
Polícia emite' 100
evento em R$ 960mil. Em depoimento àCEI daCâmara, multas-no Portal
também ontem, o presidente da Fundação Cultural, Ior- Impacientes com os congestionamentos,
ge Souza, disse que todos os encaminhamentos da festa '

motoristas tentam ultrapassar
eram conduzidos pelo presidente da CCO e então secre- pelo acostamento e são flagrodos.
tário Ronaldo Raulino que depõe amanhã.

/ Fiscalização vai continuar até a
"

finalização da obro.
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Secretório de Desenvolvimento Regional, lio
Tironi, diz que obro no presídio começa em abril.

Página 6

Licitaç�o deve 'abrir
ainda nesta semana

Luiz Henrique faz
balanço de governo
Em clima de despedida, governador ressaltou '

crescimento econômico e descentralização.
Página 5
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''A verdade· é que-levaram
muito dinheiro"; diz Konell
Aprincipal acusação do secretário deAdministração e

de Finanças é que a Fábrica de Shaw anunciou umamo

vimentação superior a R$ 2 milhões, enquanto o relató
rio da Blucredi, cooperativa de,crédito responsável pelo
financeiro da festa, aponta um extrato da capta oficial do

..

Konell disse que desconfianças sobre irregularidades surgiram depois do prestação de contos feito por Ronaldo Raulino no Acijs .

"Ele não atendeu
.

às solicitações" _

Comandante do Polícia Militar,
.

Rogério Kumlehn, faz balanço dos
ações e fala sobre o caso envolvendo
vereador de Guaramirim.

Pagina 7

Esdms diz que vai.
mexer na escalaçfto
üepeis de mais um tropeço no
Campeonato Catarinense, treinador
admite que é preciso mudar o time
paro os próximos confrontos.

,

Página 19

DEFINICÁO
PSDB d�ve flcor no
governo municipal

Página 3

BRASILEIROS RECEBEM
"

ALIMENTAÇÃO INADEQUADA, REPLETA
DE GORDURA, DOCE E SAl.

Pesquisa da Saciedade Brasileirti .

de Pediatria. Fonte: Terra

!' (47) 3373-98DD
II www.fameg..
"
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OPINIAO-------,----------

EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

Seminário de Corupá

LUIZ CARLOS AMORIM,
l::.scnn"tCn"11. e: Erm'ou:t

{H'fTP://UIIl,C'Ull..0S
.

!""MonIM.[$I..:OIr.iliSP'()'f.COI1J�:}

Noiva, no -Rio São Paulo, belíssima e

outras dezenas que não conheço. Esta
última, a Véu de, Noiva, eu conheci re
centemente, quando' estive num restau
rante do interior. Não é à toa que Coru

pá é o Vale das Águas.
Mas minha incursão por Corupá, no

último fim de semana, começou por um

almoço no Seminário Sagrado Coração
de Jesus. Ele continua lindo e majesto
so, com a igreja na primeira fachada e a

segunda fachada em estilo meio gótico,
com tijolos à vista. É um conjunto de
edifícios que parece ser um só; imenso,
mas muito bonito. Um-dos 'cartões pos
tais da cidade, que com toda a grande

,

área que existe 9-0 seu redor, transfor
mou-se em local de .grandes eventos,
como shows de cantores sertanejos,

Corupá, a terra das Cachoeiras, no
norte da Santa e bela Catarina, tem de-'
zenas de quedas d'água. Além da Rota
das Cachoeiras, no Parque Emi1io Bat-

,

tistela, com 14 delas, existem muitas
outras, .como a localizada no Recanto

Gaudete, da qual ainda não consegui
saber o nome, a da Bruaca, que é vista

quando se está chegando em Corupá
a mesma que vai sumir, se uma hidre
Iétríca for construída no rio do mesmo

nome. Há também a Cachoeira Véu de

DO LEITOR

Minha cidade'
.ainda vencerá .

, '

A nossa vida é cheia de altos e baixos,
.

de
muitas vitórias, mas também várias derrotas.
Lutamos, trabalhando sempre para poder viver.
Querendo sempre o melhor para nós, nossa fa-

mília, nossa cidade.
'

.

Lamento que nos últimos tempos a nossa

Guaramirim não está sendo bem tratada, pois
numa cidade. não existe só um Centro, mas vá
rios bairros, se não, não seria uma cidade.

Guaramirim caiu no esquecimento de quem
quis adquirir um lugar que não foi seu por -dí

reito, pois não o conquistou com ajuda do povo.
E o povo tem o direito de escolher quem admí- ,

nistrará sua cidade. Será que esta pessoa não

consegue entender que não era a sua hora? Que
com tudo isso que fez,' e continua fazendo, só

prejudicou uma cidade de trabalhadores, como é
a nossa Guaramirim, que ele diz que ama tanto,
se arriasse tanto assim ele já 'tinha admitido, faz
tempo, que perdeu, que a campanha já acabou,
e que quem vive de passado é museu, 'deixaria
os outros trabalharem para o melhor de nossa -

Cuaramirim.
'

, ,

Pois pessoas que o apoiavam, hoje lamentam

por ter perdido seu precioso tempo com alguém
que não consegue aceitar os altos e. baixos da
vida. Que pena!

Mas apesar de tudo que fez, prejudicando
a população, creio que um dia se arrependerá,
pois o erro é humano.

Espero que consiga um bom emprego (lon
ge daqui é claro), pois sei que como todos-nós,
também tem família para sustentar. Que Deus o

-

abençoe e o faça uma pessoa capaz de aceitar as'
derrotas que a vida nos traz, muitas vezes sem

esperar, mas que faz parte da vida de todo nós.
E nãq queira que a democracia acabe, pois o

povo tem o direito de escolher seu líder...
'

CATIANE DE SOUSA, AurilNOMA

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

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

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

* telefone (* não serão publicados). --,

reunindo grandes públicos, em torno

de cinco mil pessoas ou mais.
A novidade é que lá se serve uma co

mida muito boa, caseira, variada e sa

borosa. Por enquanto, o serviço funcio
na apenas para eventos, mas segundo
o administrador do Seminário, como o

número de seminaristas diminuiu dras
ticamente nos últimos anos e há uma
infraestrutura quase pronta, um restau

rante aberto à comunidade nos finais
de semana está previsto para breve. É
apenas o tempo para fazer algumas re

formas, atualizar o equipamento da co

zinhá, climatizar a sala e teremos um

novo restaurante em Corupá.
Faz tempo que a estrutura do Semi

nário precisava ser melhor aproveitada,
então essa é uma boa notícia.
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Carolina Tomaselli

Repasse
o presidente do Instituto Fes

tival de Música de Santa Catarina,
Paulo César Chiodini, deve parti
cipar de reunião hoje na Câmara.
O convite partiu do presidente
da Comissão de Finanças e Orça
mento' o vereador Francisco Alves
(PT), por conta do projeto do Exe
cutivo que libera'R$ 80 mil para
cobrir despesas com o Femusc. É
a primeira vez que o evento, em

.

sua quinta edição,' recebe recur-
"

sos do município:

Condenação
o inferno astral do DEM con

tinua. O prefeito de Chapecó, João
Rodrigues, foi condenàdo pelo
Tribunal Regional Federal a cinco
anos e três meses de prisão. Ele
teria assinado uma licitação com

apenas uma empresa participan
te em 1999, quando era prefeito
interino de Pinhalzinho, para a

contratação de uma retroescava

deira. Além da pena de reclusão,
o prefeito ainda deverá pagar R$
2.365 de multa. Vai ter recurso.

DIVULGAÇÃO

ca rolina�ocorreiodopovo .com. br

PIERO RAGAZZI

CEI
A Fábrica de Show voltou a

ser o alvo na nova rodada de de
poimentos da CEI da Schützen
fest, ontem à tarde,'na Câmara.
A mira também foi apontada
para a cabeça do ex-secretário
Ronaldo Raulino. A intenção de
atribuir a ele a responsabilidade
sobre o suposto calote é eviden
te. A Prefeitura, que despejou
dinheiro na festa, fez a reforma
do parque e permitiu o uso do

espaço, continua dizendo que
nada tem a ver com isso.

Errata
o presidente da Fundação

Cultural de Jaraguá do Sul, Jorge
Luiz da Silva Souza, pertence aos

quadros do Partido Democratas,
e não do PSDB, como divulgado
pela coluna na semana passada:

Homenagem
A Câmara de Vereadores de

Iaraguá do. Sul presta homena

gem às mulheres pela passagem
do Dia Internacional em sessão
marcada para a próxima terça
feira, dia 9; às 2D.horas.

PSL
O PSL (Partido Social Liberal)

lançou neste domingo, em Ita

perna, a pré-candidatura do mi
nistro Américo de Souza a presi
dente da República. Américo é
também presidente estadual da

sigla que tem, ainda, o empre
sário Renato Lopes como pré
candidato .a governador. O pré
candidato ao Senado vem de

Iaraguá do Sul, Jackson Grimm
. (primeiro sentado à esq.) I dis
sidente do PDT que fundou 'a
comissão provisória na cidade.
O partido programa uma pré-

.

convenção para este mês.
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Prochnow: "estava tudo pronto"

Outros dois
.

.

depoimentos.
JARAGUÁ DO SUL

Responsável
.

pelo setor
de música na CCO (Comis
são Central Organizadora)
da Schützenfest, o membro
da

.

Acstvi (Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu) Mar
cela Prochnow defendeu a.

. entidade em depoimento à
CEI. Ele reafirmou.que os

'clubes não tinham interes
se em fazer o evento, e fo-.
ram convencidos pelo po
der público pela promessa
do repasse de' R$ 100 mil,
recursos oriundos de uma

emenda do senador Rai
mundo Colombo (DEM).

Prochnow afirmou que
foi Ronaldo Raulino quem
apresentou a e�presa Fábri
ca de Shaw aos clubes e que,
na primeira reunião da eco,
o evento estava praticamen
te organizado, "Estava tudo
pronto, com layout montado
antes mesmo de fecharmos
o contrato com a empresa",
comentou.

Primeiro depoente desta
segunda-feira, Raui Henri-

-

que dos Santos,' responsá
vel pelo financeiro na CCO,
afirmou não saber quase de
nada sobre a organização. da
Schützenfest. Sua responsa
bilidade, segundo ele, era de
fazer a organização dos cai
xas durante a festa.

Ivo Konell
disse que
só tomou
conhecimento
do contrato
com o Fóbricó
de Show
depois que o

festa acabou

POLíTICA----------

Raulino também foi atacado
_' A p'restaçOQ ..de' contas q'uef, o . ,de F�nQnças( 1.v,o;,KoneIL "O que
ex-secretório de Turismo:' Cultu- o Rônaldo leu' naquele dia nõo
ra e Esporte, Ronaldo Raylino,· é bQlanço coisa nenhuma. Foi o
'fez no, final do ano passado no partir doí uue os questionamen-

I ,!j�ç" ���oci�ÇQo�.E,nl'P,!re�A,· hd,e ,'tQs. ;;L�',!"pref,et,a �iJ.,ra,l o, '�;ntõ9,
JaraQ'u'ó do SulJ/e ,invál:id

,.

oro se�ietári,o começaram", come,n-
o seçretório de Administração e tou KonelJ.

J�RAGUÁ DO SUL

A Fábrica de Shaw, empre
sa de Tijucas contratada para
a realização da 21a Schützen
fest, foi o principal alvo do se-

.
cretárío de Administração e de
Finanças, Ivo Konell, durante
o depoimento ontem à tarde
na 'CEI (Comissão Especial
de Inquérito) que investiga
a festa. Konell insinuou que
a contratada teria feito caixa
dois e chamou o responsável
da empresa de "grandessíssi
mo pilantra". Os ataques atin
giram- também o ex-secretário
de Turismo, Cultura e Esporte,
Ronaldo Raulíno.

A principal acusação de Ko
nell é que a Fábrica de Shaw
anunciou uma movimentação
superior a R$ 2 milhões, en

quanto o relatório da Blucredi,
cooperativa de crédito respon
sável pelo financeiro da- festa,
aponta um extrato da conta ofi
cial do evento em R$ 960 mil.

"Os R$ 65 mil do Estado,
R$ 76 mil de ingressos de sho-

.

ws, R$ 116 mil de espaços co

merciais, R$ 67 mil de cama

rotes, nenhum desses passou
pela conta. da Blucredi, Eles
podem até ter outras contas,
mas enquanto não apresen
tarem os documentos, vamos

"

"

desconfiar que eles desviaram
recursos", denuncia.

Konell negaque a Prefeitura
seja a responsável pelo evento e

afirma que não sabia que a festa
seria terceirizada para uma ou-

CEI DA SCHÜTZENFfST ,_

Konel'l'denuncia caixa dois
Secretário ataca Fábrica de Show em depoimento .

_
PIERO RAGAZZI

'viii

..

,
.

sertaneja Fernando &-Sorocaba.
"Os R$ 150 mil tinham um

.

destino, e foram usados para
outro. Como a Prefeitura ia dar
dinheiro para um show cuja
entrada era paga" Esses' recur
sos foram parar numa conta do
banco Itaú em Itapema e não
na oficial da Blucredi. Conheci
esse tal de Genilson (da Fábrica
de Shaw). Ele é um grandessís
simo pilantra. Como responsá
vel da festa instaura-se um cai
xa dois e ele não sabe?", ataca.

. GIOVANNI RAMOS

Souza contradiz afirmação de Konell
Presidente da Fundação Cultural admite que recursos públicos foram para pagar show

meiras despesas com a festa. O
secretário afirma que o dinheiro
público não tinha como destino
o pagamento do show da dupla

nalidade do pagamento das
primeiras despesas do evento.

