
·.Fábrica terá48 horas
parapre r contas

Encaminhamento foi tomado-ontem pela CEI que classificaram como ínconsístentes, Dono da'
daCâmara, após os depoimentos dos representan-, empresa, Genilson Medeiros atribuiu a responsa
tes da empresa contratada para tocar a 21a Schüt-

,

bilidade do rombo ao ex-secretário Ronaldo Rauli-
-

zenfest. Três vereadores reagiram às declarações, no, segundo ele o responsável pelas contratações.
'FOTOS CÉSAR JUNKES

::I
/ ,

r

.N 1; � �
•

Medeiros admitiu que os recursos foram para a conta dasúa empresa, que contratou José Gentil para 'ser o financeiro 'Mit:.w:�Hil!!!ltl

CÉSAR JUNKES,

A ES

Impulso para osagrlcultorea
Prefeitura oficializa. compra de RS 262milem produtos
de agricultores da cidade para oferecer na merenda
escolar da rede rnunicioal. Páaina 4

N ON

.Gurta produzido por jovens
Projeto, aprovado pelo FIA, tem a participação de
adolescentes da Casa da Serenidàde. Eles falam de
ternas como oreconcelto e droaas. Páaina 13

SELE -O

,Tiago sofra
lesão e não
pode viajar'
Goleiro se machucou na

Superliga e ficou de fora
da Seleção Brasileira de
Futsal. Tratamento deve
levar cerca de15 dias.

.

Página 20

NOBOlO
Remédios
ficam 4,8%

•

mais caros
-Reajuste atinge cerca de 20
mil tipos de medicamentos
e começa a valer a partir
do dia 31 de março.
Página 19
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Vargas decreta
confisco de bens,
No dia 11 de março de 1942, o presi

dente Getúlio Vargas decretava o confisco
de bens de imigrantes alemães e italianos.
Os planos de nacionalização de Vargas al
cançavam principalmente as colônias es

trangeiras pertencentes aos países do Eixo:
Itália, Alemanha e lapão.

Mais do que enfatizar a cultura nacío-
'

nal, o objetivo do ditador era minimizar
as relações desses imigrantes com seus'

países de origem, por ocasião da Segun
da Guerra Mundial. A política de contro
le estrangeiro foi especialmente forte no

Brasil entre 1930 e 1945, quando surgiram
medidas como a limitação de entrada dos
estrangeiros no país e obrigação de as em

presas terem 2/3 de seus trabalhadores de
origem brasileira.

Em 1934, decretou-se que apenas 2% das
demais nacionalidades que haviam entrado
no país nos, 50 anos anteriores poderiam
fixar residência por aqui. Ainda no Estado
Novo, foi criado o Conselho de Imigração'
e Colonização, cujas atribuições incluíam
verificar se as exigências estavam sendo

cumpridas nos núcleos estrangeiros.
Embora o discurso do governo tenha

influenciado diversos grupos sociais, al

guns segmentos demonstraram-se aves

sos à discriminação em vigor. Isso resultou
em perseguições e prisões de imigrantes
- em Santa Catarina, essa repressão foi

particularmente violenta. A discriminação
de italianos, por exemplo, era díferente
da que sofriam os negros - enquanto es-:

tes eram considerados inferiores, o medo
quanto aos europeus era que eles tomas
sem o controleda cultura brasileira.

ANÚNCIO
Paróquias

Por volta da década de 1980,
o jornal "0 Correio do Povo"

'

, trazia normalmente um informe

paroquial, com os horários das
missas, cursos e eventos que eram

promovidos. Algumas vezes, o
informe era acompanhado ate

por um versículo da bíblia. '
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PELO MUNDO

1818

Frankenstein
'2 1

Budas de Bamiyán
Neste mesmo dia, há nove anos

atrás, o governo Talibã do Afeganis
tão comunicava à Organização das

Nações Unidas que os Budas gigantes
de Bamiyán haviam sido destruídos.
Milícias dinamitaram-nos por serem
considerados anti-islâmicos pelo che
fe dos Talibãs, Mohamed Ornar. O fato
revoltou a comunidade internacional.

No dia 11 de março de 1818, Mary
Shelley publicaria a primeira edição de
sua obra-prima: Frankenstein. O ro

mance gótico conta a história de uma

criatura formada com partes de vários

corpos e que, rejeitada por seu criador,
parte pelo mundo em busca de compa
nhia. É considerado por muitos amaior
obra de terror de todos os tempos.

