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Por Acaso, já sõo
cinco anos de vida

Balé de Cuba é
atração na Scar
Apresentação, cercado de romantismo e

béleza, está marcado poro quarto-feiro.
Página 9

Max Pires e Ricardo Daniel Treis falam sobre
o sucesso do trabalho voltado poro os jovens.

Página 12

o OUTRO LADO DO PROBLEMA
A FALTA DE MÉDICOS NOS POSTOS DE SAÚDE E A FILA DE 18 MIL PESSOAS QUE AGUARDAM UMA CONSULTA COM ESPECIALISTAS ACABAM

REFLETINDO ,NAS SALAS DE ESPERA DOS PRONTOS-SOcaRROS DO MUNiCíPIO. O QUE,DEVERIA SER UM LOCAL PARA ATENDIMENTOS
DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA ACABOU SE TRANSFORMANDO NO DESTINO DE PACIENTES COM PROBLEMAS DE ROTINA. SOB��

ESSA E OUTRAS QUESTÕES, FERNANDO BENKENDORF E HILÁRIO DALMANN,-COORDENADORES DO HOSPITAL SÃO JOSÉ E JARAGUÁ
RESPECTIVAMENTE, CONVERSARAM COM A EQUIPE DE REPORTAGEM DO JORNAL O CORREIO DO POVO.

Família vira refém durante assalto. Escola fechada
-

e sem utilização
Sem receber alunos desde 1995, o Escola Isolado Ribe.irão Rod'rigues, no

Jaraguazinho, está completamente deteriorado pelo ação do tempo e de vândalos.

Página-9

Polícia procuro cinco assaltantes que invadiram uma coso em

Schroeder. Eles levaram RS 2,3 mil em dinheiro e outros objetos.
Página 6

I Visite o apartamento decorado

I' �ESfRUTURA
3273-7466 - Plantão
www.grupoestrutilra.com.br 1

LEIA HOJE
Gráfico Avenida inauguro nomsede.
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Estudo do Ipeu (Instituto de Pesquisa Econômico
Aplicado) aponto que no período de outubro de,
2008 o março deste ano, 316 mil peSSOQS saí- _

rom do pobreza nos seis regiõesmetropolitanos
abrangidos pelo Pesquiso Mensal de Emprego
do IBGE, que incluem Sôo Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador, Recife, Porto Alegre e Belº-Horizonte.
No mesmo período estudado, o taxa de pobreza
entre os desempregados caiu 2,5%, enquanto
o número de desempregados oumentou 1.6,5%.

Fonte: Agêncio'Estodo

GRUPO

U.IAISILYI
FAMEG

(47) 3373 ..9800
www-fameg.edu.br
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PONTO ,DE VISTA

DO LEITOR

Gastos públicos: que
políticos são esses?

A Lei de Responsabilidade Fiscal, vigente desde 2000,
foi criada com o principal objetivo de estabelecer normas
de finanças públicas para melhorar a administração das
contas públicas no Brasil, levando-se em conta os princí
pios da razoabilidade, eficiência, moralidade e probidade

. administrativa.
fruto de uni forte apelo popular que clamava pelo fim

dos abusos cometidos pelos governantes, esta lei passou a ser
,

conhecida como a lei de moralização dos gastos públicos, a
partir da qual os agentes públicos passaram a ser obrigados
a prestar contas comprovadas de suas despesas para serem

ressarcidos. Além disso, foram fixados limites para tais des

pesas, que vão desde a alimentação, moradia e transporte dos
agentes até a divulgação de seu mandato e de suas ações.

Nada mais justo! Numpaís onde milhares de pessoas
trabalham o mês inteiro em troca de um salário rrúnimo,
chega a ser absurdo aceitar que quem tem o dever de admi
nistrar o dinheiro público use-o descontroladamente em

benefício próprio, de seus assessores e familiares.
Nos primeiros anos de vigência, a lei de responsabílí- .

dade fiscal produziu resultados significativos. Porém, com
o passar do tempo, ela ficou esquecida. Agora, o assunto

está de volta àmídia através de escândalos envolvendo al

guns senadores e deputados federais, os quais teriam rea

lizado vultosos gastos irregulares com viagens nacionais e

internacionais de interesse particular, além de festas para
parentes, amigos e parceiros políticos.

Afinal, ,que país é esse? O que mais podemos esperar
desses ilustres senhores que nós, povo brasileiro, democrati
camente escolhemos para representar os nossos interesses e

aplicar o dinheiro público - que também é nosso - em prol do
bem estar e da qualidade de vida da nossa gente? Onde está a

consciência política e coletiva dessas pessoas?
Algum dia, em algum lugar, alguém já encontrou a res

posta para estas questões: "o problema não está na política,
mas sim, nos políticos" .: Novas eleições virão. Mais uma
vez, o povo será chamado a dizer qual a política que quer
para o Brasil. Quem sabe, desta vez, façamos uma pausa
em nossas vidas para refletir a respeito e possamos�hegar
a um denominador comum: é·preciso MUDAR.

JAIR PEDRI, SUPLENTE lJ[ VEREADOR E CORRETOR PE IMÓVEIS

Os textos poro esto coluno deverão ter no moximo 2.000 cometeres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

Av. Prefeito Woldemor Grubbo. 1400 • Boependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

Balé de Cuba: atração internacional na Scar

LORENO HAGEDORN,
GERÉl'4'I'E [)(ECIJmIO
DO CENmo CULTURAl..
DASCAR

dia e cerca de 7mil pessoas por mês.
Em 2009, a programação começou com

grande entusiasmo, com o espetacular con-
.

certo de ArthurMoreira Lima brindando o

público com momentos de muita emoção,
na apresentação oficial de um novo piano
da Scar. Muitas outras atrações comple
mentaram a grade eventos em abril e, ago
ra-no dia 27, temos mais uma agenda im
perdível: o Balé Nacional de Cuba, uma das
companhias mais consagradas do mundo,
apresentando magníficas releituras de clás
sícos da dança. Dando sequência, ainda
em maio, temos outras excelentes opções
de entretenimento, como as novasapresen-

- tações da peça infantil "O cavalinho azul",
do Grupo de Experimentação Cênica. Em

junho, novamente a Scar se integra a um

roteiro nacional, com .concerto do excep-

Em maio, comemoramos seis anos de
existência do Centro Cultural e os resul
tados demonstram que este espaço está

plenamente consagrado junto ao público,
produtores e artistas.

Neste penado desde a sua inauguração
em 16 de maio de2003, o Centro Cultural
vem reunindo atrações nacionais e inter
nacionais, além das produções locais e dos
núcleos da própria Scar. Em- 2008, foram
293 eventos e quase 100 mil espectadores,
o que dá umamédia de quase 1 evento por

......

cional pianistaMiguel Proença.
Mas não apenas os espetáculos que as

seguram à Scar uma condição de excelên
cia na sua missão de promoção da cultura.
Também na área de formação, a Scar tem

cumprido seu papel com 32 cursos de te

atro, música, dança e artes plásticas que
hoje atendem quase quinhentos alunos.
Outro destaque são as iniciativas mantidas
pela entidade, como os projetos Música

para Todos, que acaba de ter .0 reinício de
mais uma edição, e propostas como o Palco
Livre, A Escola vai ao Teatro e o FestiVâi de
Formas Animadas, entre outros.

Enfim, nesta trajetória de seis anos, te
mos muitos motivos para comemorar com
a comunidade o resultado deste investi
mento que faz de Jaraguá do Sul referência
em todo o Brasil.
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FALA Aí!

"Não há
terceiro
mandato. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
ao reafirmar apoio à candidatura
do ministro do Coso Civil, Dilma
Roussef (PT-M6) à Presidência.

" O Bolsa Família
tem a cara do
Nordeste. "

DILMA ROUSSEFF (PT-MG),
MINISTRA DA CASA CIVIL
confirmando que 52% dos

11,1 milhões dos famílias beneficiados
são daquela região.

" Estava

passando por
necessidades
financeiras. "

EURICO SIQUEIRA DA ROSA,
32, coordenador. do Bolsa Família

.

em Antônio João (MS), que
inscreveu o goto "Bylli" Flores·
da Rosa como beneficiá rio.

BANDIDOS!
O que levo um cidadão, se é que se

pode chamá-lo assim, o destruir sis
tematicamente os árvores plantados
em vias públicos pelo Prefeitura? Se
alguém penso que se troto de coisa de

crianças rebeldes, está enganado. São
legítimos .vagabundos, cujo punição
deveria ser o de replantar os mudos
com uma placa nos costas, poro todo
mundo saber o que fizeram.

Sim ou não?
Se o problema poro dinamizar o atendimento de pacientes que têm no rede
público de saúde o único alternativo é só o diferenço de salário entre o piso
nocional de RS 8,3 mil e os RS 2 mil pagos em médio, pelo Prefeitura, poro
20 horas semanais, segundo disse o presidente do Associação Médico de
Jaraguá em entrevisto 00 O Correio, entõo está mais que no hora de sentar
poro uma converso franco. Aliás, o franqueza do afirmação feito 00 jornal
já é um primeiro posso. Até porque, no mesmo entrevisto, o secretário do
Saúde Irineu Pasold (PSDB) afirmo que, poro 20 horas, médlcos especia
listas recebem RS 2,8 mil do município. Acenando com RS 8,5 mil poro 40 .

horas semanais. Vale lembrarque se troto de semana de cinco dias. Ainda
segundo Pasold, profissionais com esta car_ga horário ganham, hoje, RS
6,4 mil. Cloro que somando aos salários que ganham em consultórios e

hospitais,à prefeitura nõo tem caixa poro bancar contratos de atendimento
exclusivo. Respeitando o legítimo direito de se buscar o que cada um con

sidero como um ganho justo, o certo é que profissionalismo, em qualquer
atividade laboral, remete o outros valores agregados que não apenas o

salário no final do mês. Ainda mais quando se trpta de vidas humanos!

ENCRENCA 1
Sem alarde, o comandante do 5°
Região do Polícia Militar, Ricardo
Alcebíades Broering, esteve em Ja
raguá conversando com vereadores.
No semana passado, o convite, o

corregedor do PM deveria explicar
os procedimentos internos quando
de denúncias sobre abusos cometi
dos por soldados nos' ruas.. Mos foi
substituído pelo comandante do 14°
BPM, Rogério Kumhlen.

ENCRENCA2
Que não poupou o verbo. Ele acusou ve

readores de mentirem e agirem de má fé
quando desacreditam em investigações
sobre violênéia físico e abuso de auto
ridade, causando um grande constrangi
mento. Broering assistiu o um vídeo do
sessão de terço-feiro, 12, onde Kumhlen
reage com veemência em defeso do cor

poraçõo. O que fará ou, ainda, se consi
dero como normal o comportamento do
comandante, ele não anunciou .

JOIO E TRIGO
Vai poro votação no Senado o polêmico
projeto de lei aprovado pelo Câmara dos
Deputados e de autoria do deputado Ber
nardo Ariston (PSB-RJ), com o dedo do

<i Executivo, incluindo nos SPCs e bancos de

,� relações comerciais informações poro um

� cadastro negativo e outro positivo. Contra'
� maus pagadores, um dos grandes aliados dos
� instituições financeiros é o certidão negativa
� de débito, 1lmitida pelo Receito Federal. �m
� 2004, proposto semelhante paro se criar o
Q Cadastro Unico nã� avançou.

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2009
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REFORMA

Administração-e Finanças.
Para o Departamento de

Agricultura e Meio Ambiente
que, segundo o prefeito, ne

cessitava de profissional com
conhecimento técnico, .foi
contratada Diana Stoinski. A
formanda em Engenharia Flo
restal foi nomeada no lugar o

vice-prefeito Armindo Sésar
Tassi. No Departamento de
Educação, Cultura, Esporte e

Lazer permanece a titular Diva
Spézia Ranghetti,

pOlíTICA----------

Comissões técnicas
serão assessoradas
São quatro novos cargos comissionados
JARAGUÁ DO SUL

Com a aprovação do pro
jeto de resolução da Mesa
Diretora, a nova estrutura

administrativa da Câmara
terá quatro novos cargos de
provimento em comissão:
um assessor de recursos hu
manos e gestão _

de pessoas,
um chefe de Ouvidoria e dois
assessores de comissões téc
nicas. O incremento na folha
de pagamento ficará em tor

no de R$ 140 mil ao ano.

Estes, por definição, terão a

tarefa de assessorar os verea

dores na análise dos projetos
em tramitação na Casa, atu
ando também. em 'comissôes

especiais, que hoje são três. A
escolaridade exigida é segun-

.
do grau. Outra mudança é no

cargo de Diretor Geral, trans
formado em Secretaria Execu
tiva. Além disso, um dos dois
cargos de assessor de Comuni
cação vira diretor.

.

, Ao todo, são 37 vagas para
funcionários comissionados,
incluindo as 11 de assessor

parlamentar e 11 de chefe de
Gabinete.. Os salários variam
de R$ 1;4 mil a· R$ 5,8 mil. .

Pelo menos 10% dos cargos
devem ser preenchidos por
servidores efetivos,

. -

Do quadro de funções grati-
ficadas, são quatro vagas, com
salários de R$ 1.4:34,85: Coor
denador Legislativo, Parlamen
tar, de compras e Patrimônio,
e de Controle Interno. E, no
quadro permanente, são nove
cargos, com uma vaga cada, à

BARRA

Hoje à noite tem
sessão itinerante
A pedido do vereador Jaime Ne

gherbon (PMOB), o Câmara de Jaraguá
.

realiza hoje, no Borro do Rio Cerro, a
.

segundo sessão itinerante do ano. A
reunião acontece a partir dos 19 ho
ras, no centro comunitário do Igreja
luterano Cristo Salvador, que come

moro 110 anos. A primeiro sessão foi
em março, no Amizade.

Presidente destaca que texto estabelece atribuições antes nôo definidas

Decisão encaminhada ao TCE
.

- o presidente Jean leutprecht (PC do
B) informou ontem que comunicará o

TCE (Tribunal de Contos do Estado) sobre
o aprovação do novo estruturo admi
nistrativo. A lei contemplo a criação do
cargo de agente administrativo, uma das
exigências do Tribunal feito em agosto

exceção do assistente adminis
trativo, com duas. Os salários
variam' de pouco mais de mil
reais até R$ 1,8 mil. Todos os

cargos - efetivos, gratificados e

comissionados - têm carga ho-

Comissão aprova
compra de parque

Aprovada pelo Comissão' de leg
islação, formado por vereadores de
oposição, o projeto de lei que au

toriza a compro do Porque de Even- .

tos está agora sendo analisado pela
Comissão de Finanças da Câmara.
A proposto em caráter de urgência
deve ser votado no sessão de terça- .

