de v tos.

O projeto ainda propõe um
abrandamento ;na p

e, •

a

eláusulâ
' .

éira. é

gora n sinàI de
guém este] sposto a c_o eear o dedo na fen-
da e moralizar o processo-É bom lembrar que
toda e qualquer mudança deverá ocorrer até
outubro deste ano para poder valer nas .elei-
ções de 20lQ.

' ,

da apresentação de documentos.
Entretanto, este novo serviço ainda

não é eficaz para aqueles segurados que
necessitam de comprovação de tempo de

serviço diferenciado, coÍno por exemplo,
- o trabalho rural e o trabalho exposto a

agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à

integridade física, pois o INSS exige que
o segurado apresente documentos que
comprovem o exercício destas .atívida
des, vez que não se encontram detalha
das no CNIS do segurado.

Assim, este novo sistema é útil ape
nas para os segurados que possuem
todos os dados necessários no CNIS,
quais sejam, vínculos empregatfcíos e

contribuições. Para os segurados que
necessitam de uma comprovação que
não está no CNIS, o INSS não concede

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Bnependi- CEP 89256-500' CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. ·CPF e • telefone (. nüo serüo publicados).

o benefício de imediato, pois o pedido
será analisado, podendo levar até 45

dias para se obter uma resposta.
Para os segurados que pretendem

encaminhar junto ao INSS a concessão

de qualquer benefício, o ideal é procu
rar orientação especializada.

Ainda, podemos acrescentar que
muitos benefícios são concedidos de
forma incorreta, podendo o seguran
do pleitear uma revisão administrati
va ou judicial.

Portanto, procure um profissional
especializado para orientá-lo da melhor
forma possível.sobre os documentos e'

requisitos necessários para alcance dos
benefícios pleiteados, assim, evitando
transtornos na concessão e revisão des
tes benefícios.

m
O CORREIO DO POVO
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Violênci'a doméstica
"Tem de se

colocar no

, lugar da moça."
FLÁVIO BEZERRA (PMDB-CE),
evangélico e deputado federal que

assumiu o vogo de Clodovil
Hernondes, defendendo b aborto

em casos de estupros.

O número de ações que tramitam nas 111 comarcas de Santa Catarina envol
vendo violência doméstica e familiar contra a mulher cresceu 136% nos últi
mos 18 meses. Em agosto de 2007, no primeiro aniversário da lei Maria da

'

Penha, eram 4,7 mil ações em curso. Hoje, um ano e meio depois, são 11,1
mil processos em andamento. O Judiclérlo catarinense foi pioneiro no país
ao implantar os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mu
lher, nas Comarcas de Fwrianópolis, Chapecó e Tubarão. Nestas unidades, os .

magistrados têm a incumbência de dar prioridade aos casos relacionados à
agressão doméstica (violência física, moral, p.sicológica, patrimonial, sexual
etc.) contra as mulheres. Na 3° Vara Criminal da Capital são cerca de 1,1 mil

, ações desta natureza. Já no Oeste' catarinense, 315 ações. Em Tubarão, ou
tras 378. Enquanto isso, em Jaraguá do Sul, onde esse tipo de crime cresce

a olhos vistos - até com recente assassinato de uma mulher grávida- há 15
anos estamos esperando pela Delegacia de Proteção à Mulher.

" Só se o povo
quiser e Deus
me curar. "

JOSÉ ALENCAR (PRB-MG),
VICI-PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, que sófre de câncer,
sobre o possibilidade de disputar

outro eleiçõo. ,

POR QUÊ? 1
Perguntar não ofende: qual a razão de
se demorar dez dias ou mais na for
mulação de um simples relatório sobre
audiência da Comissão de Reconstru
ção da Câmara, que foi ao Deinfra in
dagar os motivos pelos quais as obras
de recons�ruçõo do patrimônio público
de Jaraguá ainda não começaram?
Assessoria, com certeza, não falta,
ao menos numérica é. Há que dizer,
ainda, que prefeitos e secretários do
região foram chamados para dar mais
clareza em documentos exigidos para
a aplicação de verbas federais.

POR QUÊ? 2
A verba' existe, como mostrou repor
tagem do O Correio publicada ontem.
Mas, enquanto se espera pela clareza
dos projetos voltados à reconstrução,
o que possibilitará a liberação do dl-.
nheiro, palanques políticos vão sendo
armados em cima da agonia de mo

radores dos bairros mais atingidos. E
não será diferente na audiência públi
ca marcada para dia 16, quando até a

senadora Ideli Salvatti (PTI, ca'ndidota
a governadora, vai dar pitaco. Aliás, o
governo federal tem se especializado
em discursos vazios.

" Corrupção
e criminalidade
se unem com

facilidade. "
UBIRATAN AGUIAR, presidente
do 'Tribunal de Contos do Uniõo.

UMA ESBORNIA
A Câmara de Vereadores de Brusque tem-dez vereadores, mes
só cinco gabinetes, onde eles se amontoam. Mesmo assim, 11
assessores parlamentares foram·contratados, com salários de
RS 2,2 mil e custo mensal ao redor de RS 30 mil. Um proce
dimento agora barrado pela Justiça. Justamente pela falta de

'5. espaço fíSico o legislativo brusquense nunca teve esse tipo de
� servidor, nomeado pelo vereador, camo em todo lugar. A Mesa
�. Diretora .já anunciau que vai recarrer. , .

'

VERBA
Sobre nota da coluna, o prafessor Júlia da Silva, também colunista
do O Correio do Povo, sobre assuntos de economia, informo que no

orçamento do Prefeitura de-Joraguá p,oro 2009 consta verbo de RS
620 mil poro aplicação na estruturo do campus do Unerj. Se aSSim é '

e em se tratondo1ie dinheiro público, no caso mais de meio milhão
de reais, o que se espero é que o Câmara fiscalize, dando conta do
que vai ser feito lá com o dinheiro do contribuinte.

MENSALlNHO
Adiado por causa das eleições municipais de 2008, a primeira audi
ência sobre o caso do 'mensolinho' envolvendo contribuição,compul
sória de servidores da Prefeitura de Jaraguó poro o PR no adminis
tração passada aconteceut�rça-feiro à tarde no 3° Varo. Como réus
aparecem o er-pretelte Moacir Bertoldi-, que era filio'do ao partido,
o presidente do diretório do PR, Leônidos Nora, Carlos Alberto Dias,
homem de confiança do ex-prefeito, entre ouíms;

o
,«

�
=>
>

zs

FROTA
Prefeitura de Jaraguá lançou edit�1 para compra de veículos novos,
com previsão de investimentos de até RS 330 mil. Mos essa primei
ro renovação da frota independe de uma outro proposta do prefeito
Cecília Konell (DEM) parq.a compra de 25 veículos, entreméqulnas
e caminhões. O que dependerálle financiamento junto ao Banco Na
cional de Desenvolvimento Econ.ômico e Social.

EMPREGUISMO 1
M.ais do que provado: o exemplo vem de cimo, mesmo. Depois dos
181 diretores descobertos no Senado e outra penca deles na Câmara
dos Deputados, agora se sabe que só no Palácio do Planalto, onde
fica o gabinete do presidente Lula, existem 67 deles e mais de uma

centena de chefes. Que vão custar, em 2009, algo 00 redor de RSl5
, milhão por conta de salários, encargos e benefícios.

EMPREGUISMO 2
·0 setor que mais ganhou diretores foi o da Comunicação Social, do
'ministro Franklin Martins (ex-GJobo). Desde 2003, passou de dois
poro 12-diretores, o dobro da Petrobras, por exemplo. Lá estão tam-
bém diretores de patrocínio-s, normas, controle, internet e eventos,
comunicação do área de desenvolvimento, mídia; imprensa interna
cional, imprensa nacional, imprensa regional, produção � divulga
ção de imagens, apoio op�racional e administrativo' e comunicação -

da área social.
'
':

EMPREGUISMO 3
Um diretor geralmente ocupa cargo comissionado com salário de RS
8.988, mas há variações, coso seja servidor ou não. Ao todo, entre

,

cargos de chéfia ou postos subalternos, cerca de 1.750 pessoas tra
balham na estruturo da Presidência. Os "chefes" estão em todos os

departamentos, secretarias e escalões de poder. O gabinete delula
tem 13 deles, com salários de'R$ 6.843,76 a RS 11.179,36.

�>,

HOMENAGEM
Com mais de 8 milhões de .seguidores no Brasil e aproximadoplente
150 mil fiéis em Santa.Càtarina, o igreja Assembleia de Deus come
morou seu centenário recebendo homenagem da Assembleia Legis
lativo que mereceu a presença, do Pastor-José Welington, presidente
nocional da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.
Entre os 40 deputados estaduais catarinenses, Kennedy Nunes (PP),
Ismael dos Santos (PMDB) dete de Jesus (PR) são memb de
umados igrejas mais a

.'

sil.
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Rose seró ouvida
sobre 'mensalinho'
Ela e mais quatro sérão chamados para depor,

, ---
- .

JAR�GUÁ DO SUL

A ex-vice-prefeita Rose
meire Puccini Vasel e dois in

tegrantes do primeiro escalão
no governo anterior, Jair Ale
xandre (Samae) e Walter Fal
cone (Issem), serão chamados

para depor no processo sobre
o esquema que ficou sonhe
cido como "mensalínho do
PL". A ação civil pública ajui
zada pelo Ministério Público
acusa .o ex-prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) de cobrar
contribuição mensal de ser

vidores da Prefeitura na sua

_ gestão. Dois ex-integrantes
do governo, Carlos Alber
to Granada Dias e Leônidas
Nora, presidente do PL (atual
PR), também são réus.