Seguindo depoimento de to
dos os funcionários da Prefeitu
ra chamados à CEI, Souza afir
mou que a responsabilidade do
evento é da, Fábrica de Shaw.
Porém, quando questionado so

bre as funções da CCO, o presi
dente da Fundação disse que o

ex-secretário de Turismo, Cul
tura e Esporte, Ronaldo Rauli
no, foi quem conduziua festa.
"Todos. os encaminhamentos
eram feitos pelo Raulino. Parti-

. cipei de duas reuniões e quan-
do chegava já estava tudo acer

tado", comentou.
Souza afirmou, ainda, que

- não' assinou nenhum contra
to de cessão da marca Schüt
zenfest, sob domínio da Fun
dação Cultural para a Fábrica
de Shaw. Questionado sobre
a liberação de R$ 800 mil dó
governo estadual' para a festa,
o depoente começou a rir. "Eu
acreditar que a festa iria receber
todos esses recursos? Isso é coi
sa de papai noel", declarou.

.

tra empresa. Segundo ele, o in
vestimento da Prefeitura foi de
R$ 150 mil, por meio da Funda
ção Cultural, para pagar as pri-

JARAGUÁ DO SUL

Com o secretário de Admi
nistração e de' Finanças, Ivo

Konell, na plateia, o presiden
te da Fundação Cultural Jorge
Luiz de Souza, confirmou em

depoimento à CEI da Schüt - .

zenfest que os R$ 150 mil in
vestidos pela autarquia foram

para o. pagamento do show
Cf)
da dupla sertaneja. Fernando.

� e Sorocaba. A afirmação con

� tradíz- a 'declaréfçao de:Konell,«

,,� também ontem, de que os re-

Souza disse q,ue não assinou nada cursos públicos tinham a fi-
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BALANÇO'
, ,

Luiz Henrique presta contes na Acijs
Prestes a deixar o cargo, governador ressaltou crescimento econômico

Com cerca de uma hora de
atraso, Luiz Henrique da Sil
veira (PMDB) chegou' ontem

, às 19h no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul para
plenária da Acijs. O gover
nador estava acompanhado
do' secretário de Educação,
Paulo Bauer (PSDB), do se

cretário de Desenvolvimento
Regional, Lia Tironi (PSDB),
e, do deputado estadual, Car
los Chiodíní (PMDB).

Se nos encontros anterio
res o tom das conversas com

LHS foi de cobrança, ontem

a tensão cedeu espaço 'para o

reconhecimento das ações do
"

governo pela cidade. Primeira
a discursar, ii prefeita Cecília
Konell não economizou nos

elogios'. "Sem dúvida este go- ,

verno vai entrar para a história
como o que mais realizou pela
região. Quero demonstrar toda
a nossa gratidão", disse Cecí
lia que recebeu aplausos da

plateia formada por empresá
rios, líderes políticos e comu

nitários. Logo depois, foi a vez
de Felipe Voigt, que salientou
o trabalho do Estado em prol
dos hospitais da região. Antes

, de ceder o 'microfone ao go
- vernador, porém, Voigt cobrou
melhorias no fornecimento de

energia elétrica e ,pediu que
LHS interfira junto à Celesc

para resolver q problema.
No seu discurso, Luiz Hen-

rique ,destacou o crescimen
to da arrecadação do Estado,
que, segundo ele, passou, de
R$ 4,7 bilhões em 2002 para
R$ 11,3 bilhões em 2009.

-

,

'

Prestes a se desíncompatí
bilizar do cargo para entrar na

disputa por' uma' cadeira no

Senado, o -governador também
voltou a defender a descentra
lização. "Isso mudou a forma
de administrar. Fez o governo
onipresente em todas as regi
ões e municípios". Mais tar-

'de, em entrevista à impren-.
sa, LHS admitiu que ainda
existem algumas falhas que
precisam ser corrigidas, pois
muitos dos projetos aprova
dos pelo Conselho de Desen
volvimento Regional (CDR)
acabam sendo engavetados
em Florianópolis.

Uma das bandeiras defen
didas por Luiz Henrique na

campanha- ao Senado será a

Reforma Tributária e a' elabo

ração de um novo Pacto, Fede
rativo. Sobre a tríplice aliança
em Santa Catarina, Luiz Hen

rique afirmou que o bom sen

SQ deve garantir a manufenção
da coligação.

'

Luiz Henrique telefonou para
secretário Executivo de Justiçõ

cobrando explicações, sobre
superlotação do Presídio

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [ara-

'

guá do Sul / SC
'

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofi-
. ciala do Registro de Imóveis dá Comar
ca de Iaraguá do Sul! SC, torna público
pelo presente edital, que ARÍ JOSÉ PIER

MANN, RG na 685.791-4-SESP-SC, CPF
na 093.240.209-78 e sua esposa GER-'
TRUDE KANZLER PIERMANN, CI RG na

4.914.303-4-SESP-SC, CPF na 383.499.909-

10, brasileiros, casados pelo regime de Co-
munhão Universal de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77; aposentado e

do lar, residentes e domiciliados na Rua 814- Afonso Piazera na 122, Bairro

Amizade, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei na 6.766/79, oRE
GISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 437- Sem Nome, 1131-Hil

degard Piermann e na Servidão de Passagem. S-358, Bairro Amizade, perímetro '

urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão na 155/2009, expedida em

25.05.2009, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Euclides
Adilson Bago, CREA na 30.646-7, ART na 2838453-W 1. O desmembramento é
de, caráter residencial, possui a área total de 32.644,73m2, sendo constituído de

l(uma) parcela e remanescente.

Oprazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital..e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este! no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do sul/Se

JARAGuÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2010.

AOFICIAIA

'b'-41.'
.

��

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Súl/SC L s_IT_u_A_ç�Ão �l
JARAGuA "

ESQUERDO 0+,

. ,

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
•

da Comarca de Jaraguá do Sul/SC,' toma publico pelo presente edital,
que MARCATTO ADJvITNISTRADORA DE BENS LIDA, CNPJ sob n°
76.874.,700/0001-77, com sede na Rua 2- Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca n° 1.188, nesta: cidade, requer com base no art. 18 da Lei
n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua
203-Victorio Pradi, Bairro JaraguáEsquerdo, perímetro urbano de Iara-

5/ rsCAlA

guá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Muni-
cipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão n° 305/2009, expedida'
.em 15.09.2009, assinando como responsável técnico; a arquiteta eurbanistaCarine Eliza PicoliMar-'
catto, CREAn° 59.182-6, ARTn° 3556650-4. o. desmembramento, é de caráter residencial, possui a
área total de 48.581,80m2, sendo constituído de l(uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima
publicação do presente edital, e deverá' ser apresentada por escrito- perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-Centro,
[araguá do Sul/SC.

.
'

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2010.
AOFICIALA
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SEGURANÇA

GERAL

.

Estado obrigado a transferir preses
Ação Civil foi aceita pela juíza Eliane, que deu prazo de 15 dias para o governo

.

.

.' PIERO RAGAZZI
.

Desde ontem, dia 10 de mar

ço, Gilberto .Polli não é mais o

promotor de Jaraguá do Sul.
Mas, antes de deixar o cargo
para trabalhar na Comarca de
São José, grande Florianópolis,

-

Polli soube da decisão sobre-a

Ação Civil Pública que moveu

exigindo 'a remoção imediata
de todos os presos condenados

. do Presídio Regional. Na sexta

feira, dia 26 de fevereiro, a juíza
·de direito da Vara da Fazenda em
Jaraguá, Eliane Alfredo Cardoso
Luiz, analisou o documento.

-

"Eu entendi que os pedidos
do promotor tinham funda
mento e que se tratava de um

caso de emergência, devido à

superlotação" comenta Eliane.
A juíza concordou com grande
parte do texto. Uma exceção foi
no valor da multa estabelecida,
que _ela modificou para R$ 10

mil diários, enquanto os deten
tos condenados permaneces
sem no presídio.

Ainda na sexta-feira, dia 26,
uma Carta Precatória, através
de fax, foi enviada para Floria

nópolis. O documento permite
que um oficial de justiça, seja
nomeado para intimar o go
verno do Estado, representado

. pelo governador Luiz Henrique
da Silveira, a tomar soluções
sobre o problema. Ontem, LHS
ainda desconhecia o caso. O

prazo para isso acontecer é de

quinze dias. A Secretaria de Se

gurança Pública do Estado de
Santa Catarina, através da sua

assessoria de comunicação, já
se pronunciou dizendo que não'
existem vagas disponíveis nas

penitenciárias catarinenses.
Dos 325 detentos que es

tão no Presídio Regional, 210

Licitaçõo para construçõo de
muro abre nos próximos dias

Ontem, dia 10 de março,
foi dado início ao processo de
concorrência, licitação, entre as

construtoras interessadas em

executar a obra de construção
do muro de 200 metros no Pre
sídio Regional, em Jaraguá Sul.
Durante a tarde, o projeto apro
vado foi entregue ao secretário
da SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional),Lio Tiro

ni, pelo engenheiro. da secreta

ria, Otaviano Pamplona.
"Com o projeto em mãos vou

dar início ao processo de lici

tação", afirmou o secretário da
SDR; Lia Tironi. Tíroni explica
que depois de anexados os do
cumentos necessários junto ao.

projeto é aberto o processo li-

citátório, o que deve acontecer

esta semana. "Existem trâmites

que precisam ser cumpridos.
Caso contrário, se dependesse de
mim, seria muito mais rápido".

O muro, que deve começar
a ser construído em abril, inclui
uma passarela para que os agen-

.
tes prisionais possam vigiar a

área com mais segurança. Tam
bém vai ser possível a construção
de um bloco com celas para 70

presos além de espaço de traba
lho para os detentos. Essa obra é
um pedido antigo da comunidade
e que ganhou força depois da rebe
lião ocorrida no dia, 31 de dezem
bro de 2009. A SSP (Secretaria de
Segurança Pública), liberou R$
500mil para executar a obra.

Muro de 200 metros vai garantir mais segurança poro agentes prisionais

estão condenados e deveriam
ter sido transferidos para pe
nitenciárias. No fim do mês de
fevereiro 50 presos condena
dos seriam transferidos, o que
acabou não acontecendo. De
acordo com a juíza Eliane Al
fredo Cardoso Luiz, desde antes
da rebelião, ocorrida em 31 de
dezembro de 2009, o Ministé
rio Público pede soluções para

. o sistema prisional em Jaraguá,
mas não tem resposta. "O Esta
do não pode se eximir das suas

responsabilidades. Uma solu
ção tem que ser apresentada"
concluiu a juíza.

CRISTIANE ALVES

Juízo deu prazo de 15 dias

poro o Estado resolver o
questõo do Presídio Regional .�

Abrigos de concreto não fomm desfeitos.
Usuários de ônibus continuam a correr risco com estruturas antigas

CÉSAR JUNKES

Os seis abrigos de ônibus
feitos de concreto continuam

.
. .

sendo usados em Jaraguá do
. Sul. Depois que um deles, lo
calizado na rua Walter Mar

quardt, no bairro Rio Mo

lha, desabou, no dia 15 de
fevereiro, atingindo quatro
mulheres, o secretário de Ur
banismo Aristides Panstein

pediu a remoção imediata
das estruturas. Mas isso ain
da não aconteceu.

De acordo com o gerente de
Trânsito, Zeca Schimdt, a re

moção não começou porque a

Secretaria de Urbanismo está

esperando material da'Codejas
(Companhia de Desenvolvi
mento de Jaraguá do Sul) para
construir abrigos provisórios,
"Não podemos simplesmen
te tirar os antigos' e deixar os

usuários de ônibus sem ne

nhum" justifica Schimdt. Ain
da não existe um prazo para as

obras iniciarem.
Das mulheres feridas, aRe-

nas Elisiamara Riebe, de 2.5

N anos, precisou da ajuda dos

� bombeiros para sair debaixo

�. dós escombros. Ela ainda se

� recupera dos ferimentos cau-'

sados pelo acidente:

, .

Abrigo desabou deixando quatro pessoas feridos. Troco ainda nõo aconteceu

A GVT informa que no dia 24/02/2010 das 02h às 02h30, alguns
assinantes da cidade de Jaraguá do Sul sofreram interrupção dos
serviços devido a obras na rede. A GVT tomou todas as medidas
para restabelecer prontamente o serviço e lamenta os

inconvenientes que possa ter causado aos seus clientes.
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"Nós precisamos estar nas ruas"
Comandante fala das dificuldades e da polêmica envolvendo a PM

JARAGUÁ DO SUL

Falta de efetivo, aumento

no número de ocorrências e a

necessidade de estar cada vez

mais próximo da comunida
de. Diante dessa realidade, o

comandante do 14° Batalhão.
da Polícia Militar, Rogério
Kumlehn, afirma que são ne

cessários mais policiais para

o Correio do Povo: Qual o
balanço que.você faz da segu
rança hoje em Jaraguá do Sul
e região?

Rogério Kumlehn: O índice
de ocorrências continua cres

cendo, o que é normal já que o

número de veículos e de popula
ção também cresce. O que existe

hoje é uma proporcionalidade de
atendimentos. Os índices são mais
elevados, mas não assustariam se

a corporação crescesse no mesmo

tanto. Nos cinco municípios, nós
temos um efetivo de 250 policiais
militares, quando teríamos que
ter em torno de 400;

OC"'P: As ocorrências em re-'

giões de interior estão mais fre
quentes? Por quê?