.lelro paro não trancar ,a pauto.

do ano passado. Paro ele, além de cor

rigir distorções em relação ao Ilxercício
de determinados profissões, valorizar os
níveis de escolaridade e determinar as

competências de cada funcionário, uma
dos grandes novidades da reforma é o

criação de uma Ouvidoria_ .

rária de 40 horas, à exceção de
telefonista, que diminui para
30 horas semanais, atendendo
à legislação federal.

CAROLINA TOMASELLI

RECONSTRUÇÃO -

Saúde da região
recebe 500 mil
Governador estará em Jaraguá no .

sábado paro entregar RS 500 mil aos

cinco municípios. A maior parte, RS
358,8 mil, fica com o cidade pólo. O
dinheiro é destinado à reconstrução de
postos de saúdes, reformas de unidades
e compra de remédios atingidos pelas
chuvas de 2008. A entrego das ordens
bancárias acontéce às 16 horas, na SORo

.Novos 'integrantes na equipe'de
governo de Fernando Reinke
MASSARANDUBA

o prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB) anunciou esta
semana novos integrantes da
equipe do primeiro escalão da
administração municipal. Ve
reador eleito em 2008, Silvio
-Maínka deixa o cargo de dire
tor do Departamento de Ad
ministração e Finanças para
comandar o Departamento
de Obras, Estradas e Serviços
Urbanos. O servidor Maurício
Prawutzki assumiu a pasta de

Câmara aprova projeto 'que
obr·iga bancos a ter cadeiras'
GUARAMIRIM

Projeto de lei que- obri

ga a instalação de cadeiras,
banheiros e bebedouros nas

agências bancárias do municí

pio foi aprovado pelo plenário
da Câmara na última sessão.

..
A votação foi unânime. A pro

N posta é um complemento à lei

� de 2006, que estipulou tempo
� máximo pata atendimento, de
� 25 minutos em dias normais e

de 35 em datas de maiormovi
mentação.

O texto prevê que os bancos
instalem pelo menos um ba
nheiro paramulheres e um para .

homens, que deverão ser adap
tados para cadeirantes ou pes
.soas com mobilidade reduzida,
assim como as portas giratórias,
outra exigência do projeto. Em
relação às cadeiras, não estipu-

la quantidade, exigindo a insta

lação "em números suficientes
e em todos os locais internos de
espera de atendimento".

"Este projeto visa humanizar
-

os estabelecimentos bancários.
Os bancos não vão falir por co
locar bebedouros e cadeiras",
argumentou o propositor Cau
bi dos Santos Pinheiro (PDT),
sugerindo que, com relação ao

tempo de espera, a população
acione oMinistério Público exi
gindo o cumprimento da lei.

O prefeito Nilson, Bylaardt
(PMDB) terá 60 dias para regula
mentar a lei, criando penalidades
progressivas a cada reincidência.
A partir da regulamentação, os

bancos terão 90 dias para pro
mover as adaptações. Em caso de
veto, o texto volta para aprecia
ção dos vereadores.

Pinheiro: "Os bancos nôo vôo falir por colocar bebedouros e cadeiras"
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'Os postos precisam ter estrutura'
Maioria dos casos nos prontos-socorros da cidade não é de urgência
JARAGUÁ DO SUL

Postos de saúde sem médico,
18 mil pessoas na fila de espera
por uma consulta com especia
lista e dificuldades na contra

tação de profissionais. Essa re

alidade que a saúde pública de
Jaraguá do Sul enfrenta acaba
tendo reflexo nos prontos-socor
ros do município. As salas de es

pera, que deveriam ser voltadas
aos atendimentos de urgência e

emergência, vivem lotadas de pa
cientes com diversos problemas.

De acordo com o diretor ad
ministrativo do Hospital Jara
guá, Hilário Dalmann, cerca de
60 pacientes são atendidos por
dia no pronto-socorro da unida
de. 'Apenas 10% dos casos são
de urgência ou emergência. Isso
gera reclamação e fila de espera
porque só temos um médico de
plantão. Mas sempre vamos dar
prioridade aos pacientes mais

graves", explica.
-

A situação é amesma no Hos

pital São José. ''Muitos procuram
direto o pronto-socorro porque
aqui eles não precisam chegar
cedo, dependendo do dia não

precisam esperar tanto, e conse-

guem ser atendidos. Tem pacien
te que vai ao Posto de Saúde, não
tem ficha para aquele dia, porque
ele chegou às sete horas da ma

nhã e deveria ter chego às quatro,
e vem parar aqui. Isso é uma coi
sa que reflete sim no nosso traba
lho e dificulta muito. A popula
·ção não tem culpa, elés precisam
do atendimento", acrescenta o

coordenador do pronto-socorro
do Hospital São José, Fernando
Benkendorf.

Na há um número exato, mas
de acordo com b coordenador,
pelo menos 50% dos pacientes
que chegam ao pronto-socorro
poderiam ser atendidos pela rede
básica. São 7 mil atendimentos
mensais, uma média de 230 por
dia. "Um PA (Pronto-atendimen-
to) desafogaria essa fila", desta
ca. "Não é que o pronto-socorro
não quer atender, é que isso gera
custos, gastos para o hospital e
até para os municípios Vizinhos
porque nós somos referência em

urgência e emergência para Co

rupá, Guaramirim, Schroeder e

Massaranduba", conclui.
.

DEBORA VOLPI No São José, metade dos atendimentos poderiam ser resolvidos nos postos .

ENTREVISTA

QUANDO PROCURAR
O PRONTO-SOCORRO?
Pacientes que já tenham alguma doença,
que estiverem se sentindo muito mal. ou em
casos de ocidente, intoxicaçõo, mordido de
animais, envenenamento, dor no peito. A

orientação é paro que aqueles que tenham

condições de se locomover até um posto de
saúde façam isso primeiro.

QUANDO PROCURAR O SÃO JOSÉ
E QUANDO IR AO JARAGUÁ?
O pronto-socorro do Hospital Sõo José pelo
SUS (Sistema Único de Saúde) é referência
em atendimentos de gestantes e crianças
até 12 anos. Pacientes acima de 12 anos,

que não sejam gestantes, devem Se dirigir
00 pronto-socorro do São José.

ESTRUTURA DOS PRONTOS-SOCORROS
• SÃo JOSÉ
Dois médicos plantonistas (durante o dia)
Um médico plantonista (madrugados de
dias de semana)

.

Um ortopedista (durante o dia)
Especialistas de sobreaviso
Equipe de técnicos de enfermagem

• JARAGUÁ
1 pediatra de plantão
Equipe.de técnicos de enfermagem

ATENDIMENTOS REALIZADOS (POR DIA)
• SÃo JOSÉ: 230

�

• JARAGUÁ: 60

"PRIMEIRO O POSTO DE SAÚDE TEM DE FUNCIONAR", DIZ COORDENADOR
,

OCP: Como é feita a triagem para
os atendimentos no pronto-socorro .

do São José?
FB: Até um tempo atrás era por

ordem de chegada: Era comum pes
soas passarem mal na sala de espe
ra. Isso não pode ser assim. O que
a gente faz hoje é baseado no pro
grama Humaniza SUS. Um àcolhi
menta, uma avaliação e a classifi
cação de riscos. A gente ainda não
tem condições de fazer ao pé da letra
porque faltam funcionários. A gente.
classifica o paciente nos níveis de
gravidade. Se for leve, ele volta para
a sala de espera. Se for mais grave,
ele passa na frente. E tem ainda os

casos de urgência ou emergência.
Emergência já entra. direto para a

sala. O caso mais leve vai esperar,
muito provavelmente ele nem deve
ria estar sendo atendido aqui.

OCP: O secretário municipal de
Saúde fala em construir UPAS (Uni-

dades de Pronto Atendimento) em
alguns bairros da cidade. Isso re

solveria o problema?
FB: E uma boa opção, mas nem o

posto de saúde funciona. O PAMA
também não funciona e ele está so

nhando em construir UPAS. Se ele
conseguir construir uma UPA, com
médico 24 horas, já desafogaria o

pronto-socorro. Mas primeiro, o

posto de saúde deveria funcionar,
Nós temos postos de saúde sem mé
dico. Se no teu bairro não tem mé
dico você vai para o pronto-socorro .:
O que tem que ter é uma estrutura

qUA se a pessoa acordar ruim com
.

dor de cabeça ou com febre, ela te
nha algum lugar para ir e ser aten
dida por um médico ou pelo menos

marcar uma consulta para de tarde.
É muito complicado fazer saúde pú
blica, mas existe uma forma de orga
nizar. O SUS no papel, na teoria do
atendimento igualitário e integral é
lindo. Mas na prática, isso tem um

custo enorme e manter isso é muito

complicado. E eles estão. muito pre-
. ocupados em construir UPAS, mas

eles deveriam estar preocupados
em saber onde esses pacientes que
estão aqui na fila do pronto-socOrro.
deveriam estar. O que tem que fazer
é organizar e tentar diminuir essa

fila. Essa demanda reprimida não
tem para onde ir.

OCP: O SUS cobre esses atendi
mentos?

FB:. O dinheiro do SUS não cobre
nem o básico. O dinheiro que vem
do convênio acaba cobrindo o do
SUS porque os gastos que se tem em

um hospital são. enormes. O Hospi
tal conta com apoio dos empresários
para construir uma boa estrutura, mas
o custo de manutenção do hospital é
muito alto. A gente atende todo mun
do junto, SUS e convênio, por ordem
de gravidade. Os pacientes graves
sempre são atendidos primeiro.

1--- ...._·-

Em entrevista ao O Correio do
Povo, o coordenador do pronto-so
corro do Hospital São José, Fernando
Benkendorf, fala de como é realizado
o atendimento e sugere alternativas

para solucionar o impasse.

O Correio do Povo: O serviço
municipal de saúde pública ine
ficiente "afoga" o atendimento no

pronto-socorro. dos hospitais. O

que poderia ser feito para diminuir
essa fila?

Fernando Benkendorf: Acho que
falta um Pronto Atendimento em Ja
raguá para atender casos leves e no

mesmo dia que a pessoa procura. A

população também tem que ter cons
ciência e critério para o uso do ser

viço. Primeiro o posto de saúde tem

de funcionar. O pastinha deveria ser

PSF (Posto de Saúde da Família) com
. médico o dia inteiro, pediatra o. dia
inteiro, ginecologista o dia inteiro e

.

enfermeira o dia inteiro.
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Avenilda (na frente) e a gtõe, Ernet, mostr�m quarto que bandidos revirarain I!tm busca de dinheiro e objetos

SEGURANÇA

Família viro refém
/ ,

durante assalto
Cinco homens armados levaram R$ 2,3 mil
SCHROEDER,

'

.

Uma família virou refém
de cinco assaltantes na manhã
de ontem, no Bairro'Duas Ma
mas, em Schroeder. Por volta
das 7h30, os homens armados
e . encapuzados invadiram a

casa, amarraram os moradores
no banheiro e levaram R$ 2,3
mil em dinheiro, além de per
fumes, CDs ea carne que estava
no freezer.

No momento do assalto,
toda à família estava em casa.

A dona-de-casa Avenilda Dau

gs, 53 anos, tomava café com a

mãe de 77 anos e o sobrinho,
de 19, quando ouviram alguém
batendo na'porta dos fundos. A

idosa, Ema Bruch Daugs, pen
sou que fosse a nora, que mora
na casa ao lado, e abriu.

_ "Eles me empurraram e dis
seram que sabiam que aqui ti
nha dinheiro", relembra Ema.
Um deles deu um tapa no rosto .

de Avenilda. Em seguida, amar
raram os pés e as mãos da dona
de-casa e do sobrinho dela. "Eu

não fui amarrada porque falei

que estava tendo um derra
.me", comentou Ema. Os três
foram trancados no banheiro
e ficaram sob vigia de .um dos
ladrões, enquanto outros dois
vasculhavam a casa. Outros
dois comparsas ficaram posi
cionados na entrada da casa e

no jardim, para gar-antir que.
ninguém atrapalharia o assalto.

A ação dos ladrões durou
cerca de meia hora. Antes de
fugirem, eles ainda arrombaram
a janela da casa ao lado - onde
o irmão de Avenilda mora com

a família - e levaram uma caixa
de produtos da Natura. Naque-

la hora não havia ninguém na

residência, pois todos estavam

trabalhando.
Em seguida, a quadrilha fu

giu em um automóvel que estava
estacionado na frente da casa. Os
moradores não chegaram a ver o
carro. Mas, segundo informações
que a Polícia Civil obteve através
do depoimento de alguns vizi

nhos, o veículo seria um Voyage
cinza ou azul escuro.

Atê o fechamento desta edição,
os assaltantes não foram localiza
dos. A suspeita é de que eles te

nham seguido paraJoinville.

DAIANE ZANGHELlNI

Mãe e .filho presos por tráfico
de drogas durante ação da PM
.JARAGuÁ DO SUL

A_-PolíciaMilitar deteve, na
tarde de ontem, mãe e filho

que atuavam como trafican
tes. Edésia Machado Rosa, 61
anos, e Gerson Aroido Mar
tins Rosa, 31, foram presos em

flagrante na própria casa, no

Bairro Ilha da Figueira. Am-
bos têm passagem pela polícia
por tráfico de drogas.

A Agência de Intelígência.
da PM chegou aos traficantes

depois de um mês de investi

gação. A PM abordou.Gerson
em um carro e localizou com
ele uma pedra grande de crack
(aproximadamente oito gra
mas). Em seguida, os policiais
foram. ate a residência onde
ele morava com a mãe.

No local foi apreendida
� ,uma pedra grande de crack
� (cerca de 12g) e outras dez

pedras prontas para consumo,

que estavam escondidas den
tro de um coelho de pelúcia.
Ao perceber a ação, Edésia
tentou esconder a pedra gran
de dentro 'de boca, mas depois
guardou em um pote de creme.
Mesmo assim, o entorpecente
foi encontrado pela polícia .

. Na residência também fo
ram apreendidos cerca de R$
1,2 mil em dinheiro e R$ 130

em cheques, além de mercado
rias que teriam sido trocadas
por drogas, corno frentes des
tacáveis de som automotivo,
celulares, MP3, três TVs, DVD
e outros objetos. Três usuários
que chegaram naquele mo

mento para comprar drogas
também foram conduzidos à

delegacia para prestar esclare
cimentos. O depoimento deles
vai auxiliar nas investigações.

Objetos que teriam sido trocados por drogas foram apreendidos na residência

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-�-------VALE DO ITAPOCU

Começou a_construção
das 21 casas da Cohab

.

GUARAMIRIM

A construção das -21 casas

da Cohab (Companhia de Habi
tação do Estado de Santa Cata
rina) começou na terça-feira no
Bairro Banana Sul, em Guara
mirim. As residências vão ser

entregues para as famílias atin

gidas pela chuva em novembro
passado. O financiamento é fei
to pelo Projeto Reação Habita
ção 2008/2009 em parceria com
o Instituto Ressoar. Segundo o

. gerente de Habitação, Daugmar
dos Santos, a intenção é levan
tar uma residência por dia. A
previsão é entregar a obra daqui
a dois meses.

