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Mais da metade dos empregos nos paí
ses em desenvolvimento, entre eles
o Brasil. estão no setor informal, o

que significo falta de proteção social
e obstáculos paro a. competitividade,
segundo relatório do OCDE (Organiza--

ção poro o Cooperação e o Desenvol
vimento Econômico). De. acordo com

o estudo, o Brasil tem 51,1% de suo "

.

força. de trabalho na informalidade.

FAMEG

(47) 3313·9800
www.fameg.edu.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IU o CORREIO DO povo'
QUINTA·FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2009

-.'

OH, SÃO JUDAS TADEU,
SANTO DAS CAUSAS

IMPOSSÍVEIS ...ACABA COM
A CORRUPÇÃO NO SENADO!

-

OPINIAO----�-----------,-

CHARGE

HMM, PEDIU'
DEMAIS!!!·.

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Movimento pO'pular
no Brasil
A Conam (Confederação Nacional das Associações de

Moradores) surgiu no dia 17 de janeiro de 1982, em meio
ao período ascendente' da luta pela democratização do Bra
sil, após 18 anos de Ditadura Militar. O interessante nesse

processo é que seus fundadores foram as Federações Esta
duais, Municipais e entidades locais que játinham trajeto

.

ria de luta. Ou seja, a Confederação é fruto da base do mo
vimento que sentiu a necessidade de construir articulação
e representação em nível nacional.

A organização se iniciou com as comissões pro - me

Ihoramentos, sociedades amigos de bairros e associações
de moradores. Com tais características o movimento CQ

munítárioganhou uma identidade que tematé hoje: que
é de luta pelos direitos sociais. É uma concepção diferente
daquela que imperou nas décadas de 50 e 60, quando o

movimento servia a clubes festivos ligados às elites.
A Conam articulou dezenas de milhares de lideranças

comunitárias nas mobilizações pele> fim da ditadura, pelas
.

"Diretas-já" e pela elaboração da constituição de 1988. No
ano de 1992, foi uma das primeiras entidades a aprovar o
"Fora Collor", em um congresso com mais de millideran

ças comunitárias, contribuindo para o amplo processo dê

mobilização que envolveu toda sociedade brasileira.
Durante toda a década de 90, a Conam se fez presente

na luta contra a política neoliberalista. Como uma das en
tidades organizadoras do FórumNacional de Lutas, esteve
à frente da oposição popular ao governo de mc. Ponto
alto desse período foi a marcha dos 100Mil a Brasília, em ..

agosto de 1999. Todo esse processo desdobrou na vitória
do campo popular e democrático nas eleições de 2002'.

O legado que a Conam deixa nestes 27.anos de luta é
o de articular e mobilizar as lideranças nas lutas sociais e'

políticas. Em conjunto com osmovimentos sociais de todo
Brasil sempre buscando construir um país cada vez mais
soberano, democrático, com desenvolvimento econômico,

.

emprego e salário digno, universalização dos direitos so

ciais e ampla paiticipação popular em todos os processos
democráticos.

AGOSTINHO ZIMMERMANN, PRESHiENTE Dl\, iJJAM

JAI!AGUAENSE DAS ASSOC!AÇÕES DE MORADORES)

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500· CP 19. É obrigatorio
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serüo publicados).

/

Corrupção e criminalidade: as de grife ,e as popula'res
FERNANDO RIZZOLO, ADVOGi\!.'lÇ) E
COORDENADOR DA COMISSÃO DI! DIREITOS E

PRERROGATlVAS DA OAa • SECÇÃO SÃO PAULO

Adib Jatene, Ministro da Saúde no go
verno Collor, afirmou em 1992: "quem faz
o Orçamento da República são as emprei
teiras". Mal podia ele Imaginar; que um

dia sua afirmação poderia ser alvo de in

vestigação da Polícia Federal. Há mui.to se

sabe no Brasil, que a maioria dos políticos,
é eleita' como representante de poderosos
interesses na sociedade, e concorre visua
lizando ter acesso a benefícios da estrutura
doEstado.

O conceito de corrupção no Brasil é por'
demais antigo, e do ponto de vista popular,
muitas palavras acabaram sendo incorpo
radas no dia-a-dia, trazendo no seu bojo.a
conotação do ilícito conuptório como algo
nassívo de compreensão e de pouco poten-

ciallesivo à sociedade.
É bem verdade que canarinhos da mar

ginalidade, famintos à procura de alpiste
não faltam no Brasil. Hoje eles se dividem
entre os de grife e os populares. Estes úl
tímos atuam no varejo, na ração pobre e

escassa dos mOITaS, na marginalidade dos

grandes centros. Já os de grife, são mais ar

rojados, se aproveitam em tese do sistema
eleitoral brasileiro falho - que predispõe
de algum modo a fraudes - participam da

política brasiÍeira, das suas benesses e das

gordas negociatas partidárias ..
Não é por acaso que também os maus

empresários, ou canários espertos da inicia
tiva privada, preferem também rasteirar os
alicerces da ordem tributária, compelidos
pela ganância e na perversa determinação
em auferir lucros cada vez maiores.

Mas o que nos leva a uma maior refle-

xão, é a percepção de que a corrupção e a

criminalidade se alastram de forma assus

tadora no nosso pais, ameaçando os pilares
da ética, da política e dos valores democrá
ticos.

Hoje mais do que nunca, do ponto de
vista político, precisamos levar adiante um
real projeto de reforma política. Uma refor
ma que moralize as doações de campanha,
promovendo o financiamento público das

campanhas, e vedando a doação privada
\ que privilegia grupos poderosos,

. Corrupção de grife ou popular tem que
ser combatida com o rigor da Lei. O gover
no, por sua vez, tem o encargo de gerar à
boa aplicabilidade dos recursos públicos,
com projetos de efetiva viabilidade, bem '

. como controle de seus gastos. Talvez dessa
forma tenhamos enfim, mais "alpiste" para
o povo brasileiro.
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FALA Aí! Creches lotadas
" Fiscalizaçõo

mais cloro nõo
é possíve1."

ODAIR CUNHA (PT-MG),
SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, dizendo ser

impossível fiscalizar todos os gastos
dos deputados federais.

Aproximadamente 88,3% dos crianças bmsileiras no faixo etário de O o 3 anos não

frequentam creches, sendo que estudos científicos já revelamm que o atendimento

adequado nessa idade é fundamental à formação do inteligência e aprendizado pam
os crianças, e ainda garantindo o autonomia dos mulheres. Os dados foram revela
dos pelo Secretario de Mulheres Trabalhadoras do Central Único dos Tmbalhadores.
Segundo Anna Julio Rodrigues, o Censo Escolar de 2007 mostrou que os unidades
públicos e privados de $onta Catarina atendem 24% dos 368.645 crianças de O o 3
anos. Já poro os crianças de 4 o 5 anos � índice de atendimento aumento conside
ravelmente, chegando aos 73,5% dos 200.365 crianças. Porém, se forem consi
derados todos os crianças do faixa de O o 5 monos, 60,38% têm direito negado
à educação infantil. "A maioria dos crianças sem direito à creche são filhos de
trabalhadores que enfrentam uma jornada de trabalho superior o 44 horas se
manais. Issa mostra o falto de investimentos por porte de órgãos públicos" disse elo,
que recebeu do deputado Ano Paulo üma (PO, presidente do Camissão de Direitos,
Garantias Fundamentais e de Amparo à Família e o Mulher do Assembleia Legislativo

.

promessa de engajamento à componho "Direito à Creche" encampado pelo cur.

"Sou vítima
de absurdos e

infundados acusações.".
LUIZ AFONSO SEFER (PA- SEM
PARTIDO), DEPUTADO FEDERAL

que renunciou 00 mandato sob

.suspelta de violentar uma menino
durante quatro anos.

AQUI
Prefeitura de Jaraguá vai assinar Termo
de Conduto com o Ministério 'Público
poro ampliar as ofertas de vogas em cre
ches num prazo de dois anos. O promotor
Gilberto PolIi sugere que o município
procure os empresários e cobre parce
rias poro construção ou manutenção de

prédios. Aliás, garantir vogas poro filhos
de trabalhadores de empresas com mais
de 50 funcionários é lel, porque apenas
subsidiar o custo não aplaca o demando
crescente. E, obviamente, não há como o

Prefeitura dor conto de tudo.

CÂMERAS
Leitores indagam à coluna sebren fixa

ção de um poste metálico no esquina dos
ruas João Picolli e Reínoldo Rau, onde
uma dos câmeras de vigilância eletrô-
I nico será instalado. Como O Correio
publicou ontem, o comandante do'
14° BPM, Rogério Kumlehn, disse que
nestes locais os calçados serão alon
gadas. Neste coso específico, sem ris
cos poro o tráfego de veículos já que o

sentido de mão único é' no direção do
Marechal Deodoro. O sistema deve ser

ativado até o final do mês.

"Esses juros altos
prejudicam o

economia e o país."
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
sobre notícias de que vai demitir
o presidente dó Banco do .Brasil.
Antonio Francisco de Limo Neto.

ESTACIONAMENJIl
, Do deputado Nilson Gonçalves (PSDB) o Assemblei� Legislativo aprovou
projeto que obrigo shoppi'!9s, supermercados e agências bancários o dor

publicidade, com cartazes, à Lei 13.348/2005, que proíbe o cobrança pelo
o

f!l estacionamento de veículos·nestes locais. Uma lei poro lá de contestado

i pelos portes interessados, inclusive com ações no Justiça. Há alguns anos
� o parlamentar propôs igual isenção para estacionamento em hospitais.
9 Quando soube que em Jaraguá, por exemplo, o serviço era explorado pelo
5 Associação dos Deficientes Físicos, retirou o projeto rapidinho.