. O presiderite do PDT e ser

vidor da Câmara, Ruy Dorval
Lessmann, e o ex-vereador e'
atual secretário' de Esportes,

. Ronaldo Raulino (FDT), que
já foi filiado ao PL, também
serão ouvidos.' Os nomes

foram citados por testemu
nhas durante a audiência de

instrução ocorrida na última

terça-feira, quando. oito pes
soas indicadas pelo Ministé- .

. rio Público depuseram. Uma
nona testemunha, que .mora
em Imbituba, será ouvida por
meio de carta precatória.

.

O ex-prefeito e os outros
dois réus' também prestaram
seus depoimentos na terça
feira, mas ainda faltam serem

ouvidas as suas testemunhas.
Ainda não há data para a nova

audiência de instrução, mas

Juiz acredita que a ex-vice=prefeita deve trazer novas informações

Audiência seria em 2008
,>

A audiência de instrução
poro ouvida dos testemunhos
estava marcado' inicialmente
poro o dia 4 de julho de 2008, às
vésperas dn início do campanha

. eleitoral. Mos, por decisão do
juiz substituto Fernando Ores-

tes Rigoni, foi odiada paro que,
segundo ele, os réus pudessem
jrpresentar defesa prévia. À épo
ca,-Rigoni manteve o decisão ilo
titular Edenildo da Silvo de
proibir a cobrança do, mensali
nho por meio de 'liminar.

testemunhas, o processo cami
nhá para a fase final. Segundo
o juiz, não há previsão para a

data da sentença,

. CAROLINA TOMASELLI

ela não vai ocorrer antes de
agosto, porque a agenda' de
audiências do juiz da primeira
vara cível, Edenildo da Silva,
já está cheia até aquele mês,
Passada a etapa de ouvida das

Construção de ElE no Bairro São Luiz
Assunto volta a ser discutido em reunião hoje à tarde na Prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

_

A construção de uma ETE

(Estação de Tratamento de Es

goto) no Bairro São Luiz' volta a'
ser discutida hoje, às 17h3-0, na
Prefeitura. A reunião foi propos
ta pelo presidente da Câmara de
Vereadores, JeanCarla Leutprech
(PC do B) e terá também a parti-

cipação de quatro 'moradores re
presentando a comunidade .'

O diretor-presidente do Sa
mãe, Nelson Klitzke, vai de
talhar o projeto, o que deveria
ter ocorrido em uma reunião
na igreja do bairro na semana

passada, mas as maniféstações
contrárias dos moradores à obra

impediram a explanação.
Na tribuna da Câmara

onde também esteve na se

mana passada, Klitze afirmou

que a estação será construída
no São Luiz, onde um terreno
foi adquirido pelo município,

.

e que não há possibilidade de
transferência do local.

- . '-

Homem de confiança do ex-prefeito, Dias seria o receptor do dinheiro

Valor dos contribuições
variava de RS'25 o R$ 300

. A existência do "mensali

�
nho do PI:' foi denunciada pelo

\ll O Correio em reportagem pu
� blicada na edição de capa do

� dia 5 de janeiro de 2007. O jor
g nal mostrou que as contribui

� ções variavam de acordo com
, � os cargos ocupados e os salários

dos comissionadas do primei-
ro ao qiiàrto escalão, onde se

incluíam secretários; diretores,
coordenadores e sub-coordena
dores, além das funções gratifi-
cadas na Prefeitura.

A reportagem revelou que
o menor valor' cobrado era de
R$ 25, e que existiam contri

buições de R$ 30 e R$ 50. Os

pagamentos mais altos seriam
feitos por funcionários' do
primeiro escalão, chegando a

R$ 300 por mês. E que a co

brança era feita diretamente,
com recibo comprado em pa
pelaria. Depois se optou pela
emissão de boletos bancários,

em nome dos comissionados
e gratificados; independente
de serem ou não filiados a um

dos quatro partidos da alian

ça que elegeu o então prefei
to Moacir Bertoldi - PL, PTB,
PDTePPS.

Conforme a denúncia, os

pagamentos deveriam ser fei
tos até o dia 5 de .cada mês,
com à observação do caixa não
receber a parcela após 30 dias
de atraso. E que as mensali
dades seriam destinadas para
a conta do PL,

.

na agência da
Caixa Econômica Federal da
cidade, somando pelo menos
500 contribuições.

Ainda de acordo com a ma

téria, a maioria dos funcioná
rios pagava religiosamente as

mensalidades, por medo de

perderem o. cargo Ou por se

sentirem obrigados em virtude
das nomeações para os cargos
de confiança.

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARAA MISSA DE 7° DIA
A família enlutada de

Helga Henschel Nart,
ainda consternados com seu falecimento agradece aos médi
cos, Dr. Luiz Stobel, Dr. Scharlon Enke, Dr, André Corinti, aos
enfermeiros do Hospital São José pela dedicação e carinho que
dedicaram a ela no tempo que esteve internada. Com a com
preensão e carinho de todos que a aliviaram seu sofrimento.

- Também aos familiares, amigos e a todos que enviaràm flores,
coroas e a acompanharam.até a sua última morada. E convi
dampara a missa de 7° Dia que será realizada na Igreja Matriz'
Nosso Senhor Bom Jesus, no centro.

.

. A família enlutada.
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Edital vai distribuir
R$ 400 mil à Cultura
JARAGUÁ DO SUL

Literatura, artes plásticas, ci
nema, dança, teatro, artesanato,
música. Todas essas áreas estão
a um passo de ganhar incenti
vos reais do município a partir
.do Fundo de Cultura. Lançado
na manhã de ontem, ele vai dis
tribuir R$ 400 mil para projetos
colocados em prática ao longo de
2009. Basta o artista inscrevê-lo
até o dia 4 de maio e, posterior
mente, receber a aprovação da
comissão responsável por avaliar
as ideias propostas.

Podem participar pessoas ju
rídicas e físicas nascidas em Jara
guá do Sul ou, então, residentes
na cidade há, no mínimo, três
anos. Cada proponente tem di
reito a duas sugestões, no entan-

to, apenas uma será berieficiada.
As inscrições devem ser feitas
na Fundação Cultural, no Centro
Histórico, de segunda a sexta
feira. O horário de atenclimento f,'_

vai das 8h às 1 ih e entre as 13h
e 16h. Os formulários exigidos
ao cadastro, bem como o edital,
estão disponíveis no site http://
cultura.jaraguadosul.com.br, Os
nomes dos escolhidos devem ser

divulgados no início de junho.
Todos os patrocinados terão de
oferecer contrapartida ao .Pundo,

.

sendo ela em material ou renda,
não ultrapassando 15% do total.

KELLY ERDMANN
,

As seis áreas
beneficiadas
o edital do Fundo de Cultu

ra vai dividir os recursos em seis
áreas diferentes. Aos músicos fo
ram reservados R$ zzmü, à lite
ratura outros R$ 60 mil e às artes
cênicas (dança, teatro, cinema)
existem R$ 76 mil disponíveis.
Já às artes plásticas e artesanato
serão distribuídos R$ 40 mil, às

manifestações culturais (folclore,
tiro) mais R$ 80 mil e às suges
tões relacionadas ao patrimônio
histórico os R$ 72 mil restantes.
Vale lembrar que nenhum pro-'
jeto receberá menos de 1% nem

mais de 10% do valor total do
segmento escolhido.

Fundo de Cultura tende a estimular a produção artística jaraguaense

Auxílio para estudantes
Crianças e adolescentes matriculados em aulas de músiéa, teatro ti ar

tes plásticos ou cênicos que nõo têm condições de bancar os mensalidades
do curso podem pedir ajudo ii Fundaçõo Cultural. O projeto "Incentivando
Talentos" está aberto até o próximo dia 29 e vai oferecer cerco de 50 bolsos
de estudos de RS 50 cada. As inscrições sõo no sede do instituiçõo, no Cen
tro Histórico, e exigem o apresentaçõo dos documentos listados no edital
disponível no página virtual http://cultura.jaraguadosul.i:om.br. O dinheiro
seró repassado diretamente às entidades parceiros.

o CORREIO DO POVO II. QUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2009

Quem necessita do auxílio deve
entrar em contato comaDiretoria
de Habitação, instalada' na Rua

Ângelo Rubini, 600, Bairro Bar
ra do Rio Cerro. O atenclimento
ocorre entre as 7h30 e 11h e das
13h às 16h30.

Os documentos obrigatórios
são: RG, CPF, Carteira de Traba
'lho, Título de Eleitor, compro
vante de rendimento e residên
cia atual e laudo da Defesa Civil.

'

Além disso, é indispensável a

confirmação de que o interes
sado mora ou trabalha na cida
de há, pelo menos, um ano. Ao
todo, a Secretaria de Reconstru

ção estima que existam cerca de
cem imóveis co.ridenados.

Donos de casas çondenadas pela
chuvà precisam fazer cadastro
JARAGUÁ DO SUL

,

Proprietários de casas interdi
tadas pela Defesa Civil por causa
da enchente de novembro passa
do, que ainda não se cadastraram
na Prefeitura, devem ficar aten
tos. Isto porque, podem perder
a chance de concorrer a um dos
'125 imóveis a sere!1Í constru
ídos a partir de uma parceria
entre o município e a Cohab
(Companhia de Habitação) de
SantaCatarina.

As residências ainda não têm
data de entrega, no entanto, a ad
ministração pública municipal
-precisa da relação completa dos
interessados 'para

.

organizar o

programa que vai reger as obras.