Mas a doméstica Dólares
Satler, que mora no bairro há
25 anos, alerta quea localída-

.

de não é segura para os futuros
moradores. '� Prefeitura deve
ficar atenta porque quando

chove muito acontecem alaga
mentos''.

De acordo com Santos, aPre
feitura trabalha no local há 15

dias para fazer terraplanagem
e aterro no terreno. Segundo
ele, foi feita uma pesquisa com

a população para saber qual o
nível que a água atinge. "O ater
ro foi feito no nivelamento do
asfalto para que a água da chu
va não chegue". E em seguida
emendou: "não vamps tirar as

pessoas de um lugar dé risco

para colocar em outro".
O gerente de Habitação

também disse que está confir
mada a construção de mais 59
casas da Cohab pelo Projeto
Reação Habitação 2008/2009
em parceria com o Instítu
to Ressoar. O terreno fica no

Bairro Corticeira, em frente à

empresa Weg Química.
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Eliane Dambroski, 19, mostra o kit maternidade elaborado pelo programa para filha Maria Luiza

Projeto Gestor atende
.

adolescentes grávidas

Intenção é levantar uma casa da Cohab por dia em Guaramirim

Micro'rregião deve ter roteiro

t�rístico e mais sinalização
O secretário de Desenvol

vimento Econômico e Turis
mo, Jair Pereira, de Guarami
rim, participou da 9a edição
do Fórum Mundial de Tu
rismo, realizado no fim de
semana passado em Floria
nópolis. Paralelo ao evento
ocorreu o Fórum Catarinense
'dos Secretários e Dirigentes
.Municípaís de Turismo.

Para a região. segundo o

secretário, está prevista a im

plantação de placas de sina

lização de trânsito e turismo.
O objetivo é orientar as pes
soas que passam pelos cinco-

.

municípios (Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Massararíduba,
Schroeder e Corupá). Também
deverá ser criado um roteiro
de viagens. '� ideia principal
é trabalhar em conjunto para
atrair os turistas".

I

Meninas recebem apoio psicológico e social
GUARAMIRIM

A jovem Elizandra Claudia
Dalprá Marcelino, 17 anos, está
ansiosa pela chegada da filha
Natália. Mesmo estando feliz
pelo acontecímento..a gravidez
precoce interrompeu a adoles
cência da garota. O salto para a

� fase adulta exigiu dela mudan-
;::

� ças e cuidados. Foi então queEli-
IFJ

fi zandra recebeu suporte social e
<t psicológico através do projeto� Gestar, do Centro de Apoio da
Criança e do Adolescente, da
secretaria de Desenvolvímento
Social, de Guaramirim. O rnGE

(Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística) indica que um
em cada cinco partos no Brasil
é de mãe adolescente.

O projeto começou em feve
reiro deste ano e atende sete ado
lescentes grávidas do município.
Durante os encoritros semanais,
a assistente social Franciele
Campagnaro, 24 anos, 'e a psi-
cóloga Maira Helena Pereira, 27
anos, ministrantes do curso, con
versam com as meninas sobre
o papel da mulher, pré-natal e

preconceito. As garotas também
fazem exercícios físicos e têrh
sessões de fisioterapia. No final
do período da gestação, as ado
lescentes recebem um kit mater-,

Participante elogia.iniciativa da
Secretaria de Desenvolvimento

nidade, com roupas, fraudas e
. outros itens para a criança.

De acordo com Campagna
ro, após o nascimento do bebê,
o trabalho, continua. Segundo
ela, a mãe precisa de suporte
para' criar a criança. "Orienta
mos sobre amamentação, pla
nejamento financeiro familiar,
depressão pós-parto, prevenção
de outra gravidez, entre outras

responsabilidades" .

Elizandra conta que antes
de começar a frequentar o curso

-da de mãe'
adolescente

sentia medo de ser mãe. 'Agora
eu tirei as minhas dúvidas, Se

pudesse, teria aulas todos os

dias". Ela aconselha que ou

tras meninas grávidas partici
pem do projeto. As adolescen
tes interessadas devem entrar
em contato pelo telefone (47)
3373-0166. O acesso é gratuito.
Os encontros são realizados na

sede da secretaria de Desenvol
vimento Social.

DAIANA CONSTANTINO
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. INAUGURAÇÃO DA
NOVA SEDE DA SCAR·

o jornal O Correio do Povo
de 17 de maio de i003 trazia
uma grande matéria sobre a

inauguração da nova sede do
Centro Cultural da Scar (So-.
ciedade Cultura Artística). A
entidade que começou a ser

construída 10 anos àntes, foi
_ concluída pela iniciativa pri
vada é representava um marco

na história de Jaraguá do Sul.
A . abertura, que começou às
20 horas, trouxe a pré-estreia
do concerto "Um Nome, Uma
Ideia e Um Piano" e a exposição·
"Perspectiva 2003", integrada
por obras de 23 artistas.

. A sede representou grandes
mudanças para a cultura da
cidade. Na matéria, O Correio
afirmava que o Centro Cultural

possuía uma das mais comple
tas estruturas físicas e técnicas
do Brasil. Além do Grande Te
atro com capacidade para mil

pessoas e o Pequeno Teatro para
250 pessoas, o local oferece es

trutura completa para jantares,
festas, exposições, aulas de mú
sica, dança, teatro e artes plás
ticas.

Junto à inauguração foi

lançado o livro "Trajetória do
Marco de Uma Geração", com
a história da Scar de Jaraguá,
desde sua· idealização até a

construção do Centro Cultu
ral, redigido pelo presidente do
Conselho Deliberativo da Scar,
Edson Carlos Schulz, e pelo jor
nalista e artista plástico, Inácio
Carreira.

ONDE É, ONDE É?
Essa é uma grande indústria de Iaraguádo Sul. Ela existe até hoje.

Você sabe qual empresa é esta? Temmais informações sobre como ela
.

era na época? Em que ano essa foto foi tirada? Se você tem estas ou

outras informações entre em contato com o Arquivo Histórico pelo
telefone (47) 3275-1300 oumande um e-mail para arquivohistorico@
jaraguadosul.com.br

.

2003 PELO MUNDO.
• Luís Inácio Lula da Silva assume a

presidência da República Federativa
.

do Brasil (10 de janeiro) (1)
• EUA iniciam Guerrd contra Saddam

, Hussein (19 de março) (2)
• Pela primeira vez em 60.000 cnos
o planeta Marte passa pela menor
distância da Terra, 55.758.006lan
(27 de agost(»)

• O programa de TV Fantástico
completo: 30 anos.

Prédio representou um

marco no história de

Jaraguá do Sul

VOCÊ SABIA?
A Rua Coronel Bernando Grubba foi assim de

nominada pela Lei na 41 de 1956. Seu nome foi
alterado para Bernardo Grubba pela lei na 3325 de
2002. Bernardo Grubba nasceu em Lebnau, no dia
18 de agosto de 1876. Chegou com seuspais na Co
lônia dos Pomeranos, no Vale do Rio Itajaí. Casou
se a primeira vez em 1897 e após o falecimento de
sua esposa, casou novamente em 1900. Em 1901

estabeleceu um comércio de vendas coloniais. Em

1910 o progresso chegava a Jaraguá e de simples
venda colonial, Grubba conseguiu expandir os ne
gócios. Em 1912 abriu uma indústria de carnes e

derivados. De 1918 a 1939 surgiram as filiais: uma
em Porto União, uma na Estrada Isabel emais duas
na Colônia Núcleo Barão do Rio Branco. Como
bom cidadão, desempenhou também a função de

subdelegado de polícia entre 1914 a 1919. Faleceu
em 1956 por-problemas de saúde.
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Escola abandonado
provoco indagações

,

Unidade Isolada está fechada há 14 anos
JARAGUÁ DO SUL

Sem receber alunos desde
1995, a Escola Isolada Ribeirão
Rodrigues, no Jaraguazinho, está
completamente deteriorada pela
ação do tempo e de vândalos.
Com portas e janelas quebradas,
telhado na eminência de cair e à
mercê do mato, o imóvel já nem
pode mais ser acessado por nin
guém tamanho o abandono que
toma conta do local.

Se hoje a situação é essa, nas

lembranças do agricultor Eugê
nio Fodi, 75, sobram boas histó-

.

rias a serem contadas a respeito
do lugar. Foi ele quem doou o ter
reno para a construção há cerca

de três décadas, Além disso, se

recorda perfeitamente da união
da comunidade durante o perío
do no qual as paredes da unidade
escolar eram erguidas. "Cada um
ajudou como pode", diz.

Porém, com o passar dos anos
e o transferência dos estudantes
para o colégio Santo Estevão, no
Garibaldi, tudo caiu no esqueci
mento. Segundo o aposentado,
aos poucos; partes da estrutura
foram sumindo. Até mesmo o

portão e a caixa'd .água desapa
receram. Nos fundos do prédio,
diz ele, há um poço semiaberto
rodeado de vegetação. "Um peri
go", avisa.

o CORREIO DO POVO •
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'Dentro do danço' bu�ca apoio
poro o transporte dos alunos
JARAGUÁ DO SUL

Responsável por dar aces

so à arte _para 153 crianças
e adolescentes, o programa
"Dentro da dança" precisa de
apoio. Os participantes rece

bem bolsas de estudo e, em

grande parte dos casos, não
têm condições financeiras
de ,assumir os gastos gerados
pelo transporte até os locais

.
de ensaio. A dependência de

�nibus abrange 80% do .gru
po. Por isso, ele busca ajuda
financeira da comunidade.

O projeto foi chamado de
'Adote um bailarino". Nele,
os interessados em contribuir
são convidados a reservar R$
36 ou R$ 54 mensais aos jo
vens'dançarinos que integram

a iniciativa do Núcleo Lisa [a
worski/Scar. Para fazer parte
basta entrar em contato por
meio do telefone 3275-2477
ou 3273-0381.

O "Dentro da dança" tem
como objetivo estimular o

-movímento artístico jaragua
ense e proporcionar o acesso

à atividade nos mais diversos
bairros da cidade. Puderam se

inscrever nas audições, reali
zadas no início do ano, pesso
as entre seis e 16 anos de ida
de. No próximo mês, os alunos
fazem uma aula aberta e em

novembro a apresentação de
encerramento. O patrocínio é
da Duas Rodas Industrial e da
Weg, através da Lei Rouanet
do governo federal.

.

Balé Nacional de Cuba levo o

romantismo, 00 teatro do Scar
JA�AGUÁ DO SUL

Oromantismovai tomar con
ta do Grande Teatro da Scar na

próxima quarta-feira. Apresen
tando a obra Giselle, de 1841, o
Balé Nacional de Cuba desem
barca na cidade para emocio
nar a plateia jaraguaense. Sob
o comando de AliciaAlonso, os
dançarinos também passam por
São Paulo, Porto Alegre, Caxias
do Sul e Curitiba.

.

Na apresentação única no

município, o corpo de dança
cubano mostra ao público a

história de amor do Duque Al
brecht e da camponesa que dá
nome ao espetáculo. Ele, apai
xonado pela jovem, esconde a

verdadeira identidade até ser

desmascarado pelo rival Hila-

rion. Ela, sabendo do relacio
namento impossível, apesar de
correspondido, acabamorrendo
de desespero. Como não casou,
se transforma em uma habitan
te noturna dos bosques. Mas,
quando o amado aparece e é
condenado a dançar até o fim
pelas almas das mulheres que
morrem antes do matrimônio,
as Willis, Giselle o protege.

Além dessa montagem, o

Balé ainda trabalha as coreo

grafias de O Lago dos Cisnes,
Quebra Nozes, A Bela Ador
mecida, Dom Quixote e Co

ppélia. Quem quiser assistir
.

deve adquirir o ingresso na

bilheteria do Centro Cultural.
Os acessos custam R$ 80 e a

apresentação começa às 20h.Escolas isoladas
já não existem

Conforme o secretário de
Educação, Silvio Celeste, a Es
cola Isolada Ribeirão Rodrigues
foi desativada porque atendia
poucos alunos. O mesmo tam

bém aconteceu com mais quatro Mato toma éonta de terreno e prédio, que já nõo tem portas nem janelas
daquela região da cidade. No en

tanto, hoje, as unídades Freimun-
.

do Keiser, Garibaldi, Alto Jaraguá
19 .e Alto Garibaldi servem à

população de outro modo. Res

pectivamente, nelas funcionam a

Associação Húngara, o Posto de
Saúde Santo Estevão, o Centro
de Processamento do Jaraguazi
nho e um clube de mães. "Basta
a comunidade entrar em contato
com o Patrimônio da Prefeitura e

reivindicar a utilização", explica. Companhia foi criada em 1948 e permaneée coordenada por Alicia Alonso
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAliSTA

Que nem o John Cusack.
como Rob Fleming

Não sei por qual motivo, mas me vi embala
da pelo vício de Rob Fleming. Ontem, no meio da
madrugada, acordei com a necessidade de fazer
listas, assim como o personagem de Nick Hornby
emAlta Fidelidade. Mas, não, não quis arrolar cinco

.

ex-namorados, é mão de obra demais pensar nisso
tudo e dar vez a esse tipo de passado que acaba con
denando o presente. Melhor nem lembrar.

Ao invés de, então, listar os cinco melhores
CD' s da história do rock ou os melhores filmes
do planeta, deu vontade de anotar tudo, absolu
tamente tudo que costumam irritar qualquer ser
humano normal (lê-se: eu própria). Horas e horas
depois de começar a pensar no assunto já tinha na
cabeçe uma infinidade de temas e nada de sono.

Quanta insanidade isso! Você não consegue mais
.

parar, só pensa na listagem e esquece aresto! Agora
consigo entender o Rob Fleming (com a carinha do
John Cusack no filme, claro!). Pois bem, eis a relação
sem ordem de importância porque aí já é uma tarefa
difícil ao extremo, só mesmo ele para tanto:

- Bater o dedo mindinho ali o ossinho do coto
velo na quina da estante ou da cama;

- Pintar a unha e, na hora de limpar os cantos,
estragar tudo;

- Motorista que freia primeiro e liga a seta

depois;
- O motorista à frente que enrola tanto ao pon

to de deixar o sinal fechar;
- Lojista que exige estacíonamentq rotativo;

mas "esquece" de arranjar vagas para os clientes/
funcionários e deixa o carro parado o dia inteiro
nas únicas ainda existentes na cidade;

- Político cara de pau que viaja (literal e não

literalmente) à custa do dinheiro alheio;
- A banda predileta quando resolve se dis

solver;
- Companhia aérea que faz o passageiro de

Santa Catarina ir até São Paulo antes de desem
barcar em Porto Alegre;

- Gente que não sabe se divertir sem ressaca;
- Vestir roupa limpa e, logo depois, deixar ca-

chorro-quente escorrer na blusa;
- Querer vestir aquela calça jeans preferida e per

ceber que ela foi esquecida dentro do cesto de roupa
suja na última maratona damáquina de lavar;

- Sair de casa para comprar pão quente, en
frentar fila e, no momento do pedido, ser informa-
do que aquela fornada acabou;

.