-,
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UMA BELEZA!
Ponto facultaUvo hoje e feriado amanhã no delegacia regional de'Je
raguá, que segue calendário decretado pelo governador Luiz Henri
que do Silveira (PMQB). Bancos, prefeituras, postos de saúde, enfim,
tudo o que diz respeito às necessidades básicos do população não
funciono neste fim de semana. Em alguns casós nem se dará pelo
falto porque nunca funciono mesmo!

EM GUARDA
"Cobrar o ferro e fogo, é pesado. Passei aqui oito anos e os secre

tários de Planejamento e de Obras riam do minha coro. Jornais tive
o oportunidade de ser bem atendido. Tem gente que acho que um

governo se foz em 90 dias." O discurso é do vereador Osnl Bylaardt
(PMDB) em defeso do prefeito e sobrinho Nilson Bylaardt (PMDB),
criticado pelo oposição que quer mais agilidade no atendimento à

população. O vereador está coberto de razão. Desde que não se pas
sem mais 90, mais 90 e outros 90 dias sem soluÇges.

MELHORIAS 1
Do rol de neeessidadesnpresentoías ao prefeito Nilson �ylaardt (PMDB)
pelas 28 associações de moradores de Guaramirim reunidos no Conse
lho de Líderes Comunitários, observo-se que se trato em suo maioria de
serviços de rotina que o Prefeitura, com um mínimo de planejamento e

organização, poderá atender sem maiores problemas.

MELHORIAS 2
Mos um chamo o atenção em particular, remeiéndo o projeto anun

ciado com grande pompa pelo governo anterior e que nunca saiu do

papel: a construção de um terminal urbano de passageiros. Desta
vez,acrescitlo do contratação de empresa de transporte público ex-

clusivo paro6uaramirim. O �er�i.ço, hoje, é ínt nicipal e hámuito
tempo de.fasado em horários e'veículos dian demando.

APARECEU
Secretario do Saúdé do Estado,está repassando verbos federais poro
os municípios que decretaro�-j��tado de emergência e cala'ni�(lde
público d.esde41ovembro de 20'08: São RS RS 351.253,50 repílrtidos
entre municípios abrangidos pelos Secretarias de Desenvolvimento

Regional de Laguna( RS 351.253,50), Tubarão (RS 393.009,50). Ara-
ranguá (RS 239,.491,50), Crici.úma (RS 1.599.359,00), Rio do Sul (RS,
101.557,OO)t;ltlllbó (RS 700,5�2,50), e Itaj(lL(�� 1,4 rniJhão).,To�os '

os atos comnresença do governador Luiz HenriqÚe.
' !, <

A Assembl islativa
i
Qcabo de aprovor'i�ojeto do d�p�tadoNa'rciso Pa PTB) proibindo o comercial�àção' e consumo de

bebidas alcoo ieos em lojas de conveniências instalados em pos�os
de combustíveis localizados em área urbano, no período entrezem e

6 horas do manhã. Levando em conto que, hoje( o, número de moto
ristas bêbadosjá é igual àqVeJe antes do chamado lei Seco, estq.� só

i·mais umll lei;qu.e se junto às leis muniCipais do"gênero. ·.I�.
�.

?

NEM Aí
"O custo do deputado aqui (em Brasília) é o custo do processo demo
crático. Se querem uma Cíimara atuante, é pr�Fí�o dor condlçõe�de
trabalho." A reação é do deputàdo federalDécio limo (PTI, prefeito
de Blumenou por dois mandatos consecutivos, em resposta o críticos
sobre gostos des parlamentares com o verbo indenizatório de RS 15 mil
mensais. Nos últimos doze meses éle torrou RS 188 mil e' ainda acho

, pouco em con,maração que ele faz com o colega Nelson Goetten (PR). Que
.

teria gosto no 61'esmo período RS194 ínil. Em 2006, limo levou 566 votos
.

. de Jaraguá. Merece, com méritos, o· t'roféu coro de' pau. .

pol itica@ocorreiodopovo.com.br
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Promotor esclarece
sobre jogos de bingo
Vereadores tiveram reunião ontem na Uneij

«Ó,

JARAGUÁ DO SUL

A prática de bingo com

"a comercialização de carte

las, ainda que por. um cen

tavo e com fim beneficente,
é contravenção e, por isso;
as denúncias feitas serão

investigadas pelo Ministé
rio Público. Quem explica
é a vereadora Natália Lúcia

Petry (PSB), segundo as in

formações. repassadas pelo
promotor público Hélio Sell

Júnior, com quem se reuniu
ontem à tarde, no Juizado Es

pecial, na Unerj. Outros qua
tro vereadores participaram
do encontrei.

. Na terça-feira, a vereadora
manifestou-se na tribuna em

defesa dos idosos que integram
os grupos de terceira idade é
que, entre as atividades de la-

. zer, se reúnem para jogar bin
go. "Não estou questionando a

legalidade da Polícia Civil, da
Polícia Militar, da Promotoria, .

mas da forma abrupta como

estas pessoas estão sendo
abordadas", disse Natália, as

sistida por um grupo de idosos

presentes à sessão.

Segundo ela, o promotor
informou que o foco do MP
são casas e pessoas que re

alizam sistematicamente os

bingos com a finalidade de

angariar recursos. "Ele (Sell)
deixou claro que se houver a

prática do bingo sem apostas:
sem comercialização de car

telas e como entretenimento,
não há problema", continuou
Natália, que levará a notícia a

conhecimento dos clubes de
idosos e de mães.

CAROLINA TOMASELLI

Natália:"Não aprovo a conduta dos policiais, mas não cabe a mim ensiná-los".

Atividade interrompida
chegaram o ser Internados em

função dos intervenções do Poll
cio. l'Entenda que estes policiais
não vão encontrar cidadão infra
tores nestes locais, frequentados
por idosos, ap.osentados e viúvos.
Süe pessoas de respeito, que po
dem ser abordados até de formo
didático, educativo", defendeu.

A vereadora também confir
mou que em p.elo menos um dos
clubes houve ábordagem dos po
liciais e recolhimento de cartelas.
"A maioria sentiu-se ameaçado
por conta disso e todos os clubes
interromperam o atividade",' dis
se, citando situação semelhante
ocorrida em 2001, quando idosos

.

Câmara aprova doação de
Corolla ao Hospital Jaraguá

Sorti disse que comissão m'udou parecer após o envio dos documentos

JARAGUÁ DO SUL

A Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final mu
dou seu parecer e o plenário
da Câmara acabou aprovando
por unanimidade a doação de
um Toyota CoroÍla pertencen
te à frota do município para
o Hospital Jaraguá. Aprovado
em votação única, o projeto
já foi devolvido ao Executivo

para sanção da prefeita Cecília
KonelI·(DEM).

Na semana passada, a co

missão havia se manifestado
pela inconstitucionalidade da
proposta, por ausência da ava

líação prévia do veículo e das
indicações de interesse social
e público da doação. O pare
cer contrário e o projeto aca

baram sendo retirados da pau
ta de votação por um pedido
de vista do vereador Ademar
Braz Winter (PSDB).

Segundo o presidente da
comissão, Amarildo Sarti (PV),
como a Prefeitura encaminhou
os documentos solicitados,
o parecer foi revisto. "Todas

as formalidades legais foram.
cumpridas", disse.O texto re

cebeu uma emenda,
.

assinada

por todas as bancadas, deter
minando que os valores anga- .

riados com a venda do veículo -

deverão obrigatoriamente ser

destinados à compra de ambu
lâncias. Adquirido no governo
passado por R$ 63,9 mil, o Co
rolIa ano 2005 está avaliado
hoje em R$ 35 mil.

Apesar de voto favorável,
para os vereadores do PT o

valor poderia ser revertido na

compra de carros para a frota
.

municipal, 93% dela compro
metida, segundo informações

.

da própria Prefeitura. Também
lembraram que o município
lançou' edital para a compra
de novos veículos. 'Francis-'
co Alves pediu que o repasse

'

ao hospital ocorra dentro de
45 dias. "Tomara que daqui
a pouco não mandem Um

projeto para a compra de um

novo carro oficial", comentou
o vereador Jaime Negherbon
(PMDB).

I

I.

I

I
1
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·Católicos se preparam para Páscoa
Dias que antecedem a data são de oração, confissão dos pecados e reflexão

ALÉM DO CHOCOLATE

JARAGUÁ DO SUL

"Tempo de conversão e

reflexão". Essa é a definição
que Nilva Maria da 'Rocha,
54 anos, encontra para expli
car o significado da Páscoa,
data para a qual ela se prepa
ra com quarenta dias de an

tecedência. "Para mim, cho
colate é só comércio. Para se

ter uma feliz Páscoa é preciso
participar da Igreja", afirma.

O aposentado José Philip
pi, 64 anos, também considera
o período especial. "É um mo

mento de oração e confissão.
A gente faz alguns sacrifícios,
deixa de comer o que gosta e

também confessa os pecados",
comenta.

Para os católicos, a festa
que celebra a ressurreição de

Jesus Cristo é uma das datas
mais importantes do ano.

"Durante quarenta dias nós
nos preparamos para essa

festa. O período que ante

cede a Páscoa é de penitên
cia;', explica o padre da Ma- -

triz São Sebastião, Irimundo
Stein. Ele destaca ainda que

a ressurreição de Cristo é,
para os católicos, a esperan-

.

ça de uma vida nova. "Páscoa
é renovação. A morte dos pe
cados, dos vícios e a limpeza
da alma", concluí.