Município tem cerca de cem imóveis interditados pela Defesa Civil

Rede Feminina sofre com falta
de médicos na rede pública

-

LOTERIA

CONCURSO N° 2034

08 --- 44 - 52 - 63 - 64

Projetos devem ser inscritos até 4 de maio

n

JARAGUÁ DO SUL soas não entenderam e até des-
As dificuldades enfrentadas trataram as nossas atendentes'',

pelo município na contratação complementa. Em contraponto,
de médicos estão prejudican- outro problema destacado por
do também a Rede Feminina de - Rozanda é o não comparecimen
Combate ao Câncer. É que com a to às consultas. Apenas ao longo
escassez de especialistas na rede de março, 60 mulheres agenda
pública de saúde, a procura por ram exames, mas, símplesmente..
exames oferecidos na entidade não apareceram e também não

atingiu níveis recordes neste iní- 'deram satisfações.
_ cio de ano. Os testes são imprescindíveis
� Segundo a presidente Rozan- para garantir diagnósticos de do
� da Balestrin, somente no dia em . enças que podem levar ao câncer
� que os agendamentos foramaber- se não tratadas precocemente. O
tos,' 600 interessados entraram preventivo deve ser feito anual
em contato com a' instituição. O mente a partir da.primeira rela
número extrapolou a oferta da ção sexual. Já a mamografia tem'
Rede para o mês de abril e, quem amesma regularidade, no entan
tentou marcar horário depois to, é indicada a quem ultrapassar
.dísso, não conseguiu. ''Foi mui- os 40 anos de idade. A rede volta
to desagradável porque as pes- a marcá-los no dia 27 de abril.

CONCURSO N° 747

j)ff"hrleiro serteic
01 - 14 ,_ 11 - 14 -_ 40 - 50

Se�urído sorteta
08 .- 10 _. 24 26 .- 45 - 50

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o prazo de impugnação por terceiros éde 15{quinze) dias, contados da data da última publicação do presente
edital. e deverá ser apresentada por escnto perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1,683-centro, Jaraqué doSul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE MARÇO DE 2009.
AOFICIALA

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá doSul/ SC
i !
/T,

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de
Jaraguá do Sul / SC, torna público pelo presente edital. que ILOEMAR BARTEL,
CI n° 236.793-9-SESP-SC, CPF n° 194.443.039-34, aposentado e sua esposa
MARIAMILKER BARTEL, CI n" 412.125-2-SESP-SC , CPF n° 419.628.009-97,
aposentada. brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens,
anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Manoel
Francisco da Costa n° 128, nesta cidade, ROlF
BARTEl, CI n° 235.858-1-SESP-SC, CPF n° 294.511.839-49, aposentado e

sua esposa ODtRMA ZANOTTI BARTEL, CI n° 1.476.487-3-SESP-SC, CPF n" 687.963.749,34, do lar,
'brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de' Bens, na vigência da lei 6.515/77, cujo pacto
antenupcial acha-se registrado no R.I da Comarca de Guaramirlrn-Sô, sob n" 078, ficha 01, livro 3-RA,
residentes e domiciliados na Rua Vereador João Pereira Lima n" 136. em ouarammm-sc, requereram com
base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado ·BARTEL· , situado nas ruas
601oManoel Francisco da Costa, 615-Felix Kuskowski e 618-01avo Bifac, Bairro Vieira, perímetro urbano de
Jaraquá do Sul/SC, abaixo caractérizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Decreto n° 6.490/2008, expedido em 20.10.2008, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista
Rafaela Hass, CREA n° 63864-5, ART n" 2711201-0 e o engenheiro civil Guilherme Hass Neto, CREA n°
84157-6, ART n° 2711219-2. o loteamento é de caráter resídencial, possui a área total de 20.160,65m', sendo
constituído de 26 (vinte e seis) lotes comercializáveis, A.U.P,E,s e sistema viário.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Mu.nicípio e Comarca d� Jaraguá do Sul

Margot Adelia Grubba lehmann,
Tabeliã e Oficial. Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H, de Func, 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
I Saibam todos que virem o presente editai, que foram apresentados nesta serventia os tltulos abaixo reladonadosficando 05 deVedores!
i intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar 0tJ pagar no triduo legal (3 diasúteis), a!ertando-se, desde já, quanto à i

! possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto!
! correspondente.A presente publicação se deve ao fato de ais) pessoa{s) indioada(s) para aceitaqeml, ou pagar(em);
1 ser{emldesconhecidas, s norada ou inacessível, ou fo�em) residenle(s) ou domiClliada(sl fora da Circunscnção!
1 Geográfiq! da Serventia se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresente. tudo em:

I
conformidade com os arts. CNCGJ.

.

! Protocolo: 107043 Sacado: LEONARDO ROWE CPF: 052.444.469-24
! Cedente: RODONAVES TRANSP E ENCOM LTOA CNPJ: 44.914.992í000
i Número do Título: 0088784i.'90 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
! Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 17/0312009 Valor: 402,87
1 Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS 10,00

! P�';ccl�:1(i7151Sa-;d�:VERA LUéIARiãéiRODEA�1AR E elA LTDA CNPJ: 09.018.9331000

i Cedente: ARINATO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LCNPJ: 00.706.3161000
: Número do Tituio: 205 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaY,!io .

I t���������ó�Aa��Ig,���:"t$S\�%�, Condução R$ B��,'b�IT����i�t:°ifslig�ó����i�a�i �8,t51
1-·

.

i Protocolo: 106967 Sacado: ALEXSANDRA SPINDOLA CPF: 059.225.069-51
: Cedente: BANCO PANAMERICANO SIA . CNPJ: 59.286.411/000
i Número do Titulo: 26029680 Espécie: CEDULA DE CONTRATO
i Apresentante: BANCO PANAMERICANO SIA Data Vencimenlo: 19/11/2007 Valor: 1.698,06
i Liquidação após a intimação: RS·10.00. Condução: R$ 32,20, Diligência: RS 20.00, Edital: RS10,OO

1 P";;t;COIO: 107387 Sacado: JERI FLORIANO CPF: 045.180.039-77
! Cedente: COMERCIO 2001 LIDAME CNPJ: 03.106.5441000
! Número do Título: 00312008 Espécie: Duplícata de Venda Mercantil por Indicação
! Apresenlante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10101/2009 Valor.1.205,OO
: Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condut;ii0: RS 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,OO

I Protocolo: 106696 Sacado: ERIKA DE CASSIA BRAGA EPP CNPJ: 05.914.705/000
i Cedente: DALILA TEXTll LTDA CNPJ: 82.740.903/000

I Número do Titulo: 13/24 Esréc;e: Nota Prornissóría

-i t������;�pó��L!�';a�fol�l?t.oo, Condução R$D:'�4�5�f���2�:��!ro:�g��di��I�$3iÓ�glo
I Pro!ocolo: 107290 S;;;;�dO: JAIR MICHELUZZI CPr<ÍlS9.697.459·fi4

"

! ����n����IT�� �!�1��1� Espécie: Duplicata��PJ��d3â�=�:����r Indicação
I Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 13/02/2009 Valor: 697,54
i ,Liquidação após a intimação: RS 10.00, Condução: RS 17.41. Diligência: RS 20.00, Edital: RS10.oo

I Protocolo: 107406Sacado: CRISTAL TURtSMO TRANSP LTDA CNPJ: 74.195.900/000
! Cedente: ATIVA COBRANCA DE TlTULOS LTDA CNPJ: 03.668.865/000
i Número do Titulo: 5100070 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica�oI t�������e�6���m�� R$10,OO. Condução ��!�X��ill�;��:a��3fo�80, E�71�[��iõ:gg
I Protocolo: 107407 Sacado: BElSUL COSMETICOS .IMP.E DISTRJ.LTDA CNPJ: 09.502.420/000
! Cedente: BETULLACOSMETICOS LIDA CNPJ: 60.232.758/000 .

: Número do Título: UNI006725B Espécle: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
; Apresentante: BANCO REAL. Dala Vencimento: 17/03/2009 Valor: 207,68
i LIquidação após a intimaçâo: R$10,00, Condução: R$16,00, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO
i P';;;;:1Ó72i7 Sacado: LEONORA ZEISERVARGAS----CPF: 988.625.029-15
! Cedente: ZC CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LT CNPJ: 07.342.250/000
! Número do Título: lE010.Q2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação-
i Ap'resentante: BRADESCO .

Data Vencimento: 14/02!200g Valor: 635,00
i liquidação após 'Iinti�çâo: R$ 10,OO:_CondUção:� 23,04, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

! Protocolo: 107312 Sacado: BELLAPIZZACOM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 05.918.2171000
I Ceden!e:ATACADO DEARMARINHOS PAVAN LTDAEPP CNPJ: 75.510.404/000

INúmero do Titulo: 1285/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
-

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 11 Valor: 760,67
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$17.41, Diligência: RS $10,00

li Protocolo-:-l07376 Sacado: JOAO BATISTA DOS SANTOS CP-F: 055.932.749-S3
, Cedente: COMERCIO 2001 LIDA ME CNPJ: 03.106.5441000
i Número do Titulo: 1938 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação, Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1010112009 Valor. 3.895,00

I Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: RS 37,83, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

I Protocolo: 107377 Sacado: NICSO DOS SANTOS CPF: 048.368.929-70

I ���e;����T:%l,9�001 �1J'�J!EDuplicata de ve��:�e����:�9�ção
I Apresentanle: CAIXA ECONO�C'A FEDERA\. Data Vencimento: 10/1012008 Valor. 145,30
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: RS 37,83, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$ 10,00

I Protocolo: tÔ737BS;;"cado: NILSO DOS SANTÔS-----CP'F:õ4S.368.929.70 -

! Cedente: COMERCIO 2001 LTDA ME CNPJ: 03.106.5441000

I Número do Título: 05109 EsDécie: Duplica!a de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Dala Vencimento: 10/0912009 Valoe 145,30

i Liquidação após a inílmação: R$10,OO, Condução: RS �7,83, Diligência: RS 20.00, Edital: R$10,OO

! Prolocolo: 107379Sacedo: NILSOOOSSANTÕS---- CPF: 048.368.929·70
i Cedente: COMERCIO 2001 LTDA CNPJ: 03.106.5441000
; Número do Titulo: 04109 E�écia: DU�icata de Venda Mercantil por Indicação