- Calo no pé;
- Se preparar para a balada e, depois de horas

.

decidindo a roupa e arrumando o cabelo, a turma
desistir;

- Lembrar que o programa predileto acabou e

você nem sequer ligou a televisão;
- Internet/telefone fora do ar;

.

- Deixar omelhor pedaço da pizza por último e

alguém roubá-lo do prato enquânto você termina
de contar a piada;

- Ficar com insônia porque ficou pensando em
listas a noite toda.

• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES----�----

JARA6UÁ DO SUL

CINEMA

• Cine Shopping 1
• Anjos e Demônios (Leg)
(16h, 18MO, 21 h20 -Iodos os dias)
(13h20 - sex, sob, dom, quo, qui)

• Cine Shopping 2
• Anjos e Demônios (Leg) ----....,
(18MO, 21 h20 - quo, sob,. dom)

• Slor Trek (Leg) (13h40, 16hl0 - sob, dom, quo)
(16h30, 19h, 21 h30 - sex seg, ler, qui)

• Cine Breithoupt 3 .
.

• X Men Origens Wolverine (Leg) (16h40, 19h, 21 h20
- todos os dias) (14h20 - sex, sob, dom, quo, qui)

JOINVILLE; .

• eine Cidade 1
• Anjos·e Demônios (Leg)
(13h20, 16h, 18h40, 21 h20 - tódos os dias)

• Cine Cidade 2
• X Men OrigensWolverine (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 -Iodos os dias)

• Cine Mueller 1
• Anjos e Demônios (leg).
(13h30, 16h15; 19h, 21 h40 -todos os dias)

• Cine Mueller 2 .

• Stor Trek (Leg) .

(14h15, 16h45, 19h15, 21 h50 -todos os dias)

LIVRO

A Fuga do
rei Luís XVI

A fuga do rei Luís XVI a Varennes é
o ponto de partida deste estudo sobre
a Revolução Francesa, um dos episódios
mais importantes da história da Huma-'"
nidade. Em meio aos episódios tumultu
osos e sangrentos que compõem a saga
da Revolução, um deles se destaca pela
ausência de violência e aparente inocui
dade: a fuga .dn rei, na noite de 20 de
junho de 1791.

li"" ",,%'
• Cine Mueller 3
• X'f>1en OrigensWolverine (Leg)
(14h30, 17h, 19h30, 22h -Iodos os diaS)

IIIMENAU
,�

• Cine Neumorkll
• �jos e Demônios (
(13h�O, 16hl0, 18h

• Cine Neumorkt
• Anjos e Demônios (leg)
(13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)

DVD

Histórias
verdadeiras

Skeeter Bronson trabalha num hotel.'
Ele tem o costume de contar histórias
para seus sobrinhos dormirém. Tudo
muda quando essas histórias começam a

se tornar reólidade misteriosamente. Ele
tenta tirar vantagem disso, incorporando
suas próprias aspirações em histórias
cada vez mais engraçadas.

PARAíso
Cleusinho, Nino e Jociro estranham que Aninho
e Ricardo vão viajar juntos. Rosinha garante o

Tobi que Mario Rito não amo leco. lé Camilo
comento com Eleutério que teme que Santinho
se torne uma beato. Terêncio aconselho leco o

aceitar o decisão de Mario Rito poro não per
dê-Ia de vez. Rosinha confesso o Tabi que sente

peno de Terêncio. Dono Ido levo Ricardo e Ani
nho à rodoviário. Otávio falo paro Mario Rosa
que Geraldo vai se apropriar do rádio se Ricardo
for irresponsável no Rio de Janeiro.

CARAS E BOCAS
Loís mondo seu pai suspender o ação de des

pejo._Nicholos promete se casar com Mileno ..
Vicente não aceito que Frederico se cose com

Léo. Ernoni e loroide repreendem Loís é elo
se demonstro feliz com seu ato. Ivonete obrigo
fobiono o devolver o dinheiro que ele confiscou
de Adenor. Dafne desconfio de Léo. Dirce e Nel
son se preocupam com Mileno. Bionco pergunto
se Dafne amo Gabriel. Gabriel resolve perdoar
luis, Edgar dá uma consultoria sobre os finan

ças do galeria. Xico poro de pintor;
.

CAMINHO DAS íNDIAS
Moyo conto o Roj que o pai de Raul não acredi
to que elo tenho perdido o endereço poro onde
enviou os correspondêncíos. Shonkor confesso
poro Loksmi que, se conhecesse o ritual no épo
ca em qUI! eram jovens, tudo seria diferente.
Rovi dá uma joio de presente o Camilo. A ati
tude de Camilo emociono Oposh e Indiro. Nor
minha e Doyse discute·m no meio do ruo e são
presos. O délegodo descobre vários registros de
agressão no ficho de D.oyse. Melisso percebe
que Ramiro está cuidando do corpo.

,

PODER PARALElO
Santana diz que Guri quer pegur o male
ta com euros, o armo de Tony e o lop-top.
Sérgio diz que vai mondar uma tropa ir pro
lá. Os invasores torturam Lucas e Tucci. Rudi
diz poro Tony que preciso sair e pede que ele
avise Fernando não ir poro o apartamento
dela. Rudi diz que o namorado dela pediu
poro bater um papo com ele. Rudi diz poro
Bruno que se apaixonou por Fernando. Bruno
se irrito e diz que ele e Fernando vão se casar.

Bruno diz que Fernando quer apenas ajudar
Rudi porque ele é um viciado.

PROMESSAS DE AMOR
Aquiles sente ciúmes 00 ver Silvio com Grilo.
Ágata e Eugênio aconselham Aquiles o se de
clarar poro Silvio. Um grupo de vampiros fóz um
arrastão no praia. Os mutantes do Ligo do Bem
soem correndo. Gabriela se disfarço de mendi
go e sai à procuro de Valente no favela. Cléo,
Carvalho e Perpétuo fogem do bando de Chico
Fuzil. Os traficantes atiram contra eles e Valen
te chego para ajudar os amigos. Valente lanço
bolo de energia contra os traficantes. Chico Fu
zil se assusto 00 ver que Valente está vivo.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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Grupo Silvio Santos
corto funcionários
o Grupo Silvio Santos começou a

cortar funcionários. O corte, que
iniciou em novembro de 2008, no
Brasil lntelro, tirou gente do SBT
também. A verba de produções de
programas estão sendo diminuídas.
Salários de apresentadores foram
reduzidos. O SBT nega os cortes e diz
que está contratando. A ossésserle do
Grupo Silvio Santos preferiu se manter
calada diante dos boatos.

AmyWinehouse
terá documentário
A polêmica Amy Winehouse terá um

-

documentário sobre sua vida, intitula
�o Saving 'Amy (Salvando Amy). O fil
me é um trabalho da jornalista Daph
ne Barak, que fez diversas entrevistas
com a inglesa e chegou a conhecer a
família da cantem. enquanto ela se

recuperava na ilha de Santa Lúcia,
no Caribe. O filme promete, pois será
inspirado em um diário com detalhes
da rotina da jornalista com Amy.

Stephanye-Pato
cosam em _jul�o
Será daqui a dois meses que Stephany
Britto deixará de ser solteira e

oficializará a união com o jogador
Alexandre Pato. De acordo com o jor
nal O Dia, os pombinhos se casam,

em julho. O jornal afirma ainda que
a cerimônia será no Brasil, mas eles
ainda não decidiram se será no Rio,
onde mora a família de Stephãny,
ou em São Paulo, onde estão os

parentes de Pato.

ENVIE SUA fOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

SUDOKU

r
Esses lindos cãezinhos

süo os Schnouzers Thor

e Filomeno com sua

filha Eva. O clic é da
, leitora Janaína F.

Benkendorf Peixer.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e viciante, 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 quadrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO '

'

Fonte: Giram/Epagri

A massa de ar seco e frio garante'
o tempo firme com predomínio � Fases lia lua
de sol em todas as regiões. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

- � 25/5

,-

HOJE SEXTA SÁBADO _- DOMINGO
MíN: 17° C MíN: 17° C MíN: 1r C MíN: 16" G
MÁX: 26" C MÁX: 2.6" C MÁX: 27° C MÁX: 28°C
Sol Sol .Nublado Sol

l.� LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
::. '} Tudo hoje tende

'

� u--: a fazer com que
você sinta a

necessidade de maior liberdade
diante das obrigações, e a falta
de equilíbrio emocional ou de

disciplina poderá'comprometer
o seu rendimento profissional ou
mesmo a saúde.

'
-

#'
LIBRA

(23/9 a 22/10)
E possível que
neste momento
muita coisa esteja

dependendo das outras pessoas
e, quando elas não estiverem

agindo como gostaria, você po
derá se sentir enervado. Talvez
isto se deva porque você não
tenhei feito a sua parte.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)-
O Sol começa a

passar pelo seu

signo, trazendo um

processo anual de renascimento,
maior vitalidade. É preciso agir
com inteligência política e evitar
maiores atritos dentro da comu

nidade, no ambiente de trabalbo
ou com os amigos.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A Lua no seu signo
deixa você mais re

ceptivo às energias
dos ambientes, mas também
mais sensível, especialmente
quando pessoas ou superiores
chamarem a sua atenção. É
preciso não levar tudo pelo lado

pessoal e ter maior paciência.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Momento de maior
importância da'

-

- vida interior, sendo
que você deve evitar se deixar,
impressionar à toa. É preciso
ter maior controle emocional,
para não permitir que pequenas
coisas tenham uma influência
muito grande sobre você.

r- "'"
CÂNCER

nr
VIRGEM -Ó,

��_. (21/6 a 21/7)
-

(23/8 a 22/9)
;���� Hoje você tende a Você,agora poderá
: ;, se colocar sempre

' revelar sentimen-
em primeiro lugar, tos mais agressivos

o que poderá gerar conflitos 9uando s� sentir contrariado.
-com as pessoas próximas. Sejei E preciso ser mais tolerante e

mais humilde e tenha maior flexível, ciente de q"e nem-tudo
consciência da importância depende apenas de você e às
das suas opiniões entro do vezes as coisas não saem como

ambiente de trabalho. havia sido planejado.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você parece
não demonstrar
paciência suficiente
com as pessoas,

muito em função de um estado de

agitação interior. Evite discussões
desnecessárias com as pessoas,
sendo menos crítico e enxergando
também os seus próprios defeitos.

.
'

SAGITÁRIO
(22/11 II 21/12)

lJ1 Hoje você parece
({' ,estar com ii rei na

barriga, querendo
tudo do seu jeito. É preciso mais
humildade, para que esteja
prepll�ado quando nem tudo
'ocorrer do jeito que planejou e

para que ninguém se indisponha
com a sua língua afiada.

.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,...(,. Momento de
maior instabi
lidade interior,'"

que poderá fazer com que aja
de forma mais infantil. Seja
maduro o suficiente par!! saber

- ,que nem sempre tudo pode ser -

do seu jeito e que a teimosia
não é solução para nada.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA. 21 DE MAIO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

21/5
r'Adelia Schiochet
Adenor Franzner.
Adriana Hornburg

? AI,essandra S. di! ..
Souza

Alfredo de Jesu� Medeiros
Alido Franzner
Douglas Schunki
Elmira Gascho'
Enio Valter B,raudt
Frank Juergen Kndesel
Gilmar Lemke
Guilherme Emilio Giese
Gustavo Henrique Scholl
Isabela Caco!ine Monteiro
Jandira fatima Muller
'leim Carlos Kreff %:
Jefferson Adriano Nogueira
aÓão André de Souza inheiro
josiani Dalri
Luana Baumann
Lois A. G. Vaz
Marcelo

rio S,
heus Ro erto He
o Petrv •..

letuiza KreH
or erfó ,VIackerhage�.

Olívio Vicente """ ..

Paulo Henri ue E
,{Rita de C Sibe
""'Samela S de

Tiago Schroeder
Vailildo'Schmelzer /

Viviane Barg Dalinghaus
Vonar C. MinaUe

DIVIRTA-SE

Desaparecido.
Alfredo vai à delegacia prestar queixa:
- A minha mulher desejnreceu senhor
delegado. ,

Ele começa anotar as informações,
preenche o formulário com os dados
da vítima e pergunta:
- Ouando foi que a SUl) mulher
desapereceu? .

- Deve fnzeruns doze diaS. �',.

- Doze dias? E só agora o senher vem
prestar queixa?
- É que até há pouco estava tudo bem. -

Mas agora já não tenho mais roupa e

nem louça limpa!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você está mais
agitado mental
mente e poderá

dizer as coisas sem pensar. Cu i- .

dado para não cometer lapsos e

se arrepender depois do que dis
ser ou fizer, pura e simplesmente
por não ter tido consciência na

hora-em que aconteceu.

PEIXES .

... (19/2 019/3)
•• O dia d� hoje te.n-Y"'''' de a deixar voce

mais teimoso, e
você deve ter cuidado para não
dar demonstrações de birra. É
preciso que cultive um!! maior
estabilidade interior, acalmando
a sua mente, evitando a ansie
dade e a inquietude .
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Sexto-feirai 22 dé'molo
". ,�I.litedef:lóssicqsdorl.lckcom bnndu

locol:llmdonPu.b
Inrcio às 22 hQro� I Contato: 4
Acesso: RS 1 0,00 feminino e RS

• Sexto Missõo Cumprido! Hoppy hou
cardIÍpio mais promoçõo detefveja: a
local: Bqtequi

. .

ário
A pârtir das 18 horas Contato: 47 880�6888 .

• Hectro House com ili lieo! !)Js EduQrdo Moretti e fernnnde S.
Local: ESloção daTempo - Promoçôo F�el Eventos
Início às22horas I Contoto: 47 33764822

'.Acessos: R$l 0,00

contato@poracaso.com
,

.