CELEBRAÇÕES
As paróquias da cidade

preparam uma programação
especial para o feriado de
Páscoa. Hoje, quinta-feira
(9), são realizadas confissões
na Matriz São Sebastião de
manhã e a tarde. Às 19h30,

. acontece a tradicional missa
de lava-pés. Sexta-feira tain
bém acontecem confissões,
mas somente pela manhã. Às
15h30 será encenada a Via
sacra. E às 17h, os fiéis par
ticipam da Paixão de Cristo e

da procissão do SenhorMor
to. No sábado, tem vigília
pascal às 19h. Já no domingo,
às 6h, tem missa e procissão
da ressurreição, Às 9h e 19h
também tem missa de Páscoa
na paróquia.

DEBORA VOLPI

• Prefeitura de Jaraguó do Sul: fechado
• Postos de Saúde: fechado

-

• Pomo 1: fechado (sexta-feira), atendimento nonnal sábado
• Pomo 2: fechado (sexta-feira), atendimento nonnal sábado
• Biblioteca Pública Rui Barbosa: fechado (sexta e sábado)
• Defesa avil: plantão telefônico pelo 199
• Samae: plantão telefônico pelo 115
• Secretaria de Desenvolvimento Regional: fechado (quinta e sexta-feira)
• Bancos: fechado

.

• Comércio (Jaraguó do Sul): fechado (sexta-feira), aberto (sábado das 8h30 às 17h)
• Delegacia de Polícia avil de Jaraguó do Sul: Plantão 24h (quinta, sexta, sábado e domingo)
• Delegacia de Guaramirim: plantão 24h (quinta, sexta, sábado e domingo)
• Delegacia Corupó: fechado (quinto, sexta, sábado e domingo)
• Delegacia Mossaranduba: fechado (quinta, sexta, sábado e domingo)
• Delegacia Schroeder: fechado (qUinto, sexto, sábado e domingo)

.

• Delegacia Barra Velha: plantão 24h (quinta, sexto, sábado e domingo).
• Shopping Breithaupt
• Lojas: fechado (sexta-feira e domingo)
• Supennercado: aberto (sexto e sábado), fechado (domingo)
• LojasAmericanos: 9h às 24h (sexto e sábado), 13h às 21 h (domingo)
• Havan: 8h às 22h (sexta e sábado), fechado (domingo)
• froço de Alimentação: nonnol (sexta, sábado e domingo)
• Supennercados Breithoupt 8h às 21 h (sexto e sábado), fechado (domingo)
• SupennercadosAngeloni 8h às 20h (sexta e domingo) 8h às 22h (sábado)
• Supennercados Brasão Borra: 8h às 21 h (�xta e sábado), 8h às 13h (domingo)
Rgueira e Rnu: 8h às 20h (sexta e sábado), 8h ao meio dia (domingo)

• Prefeitura de Corupó: fechado
• Prefeitura deGuaramirim: fechado
• Prefeitura de Massaranduba: fedJado
• Prefeitura de Schroeder: atendimento no quinto-feira até o meio dia, fechado (sexto - feira)
• Prefeitum de São João do Itaperiú: fechado
• Prefeitura de Barra Velha: fechado (quinta e sexto- feira)

. Fluxo de veículos. nas rodovias. federais deve aumel'!tar em até 5Q%

Para José Philippi, o momento é de oração e confissão dos pecados
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Páscoa é renovação.
Amorte dos pemdos,
dosvídosea

limpeza do olmo

Paixão de Cristo
As comunidades: Paróquia

São Judos Tadeu (Ág'uo Verde),
Santo Cecília (Chico de Paulo)
e Sagrado Coração de Jesus
(Estrado Novo) preparam o en

cena_ção do Paixão de Cristo.
As apresentações em tod-os os

comunidades acontecem no

sexto-feiro, dia 10, o porUr dos
19h. uÉ um momento de paz
e tranquilidade. Uma grande
responsabilidade", afirmo Cris
tiano Wotzko, que interpretará
Jesus Cristo no peço apresen
tado pelo comunidade Sagrado
Coração de Jesus.

Movimento
nas estradas

A . Polícia Rodoviária Fede
ral iniciou a meia noite de on

tem a Operação Semana Santa.
O policiamento nas rodovias

.

será intensificado, já que a Po
lícia estima um aumento de até
50% no fluxo de veículos em

rodovias federais.
De acordo com a PRF em

Guaramirim, o movimento
maior na região deve iniciar

após omeio dia de hoje. Amo

vimentação deve ser intensa
rumo ao litoral do Estado. A
tarde de domingo, a tradicio
nal volta para casa, também
deve ser bastante movimen
tada, segundo a Polícia, o que
exige atenção redobrada dos
motoristas.

O trecho mais crítico deve
ser a BR-101 Sul, devido aos

desvios das obras de dupli
cação. A PRF vai intensificar
a fiscalização e aumentar em

100% o efetivo policial. Em al

guns horários, será -proibido o

fluxo de veículos pesados nas

rodovias federais.
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INFRAESTRUTURA

GERAl/POlíCIA�-------

Secretório recebe
os reivindicações
Representantes debateram sobre segurança
GUARAMIRIM

o secretário estadual de Se

gurançaPública, Ronaldo Bene
det, participou de uma reunião
com o prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt. e com .repre
sentantes do Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança) de
Guaramirim, na noite de on

tem. Na pauta do encontro, rei

vindicações pata melhoria das
condições de trabalho da Polí
da Civil e da PolíciaMilitar.

Entre as providências so-

,licitadas estão a contratação
emergencial de um escrivão,
um êscrevente, um servente e

três funcionários para o Cire
tran; contratação de delegado
adjunto para a Delegacia da
Comarca de Guaramirim e a

construção de uma nova de
legacia. ':A_ Delegacia da Co
marca conta apenas com seis

policiais e' um escrivão, efeti
vo insuficiente para realizar o

trabalho preventivo", comenta
o presidente do Conseg, Alen
car Manoel Vasques.

O Conseg também pede o
.

aumento do efetivo da Polí
ciaMilitar em, no mínimo, 20
policiais; a compra de duas
viaturas para a corporação; a

continuação da construção da
nova sede da companhia e a

instalação de câmeras de se

gurança na Rua 28 de Agosto.
O secretário não foi oti

mista sobre a possibilidade do
efetivo daPolícia Civil e Mili
tar na região. Segundo ele, o

Governo do Estado enfrenta
"dificuldades de arrecadação" .

Bylaardt entregou o pedido para o secretório estadual Ronaldo Benedet

e, por enquanto, não existe

previsão para 'abertura de um

novo concurso da Polícia Mili
tar. Em.relação à Polícia Civil,
disse que há 300 concursados
aguardando a nomeação no

Quadrilha de arrombadores de
caixa eletrônico está no presídio· .

sou Muller, 25 anos, Márcio.
Giovani Neves, 27, e David

Três homens foram detidos Borges, 25, foram conduzidos
após uma tentativa de furto na à Delegacia de Guaramirim e

agência do Banco do Brasil na
.

responderão por tentativa de
Barra do Rio Cerro, na madru- furto.

-

Eles. estão' no Presídio
·

gada de ontem .. Por volta das Regional.
2h, os bandidos teriam tenta- . De acordo com o delegado
do arrombar o caixa eletrônico Daniel Dias, os três acusados
com um maçarico, danifican- são de Joinville. A- suspeita
-do o equipamento. Quando o é de que eles façam parte de
alarme de incêndio do banco uma quadrilha de arrombado

disparou, eles fugiram em um res de caixa eletrônico. Con

Peugeot preto; com placas de forme o delegado, eles preferi-,
Minas Gerais, que estava esta- ram se manifestar somente em

cionado do outro lado da rua. juízo e não informaram sobre
Ao perceber a movimen- a atuação da quadrilha duran-

·
tação e o _barulho do alarme, te o depoimento. Muller e Bor-'
uma pessoa que passava per- ges têm passagem pela polícia
to da agência naquele horário por furto em caixa eletrônico e

acionou a Polícia Militar, que Neves por tráfico de drogas.
formou barreiras nas entradas O carro em que eles esta
e saídas da cidade. O Peugeot vam foi' apreendido. Segundo
foi abordado no Bairro Figuei- Dias, o automóvel não tem re

rinha, em Guaramirim. Rob- gistro de furto.

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

Polícia 'Civil doa os prod'utos
�

i apree.ndidos' ao.antigo Procad
õ:

JARAGUÁ DO SUL Bruno Effori, as apreensôesre
alizadas em outros dois lugares
a pedido do Ministério Públi
co ainda não tiveram a doação
autorizada pela justiça. Ele ex

plica que a realização do bingo
de cartela com fins lucrativos
é uma contravenção penal de
jogo de azar. Segundo Effori,
todo e qualquer bingo, mesmo
os beneficentes, precisam da
autorização da Receita Federal

para funcionar.
O Centro de Juventude

e Família abrigá 11 crianças
provisoriamente. Quem qui
ser ajudar com doações, o te
lefone é: 3276-0424.

Cerca de 65 quilos de ali
mentos não perecíveis, refri
gerantes e material de limpe
za, que foram doados ontem à
tarde para o Centro da [uven
tude e Família Hildegard Hu

fenüssler, antigo Procad, na

Tifa Martins. Os produtos fo-:
ram apreendidos pela Polícia

·

Civil na semana passada, em
três locais que realizavam bin
go de cartela, e doados com a

autorização do juiz do Juizado
Estado,

.

mas que ainda não Especial Criminal Bernardo.
foram chamados porque os

_ Augusto Em.
.

recursos. destinados à contra- De acordo com o delegado
tação são insuficientes.