•

.

i �����on�e�6������?Riq�,�õ,DCo��ção R$ 37,83D8i\�������gtfõ,1W,O�����9R��8r5.30
i --------------.-----------------------.

l�������c���clg��od1"L��3fOS SANTOS
CNP, 03.106�ro�048.368.929·70

I Número do Titulo: 03/09 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por IndicaçãoI Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10107/2008 Valor. 145,30
I Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: RS 37,83, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,OO
l-

i ��J����c��1jl�clõ�'ii"�1"L��SfoS SANTOS
"CNPJ 03.106.54�robb048.368.929-70

i Número do Título: 29102008 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação

-I t�i;���ta,;'�e�Ó�r.:i����O�i��,bõ,DJo��ção: RS 37,83�8�fg��g���$�ó,1W.�����8R���ód45,30
! p;;;i,;'.;;i�:·;Ô73-ãi-·s��d��NILSO ÕÕSSANrÕS"-----------·CPF:048.368.929-70· •

I'
,Cedente: COMERCIO 2001 LTDAME CNPJ: 0:f.l06.544/000

���������ít��I���ON6�t'Ãet��g�� de Venda Meb";;'t�t���i���!1%/0512008 Valor: 14�.30
, Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: RS 37,83, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO
i -------------------------------------
I /

i ' MargotAdelia Grubba Lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada

pOLícIA----------

Bingo está na mira
do "Ministério Público
Polícia Civil aprendeu cartelas e brindes
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil fechou um

local onde aconteciam jogos
, de bingo para a terceira idade,
por volta das 15h de ontem,
na Rua José Papp, na Barra
do Rio Cerro, No lugar foram
apreendidas cartelas de bingo,
brindes e dinheiro. A maioria
dos prêmios era comida, re

frigerantes.e edredons, O fe
chamento foi requisitado pelo
promotor Hélio SeU Júnior.

Este foi o segundo ponto
de bingo fechado pela polí
cia civil em menos de Uma
semana. Na sexta-feira passa
da, policiais realizaram apre
ensão em uma casa do Bair
ro Nova Brasília, De acordo
com os

.

delegados Bruno
Effori e Adriano Spolaor, o

Ministério Público solicitou
o fechamento das casas de
bingo a partir de denúncias
sobre o funcionamento dos
locais. Segundo eles..a reali
zação deste tipo de atividade
é considerada pela justiça
uma contravenção penal por
jogos de azar.

O bingo acontecia em

uma sala alugada, anexa a

uma verdureira. No momen

to do fechamento, cerca de
100 idosos participavam do
jogo. A organizadora dos en

contros, Fátima Kanzler, vai
responder termo circunstan
cíado, comprometendo-se
a participar de audiências
junto ao Ministério Público.
Devido à requisição do Mp,
outros locais deverão ser fe
chados nos próximos dias.

JOGOS DE AZAR

JARAGUÁ DO SUL

Justiça ouve

os acusados.
A juízo Patrício NolIi ouve hoje nove

acusados do Operação Gome Over, no
Fórum de Joroguá do Sul. Quatro suspei
tos serão interrogados às 9h30 e outros
cinco prestam depoimento às 14h. Entre
os indiciados eStão o ex-delegado re

gional Juremo Wulf e os bicheiros José
Wodzinski e Ademir Reli.

Material recolhido foi levado à Delegacia da Comarca na tarde de ontem

'''Erà um divennnento"
"A meu ver, não estou fazendo

"nodo ilegal. Os brindes não eram
.

coisas coros e os idosos gostavam de
vir aqui porque é um divertimento,
piuo eles", criticou Fátima Ko�zler.

"Segundo elo, o bingo .ero promovi-

o material apreendido no

local foi levado à Delegacia da
Comarca e aguarda decisão da
Justiça. Até o fechamento des
ta edição, a polícia não havia
finalizado o levantamento so

bre a quantidade de cartelas,

do J10 local há cerco de dois anos e

acontecia duas vezes por semana.
"Era uma oportunidade de o gente
se distrair e fazer novos amizades",
disse uma idosa de. 70 anos, que
preferiu não se identifIca�

dinheiro e brindes recolhidos.
Ontem, o promotor Hélio esta
va participando de audiências
no Fórum e não pôde conver

sar com a' reportagem.

DAIANE ZANGHELlNI

Ampliação da
- ala feminina

O Conselho Comu'nitório Peniten
ciário está fazendo um projeto poro
ampliar o alo feminino do Presídio
Regional. Segundo o diretor do pre
sídio, Ivo Ronchi, a expectativa é de'
que os obras comecem ainda neste
mês e sejam concluídos em 110
dias. O local teró capacidade paro

obrigar 40 presos. A estruturo deve
custar cerco de RS 50 mjl, com re

cursos do Conselho Penitenciário:
Ronchi comento que o ola feminino,
que foi inaugurado em novembro do
ano passado e deveria obrigar 24
presidiárias, está superlctudn com

40 detentas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura funciona em novo espaço
. Voigt garante melhor atendimento aos moradores com o prédio inaugurado
SCHROEDER

A partir de hoje, os 15mil ha
bitantes do município de Schro-

.
eder podemvisitar a nova sede
da Prefeitura, que fica ao lado da

antiga administração, no Centro.

Ontem, 'foi inaugurado o prédio
com 780m2, que vai receber os
setores administrativos. A antiga
'estrutura acolheu a' administra

ção durante 39 anos. Para o vice

prefeito, Luís Aparício Ribas,um
dos principais objetivos é centra
lizar as secretarias para facilitar
os serviços aos contribuintes.

Segundo Voigt, os recursos

investidos, de aproximadamente
R$ 1 milhão, saíram dos cofres
do município. Para ele, a obra é
uma conquista resultada da eco

nomia feita durante quatro anos.

O trabalho de construção deu

largada no final de 2007�

Ainda, de acordo com o,ad-

I
J

GUARAMIRIM

Na próxima segunda-feira, os
301 alunos matriculados na es
cola Padre Mathias Maria Stein,
retomam as atividades no Salão
Comunitário São Pedro, no Bair
ro Caixa D'Água, emGuaramirim.
Na semana passada, a unidade foi
interdita pela Vigilância Sanitária

por apresentar rachaduras e infil
trações e consequentemente ofe
recer risco aos estudantes. Os tra-

.

balhos escolares foram suspensos
nessa semana.

Como os moradores da locali
dade cederam o espaço, as obras já
começaram. Segundo o secretário,
Antônio Paéher Filho, professor
Toninha, existem quatro salas que

ministrador,
.

o primeiro passo
foi inaugurar a obra. As mudan
ças do prédio antigo para a atual
sede da Prefeitura devem aconte

cer nos próximos dias:
Com o novo prédio, o poder

público vai economizar R$ 1050

por mês. Isso porque a secretaria
de Educação; que fica em um

espaço locado, será transferida

para o antigo prédio da Prefeitu
ra, em breve.

C) investimento significa para
o vice-prefeito, condições me

lhores de trabalho e atendimento
de qualidade. "O município vai

completar 45 anos e a estrutura

continua a mesma e população
está aumentando", enfatizou Ri

bas; referindo-se sobre a neces

sidade de ampliar e construir o

novo espaço.

- DAlANA CONSTANTINO Inauguração da nova sede da Prefeitura de Schroeder aconteceu ontem e reuniu autoridades da Cidade

Reivindicações na Saúde são analisadas·
.

'.

Diretora do Estado' visita as unidades hospitalares da microrregião

Reinke mostrondo o Hospital Municipal a Carmen (1 a direita)

Alunos da escola Padre Mathias
Maria Stein retomam os estudos

vão ser usadas para atender as REGIÃO

crianças da educação infantil e ou- Ontem pelamanhã, a diretora
tras cinco repartições estão sendo da Secretaria de Estado da Saú
constnúdas corri divisórias para ás de, Carmen Zanotto, se reuniu
turmas do ensino fundamental. com os secretários da pasta da

Outro motivo que influenciou microrregião para receber as rei
na decisão de transferir os traba- vindicações de cada unidade. '�
lhos para o salão foi apreocupação . pauta da visita é genérica e aten

com a alimentação-dos alunos. de a celebração de convênios, as
"Como temos que servir a meren- cirurgias eletivas e o fluxo de pa
da optamos por um lugar onde já cientes nas especialidades", enu- ..
tivesse cozinha", explicou. Na merou. No dia anterior, Carmem
terça-feira, Toninha se reuniu visitou o Hospital Municipal de
com os responsáveis pelos alu- Massaranduba, o Santo Antônio,
nos. "Os pais ficaram preocupa- emGuaramirim, e o Pronto Aten
das com o transtorno do trans- dimento, em Corupá.
porte das crianças e preferiram Segundo avaliação de Car

que as atividades acontecessem men, a unidade de Guarami-
no próprio bairro", emendou. rim conta com uma excelente

.

estrutura, mas precisa ampliar
o. atendimento do SUS. Já em
Massaranduba a prioridade é fa
zer o credenciamento do Pronto

Atendimento, que mudou de en

dereço, e depois estudar a estru
tura do Hospital, além do tipo de
atendimento (básico ou especia
lizado). Carmen também ressalta

que a mudou a referência para
procedimentos de pediatria, nos'
serviços de oftalmo, otorrino e

ortopedia. 'Antes era Florianópo
lis, agora a referência é oHospital

Alunos da escola Padre Mathias vão para o Salão Comunitário São Pedro Infantil de Joinville".