2 4

Atentados'em Madri
No dia 11 de março,de 2004, uma

série de explosões em três estações de
trem de .Madríd, na Espanha, matou
199 pessoas e deixou mais de 1,4 mil
feridos. Os separatistas do ETA chega
ram a ser apontados como responsá
veis pelo ataque, mas as investigações
comprovaram a ligação de islâmicos
com a organização do atentado.

DESFILE
Essa fotografia, cuja data não foi identificada,'mostra um desfile que
aconteceu naAvenida GetúlioVargas. Na faíxa.Iê-se "SoC. deAtiradores

,

de Hansa Humboldt 'cumprimenta' a comitiva governamental".

,

-

RECREATIVA RIO DA lUZ "SALÃO BARG"
, .

?�airto Rio da Luz é berço de várias das sociedades que perpetuam a tradição dos '

ímígrantes alemães. Uma delas foi fundada no dia 15 de agosto de 1915, com o nome

de "Tiro Nacional Rio da Luz". Só em 1941 a sociedade passaria a ter sede própria,
con�truída em enxaimel num terreno doado porWolfgangWeege. Na época, a
SOCiedade passou a ser conhecida como "Salão Barg", porestar localizada em frente
à�al da Firma�eege, cujo gerente era Fritz Barg. Logo após a inauguração, as
ativídades da Sociedade seriam proibidas por causa da Segunda GuerraMundial.
Só passaria a se chamar "Sociedade Recreativa Rio da Luz" em 1949, cinco anos'
depois de ser concedida a permissão para a reabertura da instituição.

Rezas tradicionais
Muitas das crenças popularizadas em

Jaraguá do Sul com a colonização perduram
até hoje. Esta, publicada no livro "Iaraguã
do Sul", de autoria de Emílio da Silva, regis
trava o procedimento usada pelas curan

deiras para curar o "cobreíro"
Segundo as instruções, a benzedeira faria

cruzes com amão direita sobre a região afeta
da, pronunciando as seguintes palavras:

"SãoAndrãoperguntou a SantaAndria.
_

Cobreiro brabo com que se curaria .
.

- Com ramo verde e água fria,
Em nome deDeus e daAveMaria."

o número de benzeduras deveria ser

sempre ímpar, para não quebrar o efeito.
Depois, o paciente devia aplicar na área afe
tada, com o auxílio de uma pena, o sumo da
folha do maracujá manso diluído em algu
mas gotas de água.

Segundo Emílio dá Silva, uma boa benze
deira saberia de qual animal o cobreiro pro
vinha, e para surtir melhor efeito, ela deveria
dizero nome do animalou inseto que o produ
ziu ao invés de dizer apenas "cobreiro brabo".

Guarda-chuva
Apesar de não se saber ao certo quem o inventou,
o guarda-chuva já era utilizado no Antigo Egito,

. como símbolo de alta posição na hierarquia.
Antigamente, ele tinha cerca de dois metros de
diâmetro e era feito com material resistente.

ACERVO DA SOCIEDADE

Coluna
Evanuélicà

"Como o Pastor busca o seu rebanho, no dia em q�
encontra ovelhas dispersas. assim buscarei as mi,�;?5;
ovelha". Ezequ iel ,34.12.

CULTOS' No domingo às 8 e 19h, em português I�
Centro. CURSOS: De batismo dia 5 de março às)J
horas e de noivos, dias 12 e 13 de marco, com€iran.1l
-dia 12 às l Zh. Inscrições e informações 'na secreian<,
Fone 72,0892, CORAL: Rein.cio das dtividades dia Zl:
de fevereiro, ás 20 horas. Novos cantores ser!ió �WI

vindos.
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇ!1-FEIRA QUARTA-FEIRA
Guido.Br$lce, fdward Sá� OAB, de
dm/nistratlor

'
.

�dnom;sta . Jaráguá doSul

Éa treva
gevos nos cargos, semmedo que a Justiça os condene por
suasmazelas.

Estamos testemunhando fatos hediondos na políti
ca deste país em todos os setores, bastando três simples
exemplos: primeiro o mais novo escândalo federal, ex
plorado pela revistaVeja na última edição, o caso Banco

op, que serviu para .desviar fundos para campanhas do
PT, e deix:ou centenas de pessoas com um mico na mão,
'o apartamento comprado nunca será entregue e os frau
dadores dificilmente .serão defenestrados da vida pública.
Segundo-vem o caso do nosso vice-governador, que está

respondendo pelo que conhecemos como improbidade.
administrava. Em Iaraguá do Sul temos o
caso da 21a. Schützenfest, tão alardeada
como evento e agora tão lamentada pela
desordem ocorrida, cuja apuração dificil
mente trará a verdade, pois quando todos,
são culpados, todos se protegem.