. .

DAIANE ZANGHELlNI

Delegacia da Mulher sem previsão
A "dificuldade de arreca

dação" do Estado foi a justifi
cativa do secretário Estadual
de Segurança Pública, Ronal
do Benedet, para afirmar que
não há previsão para a aber
tura da Delegacia da Mulher
em Jaraguá do Sul. "Depen
demos apenas de efetivo",
resumiu,

.

comentando que
o governo não pode nomear

policiais se não há recursos

suficientes para contratá-los.
Sobre o fato de o delega

do regional Uriel Ribeiro não
estar nomeado, oficialmente
para o cargo � a decisão ainda
não foi publicada'no Diário
Oficial «,: Benedet disse que
pretende oficializar a situação
"o mais breve possível".

Sem revelar mais deta
lhes, o secretário apenas
comentou que o atraso ocor-

reu por "pressões políticas".
Além de Ribeiro, o delega
do Djalma Alcântara, genro
da prefeita Cecília Konell,
também estava sendo cotado
par9- o cargo. _

Uriel assumiu a função de
delegado regional desde no

vembro de 2008, após a pri
são da então delegada regio
nal JuremaWulf na Operação-

,

Game Over. Polícia entregou produtos apreendidos ao Abrigo Provisório, na Tifo Martins
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EDUCAÇÃO

Novo material didático de inglês
Alunos do 1o. ao 50. ano da rede municipal de Corupá vão receber as apostilas
CORUPÁ

A partir de segunda-feira os

estudantes do 10 ao 50 ano da
rede municipal de Corupá vão
receber os módulos didáticos

"Corupá English Books". O lan

çamento das apostilas - elabo
radas pelos próprios professo
res de Língua Inglesa da cidade
- aconteceu ontem, na biblioteca
Antônio de Castro Alves, no pré
dio da Secretaria de Educação -e
Cultura.

-

A ideia de desenvolver esse

projeto surgiu das dificuldades
dos educadores em lecionar a

matéria por falta de material. De
acordo com a professora, uma
das autoras dos livros, Eliane De
nise Borges Alexy, os estudantes
têm aula de inglês uma vez por
semana' e os professores tinham
que preparar ó conteúdo, pesqui
sar, muitas vezes, criar e dese-

nhar, e passar o assunto através
de folhas impressas,' material
que acabava sendo perdido pelos
alunos. Os professores acreditam
que o conteúdo pronto e unificado
facilitará a forma de ensinar, assim'
como, o aprendizado. "Se algum
aluno precisar mudar de escola,
ele vai encontrar na outra unidade
as mesmas atividades que estava

estudando", completou.
Ao todo, 700 apostilas estão

impressas para chegar até as cin
co escolas. O investimento total
foi de R$1917,15 e cada unidade
custou R$ 2,90. A intenção é es

tender o trabalho para as turmas

do 60 ao 90 ano. Os autores das
obras são: Cléia Werner, Eliane
Denise Borges Alexy e CélioJoão
Barbosa. A coordenação do pro
jeto ficou com a educadora Eli
zabete Tomasselli e diretora de
Cultura, Maria Aparecida Rosa. Professores de inglês apresentaram o novo material de Língua Inglesa que será aplicado este ano

ApostJla para as turmas de 30 séries.Vereadores mirins listam

sugestões ao Executivo
GUARAMIRIM

Na quarta sessão ordinária
dos vereadoresmirins, de Cua
ramirim, que aconteceu terça- ,

feira, os alunos apresentaram
algumas preocupações. A ve

readora Aline Devigili selici-,
tau mais atenção aos idosos.
Para isso, ela pediu a criação
de políticas públicas voltadas

para a prevenção, promoção e

reabilitação dessas pessoas. E
a vereadora Eduarda da Silva
chamou a atenção das autori
dades sobre o estado do giná-

.

sio de esportes Rodolfo Jahn.
I
Ela criticou a estrutura do lo

. cal e reivindicou um bebedou-

Historiadora vai atualizar, resgatar e contar a história da cidade
ro e uma melhor organização CORUPÁ
da agenda. Outra iniciativa para a edu-

Outra preocupação vem do cação deve ser lançada no se

vereador Emerson Tascheck. gundo semestre. A historiadora

Segundo ele, os alagamentos [aqueline Bscheidt, 26 anos,
nas proximidades da escola finaliza a obra que vai resgatar
Alfredo Zimmermann chegam e contar a' história de Corupá.
a cancelar as aulas. A reivin- O material será destiriado aos

dicação pede uma solução' - estudantes das turmas da 3a

para os próximos dias. A ve- série da rede municipal. O ob
readora Luana Guesser convi- jetivo é atualizar o conteúdo e

dou' a presidente do,Conselho descrever' os acontecimentos
de Direitos da Criança e Ado" importantes da cidade até os

lescente para falar sobre o Fia últimos dias, e que segundo a

(Fundo da Infância e Adoles- educadora, vai trazer o seguinte
cêneia). Todas as sugestões questionamento: "O que quere-

-

devem ser encaminhadas ao mos para o amanhã?".

poder Executivo. A professora de História

propõe um texto com uma lin

guagem simples, clara, objetiva
e didática para transformar a

disciplina agradável e interes
sante aos estudantes. Jaqueline
enfatiza que "a matéria de His
tória não se resume a decorar
nomes e datas, mas, que sere

fere à vida das pessoas".
O material será de uso ex

clusivo das turmas da 3a série,
porque é o período em que'os
alunos' estudam a história do
município, com base na grade
curricular. Ao todo, vão ser lan
çados 181 exemplares.

S.J.C.O
CNPJ Nr. 83.639.658/0001-76

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Associados da S.J.C.O - Sociedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia, para se reunirem em assembléia geral extraordinária, que
será realizada no dia 16 de abril de 2009, as 19 horas em primeira chamada e ou as 20
horas em segunda chamada com qualquer número de associados, na sua sede social
localizada na Rua Adolfo A. A. Ziemann; 626 - Bairro Czemiewicz, na cidade de Jara

.guá do Sul- SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Preencher os cargos de membro do Conselho Fiscal que ficaram em vacância, por
falecimento, desistência ou por inadimplência com a Tesouraria da Sociedade.
b) Empossar os membros e os suplentes escolhidos.
c) Marcar nova data para apreciação das contas de 2008.

d) Outros assuntos de interesse social

Jaraguá do Sul, 07 de abril de 2009,

Remigio Vicenzi - Presidente

Historiadora disse que obra será lançada no segundo semestre
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PEDALADA FAMOSA
Como todo mundo já sabe, a Pedalada Famosa será dia 7 de junho. O trajeto
já foi projetado e a entidade beneficiada também já foi escolhida .. Será o
Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá. A partir da próxima semana,
daremos todas as dicas de como participar desse evento que deve reunir, no
mínimo, mil pessoas. A promoção é do site www.moagoncalves.com:br e da
revista Nossa. A Secretaria de Esporte, Lazer e Turismos;Secretaria de Meio
Ambiente; O Correio do Povo e Rádio 105 FM são os apoiadores do grande
passeio beneficente. Volto ao assunto.

LEITOR FIEL
O leitor fiel da coluna é meu amigo
Nelson Grand do bar Meu Boteco. Ele

. lê a coluna todos os dias para ficar
super antenado no que acontece de
melhor na urbe sorriso.

.,' lodosos
eclsas fluem sem

cessar, como esse
. rio, sem descanso,

.

noite e ,dia. "
CONFUCIO

IN
Olha só. Pelo meu iPhone tenho es

cutado elogios supimpas sobre a loja
llpper Man, no Shopping Breithaupt,
pilotada peto sangue bom Gelson Gast.
Lá, você encontra roupas masculinas
exclusivas e também as famosas mar

cas Dudalina, Individual, Base ,Convic
to, para adultos e crianças. Além de
sandálias, acessórios e artigos para
presentes. Vale conferir!

BUXIXO
Pelo meu e-mail, fiquei sabendo que,
no sábado, durante uma balada famo
sa na cidade, uma namorada de um

figura das rodas' modemns da urbe
sorriso, teria discutido com ele e de
saparecido da mesa. Minutos depois,

.

preocupado com a demora da moça,
o rapaz saiu no capturo do seu amor.

Consequência: encontrou a donzela no

banheiro com outm homem. Pense! Em
Jaraguá tudo se sabe. Para relaxar, eu.
sugiro uma taça bem gelada da minha
espumante Cave Pericó Brut.

CALIFÓRNIA
Hoje à noite, a partir das 20 ho
ras, no Califórnia Lanches, do meu

amigo César "Gaúcho", tem músi-
ca de qualidade com o excelente
cantor Enéas Raasch. É garantia de ..
muito MPB e música instrumental.
Boa pedida .

'NAS RODAS
• Hoje, bate as taças e faz
tim tim o amigo Edio Nei

.

Dolzan. Parabéns, amigo!

• Nosábadoj no bar O Meu .

Boteco, tem muito Chorrinho
e Samba com a presença do
renomado grupo Orelha de
Cobra, de Curitiba, e mais

participação de convidados.

e Adorei o convite da Ber
lim Ambientes para par
ticipar, no próximo dia 16
de abril, do lançamento da
nova coleção. Uma caixinha
recheada de frutas cristali
zadas. Delícia!

FESTA DAS BOAS
No domingo, os promoters Thiago
Mattos e. Pepe, da Fuel, promovem
na Estação do Tempo uma Balada
de Páscoa. Presença da excelen--
te dupla sertaneja universitária
Mazzo e Gabriel e mais o DJ das"
meninas, Fernando'S. E o que é a

melhor, as tadies free até às 22 ho
ras e rodas de champanhe durante
a festa. Imperdível!