Sem laudo, 'prioridade é o raio-X
"O grande ponto de interrogo:

çõo é o·Vigilância Sanitórla. Eu p�e
ciso que me digam o que estó certo
ou errado e e que eu devo faze'

,

..

o o prefeito de Massarand
Fernando Reinke, referin
ospital Municipal

s sem (uneia
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SALMÃO GRELHADO COM GENGIBRE
(Rende 4 porções.)
• 1;4·de xíccro de suco de loron]«
• % de xícara de molho de shoyo
• % de xícara de mostrada
• 2 colheres (sopa) de suco deqenqibre
• 1 colher (sopa) de mel
• 1 filé de salmão com aproximadamente 1 kg,
cortado em 4 partes.

Em um recipiente, misture o suco de loronjo, o molho de shoyo, a rnostcrdo, o suco de-gengibre e o mel. Cubra'os filés de salmão como molho e

deixemarinar durante 30 minutos. Retire os filés de salmão do marinado. Reserve o marinado. Grelhe os filés dos dois lados oté ficarem dourados. Regue
de vez em quando o morincdo reservado.Reserve os filés, na mesmo frigideira, leve o marinado paro aquecer, engrossando levemente, coloque folhas por

. cimo dos filés e sirva imediatamente.Com os folhas de r'úcula e laranja cortadas em gomos.
.

I' _,

• 400 gr. De bacalhau sem pele e espinhos
• 3 xícaras lchÓ) de batata cozida e espremida
• 2 colheres (sopa) de cheiro verde picado
• Sal e pimenta a gç,sto

.

• 3 ovos
.

• Óleo para fritar

Em uma tigela, coloque o bacaH�au de molho em água e deixe descansar na geladeira pro 24 horas, trocando a águo pro 3 vezes. Escorro, deixe
esfriar e desfie-;E� uma tigela, misture o bacalhau desfiado a batata, o cheiro verde, sal e pimento. Adicione os ovos, um a um, misturando com 'uma
colher. Modele-os bolinhos com a ajudo de2 colheres (sopa), em uma frigideira, em fogo médio, frite aos poucos, em óleo quente até dourar. Escorro sobre
papel absorvente e sirva em sequido. _ _

Dica: Se, depois de ficar de molho o baé�lhau ainda estiver salgado, ferva-o com 1 tolher (sobremesa) de farinha de triqo. A farinha cbsorveró
todo o sal. Para que o bacalhau fique mais macio, deixe-o descansar coberto com leite por 1 O minutos depois de dessolqcdo.

.
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DEBUT
A meigo e inteligente Amando Correio, filho do casal amigo, o empresá
rio Reinaldo e Deise Correio, vai coinpletar 15 anos no sexto-feira, dia
3 .. Elo está, o cada dia, mais bonito e glamurosa. Como todo garoto quer
cememomr n marcante idade. Os pois corujas estão cuidando de todo os

detalhes. A grande noite com os amigos será no Restaurante do Malwee.
A festa promete!

.

LEITOR· FIEL
O leitorfiel de hoje é o meu amigo
Paulo Marquardt. Ele também lê o

coluna todos os dias poro ficar an

tenado nos notícias do nosso urbe
sorriso.

.

FOFOCÓDROMO
O nosso querido amigo e advogado
Reinoldo Murara, o popular Nonô, juro
que suo "vasto" cabeleiro ainda é o

mesmo herdado dos pois. Declaro que
não pinto e nem tão pouco fez implan
te. Mos do outro Iodo, o turma língua
de veludo, garante que ele uso Loreal
castanho cloro poro esconder os fios
broncos, ganhos pelo idade, e já fez
duas cirurgias poro tampar a· antigo .

calvície. Pode?

." Olho por olho
terminará fazendo

. com que o mundo
inteiro fique cego."
MAHATMA GANDHI

TRISTE
Falo sério! Não é lamentável? Depois

.

de muito tempo do falecimento do ma

triarca, o filho mais velho ainda vive

pelo cidadê difamando os irmãos mais
novos; com os mais absurdos inverda
des. Infelizmente vivemos em um mun

do onde existem pessoas cruéis, que
apesar do idade avânçada e do for
mação culturcl ainda cometem essas

barbaridades. Peço a Deus que aben
çee .n olmo dessa senhora bondoso
e excelente mãe, poro que onde elo
estiver não escute essas blasfêmias.
Apesar de que sempre soube do filho
conversador... Espero que essa famí
lia tenho dias melhores. Paro relaxar
só pedindo mesmo uma taça bem
geladinha do minha espumante ,Cave
Pericó Brut.

ESTAVA LENDO
Li num jornal sobre o lançamento,
na índio, do Nano, o carro mais ba
rato do mundo, que sai por menos
de RS 4.000. Grande coisa! Aqui
em Jaraguá já temos carros por
menos de 2.000 há muito tempo .

Minha querida amiga Simone Ges
ser, por exemplo, tem o Mono, que
vale RS 600. O carro tem, inclusive,
o carinhoso apelido de Maestro,
pois toda vez que para tem que dar

\

um "concerto".

NAS RODAS
• O meu amigo Marcelo e seu.'
irmão César Arenhart estão a

mil com os últimos detalhes
poro inauguração do creparia
Art Crepe� & Cio. Segundo os

buxixos, o caso será show.

,.

• Fabiano Paaletto, bonitona
de plantão, continua receben
do vivos pela troca de idade.

• O empresário Silvio Maestri
Neto, depois de breve affair
com uma advogada, assumiu
romance tipo chamego total
com o repaginada e charmosa
Mariane Iecet. O clima é de
10vL

• Ivol Ewald é outro homem
que merece todo o respeito
dos jaraguaenses. A sua vida
também sempre esteve pau
tada no bem estar social da
comunidade.

Curtir um happy
hour, no deck da

Churrascaria Deep.

A bonita Graziele Monique continua recebendo cumprimentos
p�la idade nova, dia 29. Mil vivas, Graziele!

o radialista
Márcio de

Albuquerque
Junqueira e

Débora Solvi
casaram no

sábado, com

cerimônia e

recepção no
. Restaurante
Pedra Branca

o empresário e

amigo, Amauri
Jacobi, com o

filho, o médico

radiologista,
Alexandre José
Jacobi, que
aniversariou
ontem.
Parabéns!
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNA.lISTA

wc
Dois goles de água provenientes do

copo que permanece, obrigatoriamente, ao
lado do computador bastam antes de en-

.

frentar o sol anunciado pela janela ainda
entreaberta. Nem é metade da manhã ain
da e o calor consegue suscitar calafrios de
tão escaldante. Em Clara surge a vontade
de não sair debaixo do ar condicionado
ou da frente do ventilador e ficar tomando

,

sorvete o dia inteiro.

Alguém a chama no canto da sala. Ela
atende e, como em um ritual, dá mais uma
bebericada na água. Agora está pronta para
sair e segue porta afora. É cedo: 8h30. Faz
só meia hora que chegou, mas tem muito a

fazer na rua.
Dentro do carro o engenheiro do escri

tório é quem comanda a direção. Os dois

sempre saem juntos, são amigos íntimos,
cúmplices de intermináveis minutos de

bate-papo entre uma visita e outra aos

clientes da empresa. Ele já sabe que, se não
estacionar na garagem do prédio antes das
10h, Clara vai respirar fundo. Depois, tam
bém vai pedir para desviar ao máximo dos
buracos da rua, dar preferência às estradas
asfaltadas ao invés das de paralelepípedos
.e, em últimos casos, obrigá-lo a parar em
qualquer posto de combustíveis. Envergo
nhada, não pede pela chave do banheiro,
a tarda fica sempre com Pedro. Educado
como é nem se incomoda. <'

Quando tem jeito, Clara tenta não pen
sar. Às vezes aguenta alguns minutos a

mais sem suar frio. Outras, consegue até

esquecer por uma, duas horas. Deve ser a

prática. No entanto, nesses dias, nega to

das as propostas para tornar um cafezinho,
água, chá, qualquer coisa líquida' tem ares

de proibição extrema. Não tem coragem
de sair por aí pedindo para usar qualquer
banheiro. Afinal, se ele não está à mostra

é porque não querem que externoso habi
tem. Uma baita falta de senso comum, se

gundo ela. E, olha que Clara nem sofre de
incontinência urinária! É só necessidade

programada pelo próprio organismo.
Pedro gosta de brincar com isso. Ado

ra comentar as facilidades do corpo mas

culino nesses momentos de aperto- Basta
encontrar um canto escondido ,e 'pronto,
problema solucionado. Clara sente inveja
disso toda vez que se vê em desespero em

busca do tradicional WC. No meio do ca
minha sempre tem um carro estacionado

•

na beira da estrada e um homem de costas

para a rua. Quanta injustiça!
Pensando bem; também não sabe se

eles sentem tanta felicidade quanto elas ao

encontrar aquela placa da bonecã de saias

estampada na porta. Aposta que não,

• kellyerdmannésgmail.com

NOVELAS

VARIEDADES--�------

Derrubando
o ditador

Retrato dos maus tratos de Saddam
Hussein ao povo curdo no Iraque entre
1988 e 2003, �'Ouilômetro Zero" tem
como protagonista um jovem soldado
curdo que, ao lado de um motorista érn
be, escolta o corpo de um camarada more

to. Tudo termina com a celebrada invasão
dos ElJA e com a derrubada do ditador.

o vendedor
de sonhos

Depois de sofrer perdas irreparáveis
e ver seu mundo desmoronar, esse mlste
rioso homem procura reconstruir sua vida
vendendo sonhos. "O Vendedor de Sonhos
e A -Revolução dos Anônimos". mostra
como a trajetória de cada ser humano é
admiravelmente complexo, escrita com

lágrimas e,júbHo; tranquilidade e ansie
dade; sanidade e loucura.