,RK: O que nós temos visto é
muito furto de equipamentos de

agricultura, que, eles costuma
vam guardar sem trancar. E fur
tos a.residências, O policiamento
se concentra no. Centro porque o

número de ocorrências no Cen
tro é maior, o que deixa despro
vido o interior dosmunicípios. A
orientação é para que as comuni
dades denunciem qualquer ati
tude suspeita. Nós precisaríamos
melhorar o efetivo em todos os '

municípios, porque nossas ativi
dades, são presenciais. Nós preci
samos estar nas ruas. '

OCP: E a questão do trânsito?
RK: O trânsito ainda é o car

ro-chefe dos atendimentos. A
ocorrência mais comum é a per
turbação do sossego alheio e, em

seguida, os acidentes de trânsito.
,

Na questão do trânsito, nós tive-
,

mos em 2009,3.453 ocorrências.
O aumento foi de 2,25% , mas

em 2008 esse índice de cresci
mento foi de 12%. Então, o cres

cimento em 2009 foi pequeno.
As colisões gerais.são as ocorrên- ,

cias mais comuns. Uma questão
que assusta é que nossa região é
recordista em casos de embria-

atender a demanda da região.
Em entrevista exclusiva ao

O Correio do Povo, ele fala
ainda do caso polêmico en

volvendo o vereador de Gua
ramirim que afirma ter sido
agredido por policiais duran
te uma abordagem.

DEBORA VOLPI

guez ao volante. Eu acredito que
isso se dá pela efetiva fiscaliza

ção que é feita. Em 2009, tivemos
557 infrações de trânsito por em
briaguez. Em 2008, tivemos um

pico de 583.

Epitácio Pessoa.

OCP: Como está a questão do
consumo de drogas?

RK: O aumento no número
de apreensões é bastante grande.
O crack é o maior problemaA
apreensão de crack é praticamen
te diária. Em número de apreen
sões, o crack ganha disparado. O
perfil é de jovens, desocupados e

de pequenos traficantes.

OCP: O que aconteceu no

caso do vereador Gilberto [un
dres? Ele foi realmente coníun
dído com algum criminoso?

RK: Nós tivemos um chama
mento de uma ocorrência no lo
cal. A denúncia era de furto na

região do Guamiranga, e o veícu
lo suspeito era um veículo bran- ,

co, da mesma cor do veículo' do
vereador. O veículo foi confun
dido. Mas, segundo os policiais,
eles foram desrespeitados'pelo
vereador sobre as determinações
que eram para ser seguidas. Por
que em um caso de uma aborda
gem de atitude suspeita o normal
é que se faça a revista pessoal e'
do interior do veículo. Foi pedido
para que ele saísse do veículo e o

vereador não atendeu. E quando
ele foi revistado também reagiu.
O vereador não atendeu às soli

citações dos policiais. A aborda-

gem era de um carro suspeito de .

prática de furto. Essa era a origem
da ocorrência. E naquela região a

gente tem um alto índice de fur
tos. Eles fizeram o atendimento
dentro da técnica de abordagem
policial. Ele não aceitou ser re

vistado ou abordado. O vereador
diz ter sido agredido. Mas os po
licias dizem que ele não atendeu
às determinações de .revista, ou
seja, há Um desrespeito à auto

ridade, e ele ainda reagiu contra
a abordagem.' Nós temos que
avaliar os depoimentos e vamos

encaminhar ao Judiciário para
que tome as providências devi
das. O inquérito já foi aberto e os

policias, assim como o vereador,
serão ouvidos.

OCP: A imagem da Polícia
Militar sofre um desgaste muito
grande quando casos como esse

acontecem, O assunto está sen

do discutido internamente?
RK: Sofre um desgaste por

falta de conhecimento das pes
soas. O vereador em momento

algum procurou a PM. Ele foi di
reto para a imprensa. Ele mesmo
deveria ter feito a denúncia junto
à PM. Eu tive conhecimento do
assunto através da imprensa e

determinei a abertura do inqué
rito pelo que eu fiquei sabendo
na imprensa. O comportamento

OCP: E qual a infração de
trânsitomais registrada?

RK:A infraçãomais cometida
é dirigir e falar ao celular, depois
dirigir sem cinto.

,

OCP: Que reivindicação a

classe policial tem hoje? É a

questão salarial?
RK: Hoje a Polícia Militar

verifica uma defasagem salarial

que a gente precisa buscar. Se
formos fazer um comparativo na
cional existem Estados com uma

situação mais confortável. O que
a gente vislumbra é um salário
nacional para a segurança públi
ca. Em Brasília, por exemplo, o
salário base é de R$ 3,2 mil. Em
Santa Catarina é de R$1,6 mil.

OCP: No ano passado, brigas
de gangues em escolas preocu
pavam a comunidade, O pro
blema foi resolvido?

RK: Nós ternos feito fiscaliza

ção nos maiores colégios. Nossa
dificuldade é em estar em todos,
porque os horários de entrada e

saída são os mesmos. Mas a gen
te aumentou o número de rondas
e tenta atender.

OCP: As 'câmeras de moni
toramento apresentaram resul
tado para os trabalhos da PM?

Que tipo de crime as câmeras
tê inibido?m llll 1 o,

RK: Houve decréscimo nos

atendimentos na região central
da cidade. O que acontece é que
sabendo das câmeras nas ruas

centrais, as pessoas acabam indo

para as outras áreas e para as ruas

transversais. O que mais acabou
inibindo é o tráfico de drogas e a:

prostituição principalmente na

do vereador poderia ter sido dife
rente. Todo inquérito instaurado

pela PM vai parar na auditoria
da PM. O promotor vai analisar,
e decidir se denuncia ou não.
Nesse caso acredito que pode
apontar que eles tenham agido,
em cumprimento de dever legal,
mas mesmo assim, existe o crime
de lesão corporal.

Na verdade, as instruções
'para o nosso pessoal são' perió
dicas. Uma vez por ano, os poli
ciais fazem o que a gente chama
de Revitalizar. É uma semana em
sala de aula, onde eles passam
por treinamento sobre as formas
de tratamento com a comunida
de, a imprensa. E nossa preocu
pação é sempre com o cidadão.
Nós não temos que julgar, punir.
Nossa função é conduzir à dele

gacia para que lá sejam tomadas
as providências.

OCP: No ano passado, foi
anunciada a abertura de inqué
rito para apurar a denúncia de
dois jovens que afirmaram ter

sido agredidos por policiais mi- .

Iitares, O que foi apurado?
RK: Tivemos um caso no iní

cio de ,2009. de dois jovens que
furaram uma barreira policial.
Esse processo já foi encaminha
do à auditoria e nossa conclusão
foi de .que houve lesão corporal.
Mas o resultado da auditoria, a

.

denúncia; não sei se já saiu.

OCP: Qual a orientação para
policiais e comunidade em um,'
caso de abordagem? Em que
momento os policiais estão
.orientados para, agir de' forma
mais rigorosa?

RK: Temos uma normati
va emitida. pelo comando geral
que foi toda revista em 2009. E
100% do nosso. efetivo passou ,

por, treinamento na questão de '

abordagem. ,Quando há qual
quer. tipo de reação da pessoa
abordada, o policial vai tentar
imobilizar o cidadão. A gente usa
da técnica para que o indivíduo ,

seja algemado e conduzido à de
legacia. Se ele reage, o policial
tem a orientação de usar a força.
Em atitudes suspeitas, uni local

. mais
.

ermo, a gente toma todos
os cuidados para que o policial
não coloque sua própria vida em
risco. E a orientação do policial é
sempre clara. A pessoa abordada
precisa seguir as orientações ..
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PONTE DO PORTAL Reforma distribui trânsito de

cerca de 20 ·mil veículos/dia
. .

Obras geram rend(i
. .

extra a ambulantes
agora. "Virou' uma selva", diz.
Ele reclama da quantidade de

'carros, caminhões e ônibus e,

ainda, do \ desrespeito às nor

mas de trânsito e da falta de
efetivo policial. .

A presença da Polícia Rodo
viária, porém, segue um plano
de fiscalização. A SC-413 faz·

parte da área de cobertura da
equipe de Blumenau, que é res-

. ponsável pelo policiamento em

265 .quílômetros de rodovias

em 15 cidades da região ..

Conforme informações da
Polícia Militar de Jaraguá do
Sul, passam pela Ponte do
Portal, 'em média, 20 mil ve
ículos por dia. Mas, com a

reforma, esse tráfego acabou
sendo distribuído por aces
sos secundários e o bairro
Ilha da Figueira virou rota de

quem pretende entrar ou sair
do município sem enfrentar
os congestionamentos da BR-
280. Porém, a movimentação,
além de causar extensas filas,
também provocou revolta nos

moradores das localidades

prejudicadas.
.

De acordo com' o professor
Ricardo Rocha, que reside no.

bairro há 34 anos, a popula
ção jamais verificou tanta cir

culação de automóveis, como

Vendedores aproveitam a chance e faturam
JARAGUÁ DO SUL

A ponte que liga Jaraguá do
Sul a Guaramirim tem somente

67 metros de extensão. Porém,
com as obras realizadas no local
e as filas formadas por causa da

presença dos operários, o vende
dor Jorge Reinert, 46, tem um tre

cho muito maior para percorrer
diariamente.

.

Em busca de clientes, ele ca

minha dê um lado a outro entre
'

os carros oferecendo CDs pirata
aos motoristas. A ideia de apro
veitar os congestionamentos sur

giu logo que soube da obra, no
ano passado. Porém, somente há
duas semanas ele vêm tentando
convencer quem está parado no

local a comprar. Nesse tempo,
Reinert conseguiu vender cerca

de 200 exémplares, sem ser coi
bido pela polícia. Cada um custa

R$ 10 à clientela. Descontado o

valor do investimento, sobram
R$ 1,4mil de lucro.

No entanto, o montante ain

.da é muito inferior ao alcançado
na BR-470, nas proximidades de
Rio do Sul. Segundo o vendedor" '

os condutores que trafegam pela
rodovia aderem com mais inten
sidade ao negócio. Por mês, ele
costuma comercializar mil JIDÍ
dades no trânsito que se forma
devido à interdição provocada
também por obras.

Além de CDs, os motoristas
da BR-280 também podem com

prar outros produtos. Na semana

passada, havia a oferta de bebi
das e até de frutas.

Figueira: acesso alternativo
registra movimento intenso

Ontem, por volta das 8h30, a' enfrentar as filas na Avenida
rua Izidio Carlos Peixer, no bairro Prefeito Waldemar Grubba ao in

Ilha da Figueira, já registrava cer- .vés de utilizar a rota secundária.
ca de dois quilômetros de trân- "Fui uma vez pela Figueira, mas
sito lento no sentido Jàraguá do acabei desistindo. Lá está ainda
.Sul-Guaramirim. Para percorrer pior", conta.
o, trecho, os motoristas 'precisa- Mesmo assim, os atrasos são

ram de, pelo menos, 20 minutos. constantes. Se antes de o.s ope
No caminho inverso, o tráfego rários iniciarem a reforma ele
também seguia em ritmo vaga- levava duas horas para chegar
rosa até ri entroncamento com a a Joinville, agora, os alunos de
rua Arthur Witthoft. sembarcam nas faculdades da

Por isso, o que deveria 'ser

uma alternativa de desvio dos

congestionamentos na chamada
Ponte do Portal, já virou moti
vo de irritação. Segundo Mauri

Corrêa, condutor de um veículo
escolar, atualmente, é melhor

'cidade, no mínimo, uma hora
mais tarde. Na opinião do mo
torista, por a obra ser urgente,
a empresa deveria estender os

horários de expediente e traba
lhar nos fins de semana e nos

períodos da noite.

MULTAS NA RODOVIA

De natureza gravíssima se

gundo o Código Nacional de
Trânsito, trafegar pelo acosta

mento é uma das infrações mais Reinert posso os dias vendendo CDs no congestionamento formado no ponte
comuns registradas nos arredo-
res da ponte que dá acesso a Jara
guá do Sul, Segundo a-PolíciaRo
doviária Federal de Guaramirim,
somente em uma blitz realizada
no fim de semana, cerca de cem

motoristas foram multados, a

maioria deles por causa da atitu
de'. Quem for surpreendido pela
fiscalização transitando dessa
forma recebe sete pontos naCNR
e paga R$ 574,62'.

(.�

I '

Trânsito no local permanece lento durante praticamente todo o dia
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Alunos retornam para sala de aula
Escola Augusto Lenke passou por melhorias para atender 66 estudantes
GUARAMIRIM

As adequações da escola
. Augusto Lenke Júnior, no bair
ro [acu-Açú, de Guaramirim,
estão completas. Os 66 alunos
da Vereador Heitor Antônio da
Silva e do Pré-Escolar Fantasia
da Criança, unidade de ensino
fechada ·para reforma no fim do
ano passado, retomaram as ati
vidades ontem depois de quatro
dias sem aula. Os estudantes ti
veram de 'deixar o salão da Igre
ja Santíssima Trindade, às mar
gens da SC-413, onde iniciaram
o ano letivo, porque denúncias
de que o local era impróprio
para acolher as turmas vieram à
tona na semana passada.

Agora os alunos estão acomo
dados em duas salas de aulas,
com acesso a um banheiro, co
zinha; área para refeição, pátio
e parquinho. A unidade passou
por limpeza; dedetização e o

mato foi remado do terreno. A
diretora Caroline Maria da Silva

aprovou o ambiente. 'Aqui (esco
la Augusto Lenke Júnior) é, me
lhor, o local é mais calmo, fresco,
sem barulho de càrros passando
na estrada", avaliou ela, compa-

Re'passe aos
agricultores

Neste ano, a Prefeitura de Mas-
.. saronduba repassorú RS 13 mil paro
a Aproban (Associação de Produtores
de Bannnosl. O recurso deve pagar os

serviços técnicos agr(colas no atendi-
.

mento aos agricultores. Os profissio
ncls vão atuar no monitoramento do
sistema de mitigação de riscos, casas
de' embalagens e visitas de campo..