VARIEDADES---------
,

,

M�SDECOMEMORAÇAo
.

construção da segunda e últi- de quatro mil visitas, mais de
ma publicação que sairia em cem comentários e é um dos
abril de 2004. Um mês depois, blogs -mais acessados de Ja
eles foram convidados para raguá do Sul e região. Outro
escrever semanalmente para colaborador do Por Acaso é o

O Correio do Povo. Marcelo Augusto Odorizee, o

Hoje os assuntos trata-
- Tiba. Ele é responsável pelas

dos na coluna vão além de fotos sociais.
dicas sobre' eventos e festas. Segundo Max, o auge do

-

Ricardo e Max publicam tex- , Blog Por Acaso foi em novem

tos sobre novas tecnologias, bro do ano passado, durante a

política, e fatos que estão em enchente que atingiu a cidade.

destaque. "Nos sentimos um A página chegou a ter cerca de

pouco responsáveis pelos jo- cemmil acessos em único dia.
vens da região, por isso da- Até que o servidor não aguen
mos espaço para alguns as- tau e saiu do ar. "Naqueles dias
suntos diferentes". estávamos postando vídeos,

No aniversário de seis me- fotos e notícias em tempo real
ses da coluna, os amigos.cria- com - interação dos leitores,
ram o Blog Por Acaso, um dos isso gerou muitos acessos. Por

primeiros do gênero em Santa causa disso, o Blog Por Acaso
Catarina. Mais um diferencial foi citado em grandes sites",
que atingiu em cheio o públi- complementa Max.
co jovem. Hoje a página vir
tual recebe diariamente cerca

Grupo cultiva coluna no O Correio do Povo e também na internet

,

PARABENS
-.

Ar..

PARAVOCES
Por Acaso completa cinco anos

sendo referência na área
Uma coluna diferente dos

padrões, com layout moder
no, linguagem inovadora e

com foco nas festas e eventos

da região. Foi essa a proposta
inicial de Max Pires e Ricardo
Daniel Treis, quando inicia
ram a escrever a coluna Por
Acaso. Este' foi o primeiro
passo para a criação de uma

área voltada para o público
jovem, que ontem completou
cinco anos. Desde maio de
2004 a coluna tem ganhado
centenas de fãs.

O caminho começou a ser

trilhado em 2003, quandoMax
decidiu fazer um jornal volta
do para os eventos que aconte
ciam em Jaraguá do Sul. Nessa
época, Ricardo' trabalhava em

uma casa de shows na cidade.
Após.a publicação da primeira
edição, Max convidou Ricar
do para trabalharem juntos na DÉBORA KELLNER
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Gráfica •

No mês em que completa 62 anos de atividades, a Gráfica
Avenida inaugura sua ampla e arrojada nova sede
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Inaugura sua nova

planta industrial
Empresa passa a' contar com seis mil metro? de área construída
Seis mil _g,-Ínetros 'qua- ca instalada em um lugar

drados de área cO]lj_'lstru�-,élprazível e que nossos

ída, um imóvel com 158 colaboradores sentiriam
/

.

mil metros quadrados, prazer de trabalhar. Com
em uma área �de destaca- a nossa nova sede, alcan
da . valorizáQão, ambieri- M

çamos este objetivo", co
tal a seis quilômetros'do memora.

centro da cidade. Esta' é Ele destaca que as no

a estrutura que a Gráfica vas instalações foram
Avenida. passa a oferecer construídas com mate-'
aos seus clientes e C91a- riais de primeira qualida
boradores a partir deste de, observando detalhes
mês, em que comemora

62 anos de atividades.
Um ato interno,

.

des
tinado a funcionários e

familiares, marcou a en-
. trega da nova sede, que
passa

-.

a abrigar todos Os
setores da empresa, do
administrativo ao opera
cional, às margens da BR-

280, em Nereu Ramos. A

.
cerimônia foi realizada
no Dia do Trabalhador,
1° de maio.

Para o diretor da Gráfi
ca Avenida, Udo Wagner,
a inauguração da nova

'planta industrial ,repre
senta um projeto de vida

alcançado. "Há muitos
anos sonhava um dia ter

uma- atividade econômi-

técnicos como, lumino
sidade, o que permitirá,
além de um maior confor
to, também o aumento da

produtividade. "Resolve
mos investir em um pro
jeto .arquitetônico arrojado
para proporcionar um lay
out mais adequado as nos- -

sas atividades", resumiu o

empresário, acrescentan

do que, em· curto prazo, os

planos são de investir em
. mais 'equipamentos com

tecnologia de ponta para
aumentar a capacidade de

produção em 50%.
Wagner informa, ain

da, que a sede antiga,
onde a empresa operou
durante 28 anos, deve ser

alugada ou vendida.

Sucesso, competência e dinamismo são as três palavras que resumem o que é a Gráliça Avenida.
Parabéns pelo novo empreendimento!

Primeira em Santa Catarina na

impressão de livros

. ,.,. _,,_�, _.

AVENIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA

João Wiest Junior, 5005, BR-280 - Km 70
Nereu Ramos - Jaraguá do Sul- SC

.

Telefone: (47) 2107 . 5588

www.graficaavenida.com.br
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Foco na'imprassão em grande escala

. ,

Avenida é 'a t:ruêú�ta maior gráfica de Santa Catarina

Somos uma
,..

,

industrio gráfico f.ocada
, em tiragens elevados,

e temos uma editoro

voltada poro o mercado

popular, com unia

ressalvo: sõo produtos
-de altíssimo qualidade
� e pre�o baixo e isto é

�, possível praticar pelo
elevado. tiragem de cada

título..��
�, O setor de

-

indústria gráfico
nõo é diferente dos

outros setores. Deve-se

concentrar em alguns
produtos ou ter foco

se especializando em

embalagens, formulários"
itontínuos, promocional
ou comercial. O nosso

foco é promocional
em grande tiragem e

editorial. ��

Para chegar ao posto de clientes da capital paulista
_ quarta empresã-grMica entre quê a empresa garante 30%
as 600 do Estado, a Avenida do faturamento. Os 70%
concentra suas atividades restantes são obtidos com

na impressão de' produtos as vendas dentro de Santa
em tiragens elevadas. Dessa Catarina e no Paraná. Além
maneira, consegue garantir dos livros grampeados e

a excelência na qualidade de lombada quadrada, os

e praticar preços altamente prinpipais produtos confec
competitivos. ..

, .dOfl.idos na�1y�ii�')��o
Somente em livros, são catá1@gusi'pliôspecl:ds e-�a

três milhões de publicações la-direta. Um dos projetos
impressas todos osmeses, 'pioneifos no Brasil, criados

principalmente livros infan-
.

pela �yenida para algums
tis, incluindo autores de re-

.

clientes e com excelentes Diretor da empresa, UdoWagner
nome nacional, como Paulo aceitação no mercado são

Coelho e Professos Pasquali. as chamadas maletas com . gar ao formato atual. Hoje diferentes." Jaraguá do Sul

O montante leva a empresa . livros. Elas reúnem de 8 a são impressas 300 mil co- é conhecida como cidade

a ser a primeira no Estado 12 livros infantis, acompa- leções por mês, totalizando dos motores, da malha, mas
em produção de livros, que nhados de CD!DVD. A pro-

. três milhões livros infantis, também pode ser conheci

representam cerca' de 80% posta iniciou há alguns anos que representam 80% do da como a cidade onde se

do faturamento.
.

com caixinha para quatro mercado nacional neste seg- industrializam o maior nú-

A tiragemmédia por edi- clientes, depois evoluiu menta. Desde o projeto ini- mero de livros no Estado",
ção é de 50 mil livros. É de para uma laricheira até che- cial, já foram impressos 200 comenta o empresário

o

,'<50
<t:

s
::J
>
Õ
(/)

�

,.

MAIS DE 200 TITULOS
VOLTADOS

AO MERCADO POPULAR'
"Empresa criou produtos próprios através da.Editora Avenida

�, ,-'

J>;.;.
• '"

.-;>- -

er

Através da Editora Aveni- "dência é de acentuado cres-

da, a empresa também desen�
.

cimento, porque o mercado
volveu sua linha própria de é nacional", Afirma o diretor

produtos.Hoje sãomaís de:?09,c� _ Ud<1�Waguer.
.

títulos direcionados ao merca- Entre as publicações
dopopulare25representantes da Avenida estão dícíoná
comerciais em todo o país.. "A

.

rios de português, inglês e

editora representa 20% do espanhol, Atlas do corpo
nosso faturamento e a ten- humano,. Atlas geográfico,

" '"J
..

livr6s da literatura brasilei
ra, livros gigantes, médios
e pequenos para ler e pintar,

.

infantil e infanto-juvenil, livros
de atividades como caça-pala-

, vra, além de histórias bíblicas.
A . editora disponibiliza

3 tipos de expositores para
seus livros aos seus clientes

EXPEDIENTE:

OIRETO!l:

NELSON PEREIRA
P!lOGRAMAÇ.i\o VISUAL:

ÉDER DA SILVA CACHOEIRA
JoRNALISTA E EDITORA RESPONSAVÉL:
-

CAROLINA THOMASELI

COMERCIAUZJ\Ç!O:
o CORREIO DO POVO

Ficamos honrados em

parabenizar a
.

GráficaAvenidá
pela nova sede. Sucesso!

�,;"_�.a'iiii",,"'fflif$ili!!!!k�Iíiii!!iii""���.Ji!i1jS!ií,,ii!I'."'.."!#jifji!$ii�_
Rodovia GuilhermE JEnSHI se 413 s/no - km 13 - Areô Induslr'lal

Mdssaranduba/Se - FonE/fax' (47) 3379-5357

.��
�NDUSPEL

Parabenizamos...GráficaAVêniJIapelanova
sede construida eagradeQ!mos a parceria.

Florianópolis :Tel (48) 3243-34441Fax (48) 3243-2626
Curitiba :Tel (41) 3373-91291Fax (41) 3285-6046

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4IJ.--�--�--------------------------------------------�--�------------------���----M-a-io--d-e-2-0-09--
Uma história que começou

.

a.' ser construída há 62 anos
Gráfica iniciou atividades com 12 funcionários

.
e equipamentos de segunda mão

A Gráfica Avenida ini- ,realidade, ampliando os formato folha carta. A gra
ciou suas atividades no dia horizontes da empresa. vadora de chapa foi cons-
28 de maio de 1947 com Sabendo que a evolução truída artesanalmente, em
12 funcionários, uma pe- do mercado teria que' ser madeira, dentro da própria
quena tipografia, duas má- acompanhada com agilida- gráfica: Wagner' lembra

quinas manuais, uma au- de fi versatilidade, Wagner que até 1984 todo o maqui
tomática e uma guilhotina. imprimiu um ritmo acele- nário era de segunda mão.
A produção era concentra- rado a sua administração, Só depois disso é que vie

da, basicamente, em notas procurando incorporar ram as novas aquisições,
fiscais e fichas de controle as novidades do mercado como dobradeira automá
interno. Naquela época, o com a rapidez de quem tica, coladeira de caixa e

mercado não passava das sabe que não pode perder plastificadora e máquinas
fronteiras do Vale do Ita- espaço. Investiu em má- impressoras.
pocu e de unia papelaria quinas e equipamentos e Hoje, além dos investi
e livraria: que, em 1982, na qualificação da mão-de- mentos em equipamentos
foram desmembradas e foi obra, resultando em uma de ponta, parte da produ
fundada a Grafipel, hoje equipe sintonizada com as ção é terceirizada direcio
uma das maiores e mais modernidades do mercado nada a uma clientela espe
completas do Estado, cujo e amparada por equipa- cífica. A empresa também

proprietária e diretora é sua mentos de última geração. investe no treinamento

esposai NfargftWagn.er ..;� �."J�;t>, ]t:!n �9�9��a,gEáf,ica Ay.El- permanente dos seus cola-
Mas . quando assumiJ' ni�à ehtrõli ríâ�. d�ôff"'�'�' boradores, visando ci bom

a direção, em 1972, Udo set, adquirindo a primeira atendimento e resultado

Wagner transformou esta impressora AB-Dick 1/8 final dos produtos .

. \

":.,

. "
"

_

E deseja que estê novo espaço
valorize álndamais a harmonia' de seu trabalho.

A IBEMA é uma empresa que bus�à harmonia em todos os sentidos. Seja para atender as
expectativas do mercado e dos clientes, desenvolvendo opções inovadoras de papekartáo e

· de papéis especiais, seja para tratar com respeito e dedicação o meio ambiente, as pessoas.
· que compõem a empresa e toda sociedade que interage com ela.

· E esta harmonia, obviamente, depende também de uma estrutura adequada. Por isso, a
IBEMA quer parabenizar a Gráfica Avenida, desejando que este novo ambiente traga ainda
mais produtividade, bons negócios e, é claro, muita harmonia.

. .

Fone: (41) 3240-7400
comercial@ibema.com.br
www.ibema.com.br
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Quacamole
Dica: Sirva a

, quacamo/e com
'tortillas oupio slrio

Ingredientes:
2 abacates médios maduros sem casca

1/3 de xícara de cebolinha verde picada
2 colheres (sopa) de coentro picado
2 tomates médios sem pele e sem sementes cofiados em cubinhos
1 pimenta vermelha picada
Sal a gosto

Modo de preparo:
Amasse ligeiramente o abacate com o garfo.
Junte os demais ingredientes e misture cuidadosamente.

Tempere com sal e sirva com alface picadinho.

Worid elean
Fone: 3273-7542
Fax: 3275-1627

BSu1·lrast
rolamentos '

Fone: 3370-5131

e-mail: sulbrasil@netuno.com.br

Carne mexicana
com nachos (doritos)
Ingredientes:
1 kg de carne moída de primeira
2 colheres (sopa) de óleo vegetal
3 cebolas grandes bem picadas
2 colheres (sopa) de cólorau (corante natural)
2 pacotes de nachos (doritos)

Modo. de preparo:'
Refogue a cebola no óleo e misture a carne até ficar bem cozida e

soltinho, coloque o colorau, o sal e pimenta, refogue mais um pouco
Por último acrescente o tempero verde.
Sirva a seguir misturado com s nachos.

Dica: Sirva ti carne
mexlctlna acompanhada
com pio s/rio

Todas as quartas-feira almoço
R

no Restaurante ARWEG com o

melhor da cozinha oriental e

ta�m a COZINHA MEXICA�A
�' ,

A equipe organizadora da 5� Noite da Ilha agradece �'

I

imprensa; aos patrocinadores, fundação cultural e
ao públicopresente pelo sucesso da festa ..

IMPORTAIITE É ESTAR COM VOCÊ
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floriani@florianiequipamentos.c:om.br

www.f.orianiequiPamentos.com.brl.Rua Venâncio da Silva Porto, 353 .

Fone 3275-1492

Megaproblemas, megafusão
Depois de muita discussão, finalmente saiu do papel

a fusão entre as empresas catarinenses Sadia e Perdigão.
Não apenas urna fusão, mas urna megafusão e de certa

forma, podemos respirar aliviados, apesar de o CADE
ainda não ter batido o martelo. Os' problemas das perdas
financeiras da Sadia, no ano passado, que ocasionaram
um prejuízo bilionário, fragilizaram por demais a mesma.