PARAíso
Bertoni fico nervoso com o presença de Zé.
Norberto vai com Bertoni e dois soldados até
o pensão de dono Ido procuror por Zé dos
Mortes. ,Os peões estão reunidos em volto do

fogueira ouvindo Zé Camilo tocar violo. Ro·
sinho se declaro poro Zeca e II deixo bastante

perturbado. Terêncio não quer deixar Zeca,
sozinho, mos não suporto ti ideio de ficar

preso em uma fazendo. Mario Rito rezo poro
o santo pedindo que elo cure Zeca. Zé dos
Mprtes chego à fazendo de Eleutério decidido
li acabar com o vida do coronel.

TRÊS IRMÃS
Xonde juro ving'onço contro Eros. Violeta se seno

te poderoso. Alma se, revolto com Gregg, Doro
conto o Wolquirio que terá seu filho em Coro
mirim. Wolquirio ouve o converso de Adamastor
e Nélson sobre os borras de ouro. Sandro e o

exército do bem se preparam poro o combate
no Praia Azul. Sávio e seus capangas sôo derro
tados. Jacaré diz o Jonoino que será o pai dos
meninos. Zorra e seu comparsa esperom por
Xonde. Gregg se deparo com Alma e Sávio. Doro

chego e Bento vê que elo está grávido.

CAMINHO DAS íNDIAS-
Yvone fico tenso e dissolve o calmante no águo
e entrego o copo o Codore. Torso explica poro
Murilo o que aconteceu. Castanho nãe acredito

que Yvone seja médico. Ramiro e Silvio discu
tem. Yvone aviso Raul que irá encentrú-le em

dois dias e continuo o amparar Silvio. Ramiro

propõe o Torso que ele trabalhe no Codore poro
poder moror sozinho. Roj confesso poro Rovi que
está fazendo tudo poro se apaixonar por Moyo.
Raul nôo se dó conto de que estõo chamando
por ele no hotel e teme ter sido descoberto.

CHAMAS DA VIDA,
Ivonete diz à Vilmo que Tomós vai confirmar ,o

depoimento de Dorlene. Vilma vai tirar satis

fação com Tomós. Marreta estó irritado com o

foto' de ter que ir à audiência depor o favor de
Mertedes. Beatriz chego e o aconselho o fazer
isso poro que ele não se complique com o justi
ça e, assim, noo atrapalhar o plano do assalto.
Carolina e Pedro chegam 00 apartamento de
Vilmo poro visitar as crianças. Tomás chego no

solo e falo que não vai confirmar o depoimento .

de DJlrlene.

PROMESSAS DE AMOR
Gorci� atiro .contro Valente. Valente porte poro
o brigo e orronco o armo de Garcia. Aline entro

.

no solo e ameaço Valente. Garcia aproveito o

chance e acerto, Valente. Garcia estó prestes o

'atirar, quando Beta, vestido de enigmo, surge
de repente e atiro dardos tranquilizantes nele e

e.m Aline. Aline e Garcia coem. Valente sai cor-:
rendo, intrigado. Beto se agacho perto de Aline
e Garcia e confere se eles estõo bem. Eugênio
tento se aproximar de Ágata, mos Aquiles fico
em cimo e nôo dó espaço poro os dois .

(O resumo dos capítulos é de inteiro' responsa
bilidade dos emissoras).
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Globo quer atriz
Daniela Cicarelli
Segundo um influente diretor do Globo,
há um projeto poro Doniello Cicorelli
no emissora. Ele oposto em gente com
nome e rosto conhecido, que é o coso

de Cicorelli, pois isso ajudaria o atrair
mais telespectadores, As novelos do
Globo andam com baixo audiência.
No emlssore, em 2001, elo fez "As
Filhos do Mãe", como por de Reynoldo
Gionecchini. No Bond, o ex-Ronoldi
nho está no geladeira.

Britney -Spears
vive romance
A cantora Britney Speors, 28 anos,
estaria envolvido com um dançarino
chamado Gio, sete anos mais novo.

Segundo uma pessoa próximo, o coso

do cantora com o rapaz começou
enquanto o pai dela viajava o traba
lho. "Não é nado sério. Eles ficaram

. algumas vezes e elo comprou coisas

poro ele. como um por de sapatos
e algumas roupas", contou o fonte.

_

'Britney está solteiro desde fevereiro.

Cantora Perlla
termina noivado
A cantora Perllo terminou o seu noivado
com o jogador léo Mouro. Perllo não

conseguiu se entender com léo após
descobrir que ele tinha uma filho de
sete meses, fruto de um breve roman
ce entre o jogador e uma amigo de
infância e ex-vizinho: Comilo. Segundo
o empresário do cantora, Rogério Dias,
todos foram pegos de surpreso, do
noite poro o dia. O namoro entre eles

começou no Início de 2007.

SUDOKU
r····

-

..............................................................................................................................•..........
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o melhor click

seró presenteado
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CANIL

BAB'liPLLl

Pet 5hope Canil
c.anil baby 49.11y
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SOBRE O JOGO ,

É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9�9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em codo linho e codo coluno. Também
nõo se pode repelir números em çodo quodrado de 3x3.

, ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

• . �

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
A mosso de ar seco e frio se

desloco poro o mor, mantendo
o presença de muitos nuvens. CRESCENTE CHEA

�V4 09/4
» Fases lia lua

NOVA

I,

ISÁBADO '\1I Mí�: 18° C_ ,

.

MAX: 24°C
I Sol
!

.. Jaraguá dó Sul e Regi�o

HOJE I SexTA'Mí�:18°C� Mí�:180,C�,.MAX: 29° CX-J MAX: 23° CX-J
Nublado Nublado

L� LEÃO

�,:) (22/7 a 22/8)
:. '} Procure manter

.

..." u-: certo estado de re-
clusão, apesar das

.

associações e relacionamentos
'

pedirem o contrário. Você pre
cisa fazer um movimento para
dentro de si e avaliar decisões

que vem tomando para sua vida,
especialmente a afetiva.

_I ÁRIES

4:" (20/3 a 20/4)

r� I Coração menos

.\. � apertado e comu-

nicação mais fácil

pode ser o fator importante
para o recomeço de negociaçõ�s .

importantes. No entanto, alguns
relacionamentos ainda passam
por mudanças e possíveis
separações.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

.

. A lua em seu setor
financeiro pode
gerar alguma

instabilidade em suas finanças.
Apenas não se deixe levar-pelas
inseguranças, pois isso é passa
geiro, mas trate de não se deixar
levar po.r impulsos compulsivos
a gastos desnecessários.

# ����022/10)
. As finanças, �spe-

cialmente as que
estão relacionadas

a parcerias e a.ssociações em ge
rai podem passar por mudanças.
Procure não gastar nada além
de suas possibilidades atiJais.
Não conte com o ovo antes de a

galinha botar.

TOURO
..

(21/4 a 20i5)
. Astral livre de
dificuldades pede
apenas que você

se dedique com mais eficácia a

projetos futuros. Júpiter facilita
e abre caminhos, mas também
pode levar a certo desleixo e

acomodação. Colabore com Zeus
e reveja seus planos de trabalho.

�"
'CÃNCER

�.......� (21/6 a 21/7) .

;�_�� A tendência é de
: ; deixar de lado

as emoções de
acontecimentos relacionaclos
ii profissão. Fase positiva com

possibilidade de novos acordos.
A lua em seu signo promete bons'
momentos e abertura de coração
junto de seus familiares.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O trabalho passa
por algumas.situa
ções de risco e você
deve tomar cuidado

com as possibilidades de perda
da estabilidade. Não provoque
discussões desnecessárias, nem
situações desagradáveis. Cuide

,

também de sua saúde nesta fase. �

n;r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Necessidade de

jogar tudo para o

alto versus cons-
ciência das responsabilidades
provoca prafundo desequilíbrio
e acaba com seu bem estar.

Controle seus impulsos e

reflita antes de tomar qualquer
atitude drástica.

-

MINGUANTE

I
DOMINGO

MIN: 170 C.
MÁX: 29P C
Sol

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Auto-estima
em alta faz com

que você tome
decisões definitivas no que diz

respeito a seus romances e

vida amorosa em geral. Várias
plíssibilidades fazem você parar
para detidir e escolher a melhor

pessoa para estar ao seu lado.

. CAPRICÓRNio
(22/12 a 20/1)

� Esta pode ser
uma fase em que
você sente que

está caminhando na escuridão.
Quando não sabemos para
onde devemos caminhar. a
melhor coisa a fãzer é parar.
Se conseguir descansar nessa
parada, tanto melhor.

. O CORREIODO POVO mQUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2009

ANIVERSÁRIOS -

.

. .

1/4
Isabela E de Souza

,2/4
Amauri Francisco Hruschka
Ana G. FI!lriano
Andreia Urbanski
Antonio S. Ferreira
Arieli Urbanski,

Aryele E Urbanski
Cristiana Nellmann
Deborah Pereira Barros
Dirceu C. Packer
Dirceu César Pacher
Etelvina Dalri Busnardo
Everton Hornburg
filipe Teixeira
GUmar Horongoso .

, Héloa Andreza Rublo
Ideraldo Reichert

�!,gete AparecidaM. Besen
" Jôsé Luiz Delai
Kethim Tecilia

.

Léia Cristina Krehnke Schneider
tMo Leit�lJ1pergher
Marcia Demetrio '

• Marco Antonio Schwirkowski

Marcos Bier
Marlene P. Sasse
Neiva Forlim
Paulo de Carvalho
Paulo Sérgio Hernatski '

Raquel de Medeiros

Rogerio Limberger
Sandro WachHolz
Silvio Voigt
Vania de P. Schmitz

DIVIRTA-SE

25{4

Policial
Uma loiro está dirigindo suo Ferrari o
todo velocidade quando é porodo por unia
policial, que por ocosó também é loiro.
- Posso ver o suo corteiro de motorista,
senhoro?
A loiro começo o procuror no suo bolso,
até que pergunto:

.