..@SPORTOC>tr�
.,' f�tfol
IGinástica é mod
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca

819 - centro - Jaraguâ do Sul

o jovem bem lançado Almir Edinei Mendonça Rocha com a

namorada Bia. Ele festeja, hoje, dezoito aninhos. Mil vivas!

GOSTEI, PASSO ADIANTE
Gostei da ideia. Na cidade, já existe escritório pronto, é o Jatáguá Business
Center. O empresário, representante ou qualquer profissional liberal pode
usufruir do espaço. O local é t9do equipado para quem quer começar um
negócio sem precisar investir. E muito legal mesmo. Vale conferir. Fica no

prédio da, Marcatto Center.

A empresária Deise Correia,.na festa de niver da filha
Amando, com a· "estrelada" Laurita Weege

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA. 9 DE ABRIL DE 2009

Hoje vou saborer o meu

delicioso xixo no Mr. Beef, o
d'eck mais famoso de Jaroguó.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN; JORNALISTA

-

Na mesa do bar...
- Meus amigos, vocês não sabem o que.

-

me aconteceu hoje cedo!
.

- Galera,' silêncio que as histórias da
. Amábile são interessantes sempre!

'-. Ah, não me zoa. Então, estava eu

indo à farmácia aqui perto do escritório
e, na hora de entrar, vi aquele professor
gatinho, aquele, vocês sabem, né?'

- Uhuum.íem coro)
- Ele estava na minha frente, olhando

para rua. Que mico! Eu fiquei nervosa,
quase desisti de entrar, mas no último se

gundo decidi ir adiante e a bendita porta
eletrônica não abriu. A farmácia ainda es

tava fechada e eu dei de nariz no vidro! O
professor viu tudo! Nunca mais vou con

seguir olhar na cara dele!
- Hahahaha (em uníssono)
- Meu, que situação horrenda. Já acon-

teceu algo parecido comigo uma Vez. Eu
estava de olho numa garota há.meses, mas
quase nunca a via a não ser batendo per
na no shopping. Um dia eu andava com

um amigo pelo Centro, era domingo à tar
de, eu acho. Tinha bebido umas cervejas
no boteco de sempre, estava de chinelo
no pé, e na hora que ela me viu, cara, foi
sincronizado, eu tropecei e fui com tudo

.ao chão: Me ralei todo, quase me quebrei.
A única coisa que consegui fazer é dar
risada, ela deve ter gostado porque veio
até me ajudar e, depois, chegamos a. ficar

algumas vezes.
- Eu não consigo ser assim. Fico mor

rendo de vergonha, dá vontade de nunca
mais ter de olhar para a pessoa. Uma vez

estava numa boate, aquele barulho ensur

decedor e tal, e eu falando alto, gritando
quase; no maior bate-papo furado com

minhas amigas. Ríamos adoidado e bem
no instante em que soltei um palavrão..
daqueles bem censuráveis, o som parou,
a boate silencíonou e avermelhei as bo
chechas. Foi muita vergonha. Todo mun

do me olhou e começou a dar gargalhada.
Não aguentei, me joguei para dentro do
banheiro e só saí de lá horas mais tarde,
sem maquiagem, de cabelo solto e com o

chapéu de um amigo cobrindo parte do
- rosto.

- E eu esses dias atrás que esqueci da
visitínha dos parentes da minha mulher!
Acordei de manhã, fui ao banheiro, deixei
a porta destrancada e quando levantava
do vaso sanitário na maior empolgação,
quem escancara aparta? O tiomilitar bar

ra-pesada dela. Para piorar, ainda tinha
acabado dé soltar um pum sonoro. Me

obriguei a contar alguma piada qualquer
(a dos tomatinhos, se não em engano) e

sair .do banheiro. Fazer o' quê? É algo fi
siológico, acontece, oras.

• kellyerdmannésgmaíl.com

NOVELAS

� VARIEDADES------'-----------

Uma pata
sumida

Os irmõos Chirstopher, 'Jeremy e

Isabel ficam felizes ao descobrir que
Hildegarde, sua pata, de estimaçõo, está .

prestes a ser mcmãe. Ouando Hildegarde
desaparece, deixando o ninho desprote
gido, os três irmõos saem em busca dela.
Agora, cabe aos astutos irmõos a façanha
de desvendarem e-sequestre.

Cultura do
consumiSmo

Este livro, um relato sobre o evolu

çõo da cultura do consumo, falo sobre o

guerra que envolve comerciantes, profis
sionais de marketing e clientes cada vez

mais informados. Paro os profissionais
do varejo e de marketing, é um guia atu
alizado que proporciona dicas úteis sobre
os processos que permitem aos varejistas
se adoptarem'o umn clientela exigente.

PARAíso
Mariano está convencido de que o ocidente de
Zeca foi uma obra divinà. Antero pede para que

-

Eleutério retire o diabinho de coso antes de
Mario Rito chegar. Zeca pede poro Terêncio
encontrar um jeito de ele ficar sozinho com

Mario Rito. Mariano exige que Santinho use

o véu pOfa cobrir seu rosto durante o visita.
Eleutério decide nóo jogar seu diabinho foro
e deixo Zefõ aborrecido. Antero, Mariano e

Mario Rito chegam ii caso de Zeca e o beato

pergunto poro Heutérie se ele tirou o diabi
nho de dentro de coso.

.

TRÊS IRMÃS
Duda tento convencer .Almo de que Gregg o

orno. Eros, Suzana e liginha ficam aliviados
quando veem que Sandro está bem. Adamastor
volta poro Coromirim e foz uma proposto o Sá
vio. Duda reconhece o corro. Doro sente falto de

Morquinho. Virgínia tem um pressentilnento e

levo Doro poro hospitol.Gregg e Alma cenver-'
som e se entendem. Bento chego ao hospital e
segue com Doro poro o solo de porto. Waldete
surpreende VioJeta antes que elo consiga abrir
o cofre do prefeitura .

i

CAMINHO DAS íNDIAS
lIana culpo Berê e Rute pelo ocusoçóo contra

Zeca. Torso desaparece. Ramiro decide-obrir
uma oçóo contra Silvio. Dudo vê Roj e Moyo

-

saindo de coso. Chiara diz a Dudo que vai illojo
de Opash estabelecer o acordo. Aído lembro Sll- •

via sobre o procuraçúo que Yvone deixou. Torso
entro em surto no meio do ruo e Ashimo chamo
os bombeiros. Um funcionário do hospital psi
quiátrico ligo poro Melisso. Chiara fecho acor

do com Oposh. Melisso fico hOFrorizodo tom o

estado do filho..

CHAMAS DA VI_DA
Beatriz diz o Xavier que n�o tem nodo o ver com

Vilmo. Ele diz que preciso do ajudo de Beatriz.
Xavier pede que Beatriz consigo informoçóo so

bre o incendiário. Ele pede que Beatriz seja suo

informante e conte tudo o que Vilmo, Carolino e

Pedro falarem. Ela nóo aceito e ele di� que quer
porte do dinheiro que eles conseguirem no as

salto. Beatriz concordo. Marreta, Monu e Diego
combinam o assalto. Gabriel pergunto ii Roísso
sobre o pai dele e ela diz que ele foi poro os Es
tados Unidos e elo nóo sobe como. encontrá-lo.

. PROMESSAS DE AMOR
Pepe, Érico, Felipe e Leonor conversam com

as crianças. Noti cuido de Valente. Ele vai

despertando lentamente e fico feliz em vê-lo.
lino perturbo Juno. Bionco aparece e pergunto
poro o filho o que está acontecendo. Camargo e

Nestor discutem no frente de Isabel e Silvio. No
momento do discussóo, Cristina liga e Nestor
responde grosseiramente. Os dois conversam
e Grilo ouve tudo sem ser percebido pelo móe.
Cristina viro e se deparo coní o filho. Ele diz que
já sobe do coso dela e o repreende.

(O re�u�o dos capítulos é de inteiro resllonso
bilidode dos emissoros).
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"
AQuARlO

(21/5 a 20/6) � (22/7 a 22/8) (23/9 a 22/10) (22/11 a 21/12)
,

(21/1 a 18/2)
Dia ótimo para

-

Lua cheia em seu Flechas certeiras A fase de cura� Hoje é um dia que , continua e suacolocar as emoções � você pode contar signo traz a você Ílefinem este
.

na ordem. Hoje
.

com a ajuda de a possibilidade de momento. Nada vida espiritual
você estará mais otimista e feliz, irmãos e pessoas mais próximas concretizar sua vida emocional. de recuar ou voltar atrás de passa por algumas reavaliações.
com muitas idéias interessantes a você. Sua vida passa por Algo que teve início cresce e apa- suas decisões. O momento é Sua conexão com o Divino está
para seu futuro. Romances em mudanças no trabalho e certa rece no hoje. Não deixe nenhuma parI! usar a cabeça e não o co- mais forte e você deve aproveitar
alta, divertimentos com amigos, insegurança começa a bater em oportunidade passar por você sem

.

raçãõ. Pense, repense e pense esta fase para entender que
novos amores e relacionamento seu coração. Procure não deixar 'fazer uma profunda avllliação de novamente em tudo o que vale orações podem ajudar você a for-
com filhos dão luz ao seu dia. que ela entre. suas possibilidades. e o que não vale a pena. ' talecer ainda mais essa conexiÍo.