Neste momento, a fusão com a Perdigão é mais que urna
.

tábua de salvação, é o que as duas empresas precisavam
para disputarem o mercado internacional de carne de

frango, suíno e seus derivados com a força de urna gigan-
te do mercado mundial de alimentos. r

O que vai valer daqui para frente é produção e oferta em .

escala ainda maior. Ganha Santa Catarina, ganha o Brasil,
pois a produção e oferta de alimentos é a tônica do merca

do, uma vez que, segundo André Petry, da Revista Veja em

28.05.2008, "o preço dos alimentos disparou e o aumento
médio no mundo passa dos' 80%. A crise atual, a pior dos
últimos trinta anos, é um grito de alerta sobre urna questão'
que pouca gente ousa discutir: o planeta mal consegue ali
mentar 6,7 bilhões de bocas hoje. O que ocorrerá em 2050,
quando seremos 9,2 bilhões de terráqueos? A comida será
cara e rara corno nunca", e arremata perguntando: "será que
vai ter para todei mundo?"

Se vai ter não se sabe, mas a Brasil Foods, que repre-

senta a fusão da Sadia e Perdigão, certamente saberá apro- sino médio com técnicas de ágronegócios. Disse o vereador
veitar o momento e as oportunidades de mercado, não há Jorge Antônio Lopes Oliveira (PMDB), o. Doutor, Jorginho,
dúvida, pois' foi exatamente -em função do potencial de em 18.03.2005, "o idealizador é Egon João da Silva, presi
mercado que a fusão foi realizada. O lado preocupante é dente do conselho de administração do grupo Perdigão e

. que no mercado interno, onde havia dois líderes, agora um dos maiores empresários do Estado, "por ser um homem
só existe um e todos os demais seguirão /1./1. de grande visão, vislumbrou essa oportu-
o novo líder inconteste. Poderemos pagar \:XJ Tudo isso não nidadeúnica de darumamelhorforrnação
mais caro pelos produtos ofertados. pela .', aos futuros .agricultores'',
nova empresa; e se os preços subirem, a. sena possível se Para quem não lembra, em 2006, a

concorrência existente agradecerá, pois não fosse um ilustre Sadia fez urna oferta hostil aos acionistas
será apenas seguidora, dado a impossibili-

person em de
da Perdigão para conseguir o controle da

dade de bater concorrente de tal porte. .

ag companhia, mas não conseguiu aceitação
Ganham as indústrias do setor que au- Jaraguó do Sul, da maioria. Os .ventos mudaram e hoje a

mentam seus lucros e recuperam perdas que foi chamado e.stabQi_dade. da �erdig�o é que .possibi-
com menor tempo, e perde o consumidor htou tal fusao e salvaçao da Sadia. Sorte

que pagará de urna forma ou de outra, pois para tirar a Perdigão de Videira e da Perdigão, mas muito mais
carne de frango e seus derivados esta entre' do buraco C\C\ nossa que o Sr. Egon é gente nossa, desta
os pratos preferidos do consumidor bras i- ","" terra da qual não abre mão. A Brasil Foods
leiro, além da carne suína e o famoso peru. Os números é o coroamento de mais um trabalho desse administrador
vão aparecer e os resultados também. Tudo isso não seria exemplar e sua equipe, que possibilitou o surgimento de

possível se não fosse um ilustre personagem de Jaraguá mais um gigante na economia catarinense e mundial, Com
do Sul, que foi chamado para tirar a Perdigão do buraco. receita anual de mais de R$ 20 bilhões e portfólio de mais

Deixando grandes lembranças, muito foi homenageado de 3.000 produtos, ela surge corno líder nos segmentos de
no município de Videira, corno a Escola de Agronegócios massas congeladas, carnes congeladas, pizzas congeladás,
Egon João da Silva, onde 9S filhos dos agricultores têm o en- margarinas e carnes industrializadas. '

;''''', :�:, * Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

AUMENTO.

CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA
2,028
2,803

VENDA
2;030
2,805

LOTERIA

<'

VARIAÇÃO f-'__
-0,25%
0,90%

Primeiro serteto
@'-�,15··,21-25-36 48

sorteio
05 - 01 - 21 -:- Zí2 �, 33 - 45

CONCURSO N° 2054

crise financeiramundial no país,
com o desaquecirnento da ativi
dade econômica e a redução no

número de empregos formais.
,o indicador da Serasa

também calculou a média de
cheques devolvidos nos 26
Estados no primeiro quadri
mestre do ano. No topo da'
lista de inadimplentes está
o Acre, com média de 94,9
cheques devolvidos para cada
mil compensados. Os dois Es
tados com o menor índice de

inadimplência foram São Pau
lo e Rio de Janeiro, com 18,1
e 19,1 cheques sem fundos,
respectivamente.

A Serasa registrou tam

bém alta na variação anual de

inadimplência no segmento,
na comparação entre abril de
2009 com o mesmo mês do

Devolução de cheques cresce 16,5%
Economistas avaliam que crescimento-é reflexo da crise financeira mundial

ano passado. A média de de

voluções de cheque no mês

passado foi de 22,2 a cada mil

compensações, 6,2% a mais
do que a média de 20,9 obser
vada em abril de 2008.

Na opinião dos economistas
da empresa, o salto na avalia
ção de abril também revela os

reflexos da recessão mundial
sobre a atividade econômica,
que gerou desequilíbrios tanto

no fluxo de caixa das empresas
como no orçamento doméstico.
Entretarito, eles ressaltam que a

alta observada no mês passado
foi significantemente menor à .

observada na comparação entre
março deste ano e o mesmomês
de 2008, de 19,2%, o que na

opinião deles sinaliza abranda
mento dos efeitos da crise sobre
a inadimplência do cheque. Segundo a Serasa, de coda mil cheques compensados, 23,3 foram devoMdo"

SÃO PAULO

A inadimplência nas com

pras em cheque tanto à vista
como a prazo teve no primeiro
quadrimestre do ano um salto
de 16,5% em relação ao mes

mo período de 2008. A infor
mação é da empresa de análi- .

se de crédito Serasa Experian.
De janeiro a abril de 2009, foi
devolvida no país uma média
de 23,3 cheques a cada mil

compensados, um total de
9:63 milhões de cheques. 'sem
fundos para 413,99 milhões
emitidos. No primeiro quadri
mestre de 2008, a médiafoi de
20 devoluções para cada mil

compensações.
Os economistas da . Serasa

Experian avaliam que o cresci
mento dos cheques sem fundes
reflete os desdobramentos da

" ,
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BOLSA FAMíLIA

Patrus anuncia ampliação até 201 O
Bolsa Família beneficiará mais moradores de ma, indígenas e acampados
BRASíLIA
o Ministério do Desen

volvimento Social e Combate
,

à Fome vai conceder 600 mil
benefícios do Bolsa Família a

moradores de rua, remanes

centes de quilombos, indíge
nas e acampados da reforma
agrária ainda não beneficiados
pelo programa. Esses segmen
tos serão beneficiados com

a expansão do programa de
transferência: 'de renda, que
atenderá mais 1,3 milhão de
famílias este a:no, totalizando.
12,4 milhões em outubro (hoje
são 11,,1 milhões). A intenção
é chegar a 12,9 milhões de be
neficiários no fim de 2010. A

distribuição de cestas básicas
será reduzida.

Segundo o ministro Patrus
Ananias, a expansão foi deter
minada pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva. Este a:no,
o governo aumentou de R$120
para R$ 137 mensais a renda
familiar máxima por pessoa
permitida para beneficiários
do Bolsa Família. A expansão
é resultado dessa medida. A
renda máxima para quem não

, tem filhos é R$ 69, o que dá
direito a' um benefício de R$
62 por mês.

Patrus defendeu a articu

lação de diferentes políticas
sociais para ajudar os grupos
"mais vulneráveis". ''As pes
soas têm direito a viver com

dignidade", afirmou.
Em relação aos acampados

da reforma agrária, o ministro
enfatizou que o dinheiro vai

.para as famílias e não para o

MST (Movimento dos Sem iii;

Terra) ou outras organizações
de trabalhadores no campo: Ministro,Ananias afirma que cabe às prefeituras fiscalizar e dar escola para filhos de beneficiários

o
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'sim como em 1,6 mil o número
de mísseis e bombardeiros.

O acordo foi seguido pelo
Start II, que, no enta:nto, nunca
foi colocado em prática. Desta
vez, os principa:is pontos de
difícil negociação entre os di
plomatas são a imposição de
limites no número de ogivas e

se o tratado vai' cobrir mísseis
e bombardeiros.

Outro problema que deve ser

discutido é a preocupação do go
verno russo com o programa de
defesa antimísseis que os Estados
Unidos pretendem instalar nos ter
ritórios da Polônia e da República
Checa. A iniciativa não conta com
a aprovação deMoscou.

PEQUIM
O presidente Luiz Inácio,

Lula da Silva voltou a des
cartar a possibilidade de con

correr a um terceiro mandato,
caso os problemas de saúde
impeçam a candidatura da
ministra chefe da Casa Civil,
DUma Rousseff, à sucessão

presidencial.
"Não discuto essa hipó

tese. Em primeiro lugar, não
existe um terceiro mandato.
Em segundo, a Dilma está
bem", afirmou o presidente,
momentos antes de embarcar
para a Turquia.

Lula ressaltou que as fortes
dores que a ministra sentiu
nas pernas foram consequên
cia da quimioterapia. O presi
dente disse ter sido informado
pelos médicos de Dilma, no

entanto, que isso não seria um

problema para ela participar
da eleição.

"Conversei com 'o doutor
" 'Kalil (Roberto Kalil Filho,

um dos médicos da minis

tra) e vi que essa preocupa
ção não existe. A Dilma vai
fazer 'a quimioterapia dela,

� mas está totalmente cura

da", afirmou Lula.Barack Obama e Dmitry Medvedev decidiram buscar novo acordo

EUA e Rússia iniciam acordo Lula volta a descartar ri 3° mandato
para reduzir armas nucleares Presidente não discute ideia mesmo que doença impeça candidatura de Dilma

Presidente e ministros estiveram na China e embarcaram ontem à Turquia

Segundo um auxiliar direto do
presidente, o estratégia é uue o

olenda, principal vitrine da can-

'didatura Dilma, seja mantido por
'UOla, sobretudo com discursossem

"ci\t�ra o trabalho do ministro
10 locar as obras.

MOSCOU

Negociadores da Rússia e

dos Estados Unidos iniciaram
esta semana negociação em

Moscou para firmar um novo

tratado, que visa reduzir os ar
senais de armas nucleares dos
dois países.

'

O novo tratado deverá subs
tituir o Tratado Estratégico de
Redução de Armas (Start 1, na
sigla em inglês), que deve expi
rar em dezembro de 2009.

Pelo -Start I, assinado em

1991 pela então União Soviéti
ca e os EUA, os dois países se

comprometeram a limitar em 6
mil o número de ogivas nuclea
res para cada um dos lados, as-

Agenda do PAC
Com, o recolhiménto forçado

de Dilma, lula devera ocupar o

espaço político deixado pelo mi
nistro -nestes últimos dias, princi
pah'lente nos eventos para ueom

llo6hal,qs obras do PAC (Programa
de AG�lerdÇõo \.tle Crescimenté).

,�",
�iillJ!;;
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CASAMENTO
A badalação é grande nas rodas sociais em torno do casamento da bela
Gristiane Stenger e do empresário Murilo Schmidt Menegotti Schünke. A ce
rimônia religiosa será dia -17 de outubro, às 20h30, na Paróquia Apóstolo
Pedro, que será decorada por Valdir Hoemke. A noiva é filha de Dulce Maria
Stenger e Luiz Stenger ( in memoriam). O noivo é filho de Mônica Schmidt
Menegotti Schünke e Márcio Menegotti Schünke. Uma boda que vai reunir o
mundo social de A a Z. Após o "sim", haverá uma recepção do maior quilate
no aristocrático Clube Atlético Baependi. A lua de mel será em Nice (litoral
da França), a cidade dos apaixonados.

'

r

NA RABEIRA ESTA O•••
Ontem estava eu lendo no Tutty Vasquez o desabafo de Rubinho
Barrichello sobre os resultados esportivos do último fim de
semana. "Michael Phelps e Rafael Nodal ficaram em segundo
lugar e ninguém fez piadinha a respeito". Cá entre nós, só o Aécio
continua achando que ser vice é piada de mau gosto!

FIQUEM DE OLHO!
Está pintando na urbe sorriso uma
nova moda. O movimento dos Sem
Namoradas: Portanto rapazes, toda
atenção é pouca! A turma já ameaça
tomar mulher improdutiva de quem
tiver mais de uma.

"Acredite um pouco
no que você vê,
em nada do

que,,lhe dizem
PROVÉRBIO ESPANHOL

TOP 10
No próximo dia 19 de junho" o site
www.moagoncalves.com.br. numa par
ceria com ci Fuel, promove na Bierbude
a Festa Tap 10. Babado que revelará
a Tap One do site. A vencedora será a

capa da revista Nossa ainda este ano.

PEDALADA FAMOSA
O pessoal que retirou as fitas de iden
tificação no Corpo de Bombeiros para
participar da 1 ° Pedalada Famosa, que
acontece dia 7 'de junho, terá várias
surpresas na volta do passeio dentro
da Arena. Uma delas é uma mesa re
cheada de frutas oferecida pelo Arma
zém Frutas e Verduras, do amigo Flávio
'Watanabe, o Japa, o grande baterista.

DICA DE QUINTA
Curtir o esquento paro as balados

no Botequim Universitário.
Presença de DJs convidados.

Mulheres free e ainda ganham
_

rodado de coquetel.

CEGONHA
O casal gente do bem Jane e Ma
rize Behling está mais feliz que
ganso novo na lagoa. E toda a fe
licidade é porque eles, que já pos
suem três lindas meninas, acabam
de receber novamente a visita da
cegonha. Paruhénsl

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é a gente

,

boa Chris Bremen, da ADV Auro
ra. <' Além de ler a coluna todos
os dias para ficar antenado nas
notícias da urbe sorriso, ela é
uma figura super atenciosa. Va
leu, Chris!

NAS RODAS
• O meu amigo e empresário,
o "benítén" Márcio Maluta,
o Silico, solteiro e sempre de
bem com a vida nas baladas.
da moda.

• Não ousem esquecê-Ia!
Hoje quem recebe coro de pa
rabéns é Jandira Silveira. Por
favor, liguem, ela vai adorar!

• Quem está préparando os

quitutes para comemorar, no

próximo dia 30 de junho, o

seu aniversário é o amigo e
músico Luiz Lanznaster Jr.

• O meu amigo Dorival Mu
rara já confirmou presença na

Macarronada Beneficente, no
sábado, na Choperia Scondi
dinho. Ele vai soltar a voz no

karaokê.