Prioridades
serão listadas
As associações de moradores in

tegradas ao Clic (Conselho de Líderes
Comunitários), de Guaramirim, apre
sentam os reivindicações prioritários de
cada bairro 00 prefeito Nilson Bylaardt
durante o reuníüo mensal da entidade.

- O encontro está agendado paro amanhã;
quarto-feiro, no sede do igreja cntólica
Senhor Bom Jesus, que fico no área cen-

trol do cidade, às 19h.
.

CÉSAR JUNKES

rando com o galpão dá. igreja.'
Segundo a professora Mari

Neuza Wulf, a mudança de local
beneficiou principalmente os es

tudantes. "É uma escola, temos
toda a estrutura de trabalho para

. amparar os alunos e eles se sen

tem melhor", afirmou.
A agente de serviços gerais,

responsável pela limpeza da es--
cola, Marines Ribeiro, disse que
essa é a melhor alternativa para

.

acolher os estudantes. A meren

deira, [andíra Coelho concorda
com a colega de trabalho. Ela co
mentou que a cozinha tem toda
a estrutura para preparar as refei
ções dos estudantes.
'0 secretário de Educação, An

tônio Pacher Filho, acredita que
até o final de abril os estudantes
retomam para a escola Vereador

.

Heitor Antônio da Silva e Pré
Escolar Fantasia da Criança.
Dentro de dez dias a Prefeitura
deve encerrar a parte burocrá
tica para consertar os estragos
causados por um vendaval em
2009. "Esperamos o orçamento
da obra para anunciar a empre-

- sa vencedora da licitação e co':

meçar os trabalhos". Estudantes e profissionais demonstram estar satisfeitos com o local. Mudança deve acontecer em abril.

·Barra Velha deve formar nova equipe para atuar na administração

Eleito novo coordenador
O Colegiado de Agricultura, Pesco e Aquicultura do Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) elegeu Ing-o Paulo Robel poro o cargo de coorde
nador, substituindo Marcos Kreich. A mudança aconteceu na ültímn sexto-feiro.
A próximo reunião está marcado poro 12 de março, à,s 8h30, no sede da associa
ção. Mais informações pelo número (47) 3370-7933 ..

Concurso público oferece
213 vagas até 30 de março
BARRA VE-LHA

O concurso público da Pre
feitura de Barra Velha oferece
213 vagas. O período de ins

crições já está aberto e perma
nece disponível até o dia 30

de março, das 13 às 19h, de se

gunda a sexta-feira, na sede da

administração pública, locali
zada na Avenida Governador

(f) Celso Ramos, número 200, no
� Centro da cidade.

� O edital publicado no site
,� da administração municipal, .

www.barravelha.sc.gov.br,
apresenta todas as informa
ções de cargos, salários, ho
rário de trabalho e o nível de
escolaridade exigido.

Das vagas oferecidas, 81
.delas estão reservadas para os

interessados em atuar na Fun
dação Hospitalar. Também há
alternativas de trabalho para
as funções de

.

motoristas de
caminhão e de ônibus, .além

de agentes e assessores admi
nistrativos' auxiliares de ser

viço geral', vigilantes e fiscais.
Para, o� candidatos com

ensino superior, os cargos são
. oferecidos para as profissões:
engenheiro agrônomo,· den
tista, nutricionista, assistente

.

social, oftalmologista, radio
logista, médico clínico geral,
ginecologista, 'cardiologista,
psicólogo e fisioterapeuta. Os
salários variam entre R$ 500 e

R$ 2,4 mil.
As inscrições custam R$

20 para cargos com o ensino
fundamental incompleto, R$ .

50 para ensino médio incom

pleto, completo e técnico, e

R$ 80 para candidatos com

curso superior.
A data das avaliações ainda

deve ser definida pela comis
são organizadora do concurso.
Outras informações pelo tele
fone (47) 3446-7700.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SO(:IÓU1GO

As Malvinas
são argentinas

Os fatos que desencadearam a Guerra das Mal
vinas em 19&2 estão ligados às injustiças que a /

política do poder gera, sustentada pelas grandes
potências. O colonialismo, subjacente nas relações
internacionais; o desprezo e a soberba com que a

Inglaterra conduziu as negociações determinadas

pelas Nações Unidas, são muito mais censuráveis
do que o desastrado surrealismo do ditador argen
tino Leopoldo Galtieri.,A então primeira ministra

Margareth Thatcher, também foi uma oportunista,
quando sentiu claramente, na invocação do Deus
da Guerra, a oportunidade de recuperar seu cam
baleante prestígio interno. Com isso, ela se colocou
no mesmo patamar de irresponsabilidade de um

general idiota. Entretanto; o que há por detrás des-
sa história com sabor de jogo de futebol repleto de
noticiários pelo mundo todo? A decisão do gover-
no britânico de explorar petróleo e gás nas Ilhas
Malvinas, reavivando as tensões entre a Argen
tina e o Reino Unido, 28 anos depois da guerra
travada mitre os dois países por esse arquipélago
do Atlântico Sul, reàfirma'o imperativo colonia-

, lista que se burla das resoluções da ONU. O so

nho de conquista do antigo império, sempre am
parado pelo seu fiel protetor norte-americano,
não afronta apenas o povo argentino. Para além
das fortes evidências de uma rica província de
hidrocarbonetos na região, o que está em questio- ,

namento é a soberania da América Latina perante
um enclave colonial, que se perpetua desde 1833.
Em 1820, o governador de Buenos Aires hasteou a

bandeira celeste e branca, tomando posse do arqui
pélago em nome do governo das Províncias do Rio
da Prata, 'legado'Jda coroa espanhola. _

A partir daí sucederam-se os governadores ar-

, gentinos, e, em fevereiro de 1825; foi assinado Um
acordo de amizade, comércio e navegação com a

Grã-Bretanha, sem que esta tivesse apresentado
qualquer- objeção à presença argentina nas ilhas.
Em 1829, LordeAberdeen ordenou ao capitão Ons
low, da Marinha, a ocupar militarmente as ilhas,
obrigarido a rendição do governador. Os habitantes
foram presos e desalojados, mas em 26 de agosto
de 1833, o gaúcho Antonio Rivera, através de um
audacioso ataque, recuperou as ilhas para os argen
tinos. Porém, um ano depois, o capitão Henry Smi
th, prendeu Rivera, e o encaminhou para Londres.
Q final da história se toma ainda mais ridícula, já
que Rivera e seus companheiros não foram nem

julgados, porque, conforme o tribunal inglês, "os
fatos não aconteceram: em território do império".
Tal ocorrência ressalta a necessidade de' reorgani
zação dos povos latino-americanos, destinada a

reafirmar nossos legítimos direitos. Não podemos
continuar sendo os co-ajudantes da história mode-

, lada pelos outros, devemos tornar-nos protagonis
tas. A Cúpula de Cancún está destinada a traçar
o futuro da América Latina, livre das amarras do
neo-colonialismo de enclave, que nos impede de

organizar-nos em blocos de .íntegração econômica '

e social. Perder o medo dos poderosos significa ter
o direito de construir nossa própria história.

VARIE·DADES---�----�

História de
um jogador

Este filme mostra a caminhada de
um menino para se tornar o maior joga
dor de basquete de todos os tempos. Ele
acabou se tornando alvo de zombaria por
parte dos colegas por estar à frente de

,

seu tempo, mas descobriu que sua vida
, era muito mais do que o basquete.

Os desafios de,
uma vida humilde"

_
Maria é noiva de Enzo, que se alis

tou para lutar no Afeganistõo: Assim, ele
conseguiria dinheiro para marcar o tõo
sonhado casamento. Ela explica- que os

homens do sul da Itália preferem isso
a trabalhar em profissões normais que
pagam bem menos d,o que a de soldado.
Este 'livro é a história do amor, da dor, do
desânimo e da solidõo desta mulher.

,

UMA VERDADEIRA INSPIRAÇÃO
ALEXK��DRICK ,PRODUTOR DB

DESAFIANDO 05 GIGANrES & PROVA DE FOGO

NOVELAS '

, CAMA DE GATO _

-

Jaís tenta fazer um feitiço, mas dá errado. Gustavo
diz a Alcino que ainda não o perdoou pelo que ele
fez. Tião fica contrariado ao ver Gustavo tomando
café com Rose e seus filhos. Verônica e Roberto
'chegam na Aromas e são surpreendidos ao verem

Gustavo e Alcino na sala de reunião. Eles propõem
uma votação para afastar Verônica da presidência.
Pedro chega ao colégio com sono e os alunos riem
dele. Tarcísiõ 'se preocupa por não escutar a brin
cadeira na escola. Verônica é destituída da presi
dência e afastada da Aromas. Salviano convida Ve
rônica e Roberto para prestarem esclarecimentos
na delegacia.

TEMPOS MODERNOS'
Tertuliano reclama da teimosia de Leal. Hélio

pressiona Fidélio a lhe contar o segredo de Nie-
'

mann. Zeca e Nelinha passam a noite juntos, sem
poder voltar para São Paulo por causa da tempes
tade. Regeane vive a angústia de ter que decidir
entre Albano e Portinho. Jannis conta para Led que
o mãe quitou suas contas na faculdade e os dois
discutem. Nelinha desafia Zeca a beijá-Ia e ele se

desespera. Ela diz que vai tirá-lo de seu coração e

ele fica arrasado. Hélio penebe que o exame de
. DNA de Nelinha foi feito, na verdade, com o cabelo
de Regeane e suspeita que Niemann tenha menti
do sobre a paternidade da astrônomo.

VIVERA VIDA
Benê reclama com Sandrinha por 'querer impedir

,

que um de �eus amigos seja padrinho do menino.

Miguel confessa para Ariane que está apaixonado
por Luciano. Ingrid não gosta de ver )o�ge chegar
em casa de manhã. Dora conversa com Helena. A
modelo comunica Marcos que suas hóspedes vol,
târão.a Búzios. Marcos tenta beijar Dora, mas ela
não deixa. Luciano, Mia, 'Isabel, Larissa e Tereza
vão à praia. Luciano fica radiante ao entrar na

água com a ajuda de uma cadeira especial. Dora e

Rofaela Viajam de volta para Búzios.

PODER PARALELO
O resumo não foi divulgado pela emissora.

BElA A FEIA
Adriano' pergunta se Cíntia votará nele para pre
sidente. Bela, atônita, pergunta para Vera o que
ela está planejando. Mas Vera avisa que Bela só G

saberá no hora certa. Verônica fica irritada por não

conseguir seduzir Ricardo. Hortência e Luzia visi
tàm Clemente. Adriano mente que não interessa

, quem Cíntia vai escolher e que o que importa é

que os dois fiquem juntos. Cíntia corresponde com'
um beijo apaixonado. Adriano comemora o triunfo.
Samantha arruma os últimos preparativos para' a
viagem, Armando se mostra contrariado.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsabili
dade das emissoras).
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DIVIRTA-SE

Louco regenera,do
Dois loucos tOllJovom sol no beira do
piscina do manicômio até que um deles
se jogou no águo e afundou. O outro

pulou para salvá-lo. No outro dia, Q
diretor do manicômio falo com ele:
- Tenho uma notícia boa e outro ruim:
você vai ter alto, concluímos que está
curado! Mos... o rapaz que você salvou
ontem se enforcou.
- Não foi isso não ...

'

- Como? Nós o encontramos enforcado
-

com o seu próprio cinto, hoje de manhã!
- Eu o pendurei para secar, doutor!

SUDOKU

Verônica não

consegue fugir
Verônica, o vilã de "Como de Goto",
finalmente vai ter o que merece.

'

Depois de conseguir fugir do mansão,
Gustavo vai ii delegacia denunciar o
megera. Entretanto, o megera é mais

, rápido e o delegado não consegue
encontro-lo em coso. Em fuga,
Verônica já está no avião pensando
que conseguiu escapar, mas no última
hora um policial surge e a retira da
aeronave, levando-a como prisioneira.

Dolabella tem filho
fora do casamento
Dado Dolabella descobriu que tem
um filho fora do casamento. Ele já
teria decidido assumir a paternidade
do menino Eduardo, que nasceu em

novembro. O ator já é pai de João
Valentim, que nasceu em dezembro
e é .filho dele com a mulher, Viviane
Sorahybá. Vale 'notar que, se Eduardo
nasceu �m novembro, teria sido con

cebido em fevereiro, antes do início
do relacionamento com Viviane.

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadradO 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir 'números em cada linha e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

I::-é'a
Madonna com

os filhotes, e
o, ga,tinha Nil:1a
pensando que
é um deles!, O
clic é do leitora
Moiro Daniela

,

Ribeiro Dias.

I·
. -

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

, Tempo instável com nuvens e chuva fraca
r.- Fases da lua

SOLUÇÃO especialmente no inicio e fim do dia.
Temperatura elevado e ar abafado. MINGUANTE NOVA' CRESCENTE CHEIA

5/2 14/2 22/2 28/2

�, ,Jaraguá do Sul e Região

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA'

MíN: 17DC MíN: 19DC MíN: 19DC MíN: 20DC
MÁX: 28DC MÁX: 28°C MÁX: 30DC MÁX: 27DC
Sol com chuva Sol com chuva ' Sol com chuva Chuvoso

UI! ÁRIES

If�"lO (20/3 0,20/4)
Pense mais no bem-
estar dos outros.
Procure aprender

�� LEÃO -

�,.J (22/7 a 22/8)
� '} O trabalho pode

� u--: ficar comprometido
,

por falhas de co-
'

municação, mas tenha, determi
nação para chegar aonde quer. A
vida amorosa pode esperar. Suas
maiores chances de sucesso vão

depender dos seus valores e, da'
forma voc� age. Atente�se!