Que modelo de democracia, morali
dade e Estado de direito estamos deixando

para nossos filhos?Permitimos que não se

faça nada sobre estes temas escabrosos
de corrupção, improbidade e prejuízos
ao erário público, ajudando para que os

arquitetos destes crimes monumentais
saiam com a cara limpa, sem nenhuma

justiça, nenhuma culpabilidade, nem se

quer um investigação verdadeira, e não

apenas de fachada.
Como podemos darum exemplo como

este e logo pretender que nossos futuros
jovens hajam de maneira diferente, quando eles sabem

.

como nós o fizemos? Verdadeiros políticos ativos jamais
permitiriam coisas assim, mas quantos são?

Inclusive presidentes devem render contas de seus

crimes ou acobertamentos. Qualquer que sejam 9S obs
táculos, deveríamos aproveitar o momento para fazer o
correto, trazendo os administradores públicos corruptos'
para a Justiça, caçando seus direitos políticos eternamen
te, sem permitir essa desastrosa artimanha da desistência
do cargo para evitar perda de direitos políticos. Tudo isso
é prova do que somos como povo e, se quisermos alguma
reputação de ser uma grande nação, devemos partir para
mudanças, senão, verdadeiramente, a treva reinará. So
mosmagos porque temoso poder do voto, devemos, por
tanto, exercer esse poder arcano de podermudar.

"
A Schützenfest foi
tão alardeada como
evento e agora
tão lamentada
pela desordem,
e.a apuração

dificilmente trará
a verdade, pois

'quando todos são
culpados, todos se

protegem

"�o
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* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA
DELIBERAR SOBRE AS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO

A Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul - ARSEPUM, Sra GILMARA ANA
CLETO, com fundamento no artigo 24 do Estatuto Social da entidade, convoca os
associados efetivos de carreira, ativos e inativos, da Prefeitura Municipal, das Fun
dações, das Autarquias Municipais, das Empresas de Economia Mista Municipais e

da Câmara de Vereadores Municipal, quites com as obrigações sociais com a asso

ciação, para deliberarem sobre as contas da Diretoria e relatório do Conselho Fiscal,
a ser realizada no dia 23 de março de 2010, na sede da Associação, em primeira

. chamada às 18hs30min com metade dos sócios mais um e em segunda chamada às
19hsOOmin com qualquer número de associados.

Jaraguá do Sul, SC, 4 de março de 2010.

'GILMARAAN.ACLETO· Presidente Conselho Deliberativo

Estávamos em uma roda de amigos conversando so

bre várias situações, concluindo que estamos vivendo em
um mundo cada vez mais hostil e incendiário, e o Brasil
não foge a regra, quando um deles saiu com uma célebre
e proverbial advertência: é a treva! Entre risadas e outras

considerações, fiquei apensarsobre o que foi dito e pensei:
qual o verdadeiro sentido de treva? Como de praxe, indo
direto à internet, lá está naWIkipedia: "mundo das Trevas
lembraemmuito omundo ocidental em fins do séculoxx,
com as mesmas pessoas, nações e cidades, mas visto sob
uma ótica mais sombria e sinistra. A Humanidade perde
cada vez mais a fé e a esperança, uma vez que servem de

presas para criaturas sobrenaturais que se

escondem nas sombras. Vampiros, lobi
somens e fantasmas são alguns dos habi
tantes das trevas que predam osmortais.A
maioria dessas criaturas não age de forma
solitária, mas formam complexas socie
dades do submundo, paródias da civili

zação humana. No Mundo das Trevas, as
criaturas da escuridão são a forma de vida
dominante no planeta, tratando os huma
nos como alimento, diversão ou peões em
jogosmacabros de poder que se estendem
por séculos, já que a maior parte desses

. I

seres é imortal ou extremamente longeva
Os únicos humanos que conseguem se .

sobressair e conquistar o respeito das cria
turas são aqueles que adquirem enorme

poder arcano, tomando-semagos".
. Não é que o que foi dito em tom jo

coso é verdade, senão vejamos: vivemos .em um mundo
ocidental só que no início do séculoXXI, estamos cada vez
mais desesperançados, nos sentindo como presas de 'um
sistema que atuanas sombras,mesmo o dito democrático.'
Podemos não ter vampiros, lobisomens e fantasmas, mas
ternos políticos, empresários inescrupulosos, funcionário
públicos fantasmas ..ops! Coincidência? Não agem sozi
nhos" mas formam complexas sociedades do submundo,
como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, Pa
lácios de Governos estaduais e, sem que fiquemos pas
mados, Prefeituras. Lamentavelmente estão se tomando
forma de vida dominante, se alimentando dos humanos,
ou seja, cidadãos contribuintes, como peões, tomando os

sistemas devigilância cada vezmaismacabros e intimida- .

dores. Ao que parece, também são imortais, ou seja.Ion-

ARTE

Festival reúne
grupo de teatro

o
.