A arquiteta Carine Piccoli Marcatto, esposa do engenherio
Beto Marcatto, na Noite do Tititi no Baependi

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
619 - centro - Jaraguâ do Sul

Silvana Junkes Mannes, esposa do empresário Beto
Mannes, também prestigiou a tradicional Noite do Tititi,

,

promovida pela Creche Constância Piazera.

TE CONTEI!
• A banda 12 & 13 dá uma

canja, sábado, durante o karaokê
na Macarronada Beneficente, na
Choperia Scondidinho. O encontro é
promovido pelo site www.moagon
calves.com.lfr.

• O meu abraço de hoje cheio d�
energias positivas vai para o meu

camarada, o empresário Paulo
Chiodini. Paulinho é uma daquQlas
figuras que quando é chamado'
para ajudar o próximo sempre está
presente. Valeu, grande Paulo!

• No próximo dia 27 de maio,
cam o apoio do O Correio do Povo,
a revista Nossa e o siteM.
moagoncalves.com.br promovem,
na elegante lojlfVoilà, preview da '

Festa do Champanhe.

• No próximo dia 30 de outubro,
na Igreja Rainha da Paz na Vila
Nova, açontece a tradicional
Feijoada Beneficente do lions Club
Cidade.

• Para agendar. No próximo dia
5 de junho acontece a 19° festa

, Italiana.

• O meu amigo Telmo Stenger já
começou a organizar a 8° Porcada,
que acontecerá dia,13 de junho. A
festa é·Jechada e é para as,lulus.

•. No sexta-fei�a, a famosa dupla
sertaneja Eric e Matheus, sensa
ção do sértanejo universitário,"
fazem show no Pavilhão Muni-
cipal de Guaramirim. Presença .

também.da dupla regional Sandro
Luis & Clóvis.

• A bonità DJ lica mais o DJ
Eduardo Moretti serão os atrações
da grande festa da Fuel, nesta

.

sexta-feira, na EstaçãO-dO Tempo.
Nessa eu vou!

'

• "Vivem somente os que lutam."
(Victor Hugo)

• Com essa, fui!
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. NATAÇÃO

Henrique compete
em águas canadenses
[araguaense defenderá equipe deMontreal
JARAGUÁ DO SUL

A oportunidade de ser trei
nado com o principal técni
co' da Seleção Canadense de
Natação, Sébastien Messier, e

competir ao lado de nadadores
como Michael Phelps não bate
duas vezes na mesma porta.
O nadador da equipe jaragua
ense AjinclUrbano/FME Hen

rique Fructuozo, 18 anos, não
deixou escapar a chance. Ele já
está na cidade de Montreal no
Canadá, onde iniciou ontem os

treinos com a equipe CNPPO
'

(Club de Natatíon des Piscines
du Parc Olympique).

O treinador e pai de Henri
que, Ronaldo Fructuozo, o Kiko,
contou que no fim de 2008 ele
enviou um currículo para o clu
be e este ano recebeu a notícia
da aprovação. Como a natação
não é um esporte profissional
ele ficará apenas meio ano no

país. Desta maneira em novem

bro, quando acontece o [ase
.

Gagos Abertos de Santa Cata

rina), Henrique voltará para
representar a Ajinc na compe
tição catarinense. No segundo
semestre ele ainda participa de
um campeonato nacional e ou

tro estadual.
Pai coruja e treinador exi

gente, Kiko comemorou a

oportunidade e disse que a ex

periência abrirá novas portas
para o atleta. "Ele vai voltar'
muito bem, vai treinar forte e

participar de competições de
alto nível", relatou Kiko, que
aponta a estrutura do CNPPO
como uma das melhores do

PARAJASé

Congresso técnico
será amanhã

o Congresso Técnico da 5° edição
dos Parajasc (Jogos Paradesportivos de
Santa Catarina) acontece amanhã. D�
rante a reunião serão definidos os úl
timos detalhes e o sorteio das chaves.
Os Parajasc é destinado a atletas com

deficiência física (DF), mental (DM),
,
auditivà (DA) e visual (DV) e acontece
de 4 a 9 de junho em Caçador..

Henrique treinará em um dos melhores centros de treinamento do mundo

Um novo ânimo
. Henrique compete nas provas

de 200 e 400 medley e 1 ..500m li
vre, sendo que essa última é a sua

especialidade. "Ele andava meio
desmensedn, porque nos 1.500m
livre não tem muitos praticantes no

mundo na modalidade.
_

Todas as despesas do na

dador foram bancadas pela
equipe canadense. Mas além
de ganhar moradia, alimen

tação, treinamento, Henrique
vai aprender um novo idio-

Tecilla traz
bons resultados
O jaraguaense Nilson Tecilla vol

tou das 5° e 6° etapas do Campeonato
Brasileiro e das 2° e 3° do Campeo
nato Catarinense de Enduro FIMJ em

Paulo lopes (SC)" com quatro pódios.
Nas etapas do estadual ele conseguiu
dois primeiros lugares e nas duas fa
ses da competição nacional ficou com

em segundo lugar.

Brasil, e isso o levou ainda mais a

arriscar fora do país", revelou. Se
gundo Kiko, no mês de junho, Henri
que deve participar de uma compe
tição na qual Michael Phelps estará
presente.

ma. A línguamais falada em

Montreal é o francês. "Ele já
me ligou desesperado porque

.

não entende nada do idioma",
brincou õ pái do atleta.

GENIELLI RODRIGUES

HANDEBOL

Amistosos
para dar ritmo
Com o objetivo de ganhar ritmo de

jogo, as equipes de handebol da ADHJ/
FME estará em Joinville no próximo
sábado (23/5) paro fazer, jogos amis
tosos. As partidas serão nas categorias
cadete (até 16 anos), infantil (até 14
anos)' e'juvenil (até 18 anos). O cadete
e a equipe infantil participam do Cam
peonato Catarinense.

,
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Congresso técnico
Nesta sexta-feira serão definidos regulamento, férmuln de dispu

ta e outros detalhes sobre a Segunda Divisão do Futebol Amador Ja
ragulJense. O congresso técnico da competição acontecerá às 18h, na
sede do ligo. O presidente Jerri luft confirmou que a SDR continuará

apoiando o evento, mas fez uma ressalva: "o valor do repasse (que é
de R$18,5 mil) é suficiente para a competição do time principaL Por
isso a gente ainda não sabe se vai ter a categoria aspirantes".

c,
o
o

�
::J
O'
a:
«

NÚMERO DE TIMES
Em 2008, com apoio da SDR; houve uma participação maciço de equipes
de todo o região. Mos luft não esconde o foto de limitar o número de
clubes. "TIvemos muitos jogos no ano passado e ainda com as chuvas de
novembro atrapalhando, o final foi apenas esse ano". A previsão é que a

Segundona 2009 comece em julho depois do término do Varzeano.

SEMIFINAIS DA BOCHA
Estão definidos os semifinalistas do Campeonato Municipal de Bocha li-

,

vre. As partidos serão na próximo terço-feira '(26/5), o partir dos 19h15,
no Clube Arduíno Pradi, no Jaraguá Esquerdo. De um Iodo estarão Super
mercado Frontal x João Pessoa A e de outro Miglas'Schroeder x Roto 100
Transportes. Os vencedores se enfrentam no decisão do dia 2 de junho.
"É uma disputomuito democrático, que envolve vários atletas que nunca

,tinham competido", disse o organizador, Carlos Américo.

LEMBRAM DELES?
O goleiro Adilson e o volante Alex Albert já defenderam os cores do
Juventus. Este último até tentou contato' para voltar ao tricolor neste
ano, mos, assim como o primeiro, fechou cóm o CFl/lmbituba. Outro
time que também disputará o Divisão Especial e que anunciou re

forços foi o Hercíli.o luz. O lateral-esquerdo Dodi, ex-Próspero, chego
poro ser titular. Já sobre o NEC, continua no site da Federação que o

time jogará em Timbó, mos nessa cidade ninguém sabe de nado.

NOVO ÂNIMO
Depois de ganhar de 2xO do rival Flamengo, o Vitória volta o respirar
no Taça Pomerode. Faltando duas rodados poro o fim da primeiro fase,
'O auriverde segue com chances de classificação. Atualmente ocupo o

nono lugar com sete pontos, dois o menos que o Água Verde de Pome
rode, que é o último entre os que se classificariam se o competição
terminasse hoje. No domingo que vem o time do Rio do luz terá uma

parada dum em Timbó, contra o vice-líder Água Verde. Para fechar,
.

receberá o Botafogo de Pomerode no último nidada, dia 31 de maio.
É difícil, mas nôo impossível.

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e

Firula de Salto Alfa, no site www.ocorreiodopovo.com.br

j u I i m a. r @ o C 0< r r e i o d o P o v o . c o m . b r,
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EM CASA

De olho na vice-lideron'ça da Liga
Má fase do adversário émotivo de preocupação para' Fernando Ferretti

_

mesmo a marcação. Por isso a

Malwee treinou para ajustar o
ataque.e se livrar do esquema
tático são-paulino.

-

O ala Xoxo também antecí

pa que a marcação e o recuo

do time visitante deve preva
lecer na partida de hoje. Sobre
se .time terá ou não dificulda
de de vencer a equipe paulis
ta, jogador declara: "mesmo

que esteja mal a gente sabe
que contra a Malwee as equi
pes crescem".

Para a partida de hoje, 'Fer-.
retti não poderá contar com

o goleiro Tiago, que cumpre
suspensão pelo cartão verme

lhoque levou no jogo contra o

Petrópolis. Já o reforço Fernan
do, que se apresentou essa

semana ao time, poderá jogar
na Liga, ainda não se sabe
quando acontecerá a estreia.
O clássico entre Malwee e
JBC, que estava programado
para acontecer no dia 27 foi
transferido devido ao Sul
Americano: A nova data ain
da não foi confirmada.

JARAGUÁ DO SUL

Se por um lado a Malwee
encabeça a lista de favoritas
ao título da Liga Futsal, do ou

tro o São Paulo luta para fazer
uma boa apresentação e con

tinuar respirando na competi
ção nacional. O duelo entre a

favorita Malwee e o desacredi-.
tado São Paulo acontece hoje,
às 20h15, na Arena Jaraguá.

Mas no lugar de levar em
conta a, má fase do adversá
rio, Fernando Ferretti prefere
se precaver. "Embora eles não

estejam bem, vão procurar
vencer para justificar aparti
cipação na Liga", disse o trei
nador, 'que prevê uma reação
são-paulina: "o São Paulo está

pronto para surpreender e es�
pera que não seja aqui". Desde
o início da competição o time

paulista vem sofrendo com

problemas de ordem estru
turais que se agravou com o

afastamento do técnico Carlos
Maia de Souza.

Ferretti analisou as ima

"gens do jogo entre São Paulo
e Corinthians e constatou que
o ponto forte do adversário é Jogadores da Malwee esperam adversário recuado e marcando muito forteGENIELLI RODRIGUES

<'

Reforço chega para ajudàr
o setor defensivo da Malwee

GlU!!lllA
Malwee (BRA)
Rio Branco (URÚ)
Pablo Rojas (PAR)
Independiente (ARG)
G!U!llll B
Krona,lJoinville (BRA)
Penaral (URU)
Coranel Escurra (PAR)
Pinocho (ARG)
TABEUl.IiE JOGOS

- JARAGUÁ DO SUL

A Malwee apresentou nes

sa semana o fixo Fernando, 26
anos, natural de Lagoa Verme
lha (RS). Fernando jogou qua
tro anos no Carlos Barbosa,
onde foi campeão da Liga em

2001, atuou no Cortiana por
_ três anos, onde conquistou o

Campeonato Gaúcho (2002) e

estava, neste início de ano, no
time de Chapecó.

O jogador chega para ocu

par um espaço, que segundo
o técnico Fernando Ferretti,
estava vago há um bom tem

po. Ao lado de Ari, Leco e

Chico, Fernando irá reforçar
o setor de marcação. Segun
do o jogador, marcar é mes

mo Oi seu ponto forte e "dará

ril o máxi-mo para estar à altura '

� de todos os companheiros de
i clube".
.� O fixo teve um breve con-

tato com Ferretti no ano de

2002, quando o treinador
estava a- frente da Seleção
Brasileira, no 10 Torneio das
Pirâmides do Egito. Sobre o

jogador, - Ferretti comentou

que Fernando é acostumado
aos jogos da Liga Futsal o que
irá ajudar bastante o time ja
raguaense.

26/5 - Terça-feira
• 15h30 - Pinocho x Cei. Escurra
• 17h -Independiente x Pablo Rojas
• 18h30 - Krona,lJoinville x Penaral
• 20h30 - Malwee x Rio Branco

27/5 - Quarta-feira
• 15h30 - Pablo Rojas x Rio Branco

,

• 17h - Krona,lJoinville x Pinocho
-

• 18h30 - CeI. Escurra x Penaral
• 20h - Malwee x Independiente

28/5 - Quinta-feira
'. 15h30 - Rio Branco x Independiente
• 17h - Penaral x PinOcho
• 181i30 - Krona,lJoinville x CeI. Escurra
• 20h - Malwee x Pablo Rojas
SEMIFINAL
29/5 - Sexto-feira
• 18h30 - 1 ° Grupo A x 2° Grupo B
• 20h _1ó Grupo B x 2° G�po A
FINAL
30/5 - Sábado
• 18h30 - Vencedor 1 x Vencedor,2

SUL-AMERICANO
'-

Depois do jogo contra o

São Paulo, os jaraguaenses fa
rão mais uma partida em casa,
no sábado, contra o Atlântico
Futsal. Depois as atenções- sé
voltam para o Sul-Americano,
que acontecerá de terça a sá
bado, na Arena- Jaraguá. Serão
oito times divididos em dois

grupos, onde todos se enfren
tam e os dois melhores passam
para as semifinais. A decisão
está marcada para sábado, às
18h3Q. A Malwee luta pelo
pentacampeonato.Fernando (em pé) ainda não tem data para estrear com a camisa da Malwee
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Advogados da Ferrari alega� que a escuderia teria de reduzir mais de 80% do orçamento usado neste ano

MAIS UM CAPíTULO

Ferrari tem pedido
-,

do pela justiçanega
\

Escuderia não concorda com mudanças
DA REDAÇÃO
A Justiça francesa rejeitou

ontem o recurso da Ferrari
contra as mudanças no regu
lamento de 2010 da Fórmula 1

impostas pela FIA (Federação
Internacional de Automobilis
mo). Entre elas estava a ado

ção do teto orçamentário de
40 milhões de libras (cerca de
R$ 127 milhões).

"Não há nenhum dano imi
nente que possa ocorrer qu�
deva ser parado", disse o juiz
Jacques Gondrand de Robert,
responsável pelo caso. No re

curso, -a equipe italiana ale

gava que era ilegal a decisão
da FIA que impõe limitações
técnicas e esportivas aos ti
mes que ultrapassaram o teto

de gastos, criado para reduzir
os efeitos da crise financeira
sobre-a FI.