SAGITÁRIO
\ (22/11 0'21/12)

� É hora de arrega-
ti{ çar as mangas e ir

à luta! Problemas
financeiros podem gerar descon
forto. No campo afetivo, conter.
o ciúme será seu maior desafio.
Cuidado para não demonstrar

,

ingratidão e estragar algá bom
que esteja PEra acontecer. '

'X
GÊMEOS

, (21/5 a 20/06)
Quànto mais envol-

.

- vido estiver com o

seu trabalho, maior
será a sua produtividade. No,

-

amor, assuntos mal resolvidos
podem v.ir à tona, pare de fugir,
e resolva os problemas de uma

vez! As oportunidad�s de suces

so não.devem ser dispensadas.

com as pessoas mais experien
tes. No romance, fique esperto
com rival. Organizar seus com
promissos sabendo distinguir o
que é prioridade é algo que te
beneficiará muito.

'#UBRA(23/9 a 22/10)
, Mostre sua compe-

-

tência profissional.
,

Problem�s de famí-
lia podem surgir. A dois, não deixe
questões do passado a�alarem a

.

relação. Preste atenção em todos
os detalhes no decorrer do dia,
você poderá ter sucesso até onde
menos imagina.

equipe. A família
poderá interferir nos seus as
suntos afetivos e causar atritos.
Reflita com calma! O dia será
ideal para cuidar da sua beleza,
aproveite e dê mais atenção ao

seu visual e bem-estar.

conseguir hoje será
fruto do seu esforço. Não per
mita que o egoísmo ou o ,ciúme
prejudique seu romànce. Tente

prever os resultados,de cada
,

atitude que tiver. A descontração
irá fazer muito bem.

'

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Ta�fas que exijam
concentração e
isolamento serão as

mais favorecidas.
Cuidàdo com suas palavras. Tenha
discrição, inclusive na paixão.
Pode se deparar com uma grande
inquietude interior, aproveite para
fazer mudanças internas.

CAPRICÓRNIO
:M ' (22/12 a 20/1.)

,.,.[. T�refa� �e rot!na
,

'

voo eXigir mais

esforço. Evite pro-
blemas com pessoas autoritárias
oU com superiores. Cuidado,
pressão e cobranças podem
estressar o romance. Que tal dar
uma pausa em tudo e procurar
relaxar um pouco mais? Confie.

� "-'l
CÂNCER

rIf'
VIRGEM

,é' � (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9);�.�� Pode ter dificuldade Nada vai cair do
': -, para trabalhar em' . céu e tudo o que

TOURO
'

(21/4 a 20/5)
_ A!aste as enc�n�

çoes e o pessums-
,

.

mo. Uma sensação
de abandono pode invadir o seu

coração e interferir na vida amo

rosa, 'reaja! Entre em contato
com as pessoas das quais gosta.
As chances de se dar bem são

grandes e trarão alegrias.
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AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O astral beneficia
as atividades que
exijam conheci

mento específico e investimentos
imobiliários. Algo em que você
sempre acreditou poderá desmo
ronar. Seus valores não são só
materiais. O conhecimento é sua

verdadeira fonte.

",.'
s-.

PEIXES

.,."I! (M19/� a 19/3)
edldas preven

tivas vão ajudar,
principalmente

aquelas que dizem respeito a

seguro ou pensão. Intromissões
podem desgastar o relacionamen
to amoroso. Momento de'decisões

, que terão grande efeito em sua

vida. Cuide com' o que diL
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MUNICIPALIZAÇAO DA EDUCAÇAO
EÍn 1988, Jaraguá do Sul havia dado um gran

de passo para melhorar a qualidade do ensino
na cidade: era o segundo município do Estado a

municipalízar a educação. O primeiro havia sido
São Miguel dOeste. A notícia foi publícadqna
edição de 27 de fevereiro a 4 de março do jornal

-

"O 'Correio do Povo".
Um convênio entre a Secretaria da Educação

de Santa Catarina e .a Prefeitura de Jaraguá do
Sul havia sida assinado na manhã do dia 22 de
fevereiro, tendo como objetivo a operacionaliza
ção das ações que-visavam àmunicipalização do

ensino de 10 grau, favorecendo assim o desenvol
vimento do ensino no município.

A intenção da Prefeitura era assumir o aten

dimento da demanda de matrículas, combater a
repetência e todas as causas de baixo rendimen
to dos alunos, proporcionar "melhores condições
técnico administrativo-pedagógicas" e financeí
ras das .escolas e melhórar a qualidade de ensino.

Na ocasião, 19 escolas haviam passado 'para a

administraçãomunicipal- totalizando 900 alunos.
A assinatura do convênio encerrava uma série de
discussões com diversas entidades que se estendia

por quatro anos. As previsões eram de que, a cada
dois meses,_ uma avaliação fosse feita nas escolas

para observar o resultado das mudanças. O convê
nio teria validade até 30 de janeiro de '1989.

ARQUIVO oCP

Assinatura do convênio de municipalização,
no dia 22 de fevereiro de 1988

ARQUIVO HISTÓRICO

A Prefeitura antiga, que hoje abriga o museu da cidade \

"

,

JARAGUA ONTEM E HOJE
A antiga Prefeitura de Jara

guá do' Sul foi inaugurada, no
dia 4 de outubro de 1941. O

prédio abrigava também a Câ
mara de Vereadores e, no andar'

supenor, o Fórum da cidade.

Despe julho de 1997, a Prefeitu-
-

ra está localizada mi ruaWalter

Marquardt, n° 1111, na Barra
do Rio Molha. O prédio ante
rior abriga atualmente o Museu
Histórico "Emílio da Silva".

A atual sede do Executivo, localizada na Walter Marquardt,

FESTA DA SOCIEDADE
DE ATIRADORES

. SOCIEDADES • EVENTOS • HISTÓRIA" ASSOCIAÇÕES
............. , .

No sábado, dia 20 de feve
reiro, a Sociedade de Atirado:
res Ribeirão Grande da Luz,
de Jaraguá do Sul, promoveu
a Festa de Tiro Rei. Os festejos
iniciaram às 18 horas na sede '

social, com a busca da Majes-.
'

tade, Herwig Raasch, sob o co

mando de Gisela Kreutzfeld. A

animação da festa ficou a cargo
da Banda 'Estrela de Ouro, do
Rio Cerro II.

Werner Siwerdt e o Rei ,Herwig Raasch. Werner elogiou a iniciativa da
comunidade ao proclamar um associado com mais 50 anos Rei da sociedade

o público desfrutou dê um delicioso jantar

FOTOS DIVUL:GAÇÃO
I

-

A banda Estrela de Ouro, tradicional marca
folclórica para as festas de Tiro Rei

Equi'pe que cuidou
do cardápio, cuja
comida agradou
a todos com o

strudel de queijo,
um iguaria
húngara na mesa

dos alemães
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• Uma dica bem interessante
de leitura: A revista Super In
teressante deste mês traz um

"Raio X' das cirurgias plásti
cas. São explicações bem de
talhadas com ilustrações, que.

· mostram. como funcionam as

princípais cirurgias.

BISCOITO DA SORTE
Pedras resultam em ótimas escadas .

Por Elijane Jung u n iversotpm@ocorreiodopovo.com.br

SER MADURO
Dia desses falei que um indicativo de .maturidade era a capa
cidade de se alegrar com a vitória dos outros. Mas não é só.;
Várias coisinhas complementam a personalidade de uma pes
soa madura: a habilidade para driblar pequenas bobagens sem

.

importância, saber exatamente a hora de parar de falar; rir de
. si mesmo, entender que pobre não é quem não tem "dinheiro,
é quem. não tem amesma sensibilidade e respeito pelo mano

brista ou pelo presidente de uma grande companhia ... Enfim,
ser maduro é uma coisa que se aprende, mas não de forma

pedagógica". -A maturidade vem na forma de grandes martelos
que são batidos incansavelmente na sua moleira, a cada tom
bo, erro ou estupidez que você €omete pela vida ... Não é uma

"
forma bonita de aprender. Mas é amais eficiente!

Rebeldia
o que não tem remédio, remediado está. Discordo e acho que ,

isso é coisa de pessoas conformadas. Sempre pensei que de
fender um ponto de vista é sinal de pessoas fortes e decididas,
que correm atrás do que acreditam. Mas peraí. Uma coisa é ser

perseverante e outra é ser teimoso. Quando se está dentro de

alguma instituição ou organização, há que se entender que as

normas determinadas são para ser seguidas. Pode-se sugerir
.

"

mudanças e tentar provar o benefício delas. Mas não se pode
dar murro em ponta de faca. Assim também é na vida pesso
al. Você não pode abrir a cabeça de alguém ao meio e enfiar lá
assuas opiniões. Às vezes é interessante ceder, em virtude das
boas relações. Rebeldes sem causa já não f�zem mais sucesso.

.

.

NOVIDADES
Nos próximos dias vocês terão muitas surpresas neste
e em outros espaços do jornal. A coluna terá algumas
alterações que ainda não posso revelar. Mas como toda
novidade merece uma palhinha, posso adiantar .que
voltaremos com um homem para responder algumas
perguntinhas. Tio Apolo não volta mais, pois quebrou
a perna num acidente de moto e voltou para as asas

da" mamãezinha, lá pro interior paulista. A parceria
da vez, no entanto, vai agradar, com toda a certeza. Já
façam a listinha das perguntas (podem ser anônimas)
para o bofe responder. Aguardem!

-"
.

-,

\ f

Qual é a música?
Pensem numamulher chique. loira, alta, magra, linda, devi

.

damente produzida para um baile de formatura, exuberante
no seu vestido dourado e perfeitamente equilibrada sobre
um salto altíssimo. Agora imaginem essa mulher fazendo
um pedido especial para a: banda musical e escolham a op
ção correta: a) DejaVÚ ( ...amor por favor, não desligue o te-

lefone ...) b) Roupa Nova ( Foi numa festa gelo e cuba libre
e na vitrolaWhisky a gogo ) c) Menudo ( ...Por isso canta,

dança, grita, ÔÔÔÔÔÔÔ, não se reprima ... ). Vai uma dica para
vocês acertarem a alternativa: ela não é fã de forró e acha

"Whisky a gogo" meio manjada ...

Bom, com tanta gente
criativa. e otimista, que vê

oportunidade naquilo que
normalmente deixa os nem

tão-criativos loucos de raiva,
alguém sabe me responder
se já criaram a comunidade:
"Fico horas admirando a be
leza da Ponte do Portal"?

.A conversa durante o cafezi
nho rolava em t0!TI0 de filmes
bons e ruins e em como um ti

tulo, uma sinopse ouum trailer
mal feitos podem nos fazer jul
gar erroneamente e nos fazer
desistirde assistir...

As dicas demoda dizem que
o tomara-que-caia só pode ser

usado pormulheres com seios
,

pequenos ou médios, costas e

braços sarados, estômago reti-
· nho e barriga chapada, e a pele
dos ombros e do colo perfeita...
Foooogo no tomara-que-caia!

• No Brasil, hoje é comemo-
. rado o Dia do Turismo, para
quem adora viajar, fotografar
e descobrir lugares maravi
lhosos. Melhor dizendo: para
quem adora tudo isso e para
quem pode...

• E porque eu adoro· Pitty:
"

...

E não adianta nem me procu
rar em outros timbres, outros
risos. Eu estava" aqui o tempo
todo, só você não viu...

"

(Músi-
,
ca: Na SuaEstante)

_._"_-- """

--.,.....-
"_. _. -

"

. EMISSAO DE NOTA
FISCAIS ELETRONlCA

Software· gratu'to, só
R$ 100,00 Im

para at' ?O N�e em'tldas .
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Bernt Entschev
Mande sua história para

coluna@debernt.com.br e não'
deixe,de,conferir as atualizações

no twitter/bentchev

Recentemente soube de
uma situação que me dei
xou' bastante preocupado,
visto que reconheço ser um

problema que atinge mui
tos profissionais desprepa
rados emocionalmente' por
aí a fora. Eduarda era uma

rnoça muito bonita e talento
sa, uma promessa dentro da

organização que trabalhava.
Porém, inexplicavelmente,
a moça possuía sérios pro
blemas com, as conquistas
alheias. Sempre que,

bumlh colega Ide tra- dll.
a o era e ogiado, �

, promovido' ou rece

bia qualquer tipo de
'benefíéio (mesmo
que fosse um convi
te para um almoço)
a moça se mordia
de inveja. Apesar de

jamais admitir isso,
Eduarda sentia uma

espécie de comichão
atrás da orelha, só de
pensar na possibili
dade. de alguém (que
não fosse ela) rece-

ber qualquer tipo de regalia,
'dentro da companhia.

Por conta disso, a jovem
tentava desempenhar seu

trabalho' da melhor forma
possível. O mais estranho,
porém, era seu pensamen
to pessimista em relação
aos demais" não admitindo

.para si mesma que os outros
também desempenhavam
bons trabalhos e' que tam

bém eram merecedores de -

recompensas.
Sem que percebesse,

Eduarda começou a boicotar
seus colegas mais próximos,

INDICADORES

HEADHUNTER - berntrg'debernt.com.br

Inveja nãomata,
.mas faz mal

As' informações que deve.:.
riam ser divididas entre to

dos, começaram a ser retidas

pela moça que, displicente
mente, conseguia arrancar'
dos colegas todas as, infor
mações que para ela eram

fundamentais.
Mas, não eram só as con

quis tas de seus colegas pares
que a incomodavam e não
bastava invejar a posição
privilegiada de' seus supe
nores, com o' tempo, Eduar-

Com o tempo, Eduordo

possou o utrnpu I hor O

desempenho de seus,

próprios subordinodos

da passou a atrapalhar o de-:

sempenho de seus próprios
subordinados. Agia de forma
egoísta,' dizendo aos, seus

funcionários que deixassem
seus trabalhos para depois,
dando prioridade às tarefas
que ela delegava.