- Como é mesmo o C!lrteiro de moto
rista?
- É retangular e tem uma foto suo.

A loiro acho no bolso um espelho retongu
lo[ Dá uma olhado e entrego poro policial.
A policial olho poro o espelho e diz:
� Judo Be!1l, está liberodo! Mos por que
você não me disse antes que ero policial?

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você está tentando
entenderaf

pessoas a sua

volta, especialmente sua relação
com irmãos. Pode ser que esteja
encontrando alguma dificuldade

no convívio com essas pessoas.
O ambiente ao seu redor faz com

que você se sinta aprisionado.

PEIXES

lII.. (19/2 a 19/3)
•• Procure ser o mais
.".,� racional possível

para não perder
o controle sobrJ! suas emoções•.
As provocações acontecerão e

você deve saber se controlar.

Finanças ainda passam por fase
bastante delicada, bem como a

fonte de seus rendimentos.
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, Click do palestro b
'

no CMEI Woltgang We
so re o Agua, promovido

Consultoria Ambienta�g.��e� parceria com o Biovita
. o eu Fernando e Evelise!",

o .gat.inho Pie�ryAdriano, completohOle cmco anos. Muitos felicidades é
o que desejam seus familiares

lodo família
deseja muitas

-
. felicidades

"

\ti". para Bentinho
"'F, li,' e a sua

�-j bisneta

'� Isabella que

,,: completaram
idade nova

-no dia 25

de março.
Parabéns!

TIIlH]

Thayná de Moraes
comemorou seus

10 anos no dia
28 de março com

uma festinha poro
os familiares e

amigos. Parabéns
dos pais Jocemar e
Lenira, do maninho
Matheus e de todos '

os seus amiguinhos

I
I

O •

-,
- ,

I
s pa,s corujas Marc I i .

.

Jair e [udane dese'a�o e
• eonrc� � os padrinhos'

lindinha Júlio GabJe/a multas fe/�c'dades poro o

completou quatro mes�sq�� no d,a J4 de março
. e amamos princesa"

A linda Vanessa Rutzatz, completo� �eis
d'la 19 de março. Para a feliCidade

anos no "

I'

'de toda, família. Parabens.

�. ,�
� �I c <

O jovem at�eta Lucas de Souz�mpeão
Su_/amencano no início deste ano e

campeao/artilheiro no campeonato estadualde futebol n.a categoria sub- J J, comemorou
.s,eu_s J � anmhos no dia 28/3. Parabéns do
,rmao V,tor, do mãe Usiane e do Pai Volnei

. 'A na luiza possamai,
Essa gat�nha7ed: :arço completou sete,
que no dia !ra alegria e beleza"Que�
anos de p. f I' 'Idades são os paisd

. mUitas e IC
esela

franciele e Marcondes

Parabéns o fofo Gabriela Cristine
que no dia 28 de março 'comp/eto�
J aninho. Beijos do nono e da nona,

e dos meninos do loja Central

Jaraguá se vê na TV

Rua Florianópolis, 107 - Centro � Fone: (47) 3370-0331

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Dia 29 de mar�o Sthefany completou cinco
anos

.. Quem desela um feliz aniversário é o pai[uc,ano, o o,ma e o opa, a dinha e seus tios

Os av�s tios (os)
padrinhos e primos
parabenizam Emily
Isabele pelo seu JO

aninho completado no '

dia 6/4. Felicidades
poro o papai e o mamãe
que se orgulham de

suo princesa

.j
A princesa Anna Julio Zandonai
completou nove anos no dia'

28 de março. Os pois C/audemir e
Deonísia e o irmã Julio Zandonoi

desejam felicidades
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floriani@floríaniequipamentos.com.br
www.fl·oriani.equipamentos.com.br

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
.

Fone 3275-1492

�----ECONOMIA/NACIONAl o CORREIO_ DO POVO f!lQUINTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 20Ó9

.A retórica da culpa pela crise
Ao olhar ou ouvir os mais diversos interlocutores da

crise, uma das coisas que percebomais presentes me leva
a constatar ii existência de uma retórica para a crise finan
ceíra global em que o mundo está imerso -. Mas o que é
retórica? Segundo amais popular das enciclopédia vírtu
ais, aWikipédia, "é a técnica (ou a arte, como preferem al

guns) de convencer o interlocutor através da oratória, ou
outros meios de comunicação, incluso o discurso escrito
fi o discurso visual. Retórica não visa distinguir o que é
verdadeiro ou certo, mas sim fazer com que o próprio re
ceptor da mensagem chegue sozinho à conclusão de que
a ideia implícita no discurso representa o verdadeiro ou o

certo". Em recente encontro entre o premiê britânico Gor
don Brown e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Bra
sil, nosso representante sem omenor senso de çortezia disse

que a crise financeira internacional foi causada e fomentada

por "gente branca, loira, de olhos azuis", numa referência
a especuladores estrangeiros, de países do primeiromun
do. Além de profundamente lamentável, toma-se tragi
cômico quando lembramos que o discurso de Hitler era o
de colocar a culpa da crise que a Alemanha passava nos
anos 30 nos judeus e todos sabemos os resultados.

Alguém precisa dizer a Lula que a palavra proferida
é como a flecha disparada, não tem volta e vai direto ao

alvo. Acusado de preconceituoso, tentou se defender o

presidente completando: "não conheço nenhum ban

queiro negro ou índio. Só posso dizer que as pessoas
desta parte da humanidade foram as maiores VÍtimas do
mundo e elas não podem pagar por ISso". Elegantemente,
como era de se esperar de alguém educado e usando da

polidez da diplomacia internacional, o primeiro-ministro
britânico não comentou as declarações do anfitrião.

EU particularmente preferiria que o mesmo respon
desse a altura e colocasse Lula no seu devido.lugar, e por
tabela, o Brasil. Minha maior preocupação, é que nossos

ilustres representantes estarão participando nesta quinta
feira da reunião dos ministros das Finançasna cúpula do
G-20, e justamente em Londres. Talvez Gordon Brown de
uma resposta a altura em defesa dos loiros de olhos azuis.
É de se esperar que esta reunião não se torne um bate
boca buscando um culpado pela crise, mas que possam
'surgir realmente idéias e consenso para debe1ar a convul
são dos mercados mundiais. Na crise dos anos 30, os
EUA tinham a liderança, o que facilitou os processos de

ajuste, agora, à globalização liderada pelos EUA nas duas

últimas décadas está sofrendo um colapso e surgem no

vas potências emergentes que podem divergir agravando
ainda mais a tempestade econômica.

Gordon Brown sugere um novo BretonWoods - uma

referência às reuniões realizadas em um Hotel em New

Hampshire-EUA em julho de 1944, onde se formatou um
acordo para um novo modelo de economia global que
se assumirígapós a segunda guerramundial. Que assim

seja, pois nunca a globalização necessitou tanto de um
modelo econômico novo com convergência de resulta
dos. Talvez surja um acordo para acabar com os paraísos
fiscais tornando Visível a quantidade de dinheiro enter-

.
rado nestes modernos sistemas de piratarias financeiras.
O mundo iria se surpreender com o montante, pois deve
passar emmuito o PIB americano.

Como dizia Goethe: "Quem deseja ter razão de certo

a terá com o mero fato de possuir língua". Será que. os
líderes que se encontram esta semana em Londres con

seguirão dissimularmuitas de suas divergências ou tudo
não passará de retórica? O ideal é que não deixassem
Lula falar, porque é uma porta sem tranca e assustaria o

mundo com sua irritação e choro, devido ao enorme.pre
juízo político que a crise econômica está trazendo para
ele e o PT, e não com amanutenção do enorme atraso da

.

economia brasileira com relação ao mundo nos últimos
20 anos, culpa de uma política econômica míope, legiti
mamente "made in Brasil". Ele vai falar do "fome zero" e

agora da "moradia zero" como modelo de política social

para à mundo. Dizer que isto não é programa eleitoreiro

legalizado, é puraretórica.

* Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br
.

SAÚDE PÚBLICA

Incidência de HIV
entre presos é maior
65% têm acesso a preservativos na cadeia
BRASíUA

A incidência de HIV na po
pulação carcerarla. brasileira

pode ser até dez vezes maior do

que na população em geral, em
que pelo menos 0,6% das pesso
as estão infectadas. Os dados fo
ram divulgados ontem durante a

1a Consulta Nacional sobre HIV
e Aids no Sistema Penitenciário.
A diretora do Programa Nacional
de DST e Aids do Ministério da
Saúde, Maríângela Simão, citou
o exemplo de um presídio' em
Ribeirão Preto, no interior de
São Paulo, que chegou a registrar
infecção por HIV em 5,6% dos
detentos. Ela lembrou, no entan
to, qu� a estimativa foi feita com

base em estudos isolados e' que
não há um levantamento nacio
nal de presos infectados. "Mais

.

dei que um estudo nacional, pre
cisamos de ações específicas",
contestou.

ParaMariângela, levantamen
tos nacionais podem gerar confu
sões na interpretação dos dados,
Ela ressaltou, que .

estatísticas
nacionais indicam .que 65% da
população carcerária têm acesso
a preservativos, e que em alguns
presídios o acesso aproxima-se

. de 100%. Porém há casos onde
não há acesso algum.

O diretor de Políticas Peniten
ciárias do Ministério da Justiça,
André Luiz deAlmeida eCunha,

disse que apenas 191 unidades

prisionais do país estão cadastra
das no Plano Nacional de Saúde
do Sistema Penitenciário.