Os advogados da Ferrari
disseram ainda que, com 700

empregados, será impossível
reduzir o orçamento ao nível

exigido pela FIA. A equipe já
ameaçou que abandonará a ca

tegoria se o regulamento não

for revisto, e pode ser acompa
nhado por Renault, Toyota, Red
Bull e Toro Rosso. As inscrições
para a próxima temporada se

encerram no dia 29..
Na semana passada,

.

di-'
rigentes da Fota, a associa

ção das equipes, se reuniram
com o presidente da FIA, Max
Mosley, e o dono dos direi
tos comerciais da Fórmula 1,
Bernie Ecclestone, mas-não
chegaram a nenhum acordo,
embora Mosley tenha dito

que está disposto a ouvir uma

contraproposta das equipes. O

/'

assunto deve dominar os bas
tidores do GP de Mônaco, que
terá os primeiros treinos livres
nesta quinta-feira, a partir das
5 horas (de Brasília).

']\. FIA nos colocou entre a

cruz e à espada. O orçamento
anual de uma equipe de ponta é
de 400 a 500 milhões de euros.

Falamos de uma redução de cus
tos de 80% a 90%. É impossível",
disse o advogado da Ferrari, Em
manuel Gaillard. Mas sem exa
minar a fundo o regulamento, o

.

� z

juiz Góndran de Robert rechaçou
o recurso da escuderia italiana.

.
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MILÂN

Kaká pode parar no Real Madri
A novelo sobre o saído de Koká do Milon ganhou um novo capítulo ontem. De
acordo com o jornal italiano "II Giorno", o dono do clube, o primeiro-ministro
Silvio Berlsuconi, teria feito uma confissão pouco agradável aos torcedores ros

soneri durante um jantar de cunho político no início. do semana. "Talvez desta
vez eu tenho que vender Kaká poro o Real Madrid", disse Berlusconi, de acordo
com o publicação. No Espanha, o imprenso local dá como certo o transferên
cià do ex-são-poulino poro o clube merengue. No entanto, Bosco Leite, pai
e empresário de Kaká, nego qualquer acerto com o Real. No início do ano,
Kaká recusou uma proposto de mais de 100 milhões de euros do Manchester
City poro seguir no Milan.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DE SANTA CATARINA

'labeltcnatc do Munklploe(omarC:i!,deJaraguá do Sul
.

Margot Adelia Grubba lehmann,
Tabeliã eOüciala Designada

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
�
Saibam todos que virem o presente ed!ta!, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo- relacionados,ficando os devedores I

j �f::�1���t�a::���i�i;�í�e���������;��:��b��:d�Oe�d:�e5����ú��Slá��:��n;���s,;!��e�àpr��:���:;�����!e�A :
� presente pub�ícaçâo se deve ao fato de 1'I(s) pessoais) indicada(sj 'para aceitai(ern). ou pagariem) seJjem)desconheddas. sua localização j
:

l�certa, ignorada ou ínacesslvel. ou for{em) resldentets] ou dom1ciliada{s} fora ca Circunscrição G!'l0grafica da Serventia ou, ainda, porque j
. ninguém se dispôs a receber a inUmação noendereçofumecido pelo apresente, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 de 1023, todosdo :

o ,CNCGJ. ' '

'<C
o- : Prmocolo: t11244 Sacado:ACSTVI CNPJ:79.363.214/000

g : Cedente: BRAINSTORM IDIOMAS E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDCNPJ; 04.206.621/000
=> : Número doTilulo: 1400/11 Espécie: Duplicatade Venda Mercantil porlndicação
2: ,Apresentanle:8ANeODOBRASILSA DataVencimento:30/0412009 Valor:64,50
o : Liquidaçào após a intimação: R$10,00, Condução: RS8,96. Dil'gêncre: RS20.00, Edital: RS 10.00

, Protocolo: l1t494 Sacado:KELLYNATSUMITANAKA CPF:04J.576.869-86
: Cedente: HB GENDATAAG DECURSOS LTDA CNPJ: 00.555.731/000
: Número do Tilulo: 4120160011 Espécie: Duplicala ds Venda Mercantil por Indicação .

: Apesentaníe: CAIXAECONOMICA FEDERAL Dala Vencimento: 10/04/2009 Valor: 115,00
, ������2:�.���-"�_������_��.�::������_:����_�1�$�:?_� Edilal R$10,00

, Proíocolo; 111939 Sacado:ADILSONMANOEL CPF: 566.503.379-{10
, Cedenle:BVFINANCEIRAS/A-C.F.L CNPJ:01.149.953/oo0
: NúmerodoTllulo: 131003026 Espécie;INDICACAO .

-

, Apresentame: SERGIO SCHULZÉ &ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 28106/2007 valor: B84,91
: liquidaçãoapósainnmação:R$10,OO, Condução: R$13,69, Diligência:RS20,00, Edilal: RS10,00

, Proíocoío: H1499 SacadD;ACACIOPIRES BASTOS CPF: 006.578.459-85
, Cedent.: VENTUS PNEUS IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.2441000
� Número doTílu!o: 7419!3 Espécie: OupHcatade Venda Mercantil por Indicação
i Apresentaníe: BRADESCO Daía Vencimento: 20/04/2009 Valor 1.057,00
: liquidação após a intimação: R$10,00. Condução: RS 16.71, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS to.oO

, Protccolo: 111625 Sacado:VILMARPROCHNOW CPF;686.479.139-49
, Cedente: JARAGUAFACTORING LTOA CNPJ: 03.642.4221000
� Númerodo Ilíulo: 9931..Q1. Espécie: Duplicata de VendaMercantUpor Indicação
: Apresentante: BANCO ITAUSA. DataVencimentn: 28/04/2009 Valor: 1.098,00
i Liquidaçãoapós aintimaçâo, R$10,OO, Condução: R$13,89. Diligência: RS20,OO, EditaI:R$10,CO

: Protocolo: 111646 Sacado: ASM TECNOLOGIADAINFORMACAOLToA CNPJ; 06.773.613/000
, Cedente: NASCISULENCOMENDAS LTDAME CNPJ: 07.874.599/000
, Número doTI\ulo: NE00056090 Espécie: Dupllcetada Venda Mercanlil por Indicação
, Ap'resentanle: BRADESCO Data Vendmenlo: 12/03/2009 Valor: 32,91
1 Uquldaçãoapós aínãrnação: R$10,00. Condução: RS8,96. Dmgência: RS 20.00, Edital: RS10.00
! -------------y._-------_-_-_.. _-

1 Protocolo: 111654 Sacadc:JAIRMICHELLUZZI C?F:489.697.459-04
: Cedenle: POSTOMIME LTOA CNPJ:83.468.882/000
! Numerodo mulo: 359797 Espécie: DupHcatacteVenda Mercantii por Indicação
; Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15103/2009 Valor: 634, 19
: tjqudaçâoapós aínãmaçâo: RS tO,OO, Condução: R$17,4t. Diligência: RS20,OO. Edital: R$10.00
, Protccoo: 111803 Sacado:CECALCENTRALDE COBRANCAS trDA.-ME CNPJ: 04,931.1 061000
: Cedente: EMMENDOERFER COMERCIO DE VEICULaS LTDA CNPJ: 84.429.7851000
NumerodoTItulo: 109764íOO êscécle: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA Data Vencimento: 05j05í2009 Valor: 1.35l14
Uquidaçãoapós a intimação, R$10,OO, ConduÇão: RS B,96, Di>lgêncía: R$ 20,00, Edilal: R$10,OO

Proíccolo: 111859 Sacado:OPENSULTECNOLOGIALTOA . CNPJ;05.539.23210DO
Cedente: BANCODO ESTADO00RIO GRANDE 00SULSA CNPJ: 92.702.067/000

������d�T��J�Zg�g����§lsé'��e Duplicata da Va��I����������hnt�C:'�%9 \fé!or 493.74
liquidaçãoapós a inlíma�o: R$10,OO. Condução: RS 8,96. Di.,gência: RS 20.00, Edilal: RS 10.00

Protocolo: 111863 Sacado:PRISMAELETETERRAPLANAGEM LTOA CNPJ:73.340.721/000
Cedente: ELETRICADANUBIO INDUSTRIA ECOMERe MATERIAIS CNPJ: 61.310.2561000
Numero doTitulo: 1519250 Espécie: Duplicatade Venda Mercantíl por Indicação
Apresenlante: BANCO DOBRASILSA Data Vencimenlo: 0810512009 Valor: ,.363,93
Liquidação após. intimação; R$ 1 0.00, Condução:R$ 4.74, Diligência: R$ 20,00, Edilal: R$11J,OO

, ProtOCOlO: 111933 Sacado: ENEIASAZAMBUJALOPES CPf:S73.952.52C-04
,

Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.F.I. CNPJ: 01.149.953/000
: NumerudoTllu'o: 131016512 Espécie:INDICACAO
: Apresentanle: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Data vendmentc: 09106/2008 Valor: 3.299,70
: liquidaçâoapõsaíntimação: R$10,OO, Condução: RS 18,82, Diligência: R$ 20,00. E<lital: RS10,OO

: ProIOCO:O: 111934 Sacado:CLAUDINEIPAIVADEUMA . CPF;068.637.836-9G
., Cedenle:8VFINANCEIRAS/A'C.FJ. CNPJ:01.149.953!OOO
; Número doTilu;o: 131019644 Espécie: INolCACAO
i Apresentante: SERGIO SCHULZE &AOVOGADOSASSOCIADOS DalaVencimenlo: 30/09/2008 yalor'1.742,11
: Liquidaçãoapósainlimação: R$10,00. Condução: RS8,96, Dil'gência: RS 20,00, Ed:ial: RS10,OO

: Protocolo: 111371 Sacado:WALDEMARVAMVOSSEN
: Cedenle: MERCEARIAE BAR PITANGALTDAME'
, Número doTilu!o: 000479-0 Espécie: Cheque
: Apresentante: MERCEARIA E BARPITANGA LTDAME Data Vencimento: 22108/2008 Valor: 500,00
1 Llquldaçãoapósainümaçâo: R$10,00, Condução: R$17,4 t,Diligência: RS20,OO. Edilal: RS fo.oO

CPF; 030.787.361).20
CNPJ:07.925.307/000

: Protocolo. 111543 Sacado; IRINEU MODETZKI CPF: 016.181.979-67
i Cedenl.:ENOCDESOUZAME .

: Nú�erodoTítulo: 56893486340Espécle: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
, Apresentante: UNIBANCO-UNIAODE BANCOSBRASILEIROSSA Data Vencimento: 00/05/2009 Valoe 342,00
1 Liquidação após a intimação: R$10,00, Ccndução: R$ 26,56, Diligência; R$ 20,00, Edilal: R$10,CO
: Protocolo: 111544 Sacado:EDIRGARLOSKRAHN
: Cedente: ENOC DE SOULAME
j Númerodo Título: 0001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação. .

:- Apresentame: UN!BANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROSSA DataVenCimento: 06i05/2009 Valor: 658,00
i �quídação����tima�o R$_:��:o:�����:��. Diligência R��:O, Edital: R$10.00

.

CPF: 024.436.309·94

: P"'10CO;O: 111764 Sacado, ROSANGELARODRIGUES CRUZ
, Cedente: SOCIEDADE EDUCACIONALPOSITiVO LTDA
� Númerodo Título: 000373F1 Espécie: DupllcatadeVenda Mercantil por Indicação .

, Apresentante: HSBGBANKBRASILSA BANCOMULTlPLO Dala Vencimento; 0410512009 Valor:649,04
, tiquldaçãcapós a intimação; R$10,OO,Condução: R$13. t9, Diligência: R$20.00, Edital: R$10,OO

CPF: 779.552.009-0<)

: Protocolo: 111784 Sacado;TANIALUCIADEARAUJOB.MODES CPF:041.660.368-82
: Cedenle:POWER IMPORTS IMPORIOE VEICULOSLTDA CNPJ:00.208.817/000
, NúmarodoTllulo: 017902/003 Espécie: Duplicala de venda Mercantil por Indicação
, Apros.glanle: BRAoESCO DataVencimen!o: 00105/2009 valoe 164,00
i liqUidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS 6,96, Di!'gência: RS 20,00, Ed:tal: R$10,00

; Proíocolo: 111938 Sacado:LUCIAGOULARTBATISTA CPF:03t742.329-02
, Cedente:BVFINANCEIRAS/A-C.F.1. CNPJ:01.149,953!OOO·
: Número doTilulo: 131007702 Espécie: INDICACAO
: Apresenlante: SERGIOSCHULZE &AOVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 18/10/2007 valor: 952,58
.

Liquldaçãoapósaintimação: R$IO,OO, Condução: R$14,60, Diligência:RS20.oo. Edital: RS10.00

MargotA(JeHa Grubba Lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada
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Go11.0 1999 4 BASICO

Clio LO 2005 4 AQ lT DT R$21.500,

Go11.0 1.997 2 lT DT R$11.500,

Polo Sedan 1.6 2005 4 COMPLETO Rs32.500,

SCENIC RT 2002 4 COMPLETO-AUTOM. R$27.000,
Corsa Sedan 2005 4 ACAQ DT R$22.500,Spirit 1.0

Fiesta 1.0

16.000,Street 2002 4 AQ lT DT

POLO HATCH�1.6 2003 4 COMPLETO R$26.500,
-GOL TREND 2008 4 AQ lT DT R$24.000,1.0

2002 4 lT DT

Cadastro facilitado Icom RG, CPF, comprovante de renda nesidêncial

Crédito sujeito ii apro",a_çAo. coocrções sujeitas a attereçôee sem aviso prévio. Ofertas válidas para vercncs básicos, de cor sõllõa, sem opcíoneíe. cecaetro sujêito ii: anl'lllse <le creonc. A coocessac de qualquer percemuat de desconto 9)1cIui •

I'!"Om"i�m'"w"�n�g''''d''IaP'"'ooçãP.V,iidad.d'p''''''o''o22!OSi200' Caragu·ó Auto E ite
.

.c;:.. ��.;,'" m. 47.32"'7A 6000· Uma relação de confiança.
www.autoeJite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � f�lf,l��&M_ I'"

r

Arte, folclore, artesanato. A cultura de Santa

Catarina é a expressão do talento dos catarinenses.

Participe e conheça nossos projetos e calendário

de eventos em www.fcc�sc.gov.br.
Descubra: você é feito de cultura.

FUNCULTURAL !?I@WOOdação
1!/ll/IéatarinonSe de Cultura

SICRE11IlIA DE
ESTADO DI TURISMO.
CUlTURA EESPORlt
www.sól.sc.gov.br

·1
,
J
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