� �
CÂNCER .

l1f
VIRGIM " " ESCORPIÃO

�
CAPRICÓRNIO PEIXES'

�;._.�� ����60ad���;tá (23/8 a 22/9) '*' (23/10 a 21/11) (22/12 a 20/1) ", (19/2 019/3)�.:.... ,:"/Uma oposição de :::::=;e�=� No dia 'ile hoje você Vida familiar, Os dias se tornam
• •

mais para ficar
.

saturno e marte que
-

w
-

vai preferir ficar amores e profis- cada vez mais• • ..

quietinho colocando
-

envolVe seu signo ( ". recluso dentro de são passando por tensos e você'-'

os pensamentos e as emoções _ e sua vid.ll faz enorme pressão e você para tentar sérios momentos de avaliação. deve aprender a paciência e a

no lugar. Se puder. fique na na obriga você a partir pal;O a ação. entender o que se possa em seu Você não consegue mais deixar tolerância. No entanto não deve
companhia dos que te amam. Cuidado com mal entendidos. Não coração. Algumas coisas acontece- de buscar o sentido de,tudo. Não deixar de colocar alguns limites
Sua vida passa por mudanças, deixe que essa pressão obrigue ram há duas semanas atrás e você deixe de manter seus pés no necessários em pessoas que têm
não é de hoje, e você deve elimi- você a tomar decisões que ainda só conseguirá entender depois .. chão, pois este nã.o é um bom tentado invadir seu espaço com
nar o que não lhe faz bem. não estão prontas. desse mergulho dentro de si. momento para fantasias. opiniÕes desnecessárias. •

---------VARIEDADES

Ator de Hanv Potter
preso com drogas,
Jamie Waylett, o malvado estudante
Vincent Crabbe dos filmes do bruxo
Harry Potte� e um amigo foram detidos
pela polícia de Londres opós serem en

contrados oito pacotes com maconha no

.enm em que estavam. Após a prisão, os
policiais fizeram uma busca na casa

de Waylett, 19 anos, e encontraram
dez pés de maconha avali{Jdos em

mais de' RS 6,5 mil. Waylett não fez
qualquer, comentário sobre o caso.

BBB9 não supem
índice de aúdiência
Embora tenha sido definida por' Pedro
Bial como a edição supersônica do
Big Brother Brasil, e tenha batido
recordes de faturamento, no quesito
audiêncio o programa não conquistou
nenhuma façanha. A grande final. que
consagrou Max como milionário, ficou
com média de 41 pontos. O BBB8
alcançou 46 pontos. A primeira edição

.

do programa ainda é a campeã de
audiência com 59 pontos.

, MUNDO ARTlSTICO

I,vete Sangalo
sente a crise
Assessor de imprensa de Ivete Sanga
le há nove anos, Eduardo Scott tomou
um susto ao saber que não trabalha
mais para a cantora. Scott diz que foi
pego de surpresa e que a crise foi a
justificativa dada pelo irmão de Ivete,
Jesus Sangalo, para demiti-lo. "Ainda
não caiu a ficha. Afinal, foram nove

anos. Segundo Jesus, a crise afetou
o empreso e, por isso, teve que me

demitir", revela Scott.

SUDOKU.
De

;;;:- ---"W�"":: .' ->1
,

n 11 de abril:j
o melhor click

será presenteado
.

pelo
BANHO E TOSA

AMIZADE

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números. em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Na maioria das regiões o tempo segue
firme e seco:Temperatura el�vado.

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

� Jaraguá do Sul � Região

HOJE SEXTA SÁBADO
MíN: 19° C MíN: 16° C MíN: 10° C
MÁX: 30° c MÁX: 29° C MÁX: 27° C
Sol Sol Sol

/
,

DOMINGO

MíN: 11° C
MÁX:27" C
Sol

'611 ÁRIES

4�.· (20/3 a 20/4)
., Com a lua cheia

� [ pressionando os

relacionamentos
amorosos e comerciais e o

final parcial que Vênus e plutão
sinaliia, tudo é direcionado para
uma definição. As estrelas desta
vez foram certeiras como a seta
de um arqueiro bem trein"do.

TOURO
(21/4 a 20/5)
As máscaras conti
nuam caindo e você

.

continua com os

pés bem firmes. Vida emocional
c;ontinua sua caminhada para
a definição de assuntos que
estavam confusos, mas agora
estão bem claros. A auto estima
é checada diariamente.

'

,
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I ANIVERSÁRIOS

9/4 .

•

Aguinel Rodrigues Bueno
Albani Luciane Usboa '

Alcides Thrun
AlcirMoHa
Aldo Martina Andrezjews
André Luis Ribeiro
Célia Regina Farloski
Cintia l Cunha
ClauHir Lauriano Mahlst
David T. de Mattos
Débora dos Santos
EderWillian Colle
Edina Carla S. Andreani Souza
Edio Nei Dolzan
Edmundo Muller ,

Gabrieli Moas Gilow
Ilete Kloedem Kruger

: Irpci M. Sartori .

"'José Bridarolli Neto
"L�cu Lagedo
Minàne M. Jacobwski '

Munir Ràmos de Almeida
Nilda Muller
Nilson Prochnow
Priscila Schreiber
RândalGomes
RolfHubner
'Rosario Maria Gonçalves Leonardo
Ta.iana B. da Silva

DIVIRTA-SE

25/4

Senha
A loura foi ao gabinete do chefe e

notou que ele estava iniciando seu

computador e.resolveu dar uma espia
da para ver se conseguia a senha
secreta dele. Se ela descobrisse, todos
do escritório não iam mais a chamar
de burra.
Ouando o chefe colocou sua senha, a
loura saiu em disparada porta afora,
gritando para todos:
: Eu descobri, descobri! Eu sei a senha
do chefe!
Uma amiga responde:
- E qual é a senha?
A loura, toda faceira, responde:
- Asterisco, asterisco, asterisco,
asterisco...
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Ouinto-feiro, 9 de abril
• Show de pagode com gru�o Combinação Perfeita

Local: londen Pub
Início às22 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 84482122
Acesso: RS 5,00 feminino e RS 1 O,UO masculino - prlmelm lote

• Capital Inicial Cover, com banda Alto Rotação/ OJ Spark
Local: Estação doTempo
Inícioàs21 horas I Conloto:4733764822
Acesso: RS 5,00 feminino e RS 10,00masculino

Sexto-feiro, 1 (} de ubril
• Sexto- fei ro Santo, todos cosas deJoraguá do Sul estarão fechados.
• OJ Alex Dros

local: Oreoms Club, em Joinville
Início às 23 horas I Contato: 47 8828 8490
Acessos: valores não divulgados

• Oouble Act com OJsRafael Ferreiro e FernandoStell
local: MoamArt· n Music, em Joinville
Início às 22 horas e 30 minutos I Contato: moom.com.br ou 47 8837 7943
Acessos: valores não divulgados

• OJ Sosho
local:Worung Beach Club, Praia Brava, em Itojaí
Início às 23 horas I Contato: worungclub.com.br ou 47 3348 7643
Acessos: valores nôo divulgados

-

Sábado, 11 de abril
• Festa Triptronic, com OJ Aninho / Alvo vs Eduardo Moretti / Nondo Oliveira vs R.

Costa (percussõo)
Local: London Pub
Inicio às 22 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
Acesso: RS 10,00 feminino e R$15,00 masculino - primeiro lote

• Bando OuartetoemTrês/OJ residente "

local: Estação doTempo
Início às21 horas' I Contato: 47 3376 4822
Acesso: RS 5,00 feminino e RS 8,00masculino

• OJ Daniel Kuhnen / Banda Núcleo Sul e Mr. Pi / OJ Eder Franzo / Oupla Nando e

Matheus
Local: Boli Hai. em Piçarras
Início às 23 horas I Contato: balihaLcom.br
Acessos: valores nõo divulgados

• Festa House Mag com OJ Hum e Rapper OZ6 (hip-hop) IOJ Bino
local: Bali Hai, em Porto Belo
Início às23 horas I Cântolo: bólihai.com.br
Acessos: valores nõo divulgados

'

• Páscoa Banana Jee / OJs Alex Silva, Ou Sereno, MT Audio Projeet e Diego Petry /
Bando Ah! Muleke (pagode)/OuploOsmarCaetano &Serginho (sertanejo)
local: Banana Joe, praia de Ubotuba, em São Francisco do Sul
Início às 23 horas I Contato: bononajoe.com.br
Acessos: valores não divulgados

Domingo,,12 de abril
• Shaw desertanejo universftárill com Victor & léo Cover, porduplo Ander & Foel

locol:london Pub
.

Início às 20 horas I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122
Acessos: RS 5,00 feminino e RS 1 O,iJO masculino

• lodies Free, com distribuiçõo de rodadas de choOlpogne poro o público feminino
/Ouplo_Mazzo &Gabriel /OJ Fernando S.
local: Estação doTempo
Início às 19 horas I Contato: 47 3376 4822
Acesso: RS 12,00 masculino e feminino free olé 22 horas. Após, RS 8,00.

contatoJporacaso.com

NACIONAl----------

REFLEXO DA CRISE

Presidente Lula estaria insatisfeito com a lentidão na_ queda das taxas cobradas pelo banco

Presidente do Banco
do Brasil deixa cargo
Neto abandona BB por pressão do governo
RIO DE JANEIRO

o presidente do BB (Banco
do Brasil), Antônio Francisco
Lima Neto, deixou o cargo na

manhã de ontem, em meio à

pressão do governo pela que
da dos juros. O presidente
.Luiz Inácio Lula da Silva esta-

ria insatisfeito com a lentidão
na queda das taxas cobradas

pelo banco.
Lula confirmou ontem a

saída de Lima Neto da presi
dência do BB. ''A informação
que eu recebi 'do ministro Gui
da Mantega, ontem, é que ele

(Lima Neto) queria sair", disse
Lula, sem informar quem as

sume o comando do BB.
O presidente falou ainda

que está obcecado com a redu- .