O diretor do Ministério da
Saúde, José Luiz Telles, confirmou
que apenas 25% da população de

presos em todo o país - 270 mil
recebem atendimento pormeio de

equipes de saúde.
Em 2008, o governo federal

destinou 406milhões de preserva
tivos aos Estados, mas apenas 25.
milhões deles chegaram aos pre
sídios. A previsão, para este ano, é
de que a distribuição sejade 26mi- '.

lhões de preservativos para uma

população carcerária que chega a

420 mil em todo o país.
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De volta
Os jogadores do Molwee que estavam com o Seleção Brasileiro

já estão em Joroguá do Sul depois de 13 dias fom, Eles chegorom
no noite de terço-feiro, descansaram ontem e hoje'já recomeçam os

treínnmentes, Mós amanhã, dois já emborcom novamente poro uma

novo viogem_ O goleiro Tiago (foto) e o preparador físico João Roma
no seguem poro Budapeste (Hungria). onde o Brasil disputará um ter
nele. O arqueiro do Molwee é o único que atuo em terras tupiniquins
que foi chamado pelo técnico PC de Oliveira. O resto do time vai poro
Chopecó, onde participo de um amistoso contra o equipe local.

·ESPORTE�---------

Lançamento da comp.etição aconteceu ontem no Ginásio do Sesi e inscrições seguem até o dia 24 de abril .

INTEGRAÇÃO

Aberta as inscrições
para o Jogos do Sesi
Objetivo é que evento envolva 2 mil peSSQ�
JARAGUÁ DO SUL

A competição mais tradi
cional entre funcionários da ,

indústria da região, os 28°

Jogos do Sesi, foi lançado na

manhã de ontem. A previsão é

que os Jogos reúnam cerca de.
2 mil pessoas, já que no ano

passado a participação foi de
'1,7 mil. A aposta é no incre
mento de mais três modalida
des (canoagem, corrida rústica
e streetball).

Como os Jogos dos Sesi
envolvem diretamente as em

presas, uma das preocupações rios da indústria, deve acon
dos organizadores é quanto -à tecer aos sábados e domingos,
crise. Mesmo assim a expecta- na parte da manhã e da tarde.
tiva é que, a exemplo da Copa As campeãs dos Jogos de Sesi
Sesi, os Jogos também supe-. têm direito a passar para a fase
rem' o número de empresas regional. Isso em algumas mo
inscritas. 'Aumentamos o nú- dalidades. No basquete, futsal,
mero de modalidades não só handebol, tênis de mês, vôlei
por causa da crise, mas para e vôlei de areia os vencedores

que os Jogos cheguem a to- terão a chance de competir até
. dos os grupos", declarou Eron a fase internacional, isso se fo
Waltrick, orientador de ativí- rem vencedores em cada uma
dades físicas.

'

das etapas (regional, estadual,
A cOI,llpetição, que tem o sul-brasileira e nacional).

objetivo de-premover a prática . .Para este -ano o Sesi Ira

esportiva entre os funcioná- .

_presentear com uma bola ofí-

cial as,modalidades de bas
quetebol masculino, voleibol
masculino, voleibol femini
no e futsal masculino livre.
As inscrições para os Jogos
do Sesi iniciaram ontem e

encerram no dia 24 de abril,
e podem ser feitas na secre-

, taria de lazer do Sesi, dentro
do Ginásio de Esportes, das
8h às 17h30. Para realizar a

inscrição as empresas devem
levar o formulário previa
mente preenchido. O docu
mento está disponível 'no site
www.sesiesporte.com.br.

.

r
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Quinta-feira, 02 de abril
• Show de pagode com grupo Combinação Perfeita

local: LondoR Pub

In!cioits22 horas I Contato: 473055 84482122
Acesso: RS 5.00 feminitíô e RSl 0,00 - primeiro lote

• Shaw de pagode com Morcinho Doõn e Os Pulgas
local: Estação doTempo
Inícioàs21 horas I Confato:4733764822
Acesso: RS 5,00 feminino eR$l 0,00 masculino

Sene-teíre. 03 de abril
I

• DJ Fnm Kistner I DJs Conrado, ErickJanssen eDiego Feller
Loco I: Chope rio Bierbode,i"
Início às 22 horas , Contâto: 47 3275 0537 ou 8433 0083
Acesso: RS 10,00 feminino e RS 15,00 masculino - primeiro lote. Bônus,
disponível no loja Disco!heque reduz os valores para RS 8,00 masculino e RS
ó,OOfeminino aos portadores.

• Shaw de rock/pop-rock tom bando Divisão 4
locar: london Pub
Início às 22 horas I Contato: 413055 0065 ou 8�48 2122
Acesso: RSl 0,00 feminino eRS 15,00masculino - primeiro lote

• Sexto Rock - com bando Renato eCio.

loção do Tempo
. Iní 21 horas I Contato: 473376 4822
Acesso:RS 8,00 feminino e RS 12,00 masculino

• lançamento do CDde Paulinho Boghosian/DlsCarlos Fuse e Quilherme Konnín
local:Carambos, em Indoial

s 23 horas I corambas.coll1.,�r
: valores não

n Bernordz

• Sbow de sertanejo unive
l n Pub.
Iní 20 boras I
Acessos: RS 5,00 femi

4730550065 ôÔ84482122
1 O,OQ mosculil1ó

• Sbow de pagode com gru
. {I Nova Tendência

locol:;EstoçãodoTe <

,lnícioàs19horlis I o:473�764822iii
Acesso: RS 8,00 femininQ e RS 12,00 masculinb

contato@poracaso.com .
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Equipes jogam em

coso pelo Estad'ual
Basquete, futsal e vôlei estfeiam no certame

. ,

JARAGu4 DO SUL
.

Três modalidades estreiam
esta semana pelas competições
estaduais. O futsal sub-15 mas

culino, o basquete infantil mas
culino e o vôlei, com o infantil
feminino e o infantil masculino

começam oficialmente a: tempo
rada de 2009. O time CEJ/Mar
Ian/Afort/FME do futsal sub-15

joga em casa amanhã e sábado.
Os garotos são os atuais campeões
e, por isso, estreiam em Jaraguá do
Sul. De acordo com o técnico Au-

.

gustinho Ferrari, o primeiro turno
do Estadual servirá de treino para
a fase classificatória da Taça Brasil,
que acontece de 28 de abril a 2 de
maio: em Erechím (RS).

A equipe de basquete infantil ,

Unimed/FME enfrenta, no fim de Time feminino de vôlei infantil da joga em casa no fim de semana

semana, Críciúma e São Joaquim
.

pela Chave Litoral, na primeira
fase do Estadual. A disputa não

será mais por quadrangular. Mas
sim com turno e returno, com

apenas duas chaves, na qual dois
times se classificam para o qua
drangular final. Os jogos serão no
ArthiirMÜller..

Segundo o técnico Rafael
. Muller, a forma de disputa agra
dou a comissão técnica, já que o

time enfrentará outras equipes e

não apenas as da região e jogará
mais vezes em casa. O time vai
encarar a competição como uma

preparação para a Olesc.

Vôl'ei estreia em
.

'- Basquete mudou' o sistema de disputa e terá mais jogos em Jaraguá do Sul

dUàs categorias .

.
Pelo vôlei os times da mo

dalidade infantil estarão em

quadra no fim de semana. As
meninas do ADV/FME/Marisol
jogam contra São Bento do Sul,
Balneário Camboríú e Concór
dia no Ginásio da AABB, em

Jaraguá do Sul. Já os garotos. da
ADV/Fl\1E/ Marisol vão a São

José, sábado e no domingo, para
enfrentar as equipes de Santo

Amaro, Itajaí e São José. O téc
nico .da equipe, Luiz Carlos da
Silva, o Kadylac, disse que o

objetivo do time é se classificar
e chegar à final. Os garotos são
os atuais campeões.

go
h - Sôo Bento do Su.! x Concórdia

• 10h30 - ADVJFMf/Morisol x Balnedrio Comboriú
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PAULISTÃO

ESPORTE----------

Rodada pode definir classificados
São Paulo e Lusa podem se garantir na semifinal, junto com Palmeiras eTimão

SÃO PAULO duelo decisivo para ver quem
Palmeiras e Corinthians se classifica para as semifinais.

já estão garantidos nas semi- Os donos da casa lutam pela
finais do, Paulistão. E hoje, sobrevivência, enquanto a Lusa

quandoacontecem cinco jogos tenta a vaga antecipada. .

pela 18a rodada do campeona- Com 34 pontos, a Portugue
to, podem sair os outros dois sa está em quarto 'lugar e, se

classificados: São Paulo e Por- vencer na Vila Belmiro, fica
tuguesa são os únicos times rá com a vaga. Já o Santos, na
que têm chances de conseguir quinta posição, com 31 pontos,

. a vaga antecipada. precisa Vitória para ultrapassar
'

A situação do São Paulo a Lusa e depender apenas de
é muito tranquila. Recebe o suas forças na última rodada da
Guaratinguetá, 'a partir das primeira fase do Paulístão, que
15h45, no- Morumbi, depen- acontecerá no domingo.
dendo de uma simples vitória Ainda sonhando com uma

para garantir sua classífica- improvável classificação, o

ção. Além disso, pode chegar ' Santo André também joga nes-
,

aos 39 pontos, 'ultrapassando ta quinta-feira, quando recebe
o Corinthians, que tem 38, e o Barueri, 'a partir das 21h30,
retomando a segunda coloca- no Estádio Bruno José Daniel.
ção do campeonato. Mas, como está em sexto lu-
.Mas nesta quinta-feira as gar, com 30 pontos, o time do

atenções estarão todas volta- ABC precisa da vitória nas

das mesmo para a Vila Belmiro. duas últimas rodadas e ainda
Lá, também a partir das 15h45, torce por uma-combinação de
Santos e Portuguesa fazem um resultados.
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Jogadores do São Paulo treinaram ontem de olho na vaga antecipada para' a segunda fase do campeonato

WMMautoe6te.com.br I 'GrupoAuto Elite 40 anos de credibilidacfe.. '�OOi".ft 47 3274 6000
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