Grupo de Teatro Gats promove o lo
Festival de Teatro de Iaraguã, de 18 a 23 de

março. A abertura do evento contará com a

premiada liA Descoberta das Américas", com
o ator Júlio Adrião (Prêmio Shell de melhor
ator). O festival é uma realização do Gats e do
Sesc, com patrocínio do FundoMunicipal de
ApoloàCultura e apoio daFundaçãoCultural
e da Scar. Ingresso gratuito na sede do Gats
(Marechal Deodoro, 1082, Centro). Outras in
formações pelo telefone (47) 3275-2309 .

CURSO

O uso de 'filmes
em treinamentos

.

A Acijs (Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul) e a Fundação Fritz Müller

promovem no dia 16 demarço o workshop
"Sessão pipoca", com o objetivo demostrar
como as empresas podem tirar proveito de
filmes para treinamento e desenvolvimen
to de equipes. O investimento é de R$ 45'0
(nucleados), R$ 480 (associados) e de R$
580 (demais interessados). Informações e

inscrições no setor de Capacitação Empre
sarial, telefone (47) 3275-7017.

ELEiÇÃO
Cartório alerta sobre
prazos de registro

Os cartórios da 17a � da 87a zonas eleito
rais, em Iaraguãdo Sul, alertam para os pra
zos do calendário eleitoral2010. Aqueles que
precisam transferir o domicílio eleitoral (de
outra cidade ou Estado para Jaraguá do Sul
ouCorupá), ou fazer a inscrição (eleitores no
vos), tem prazo até õdemaio. O atendimento
à população acontece no horário das 12 às 19

horas, na ruaMarechal Deodoro da Fonseca,
1.188, sala 103, no Edifício Marcatto Center.
Outras informações pelo telefone 3275-1183.

OPORTUNIDADE
450 Vagas de estágio
em todo o Estado

O IEL/SC (Instituto Euvaldo Lodi) está
oferecendo mais de 450 vagas de estágio em
todo o Estado. As ofertas são para alunos dos
Cursos de graduação, técnicos e superiores de
tecnologia. Em Jaraguá, há vagas nas.áreas de
administração, administração em recursos

humanos, engenharia mecânica, educação
física, pedagogia, técnico em eletrotécnica,
técnico em informática ou redes de compu
tadores.Os interessados devem fazero cadas
tro no sítewww.estagioresponsavel.org.br.
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EDUCAÇ�O
duto cometiqueta lo

. r�
'.

namerendados estudantes
Prefeitura assina compra que beneficia os produtores rurais da cidade
JARAGUÁ DO SUL

Banana, peixe, mel, leite,
iogurte. O cardápio. da rede
municipal de ensino ganhou �

novos integrantes.

responsável' pela pasta de Educa

ção, a adequação à lei valoriza os

agricultores e, assim, os incentiva a

permanecer no campo. Como con- .

trapartida, proporciona qualidade à
comida servida aos estudantes.

.-....l

ntem, a Prefeitura assinou
o contrato de compra des
ses produtos junto a agri- .

.....cultores de Jaraguá do Sul.
Em troca de R$ 262 mil, eles vão

repassar às escolas, centros de

educação infantil e também a en

tidades filantrópicas o equivalente'
a pouco mais de 135 mil quilos de
alimentos. Os itens chegam aos

pratos dos estudantes a partir des
ta semana. O acordo é mantido
até o mês de agosto e, em seguida,
deve ser renovado.

Isso porque, está previsto na lei
11.947/2009 do Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação.
A norma obriga que, pelo menos,

.

�O% dos recursos desprendidos à

aquisição de merenda sejam des
tinados a produtores locais. Na

cidade, a negociação envolveu a

.

AJA (Associação Jaraguaense de

Aquicultores) e a Copajas «» PRDIJUÇAO VAI CRE:LER
.

operativa de Produção Agrope-
cuária) �

além de,outros fornece- De acordo com a presidente da
dores I��ependen�es. Segundo "Copajas, Ivonete Schulz, a compra
o secretano de Agncultura, Ingo. de alimentos locais pela Prefeitura
Robl, s�o cerc� de 150 benefic�a- vai favorecer o aumento da pro-.
dos � ainda �a. espaço para a In- dução. Se antes alguns produtos
serçao d� mais Interessados.