Chegou a um ponto em

,que a moça não conseguia
disfarçar seus sentimentos
em relação, aos demais fun
cionários. Como consequên
cia, receosos de que a inveja
,dela pudesse interferir no

desenrolar de algum proces
so, seus colegas começaram

a evitá-la. Seus amigos mais

próximos, então, deixaram
de confidenciar expectativas
e anseios, com medo de que
o "olho gordo" da jovem co

locasse tudo a perder.
O que era mais triste de,

se observar é que a moça ja
mais percebeu o quanto isso
fazia mal para ela e para seu

convívio social. Ela percebia o

afastamento das pessoas, mas
não entendia qual era a sua

parcela de responsabilidade
nisso. Questiona-

. va-se diversas ve

zes o por 'que das

pessoas evitarem
sua amizade, mas

não conseguia ma-

.tar o mal pela 'raiz,
'já que não sabia

qual, exatamente
era o mal. Até que
um dia, uma de
suas colegas mais

próximas criou co-

ragem e abriu seu,

olho em relação a

sua conduta. De-
morou 'um pouco

para cair a ficha e admitir

que ela realmente sentia uma

pontinha de inveja quando
percebia que outras pessoas
estavam se dando bem e ela
não. Mesmo reconhecendo
seu erro, porém, ela não con

seguia imaginar a melhor' for
ma de erradicar o problema. A
mesma amiga que lhe alertara, '

sugeriu que'ela fizesse terapia
e tentasse abolir essas sensa

ções, descobrindo as causas

- disso. E foi assim, felizmente,
que ela conseguiu diminuir a

reação negativa que tinha .em

relação a seus colegas.

FUNDOS DE PENSÃO

Investimentos

quase triplicam
em sete anos
A participação no PIB
deve fechar ano em 18%

Com quase meio trilhão
em caixa e 17% do PIB (Pro
duto Interno Bruto), os fundos
de pensão se transformaram
numa força poderosa (e po
Iêmica) dentro da economia
brasileira. Em sete anos, a

carteira de investimentos da
indústria, que inclui partici
pações em algumas centenas

de empresas, projetos de íri
fraestrutura e títulos públi-
'cos, qúase triplicou, de'R$
168,5 bilhões, em 2002, para
R$ 482 bilhões, em novem

bro do ano passado. Isso sígni-
, ficou um crescimento médio
de 25% ao ano.

Nesse período,' sua parti
cipação no PIBsubiu de 12% '

para 17% - e deve fechar 2010
em 18%. "Em dez anos,' eles
vão representar 40% da eco

nomia doméstica" , projeta 'o,

presidente da Abrapp (Asso
ciação Brasileira das'Entida
des Fechadas de Previdência

Complementar), José de Sou
za Mendonça.

Por causa da baixa poupan
ça interna, os fundos viraram
- especialmente no governo
Lula ... uma das principais, ala
vancas de desenvolvimento
\, ,

do país. Como detêm um cai-

LOTERIAS
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CONCURSO N° 841

,xa bilionário de longo prazo,
influenciam nas decisões de
investimentos ,de setores es

tratégicos da economia inter

na, como energia, telecomu
nicações e mineração. Nos
últimos anos, essas institui

ções estiveram envolvidas em

.grandes negociações, fusões e

aquisições realizadas no mer-
'

cada nacional.

,FUNDOS
Os'primeiros passos rumo

à expansão da indústria ocor

reram durante o processo de

privatização, protagoniza
do pelos fundos de pensão,
especialmente.' os estatais.
Passada essa fase, os fundos
se acomodaram um pouco.
Afinal, a elevada taxa básica"
de juros garantia o cumpri
mento das metas atuariais.

Segundo o diretor financei
ro e de investimentos da
Petros, Luis Carlos Afon
so, as aplicações em renda
fixa tinham uma rentabili
dade considerável. A Petros '

é o segundo maior fundo do

, país, com patrimônio de R$
44 bilhões.

AGÊNCIA ESTADO'

S�perávit é de
US$ 394 milhões .

A balanço teve um superávit de
,

-uss 394, milhões em fevereiro. As ex

,portoçóes somaram USS 12,197 bilhões
no mês e os importações, USS 11,803
bilhões. Apesar de em fevereiro de 2009
o superávit registrado ter sido muito su

perior 00 verificado este ano, de USS 1,761
bilhõo, o corrente de comércio somou USS
24 bilhões, um aumento de 37,8% .
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PRÉ-ELEiÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

}JROCESSO N°. 01/2010
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2010-

A CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, torna público para �onhecimento dos interessados,
que, se acha aberto o EDITAL DE CREDENCIAMENTO, objetivando credenciar as pessoas jurídicas presta-

.

doras dos serviços de assistência médica de natureza clínica, cirúrgica, hospitalar e ambulatorial e ainda'
outros serviços auxiliares de diagnósticos e de terapia, na modalidade de Plano de Saúde Coletivo Empresa
rial, a fim de que ofereçam, no mínimo, a cobertura ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia e acomodação
coletiva, com cobertura no mínimo na microrregião da AMVALI, nos termos da Lei n", 9.656, de 03 de junho
de 1998 e das regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. As inscrições se darão
a partir de 01 de Março de 2010 às 13:30 horas, na Câmara Municipal de Massaranduba, através de solicita
ção de credenciamento, acompanhado dos documentos exigidos no edital. Outras informações poderão ser

obtidas na Câmara Municipal de Massaranduba das 8:30 as 11:30 e 13:30 às 17:00 horas.
Massaranduba, 01 de Março de 2010 ..

'INACIO :QESEN - Presidente

Lula vai tentar
convencer Ciro
mudar de ideia

_
EDITAi.DE INTIMAÇÃO .

REPUBliCA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deJaraguádo Sul

- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589

Telefone: (47) 3273-2390' Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Petistas avaliam que não é

preciso dois nomes na disputa '. EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

. aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escritano mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicadats) para aceitar(em), oupagartem) serrem) desconhecidas, sua localização incerta,
ignorada ou inacessível, ou. forrem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

.

dente Lula, que quer uma úni
ca candidatura' no seu campo
de apoio e pretende conven

cer Ciro a desistir da disputa
pelo Planalto, concentrando

esforços para se eleger gover
nador do Estado de São Paulo.

Na pesquisa, a diferença
entre José Serra e Dilma. Rous
seff caiu para quatro pontos per

centuais. Para
DIVULGAÇÃO

os petistas, a

diminuição da
.

diferença mos

tra que a popu
lação percebe
Serra "Como o

candidato .

que
irá

. promover
mudanças, en

quanto Dilma
continuará a

aprofundar os

do

Baseados no resultado da

pesquisa Datafolha, os petis
tas avaliaram que está erra

do o discurso de Ciro Gomes

(PSB) de que é preciso ter dois
nomes para enfrentar o tucano
José Serra na disputa pela su

cessão presidencial. Para a lide
rança do PT, o resultado mostra
que Dilma Rousseff está con

solidada como a

candidata do par
tido e do presi - .

dente Luiz Inácio
Lula da Silva.

Protocolo: 138381 Sacado:MCA:D\RINENSEDESENTUPIDORA I1DA
CNPJ: 05.231.494/000 Cedente: AUTO MECANICABURGES I1DA CNPJ: 82.902.651/000
Número do Título: 7529-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
11/02/2010 Valor: 567,63 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138338 Sacado: MARCOSANTONIO POVOAS. CPF: 623.472.419-15
Cedente: RECAUCHUTADORADEPNEUS NERI I1DA CNPJ: 82.989.096/000
Número do Título: 20.52505-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 08/02/2010. Valor: 193,00 Liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138503 Sacado: AGROPECUARIASUILENE I1DA CNPJ: 05.164.491/000
Cedente:AGROCOMERCIALSANDRI I1DA CNPJ: 79.658.134/000Número doTítulo:
4 074042 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA DataVencimento: 13/02/2010 Valor: 154,00 Liquídação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138682 Sacado: MASSAFACILCOM.E FAB.DEAUM.I1DA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSAIND E COM DE PRODALIMENTIOOS lIDA CNPJ: 03.241.442/000
Número do Título: 26084/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: CAIXA ECONeMICA FEDERAL DataVencimento: 06/02/2010 Valor: 569,16 Liqui
dação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138343 Sacado: ALDO JOSEMEURA CPF: 508.379.409-82
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON ECREDIlD CNPJ: 03.960.819/000
Número do Título: 11961 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/0112010 Valor: 96,00 liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$13,19,Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,40

Protocolo: 138275 Sacado:MIIJ'ONROGERIOGRUTZMACHER CPF: 541.611.500-91
Cedente: BV'FINANCEIRA S/A-C.EI.•CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131002883
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHÚlZE &AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 02/02/2010. Valor: 1.427,73 liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138282 Sacado:Ml'fONIO RENANARAUJO RAMOS CPF: 070.202.229-27
Cedente: BVFINANCEIRAS/A-C.EI. CNPJ:.01.149.953/ooo
Número doTítulo: 131018280 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
02/02/2010 Valor: 1.619,28 Líquídação após a intimação: R$10.,40, Condução: R$16,71, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 138800 Sacado: MSMODAS I1DAME CNPJ: 10.782.850/000
Cedente: CONFECCOES ROVIAN I1DA CNPJ: 81.337.909/000 Número do Título:
005709.1/6 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECO
NOMICAFEDERAL DataVencimento: 15/02/20.10 Valor: 717,50 liquidação após a intima-
ção: R$ W,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 .

Conforme a fi

pesquisa, Ciro ti
nha 13% em de
zembro. Agora,
fica com 12%,
mesmo depois
de voltar a se ex-

Protocolo: 138614 Sacado: N.G. USINAGENS LIDA CNPJ: 06.900.0.08/000
Cedente: F1DEUSCOMEROO ED1STRIBUlcAO DE BEBIDAS ITCNPJ: 01.806.836/000
Número doTítulo: 10172 9 Espécie: ChequeApresentante: FIDEliSCOMERCIO E DISTRI
BUlCAO DEBEBIDASUDataVencimento: 10/12/2009 Valor: 715,00 Liquidação após a inti
mação: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Protocolo: 138723 Sacado: DEIZECRISTlNAFAGUNDES PERRIRA . CPF: 003.745.899-09
Cedente:VANIa EGUlOMAR CORTINASE PERSIANAS I1DA CNPJ: 10.654.294/000
Número doTítulo: 000035001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 262,00 Liqui-
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

Protocolo: 138477 Sacado: ORGANISULCOMERCIO DEHORTIFRUTIGRAN}EIR
CNPJ: 09.654.644/000 Cedente: CAXIENSE FRUTI1N BOXCOME !MP I1DA
CNPJ: 62.713.912/000 Número do Título: 24676470 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimento:-l0/02/2010 Valor: 252,00 liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138400 Sacado: EDILSON UNODASILVAFILHO CPF: 062.874.489-70.
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ:
85.315.042/000Número doTítulo: 24663. Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica-

. ção Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
101.02/2010 Valor: 129,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96,Diligên
cia: R$ 20,80; Edital: R$ 10,40 ,'. '

.
.

.

..

Protocolo: 138554 Sacado: PHENIXAUTO CENTERPDA CNPJ: 09.320.684/000
Cedente: DIAUPE DISTRIBmDORADEPECAS I1DA CNPJ: 07.922.449/000
Número doTítulo: PVl4691001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 1.013,35 Liqui
dação após a intimação: R$1O,40, Cóndução: R$16,7I, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

por em programa
na TV. Quando
Ciro está, fora,
Serra tem 38%,
contra 41% so

mados de Dilma
e Marina Silva.
Com as previ
sões, o ex-presi- Petistas tentam enquadrar Ciro
dente nacional
do PT e deputado federal Ri
cardo Berzoini (SP) acredita
em vitória no primeiro turno.

A opinião dos petistas é de

que os números darão mais

argumentos para os socialis
tas contrários à postulação de
Ciro se posicionarem dessa
forma dentro do partido. Isso'
valeria também para o presI-

Protocolo: 138728 Sacado: EDITORASAllNAS lIDAME
_ CNPJ: 10.647.976/000

Cedente:FORMlGARJINFORMATICACOMERCIODEPRODUTOSELECNPJ:07.368.856/000
Número doTítulo: NF 1132 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 45,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

programas
atual governo -

cuja avaliação
. positiva chega
a 73% no le-

Protocolo: 138558 Sacado: RIC.ARDO DANIEL1REIS CPF: 026.482.269-52
Cedente: REFRIGERACAOTEXFRIO I1DA CNPJ: 83.130.252/000
Número doTítulo: 21738/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 11/02/2010 Valor: 117,0.0. Liqui
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138287 Sacado: ElMAMACIELALMEIDA CPF: 786.381.199-68
Cedente:AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.CNPJ: 07.707.650/000
Número do Título: 20014245162 Espécie: Contrato de Mútuo Apresentante: AYMORE
CREDITe,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.Data Venciinento: 08/02/2010 Valor:
1.324,40 liquidação após. a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20;80.,
Edital: R$ 10,40

vantamento.
"O resulta

do demonstra

Protocolo: 138497 Sacado: ROBERTO BORGERT CPF: 022.598.369-92
Cedente: DJ COMUNIGACOES E EXPLORACAODE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/00.0
Número doTítulo: 1159401 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/02/2010 Valor: 2.000,00 liquidação após a
intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138116 Sacado: FOCUSCELUlAS INDUS1RIAIS lIDA CNPJ: 02.742.528/000
Cedente: WT.COMERCIO DE FERRAMENrnS I1DA CNPJ: 08.418.834/000

.