ção do spread bancário e criou
um grupo de trabalho dentro
do governo para apresentar
uma proposta sobre o assunto.

"A redução" do spread bancário
neste momento é uma obses
são minha. Nós precisamos
fazer o spread bancário voltar
à normalidade no país. O Gui
da Mantega sabe disso, o Ban
co Brasil sabe disso, a Caixa
Econômica e o Banco Central
também sabem disso", disse
o presidente acrescentando:

Lima Neto não resistiu a críticas

"Não há nenhuma necessida
de de o spread bancário ter su
bido tanto no Brasil de julho
para cá. Estamos numa fase

que Banco Central e Ministé
rio da Fazenda estão fazendo
isso. Quem tem bancos públi
cos pode começar com essa, ta

refa de reduzir a taxa do spre
ad bancário".

Diante da notícia da saída do

presidente do BB, a cotação dos

papéis da instituição desabava,
com os investidores temendo

. Crise trouxe
mais pressão·

o governo federol vem aumen

tando suo pressão poro os bancos
cortarem os taxas de juros, como

formo de estimular o economia
brosileiro em meio à crise·globol.
Desde o agravamento do turbu
lência financeiro, em setembro
do ano passado, o governo está
centrando fogo no redução dos
spreods bancários - o diferenço
entre o custo de captação dos
bancos e o que eles cobrom nos

empréstimos o seus clientes.

que à intervenção do governo
na administração do banco pre
judique seus resultados.

Inicialmente, Lima Neto
deve ser substituído pelo vice
.presidente de Cartões e Novos

Negócios de Varejo do BB, AI
demir Bendine. Segundo fon
te ouvida antes nesta quarta
feira pela Reuters, o governo
discutia a demissão há mais
de-15 dias.

AGÊNCI� o GLOBO
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Navegar na crise é preciso
A última pesquisa CNT/Sensus de 30 de março passado de

monstrou que houve uma evolução no percentual da população
.

que teme os efeitos da crise no tocante/ao emprego e salários,
chegando a: 44,8%. Não precisamos ir muito longe, porque de
certa forma todos conhecemos alguém ou alguma empresa que
foi afetada pela crise. Embora as noticias de que os governos estão
lidando com a crise de várias formas, colocando tuna quantidade
iriimaginável de dinheiro para estancar seus efeitos, uma coisa é

certa, a crise 'não se resolveráno curto prazo e vamos ter que convi
ver administrando as diversas situações e efeitos provocados pela
mesma, tantos nas famílias, como nas empresas.

O que cada país pretende fazer e gastar na busca de uma so
lução, de forma isolada ou em conjunto, como ficou demons
trado na última reunião do G-ZO, trará para o Brasil apenas
reflexos no tocante ao comércio' externo, que apesar de não
estar declarado e prometerem de pés juntos que vão evitar o

protecionismo, ele acontecerá inevitavelmente. Então, nosso

caminho passa a ser apenas o do mercado interno, fator dinâ
mico principal em períodos de crise.

A produção industrial que se destinava ao mercado externo
e bens de consumo durável, são os primeiros a sentirem a re

tração dos negócios e por consequência, a produção de bens de

capital pela diminuição e adiamento de investimentos, cujos
projetos poderão ser adiados ou até mesmo cancelados, em

função das incertezas sobre o dólar e das restrições ao crédito.
Essa queda inevitavelmente se refletirá no, nível de emprego e

na renda, fato este que já estamos presenciando na região. A
flexibilidade nas negociações é vital para que não haja perdas
maiores de renda, e por consequência, de consumo.

Mantido um certo nível.de consumo, também existirá um
certo nível de renda quemanterá omercado e a necessidade de
produção para seu atendimento, evitando 'perdas maiores no

nível de emprego. As políticas econômicas que são de respon
sabilidade do'governo federal devem, portanto, SE)r canalizadas

para o estimulo e manutenção domaior nível de consumo pos-
.

sível, pois as empresas exportadoras pela queda no mercado
externo voltarão suas baterias para o mercado interno,

O setor ligado ao mercado interno não poderá aumentar sua
capacidade, particularmente no campo industrial, porém, o apro
veitamento mais intensivo da capacidade instalada possibilitará
umamaior rentabilidade para o capital existente. Nestes tempos,
portanto, é essencial a escolha do processo para obtenção de efici
ências, ou seja: a) Eficiência técnica (ou tecnológica): entre dois ou

.

mais processos de produção, é aquele qué permite produzir uma
mesma quantidade de produto, utilizando menor quantidade fisi
ca de fatores de produção; b) Eficiência Econômica: entre dois ou
rriais processos de produção, é aquele que permite produzir uma
mesma quantidade de produto, commenor custo de produção.

Portanto, uma das opções que ganham espaço durante a

crise é a buscs"de tecnologias. Neste caso, é importante co

municar que em março o governo 'removeu um dos maiores .

obstáculos à importação de máquinas usadas, acabando com a

exigência da apresentação de atestado de inexistência de pro
dução nacional similar acompanhado de laudo técnico do ma-

.
terial a ser importado.

Medida idêntica foi tomada na crise de 19Z9 que possibili-
, tau o crescimento da indústria pela aquisição de equipamentos
de segunda mão, provenientes de fábricas fechadas em países
mais atingidos pela depressão. Como este fato está se repetin
do, esta é uma oportunidade que deve ser explorada, pois nem
tudo é sucata tecnológica lá fora, emudanças nos processo pela
implementação ou troca de equipamentos permitiria um au
mento da eficiência técnica a um customais baixo. Estaríamos,
dirão alguns, eliminado empregos nas empresas produtoras de
bens de capital, mas estaríamos criando empregos em projetos
onde se utilizariam estes equipamentos. É evidente, portanto,
que a economia interna encontre estimulas dentro delamesma,
anulando os efeitos depressivos vindos de fora, continuando a

expansão de sua capacidade produtiva a 'custos menores, que
uina vez repassado para omercado, possibilitamaior consumo,
mesmo com uma renda deprimida. Dá para adquirir não ape
nas máquinas, mas fábricas inteiras.

Banco Volkswagen
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Falcão de fora
A comissão técnica da Malwee já confirmou que o craque Fal

cão não participará dos dois primeiros jogos na liga Futsal, sébn
do agora contra o Praia Clube em Uberlôndia, e segunda-feira contra
a Intelli em Orlôndia. O craque ficará em Jaraguá do Sul fazendo '

,

treinos físicos e se recuperando para o primeiro jogo em caso, no dia
'20 contra a Copagril. O restante do time, com exceção de Xoxo 'que
tenta resolver problemas com o ex-clube, treinou ontem de manhã e

viaja hoje, às 14 horas, para o interior mineiro.

.. Veja níais do es
y

e �os blogs}\rqui,bancada e

Firula de Salto Alto, no:.site.wwW.oçorreiodo.povo ..com.brr(
""�o ;_.o_o ..

�;" ,__ ." o

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o p o v o . c o m . b r

time para a Liga. 'Amodalidade
'

tem potencial e precisamos dar
a elas o,mesmo, destaque que
tem o mascnlino", comentou

Silva, declarando que até 2010
a equipe dará continuidade a

busca de patrocinadores, uma
,

vez que a vaga na Liga é conse

guida por meio de patrocínios.
,

Os, apoiadores da modali
dade anunciados na manhã de
ontem foram: Raumak, Orbital
Center, Posto Mime, MC Co
nectares, Armazém das Fru
tas, Cristal Turismo, Criciúma
Construções. Menegotti Máqui-
'nas e FME (Fundação Municí

pal de Esportes).

ESPORTE----------

Meninas apresentaram ontem novo uniforme para as disputas do Campeonato Estadual em todas categorias

Futsel feminino quer
uma vaga na Liga
Modalidade estará todas as categorias.em se

PLANEJAMENTO

JARAGUÁ DO SUL

As equipes da categoria de
base do futsal feminino apre
sentaram ontem seu novo unifor
me e O projeto 'para amodalidade
nos próximos anos. Segundo o

coordenador do futsal feminino,
Vitor Alexandre da Silva, nes

te ano de' 2009 estão previstas a

participação de todas as catego
rias no estadual, na Olesc e nos

Ioguínhos.Abertoa
No entarito, o objetivo prin

cipal do futsal feminino é con

seguir uma vaga para disputar
uma competição nacional em
2010. "Queremos resgatar a

vontade de jogar futsal nos ti-

TAÇA POMERODE
-

,Jogo é
transferido

o jogo válido pela sexta rodada da
Taça Pomerode entre Tupi de Gaspar e
Vitória foi marcado para o dia '15 de
abril, às 20h15, no 'estádio Carlos Bar
bosa Fontes. A partida foi transferida
pelo fato 'do time 'do Rio da Luz estar
disputando a Copa Norte. A equipe jara
guaense est,ó na oitava posição e briga
pela segundo vitoria no certame.

mes femininos", comentou Vi
tor; que credita à Liga Nacionàl
Feminina como a competição
mais visadapelo futsal feminino
jaraguaense. Para experimentar
uma competição profissional,
a equipe sub-20 representará a

cidade no Campeonato Estadu
al Adulto Feminino.