Número doTítulo: 3558 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
.

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 05/0.2/2010 Valor: 285,80 liqui
dação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

crescimento
sustentável

.

da Dilma e uma

eleição polarizada entre 0-

atual projeto para o país e o

anterior", afirmou a deputa
da Maria do Rosário

_ (PT-RS),
do Diretório Nacional. Ela
acredita que o melhor para
o partido é que Ciro Gomes
.aceite se candidatar ao go

- verno de São Paulo.

Protocolo: 138499 Sacado:·ROBERTO BORGEf CPF: 022.598.369-92
Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAODE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000
Número do Título: 16-7 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/02/2010 Valor: 2.400,00 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138763 Sacado: JAKSON KALlLMARESKI CPF: 621.156.269-15
Cedente: ATIANTAMOVEis E DECORACOES LIDA CNPJ: 01.652.568/000
Número do Título: 3335001 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 200,00 liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138468 Sacado: ROSANICACIADEALMEIDA CPF: 036.780.896-07
Cedente: ISRÁELMENEZESME CNPJ: 08.441.3431000
Número do Título: 203-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:BANCO fIAÚ S.A. DataVencimento: 15/01/2010 Valor: 90,00Uquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138393 Sacado: JOAORONAlDO BANDEIRA CPF: 048.356.809-01
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN I1D CNPJ:
85.315.042/000Número doTítulo: 24786 Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
10/02/2010 Valor: 173,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$l0,40

Protocolo: 138283 Sacado: RUBENKUNZ CPF: 064.607.979-43
Cedente: BVFINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000
Número doTítulo: 131003712 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
02/02/2010 Valer: 1.424,68 liquidação após a intimação:R$10.,40, Condução: R$ 25,16, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 1384lÍ3 Sacado: LANCHONETE E REWSTAURANIEHOBUS I1DA
CNPJ: 05.294.603/000Cedente.Dl COMUNICACOES EEXPLORACAODESERVICOS CNPJ:
03.658.136/000 Número do Título: 1146502 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/02/2010 Valor: 532,00 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 138189 Sacado: SCHEIlASANTOS CPF: 791.761.199-04
Cedente: INFRASUL INFRAESTRU1URA E E LIDA CNPJ: 03.094.645/000
Número doTítulo: 146754002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 15/12/20.09 Valor: 220,31 liquidação após a
intímação: R$10,40, Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10AO

Protocolo: 138486 Sacado: LANCHONETE E REWSTAURANTE HOBUS LIDA
. CNPJ: 05.294.603/000Cedente: DJ COMUNICACOES EEXPLORAcAODESERVICOS CNPJ:
03.658.136/000 Número do Título: 1105001· Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/02/20.10 Valor: 665,00 liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10.,40

Protocolo: 138342 Sacado:VALMORHONORIO CPF: 206.353.110-20
Cedente: FEUCIARODRIGUES CNPJ: 05.207.874/000
Número doTítulo: 89 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/02/2010 Valor: 94,50 liquidação após a

. intimação: R$10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,40
Brasil vai envi'ar equipes ao Chile

A ajuda do Brasil ao Chile, que teve 80% de seu território afetado pelo terremoto de
8,8 graus na escola Richter do último sábado, será enviado principalmente para o área
da saúde. Irão '00 país equipes de voluntários, estruturas para hospitais de campanha
e pontes móveis. A catástrofe é o pior desde 1960, quando houve um terremoto de 9,1
grous, e até agora foram contabilizadas 711 mortes. Em decorrência do Fundo Soberano
do Chile, há cerca de USS 18 bilhões que podem ser usados para situaçõ�s de crise..

Protocolo: 138849 Sacado: LEONARDOVIEIRA POLU CPF: 034.246.849-96
Cedente: CONDOMlNlO RESIDENCIALpLATANUS CNPJ: 09.425.247/000
Número do Título: 9200005022 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/02/2010 Valor; 205,05 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,40

.

--------------------------------------------,-------------------------"_--------------------------------------
Protocolo: 138412 Sacado:VANlIDEMARCELINORAMOS CPF: 690.934.319-00
Cedente: CENTRO DE FOlL\1ACAO DE CONDUTORES ,LESSMANN 'I1D CNPJ:

. 85.315.042/000Número doTítulo: 24861 Espécie: Duplicata deVendaMercantil porjndica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
10/02/20.10 Valor: 106,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,90, Dili-

-

gência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 138401 Sacado: LUIZ CARLOS FRANZOI MENDES . CPF: 049.807.959-78
Cedente: GENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN ITD CNPJ:
85.315.042/oo0Número doTítulo: 25857 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento:
10/02/2010 Valor: 142,0.0 Liquidação após a intimação: R$10,40., Condução: R$ 8,96, Diligên
cia: R$ 20,80, Edital: R$10,40 CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

.
.

Pais e-filhos devem entrar em
sintonia durante essa tarefa

especial e rotineira
Para os papais e mamães de primeira

viagem sempre surgem muitas dúvidas
em relação aos bebês. A hora do banho
é, Uma delas. Normalmente os pais re

correm aos avós, que já têm mais experi-
. ência. Mas o banho não precisa ser uma

tarefa difícil, ele deve ser visto como uma

hora de sintonia e afeto entre a família.
"Ê comum, 'muitos pais têm medo de

banhar os bebês: Por isso, é preciso estar
atento a todos os detalhes para que' nada
ponha em risco a sande e, especialmente,
a segurança do bebê. A ajuda dos fàmi1ia
res mais experientes é urna boa dica", su
gere o pediatra Denis Moraes de Araújo.

Para começar, é preciso esquecer qual-
.'

quer outro compromisso e se concentrar
.

inteiramente no filhote. Dar o.banho às

pressas, pensando em mil coisas ao mes-
.

mo tempo, não dá certo. Pesquisas rnos

-tram que é grande o número de aciden
tes com bebês durante o banho. Por isso,
é preciso se dedicar exclusivamente ao .

pequeno. Cuidado com a temperatura da

água também é essencial.
Já que o banho tem. que ser diário, é

ideal que essa tarefa tenha uma imagem
positiva e que a criança aguarde ansiosa

pela diversão. Existem centenas de brín
quedas próprios para o banho .. "Escolha
os modelos de borracha e de tamanho ra-

zoável, que são os mais seguros. Os pais
.

também devem ficar atentos aos selos de

qualidade, para não prejudicar o bebê",
aconselha Denis. Ensine o bebê a pegar
o brinquedo, afundar, jogar. Brinque tam- .

bém com as bolhas de sabão e com a água.
Eles adoram respingar, bater na água" fa
zer barulho. As crianças São curiosas- e

gostam de novidades.
. Durante a brincadeira, segure firme o'

bebê. Às vezes, eles se empolgam e po
dem escorregar-na banheira com um mo- .

vimento brusco' do corpo. Fique atento

também para não deixar a água com sabão

espirrar nos olhos da criança. 'Qualquer
descuido pode acabar com a brincadeira.

A higiene do pequeno não pode ser es�
quecida. 'Até os dois anos recomendamos .

que eles usem apenas sabonetes a base
de glicerina para não agredir a pele. Os
pais devem ficar atentos e'não esquecer
nenhum pedacinho do corpo dele", re
lembra Denis. A hora do banho também
deve ser aproveitada pelos pais. "Como a

mamãe tem um laçamuito grande com os

filhos duranté a amamentação, o pai deve
aproveitar para entrarem sintonia com a

. criança 'durante o banho; que é um mo-

mento muito especial".

FOTOS DIVULGAÇÃO

Banho de balde é uma das mnnelms de conseguir um momento relaxóilte e confortável

BANHO O BEBÊ QUE JÁ
TEM VONTADE RÓPRIA

DÉBO,RA KELLNER

BALDE PARA OS PEQUENINOS
.

Hoje em dia existem diversas formas muitos até dormem durante ó banho.
de dar banho em' umbebê. Depois de

.

O banho de balde é indicado para
anos tentando saber por que as crianças' bebês que acabaram de sair da mater

choram durante o banho, especialistas nidade. As mamães podem continuar
foram desenvolvendo formas alternatí- '. com essa técnica até quando desejarem
vaso Uma das mais comuns é o banho ou até a idade que for confortável para
de balde. O pediatra Denis recomenda os pais e bebê ..
essa novidade, desde que os pais te- A professora Gislaine da Cruz foi uma
nham disponibilidade e que a higiene das mamães que aderiu ao banho de bal
não seja esquecida. de. Segundo ela, o seu filho não ficava

No balde, a criança fica numa posição •confortável na banheira e chorava muito,
bem parecida com a que ficava no útero . foi aí que ela descobriu a novidade. "Uma
da mamãe. Perninhas e bracinhos enco- amiga que me contou essa ideia. Nós pro�

.

lhidos, mas presos. A água permanece
. curamos o pediatra e ele aconselhou a

por mais tempo quentinha e o pequeno tentarmos. Foi um sucesso. Meu filho até

pode ficar submerso do pescoço para bai- dormia durante o banho e ficava relaxado
xo, Assim, o bebê fica mais tranquilo ,e durante horas", conta:
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PROPOSiÇÕES SENSArAS
E quem está surpreendendo na Câmara de Vereadores de Jercquú.neste ano,
é o vereador Zé da Farmácia. Simples, objetivo.e com um trabalho comu

nitário exemplar, algumas de suas proposições merecem aplausos. Entre
elas, destacamos a sua defesa pela criação da Coordenadoria do Bem-Estar
Animal, com vistas a proporcionar atendimento a animais doentes, aban
donados ou que sofrém maus trntos.Iem tudo a ver com o propósito da 2°
Macarronada Beneficente organizada por este colunista em prol da Ajapra
(Associação Jaraguaense de Protetores de Animais). Bol� branca!

BUElTER .

I EmplfeerldimantQs

t :V�w_.b�eherfnan::::::�

,

RECAIDA
O garoto sangue bom Marcelino
Dias, o Uno, está de papo ao pé do
ouvido com a ex Méri. Eles estão

�

separados desde novembro do ano

passado e agora estão tentando
uma reconciliação. Sábado passado,
estavam janta-ndo no Restaurante
Mexicano Arriba, no maior clima de
amor. Os amigos apostam na volta do
casal! No próximo enccnfm eu sugi
ro pra acompanhar uma espumante
Valduga, 'certamente, vai dar aquela
forcinha aos pombinhos.

-

.

, 'Recrio o tuo vido,
sem p re,

.

sem p re. .

Remove pedros e

plontos roseiros e foz
. BUXIXO·

�

doce
..
Foz de tua vido

"
Dizem os antena,d�s de �Iantã� q�?mesquinho um poemo. a BBB Ana Angelica, a Morango,

. CORA CORALlNA .. depois de cumprir todos os compro-
.

.

missos com "Vênus Platinada" deve
aterrissar em Jaraguá. A jornalista
viria rever seu grande amor que
moro no cidade. Quem viver, vera!

PEROLA DA SEMANA
O promoter César, do Rodeio Indor Iu
ropa, na semana passado foi intimado
o pqgor uma janto aos amigos do fu
tebol. De pronto, o boa gente aceitou
o convite e lançou o prato que iria
servir: um cordeiro. O jantar foi mar
cado poro os 20h. O re1ógio bateu 20h

.

e nado do homem aparecer. O tempo
passou, passou e lá pelos 21 h, todo
.munde morto da fome, eis que surge

.

o tão esperado anfitrião. Não dá pro
acreditar, mas é verdade. César trouxe
o ·cordeiro vivinho puxado por uma cor

dO.Putzzzzzzzzz.Eu acho que ele queria
que O· galera, literalmente, comesse
o ovino vivinho da silvo.· Em Jaraguá
tudo acontece e se sabe.

DICA DE TERÇA,
Conferir os delícias do
Choperio Scondidinho.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o 'meu co: ,

morada Jaime Blonk. Ele também .

lê a coluna todos os dias paro ficar
por dentro de tudo que acontece de
melhor em nossa região.

VALEU!
Entre mensagens, telefonemas e

e-meus foram centenas de amigos
que se lembraram deste ·colunista
pela passagem de meu aniversário,
que aconteceu dia 28. Valeu mes

mo! Fiquei muito feliz!

ONDE COMER BEM
,

EMJARAGUA
No restaurante do Mime. Um dos
melhores Buffet do região.

Josi

Gonçalves;
.

na London,
curtindo

Dany & Rafa

NAS RODAS
.

• O elegante bar Butiá comon- rido aniversariante do cidade,
dado pelo família Mprcotto, domingo (28). E vai odorar sa-
no orlo de Borro Velho, ficará.· ber que foi lembrado.
aproximadamente três meses

fechado. A Caso passará por • O amigo Bruno Deduschi está no

uma repaginação total. . fase solteiro. O rapaz estava com os

amigos no: sábado no festa da fuel,
• Quem o esqueceu está em se divertindo e paquerando bastan-
tempo de desculpor-se; Eliane te. Ele aprovou o Nova Tendência,
Moreti ·do Silvo foi o mais que- que toco um pagode bem bacana.

Tânia Berthi e toda a e·quipe da HT, comerando o

5° ano de sucesso �a academia
.

DIVULGAÇÃO/FLÁVIO UETA

Leandro Bauer COI1_) a

esposa Suelen Taís,
na cerimônia em .que

. ele foi empossado
na presidência
da Associação
Empresarial
de Jaraguó
do Sul. Evento
concorridíssimo
realizado no dia 26
de fevereiro, com a

presença de mnls �e
. 200 pessoas entre

lldernnçes políticas .

e empresariais

CRICIÚMA.

CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

/

'. Com essa, fui!
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' ESPORTE

l.inha de Fundo

Julimar Pivatto
j u I im a r@ocorreiodopovo.com.b'r

Bicicross
A 1 a Etapa da Copa Rica de Bicicross

reuniumais de 80 pilotos no último fim de
semana, no Parque Malwee. E teve supre
macia daEquipe laraguaense, que faturou
14 títulos nas 24 categorias disputadas..
Nas duas principais categorias, Guilher
me Bourscheidt venceu na junior men
e Luiz Markíewicz na elite men. Foi um
bom preparativo para as duas primeiras

, etapas do Brasileiro, marcadas para os dias
20 e 2Lde março, na mesma pista. Vale
lembrar que essa provaé organizada pela
confederação nacional damodalidade.

o
. ..:
o
..:

S
;:)
>
o

CURIOSIDADES DA COPA

A íNDIA DEMONSTROU INTERESSE

EM DISPUTAR A COPA DE 1950,
NO BRASIL. FEZ (QUASE) TUDO
O QUE A FIFA PEDIU, MESMO

ASSIM A ENTIDADE MAIOR DO

FUTEBOL MUNDIAL PROIBIU A

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE. TUDO

PORQUE OS ATLETAS QUERIAM

JOGAR DESCALÇOS.

DOIS, TOQUES
SCHROEDER e Mais duas rodadas e

'

definem-se os classificados para
a segunda fase do Torneio de
Verão de Schroeder.

***

RODADAS • Hoje e amanhã
acontecem as últimas disputas. A
partir de sexta-feira já começa a

segunda fase do campeonato.
***

fUTSAt ®A KronaIJoinville disputa
mais um torneio preparatório
para a temporada 2010. A partir ,

de sexta-feira, está na Copa de
Guarapuava, no Paraná.

***

lATERAL- De olho no Brasileirão,
o Avaí negocia com o lateral-

-

esquerdo Anderson Paim.
atualmente no Mirassol.

SÊNIOR

Três times seem na frente no
Galácticos, Noite a Fora e Caxias venceram os respectivos confrontos

CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL Edson. e Adriano. Maohadão
Na primeira rodada do 24° (2) e Almércio fizeram para os

Campeonato Jaraguaense de donos da casa. O Vitória fol
Futebol Sênior, que aconteceu gou na rodada. '

no sábado, três times saíram na Nesta primeira fase os sete

frente: Galácticos, Noite a Fora e times jogam entre si em tur

Caxias. Os jogos aconteceram no no único. Os quatro melhores

campo da Vila Lalau e do Gari- ,passam para a segunda fase, '

baldio Na Vila Lalau, os Galác- '

na qual jogam as semifinais'
ticos bateram o Vila Lenzí, por em sistema de cruzamento

3xl. Nei (2) e Toto marcaram' olímpico, com jogos de ida e

para os Galácticos e o Vila Lenzi volta. A decisão também será
descontou com Renato. em duas partidas.

Nomesmo campo, o Noite a Os bairros BaITa do Rio Cerro
Fora goleou o Botafogo, com o ,e Rio Molha recebem a segunda
placar de 6x2. Os gols, do time rodada dos Seniores, no próximo
de Corupá foram de Teca (2), sábado, 6. No campo do Botafo
Welson, Célião, Maser e Chu- go, o Noite a Fora joga contraVila
visco. O alvinegro marcou com Lenzi, às 13h30, e o time da casa

Barra e Da Silva. , pegaoVitória, às 15h30. No cam-
No campo do Flamengo, o po do Rio Molha, os Galácticos

Caxias surpreendeu o Grêmio medem forças contra o Grêmio

Caribaldi, por 4x3. Balança- Garibaldi, a partir das 15h30. Na
ram as redes pelo time de San-segunda rodada é a vez do Caxias
ta Luzia: Luiz, Luiz Anderlino, ganhar uma folga na tabela. Toto (D) marcou 'um dos gols do vitória por 3x1 dos Galácticos sobre o Vila tenzí, em partido disputado no Vila Lalau
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RETURNO·
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Mudanças à vista no tricolor
..

Time deixa escapar vitória e busca forças para a sequência
JARAGUÁ DO SUL

"O jogo mais importante é o .

próximo". Com base nessa filoso
fia de trabalho que o técnico José
Esdras tenta esquecer o tropeço
de domingo em casa, por 4x2

diante do Metropolitano. Ele diz

que essa foi apenas uma batalha
perdida da guerra que o [uventus
terá contra o rebaixamento no re
turno do Campeonato Catarinen
se. '1\ gente tem que continuar

. trabalhando, tentando o melhor,
foi só ô primeiro jogo, sabemos
que as coisas estão ficando cada
vez mais difíceis. Mas temos que
encara! isso e trabalhar pensan
do que o. jogo mais importante é
o -próximo", garantiu.

O treinador adiantou que vai
mudar o' time para o confronto
contra o Avaí e para a sequên
cia do campeonato. "Vou ter que
fazer algumas alterações porque
já observei que no treino é uma
coisa e no jogo é outra. Não tem

.
outro jeito, temos ainda oito par
tidas e não podemos mais perder
pontos", reiterou.

Os dois próximos confrontos
serão ainda mais difíceis porque
acontecem fora de casa, contra o

Avaí na quarta-feira, 3, e contra o

Brusque, no domingo, 7. Esdras
disse que isso não pode de ma

neira alguma afetar a equipe, já
que na situação que se encontra a
·orderri é ganhar pontos também

longe de Jaraguá do-Sul, "Vamos
ter que conversar ainda mais du-

Atacante Ramon lamenta uma das váriõs chances perdidas na partida do último domingo no João Marcotto

CLASSIFICAÇÃO GERAL - RETURNO

. CoI. Time i· RODADA
RESULTADOS
Imbituba 2x2 Figueirense
Juventus 2x4 Metropolitano
Brusque Ox2 Avaí
Chapecoense OxO AtI. de Ibirama
Criciúma 1xl Joinville

-

derrota da primeira rodada do
returno e analisou a apresenta
ção de seu time. "Começamos
o jogo muito mal, depois con

seguimos nos arrumar e fazer
o que estava combinado. No

segundo. tempo, fiz mudanças
justamente para adiantar mais o
time, colocarmais no ataque. Até
certo ponto a coisa andou, mas
depois do pênalti perdido, bateu
alguma coisa de tudo o que vi
nha acontecendo ao longo da
competição", sintetizou.

rante a semana, fazer um traba
lho na véspera para tentar tirar

algum ponto deles lá", avisou.
O treinador lamentou a GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
-

Pelo segundo. ano çonsecuti-
.
vo, as ligas de Jaraguá do Sul e
São Bento do Sul reúnem seus

campeões para disputar, em jo
gos de ida e volta, a Copa Contes- \

tado. Este ano o campeãoda Pri
meirona, Cruz de Malta, venceu
a competição com propriedade

-

g ao golear por duas vezes o Conti
a: nental, de Rio Negrinho. O Alvi-
� d� negro ganhou o jogo de i a com
z

� o placar de. 8xO e na volta, que
,� aconteceu no último fim de se-
C>

s mana, po Estádio Eurico Duwe,
� o resultado foi 9x2.

Por ter vencido o primeiro

PJ V E,D GP GCSGApr PG

'Z' Avaí . 3 1 1 o o 2 o 2 100,0"10 18

2aRODADA
AMANHÃ
19h30 :- Joinville x Imbituba
21h50 - Metropolitano x

Ohapecoensé
2lh50 - Figueirense x Brusque
QUINTA·FEIRA (4/3)
19h30 - AtI. de Ibirama x

.

Criciúma
.

2lh50 - Avaí x Juventus

e Chapecoense 1 1 O 1 O O O O 33,3% 8

Cruz de Malta é campeão com goleada
Equipe jaraguaense vence time de Rio Negrinho por 9x2. e fatura Copa Contestado

10" Brusque o 1 o o 1 o 2 -2 0,0"10 9

P: Pontos, J: Jogos. V:Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols pró, GC: Gols, contra,
SG: Saldo de gols, Apr: Aproveitamento e PG: Pontos Ganhos '

Cruz de Malta passou fácil pelo Continental e ergueu primeiro J:aneco do ano

jogo, o time cruzmaltino pode-
.

ria perder por até . sete gols de
diferença que garantiria o título .

Mas, ao contrário disso, a equipe
foi para cima e esteve no ataque .

praticamente todo o jogo.
'

Esse foi o primeiro título da

equipe em 2010. No sábado, 6,
inicia a busca pela 'Copa Norte,

.
.

diante do Juventus, em Joinville.
O Continental pega o Vitória, no
Rio da Luz. O time auriverde foi
o campeão da edição de 2009. Na
ocasião, a equipe havia sido con

vidado no lugar do Vila Nova, da
liga de Mafra, e ficou com o título
ao bater o Tuper, por lxO.
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SELEÇÃO BRASILEIRA
"

Ú IMO T S E ANTES DA COPA
Dunga já anuncia que dificilmente haverá surpresa na lista do Mundial

.'

\
, 'DIVULGAÇÃO/CBF

DA REDAÇÃO ra. Eles ganharam também. Ou
�� \

É a última chance para mui- vai parecer que eles são só bón-
tos jogadores mostrarem que têm zinhos", afumou.

,

.

chances de
�
disputar a Copa do Outro' fato que chamou a

Mundo daAfrica do Sul. Hoje, às atenção é que Dunga não encara

17h (de Brasília), o Brasil enfren- o amistoso de logo mais como

ta a Irlanda no Emirate Stadium, um teste. "Se a Copa do Mundo
em Londres. Mas o técnico Dun- fosse hoje seriam, esses, jogado
ga já avisou, na coletiva que deu res ,que estão aqui.' Mais o Luís
ontem, que dificilmente a lista Fabiano, que está machucado",
final de convocados terá alguma afirmou .: Se a lista final está pra-

'

surpresa: Ele disse isso ao ser no- ticamente definida, o treinador
vamente questionado sobre Ro- deve promover mudanças, no

naldinho Gaúcho. jogo de logo mais. A primeira
''Vivemos de fatos e realída- dela é no ataque. Semm Luís Fa

des. Não vamos ter muitas sur- biano, ele testou Adriano como

presas. Esse grupo' é consciente' companheiro de Rabinho na

da responsabilidade de defender frente: Outra novidade no meio
a Seleção", afumou o

-

treinador. foi Ramires, do Benfica, atuando
Apesar de Dunga ter defendido como meia-armador. Eis os titu
o craque do Milan em algumas lares que começaram O coletivo
entrevistas, ele prefere ressaltar de ontem: Julio César: Maicon,
o bom trabalho que outros joga- Lucia, Juan e Michel Bastos; Gil
dores vêm fazendo-pela Seleção. berto Silva, Felipe Melo, Ramires
"Não é só uma questão de postu-. e Kaká; Rabinho e Adriano. Rabinho (à frente )terá novo companheiro de ataque em uma seleção que tem duas mudanças no time titular

Equipe'de tiro brasileira ganha
prata em torneio internacional

Ross Brown:· 'Schumocher é o mesmo'.'
Piloto alemão está confiante e aposta em boa temporada na Mercedes

DIVULGAÇÃO
DA REDAÇÃO

O jaraguaense Samuel Lo

pes voltou com uma medalha
de prata por equipes e um quin
to lugar individual no 2° Cam- .

peonato Iberoamericano de
Tiro. A competição aconteceu

em San Salvador, capital de EI
Salvador e reuniu competido-

,

res .das Américas e Europa.
A equipe brasileira termi

nou em segundo lugar com

1.740 pontos, quatro' a menos

que a equipe chilena. Cuba fi
cou com o bronze, com 1.737.

Além de Samuel Lopes, Gui
lherme Ferreira, de Brasília, e,

Rocco Rosita, do Rio de Janeiro,
completam a equipe brasileira.

No carabina deitado indi
vidual Lopes ficou em quinto,
com 688,4 pontos. A diferença
dele para o primeiro colocado

.

RobertoMartin, da Espanha, foi
de apenas 9,5 pontos. Lopes se

classificou para a final na séti-

,

ma posição e acabou subindo
duas colocações. Mas a evo

lução não foi suficiente para
alterar a classificação geral. O
resultado obtido na final é so
mado à pontuação da elimina
tóría compondo o resultado ge
ral da competição.

SÃO PAULO

Ross Brawn, chefe da

equipe Mercedes, afirmou
que Michael Schumacher
não mudou nada após a sua

aposentadoria e é o mesmo

piloto que trabalhou junto
com ele na Ferrari. Para o di-'

rigente, o piloto alemão está
com a mesma vontade de

-

vencer que tinha no início da

passagem.pela Fórmula 1.

"Muito perto daquilo
-

que
eu me lembrá. Obviamente
ele parou porque' ele estava

um pouco cansado da Fórmu
la 1, mas isso é passado agora.
Ele está muito apaixonado por
corridas de novo, e trabalhan
do muito duro com Nico (Ros
berg) para melhorar o carro",
afirmou Brawn. -

. Apesar da grande experi
ência de Schumacher, o chefe

. da equipe Mercedes considera

que o heptacampeão mun

dial' está no mesmo nível de
Nico Rosberg. "Parecem estar ')

próximos. Você não gostaria
de ver um ou outro andando

I� para trás, mas a julgar pelas<>
.

s comparações a partir de dias

__'__�u'� diferentes, eles estão próxi-
Samuel Lopes (primeiro a direita), tem lugar cativo na Seleção Brasileira mos", disse Brawn. '

Heptacampeão mundial terminou testes col'etivos de d�ming.o em nono
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