'Acredito que será um salto

para a modalidade e queremos
dar toda estrutura para elas
evoluírem na modalidade", de
clarou o coordenador. ,

O presidente da ADJ (Asso
ciação Desportiva Jaraguaense),
Sérgio Silva, disse que a região
tem potencial para 'montar um

Maratoninha

ueentece hoje
Cerca de 380 alunos de, 11 a 14

anos competem hoje pela 1 a Mora
toninha da 24a SDR de Jaraguó do Sul.
A corrida acontece no Parque Malwee
a partir das 14h30. A prova contará
com o percurso de 2,5 quilôinetros
(uma volta no Parque 'Malwee). Os
15 primeiros colocados .serüo pre
miados com medalha.

CORUPÁ
,

Bocha: saem os

classificâdos .

Saíram no fim de semana os clas
sificados do Campeonato Corupaense
de Bocha. Se garantiram na próxima
fase: Comunidade Càchoeira B, Socie
dade. XV de Novembro A e B, Bar do
Milnitz A e B, Bar do Conrad Â e C,
Associação Itapocu C, Bar da Kátia,
Bar .de Webba C, Faixa Azul A' e B,
Bar do Krüger B e Izabellll.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE o CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2009

TALENTO HEREDITÁRIO

Paixão pelo esporte de pai para filha
Cláudio eAlíciados Santos percorrem o Estádo disputando corridas rústicas
JARAGUÁ DO SUL

Cláudio dos Santos tem 40

anos e há 23 se dedica às cor-.

ridas, tanto de rua como nas

pistas. Fundista (atleta que cor

re longas distâncias), ele urn

dia resolveu levar a filha Alicia

para assistir um treino no Bae

pendi. Para não ficar sem fazer
nada, ela começou a correr ao

redor do campo e ele percebeu
que ela levava jeito para a coisa.
"Deu urna, duas, três voltas e não
cansava. Penseinahora que deve
ser o gene do fundista nela", lem
brou o pai, orgulhoso.

Gom seis anos, ela competiu
pela primeira vez, em urna corri
da de ruaem Navegantes. Ficou

em terceiro lugar no percurso de
250 metros. Hoje, junto como pai
(e também técnico) ela treina cer
ca de duas horas emeia por dia. E

já é campeã regional em sua ca

tegoria. Alicia está com 13 anos

e começa a despontar como

uma promessa, para .orgulho
do paí, que'procura conciliar as
corridas para acompanhar a fi- .

lha sempre. E, tomo treinador,
ele não dá mole. "Quando a

gente está correndo, ele pega no
pé mesmo", diz Alicia. 'M sou

mais treinador do que pai. Não
posso me deixar dominar pela
emoção"; emendou Cláudio.
Ambos hoje correm com apoio
da Elian/FME. '

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO lEILÃO PÚBLICO 01/09
O Prefeito Municipal de Corupá - SC, de acordo com à. Lei
Federal nO 8.666/93 de 21 de junho de 1993, suas alterações
e demais legislações aplicáveis, torna público aos interessa

dos, que fará realizar Processo modalidade Leilão Público, no
.dia 24/04/2009, às 9 horas, tendo como local de lances, a Câ
mara de Vereadores de Corupá, sito a Rua Padre Vicente, n°
69, para alienação de bens; conforme especificações contidas
no presente edital. Os interessados poderão obter a íntegra
do Edital e demais informações diariamente, das 08h às 12h e

das 14h às 17h na Divisão de Licitações da Prefeitura, na Av.:
Getúlio Vargas, 443 ou no site www.corupa.sc.gov.br ou pelo
fone/fax (47) 3375-6500.

Corupá, em 07 de Abril 2009
LUIZ'CARLOS TAMANINI

Prefeito�Municipal
Cláudio procura conciliar as provas para sempre acompanhar a filha Alicia

'.

WEG PARTICIPAÇÕES E SERViÇOS S/A
CNPJ nv 83.489.963/0001-28

AvenidePrefertc Waldemar Grubba nO 2.633 - JARAGUÁ DO SUL - SC
"

� RELATÓRIO DAADMINISTRAÇ;ÃO
Senhores Acionistas. -

Atendendo disposições legais e estatutárias, apresentamos e submetemos à apreciação as Demonstrações Contábeís relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008
. -

Jaragué do Sul (SC), março de 2009.
. .

r

AADMINISTRAÇÃO.

·DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS DOS EXERClclOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2008 DEMONSTRAÇOES DO RESULTADO DOS EXERClclOS FINDOS
(Valores em Milhares de Reais) -, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2008

(Valores em Milhares de Reaís)
AT IV O P A S S I V O

2008 2007 20Ó8 2007 2008 2007

CIRCULANTE 548.324 333.030 CIRCULANTE' 57.205 57,270 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 802 __m
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. 72.613 225 FORNECEDORES 98. 133 DEDUÇÓES DA RECEIT!, BRUTA (19) (15).
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.775 INSTITUIÇÓES FINANCEIRAS

.

1.700 RECEITA OPERACIONAL LlQUI<)A 783 _J!1I
APLICAÇÕES EM AÇÕES

.

389.474 241.291 OBRIGAÇÓES SOCIAIS 53 , 56
DIVIDENDOS 44.428 40.731 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4.928 8.332 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

...........................7!!�. 817
JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO 25.925 38.00'1 . DIVIDENDOS 24.500 - DESPESAS OPERACIONAIS """"""_"llZ1 mi!Úl36\
IMPOSTOS A RECUPERAR . 5.104 12.716 JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO 27.625 47.048 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.107) (2.672)
OUTROS CRÉDITOS 5 58 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1 1 DESPES..,S FINANCEIRAS (5.896) (3.493)

DESPESAS C/JUROS S./CAPITAL PRÓPRIO (64.323) (64.350)
NÃO CIRCULANTE 1.182.153' 1.000.598 NÃO CIRCULANTE - RECEITAS FINANCEIRAS 9.312 7.578

RECEITAS DE JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO 63.737 57.301
REALlzAvEL A LONGO PRAZO 12.396 5.482 PROVISÃO DE 'CONTINGÊONCIA- 15.108' 9.214 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (5.698) (5.091)

DEPÓSITOS JUDICIAIS 12.396 5.482 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 332.587 293.367
PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.658.164 1.267.1'44

RESULTADO LIQUIDO ANTES DOS IMPOSTOSINVESTIMENTOS 1.164.096 973.100 CAPITAL SOCIAL
-

-i156�õ-oõ -950.000 327.395 283.457
AJUSTE AVAL.PATRIMONIAL 126.471 O PROVISÃO CONTRIBUiÇÃO SOCIAL (300)

IMOBILIZADO 5.661 22.016 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 3.098 3.446 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA (809) -

- RESERVAS DE LUCROS 37-8.595 116.131 REVERSAo JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO 6.380 9.091
LUCROS ACUMULADOS 197.567

RESULTADO LIQUIDO DO EXERClclO
.............. 3ª�•.6!l6 ... 2.92.•M8.

TOTAL DO ATIVO
.......... .1..7.3.0""17 ... J._�ª3··�f!! TOTAL DO PASSIVO

.. 1.7�_M77 .J.�33.·.!l2.ª RESULTADO POR AÇAO - R$ 3,53 3,11

DECIO DA SILVA MARTIN WERNINGHAUS MIRIÁM VOIGT SCHWARTZ I SIDNEI RAMTHUN
Diretor Diretor Diretora Contador

CRC-SC nO 29.245/0-9

DEMONSTRAÇDES GONTABE/S AUDITADAS PORMARTlNELLI AUD/TORES GRG-SG 18.835/0-T-SP
.'
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LIBERTADORES·

ESPORTE--�-------

MARATONA TRICOLOR INICIA HOJE
Time terá cinco jogos decisivos em duas semanas pelo Paulista e libertadores
SÃO PAULO

o São Paulo abre hoje, às
. 19h15, uma maratona de de
cisões. O jogo contra o Defen
sor Sporting, do Uruguai, pela
Copa Libertadores daAmérica, ,

inicia :uma série de cinco parti
das decisivas em apenas duas
semanas. Isso quer dizer que o

time paulista terá uma decisão
a cada 2,8 dias.
/

Além do jogo de hoje, o

Tricolor pega o Corinthians
(12/4), Independíente, em Me
dellín na Colômbia (15/4), o

Corinthians novamente (19/4) e
América de Cali (22/4). Caso ga
ranta a classificação para a final
do Paulistão, a maratona se es

tende pormais duas semanas.
Só mesmo com 100% do

elenco em totais condições
para o técnico Muricy Rama
lho suportar essa sequência

. de jogos. O atacante Borges
volta e reforça' a equipe para a

partida de hoje à noite. O arti-

lheiro ficou fora de três jogos.
"Graças a Deus estou 100%
para suportar esta maratona",
comentou o atacante.

Borges, que marcou gols nas
três partidas do São Paulo na
Libertadores, acredita em um
duelo aberto contra o Defensor.
"É um time quemarca bastante,
que tem como ponto forte as jo
gadas aéreas. Mas agora eles te
rão que vir atrás da vitória, terão
que partir pra cima e, por isso,
acho que podemos aproveitar
mais os espaços", avaliou. O
Tricolor venceu a partida de ida
contrao Defensor por 1xO, em
Montevidéu.

Além de Borges, outros dois
atletas que estavam no Depar
tamento Médico também fi
cam à disposição de Muricy:
Wagner Diniz e Eduardo Cos
ta. Ambos já atuaram diante
do São Caetano no último do
mingo e aparecem como novas

alternativas. Borges retorno 00 time paulista no partido de hoje e é uma dos armas de Muricy Ramalho para-a maratona

www.autoelite.com.brIGrupo Aula Elile 40 anos de credibilidade. 4732746000
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