� amargavam vendas insatisfatórias

EI� ainda�omenta qu.e ?� d�as em supermercados da microrre

mane�as de In�egrar � ínícíatíva. gião devido à grande concorrên-

.l!ma e se ass<_>cIando as coopera-. cia, agora a cooperativa já busca

t�vas. N�sse caso, o :al?� e a q�an- novos associados. A intenção é
tidade da venda sao indefinidos. ófertar também frutas.batata e ai-o
Já a segunda, própria a pessoas pim àmerenda escolar.

.

físicas, sugere como limite o mon-

tante de R$ 9mil anuais. _ Kelly Erdmann
Conforme Silvio Celeste Bard, kelly@ocorreiodopovo,com,br

PIERO RAGAZZI
.

Como
acordo,

agricultores
repassam

leite,
iogurte,

banana e

peixe

"
Estamos alcançando os

objetivos de qualidade
e quantidade e também

valorizando os agricultores.
CECrUA KONELL, PREFEITA

"

"'"

São servidas cerca de 20 mil refeições por dia nas escolas municipais

. NÚMEROS

Agricultura rende
mais de R$ 40 mi
O' secretário de Agricultura,

Ingo Robl, defendeu, ontem, a im
portância dos produtores .rurais

, para a economia jaraguaense. Em
2009, o município teve retorno
de R$ 42 milhões provenientes de

IÇMS (Imposto sobre Circulação
de' Mercadorias e Serviços) pago
pelos trabalhadores do campo à

administração pública.
.

.

. ALIMENTAÇÃO
MuniCípio serve
20 mil refeicões

�

ConformeAdriana Braun, nutri-
cíonístada Secretaria de Educação,
aPrefeitura de Iaraguádo Sul atende
32 colégios, 27 centros de educação
infantil e mais sete entidades filan

trópicas com merenda escolar. São
.

cerca de 20 mil refeições servidas
diariamente. Os gastos anuais ul

trapassam R$ 1 milhão, segundo o

secretário Silvio Celeste Bard.

FALECIMENTOS
• Faleceu às 21 h30 do dia 2/3, a Sr, Carlos Gluksberg,

.

com idade de 86 anos, o sepultamento foi realizado dia
3/3, às 16 horas, saindo o féretro da Igreja Imaculada
Conceição no Bairro Jaraguá 99, seguindo após para o
cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu às 18 horas do dia 3/3, a Sra. Hedwig Korte,
com idade de 68 anos, o sepultamento foi realizado dia
4/3, às 16 horas, saindo o téretro da Residência na Rua
11 de Novembro, Centro em Massaranduba, seguindo
após para o cemitério da Igreja Evangélica.

• Faleceu às 13 horas dg dia 4/3, a Sra. Hildegard
Geisler Fischer, com idade de 82 anos, o sepultamento
foi realizado dia 5/3, às 15' horas, saindo o féretro da
Comunidade Luterana Cristo em Schroeder, seguindo
após para o cemitérioMunicipal de Schroeder.

, Faleceu às 12h15 do dia 6/3, o Sr. Felix Schirkoski, com
idade de 86 anos, o sepultamento foi realizado dia 7/3, às
10h30, saindo o féretro da Capela Mortuária Maria teier,
seguindo após para o cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu às 14 horas do dia 6/3, o Sr. Renato Nagel,
com idade de 63 anos, o sepultamento foi realizado
dia 7/3, às 16 horas, saindo o féretro da Capela Mor-

tuária Marta Leier, seguindo após para o cemitério
Municipal do Centro ..

.

• Faleceu às 2h30 do dia 7/3, o Sr. Aloir Bastos de

Moraes, com idade de 38 anos, o sepultamento foi re
alizado dia 8/3, às 9 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o cemité
rio Municipal da Vilã Lenzi.

• Faleceu às 16 horas do dia 7/3, o Sr. Rainwald Kru

ger, com idade de 67 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 8/3, às 16 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária da Igreja Cristo Bom Pastor em Rio Cerro II,
seguindo após para o cemitério da mesma localidade.

• Faleceu às 17h15 do dia 7(3, a Sra. Walli Pip.er
Danker, com idade de 88 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 8/3, às 15 horas, saindo o féretro' da Comuni
dade Apostolo Thiago, seguindo após para o cemitério
Municipal de Guaramirim.

• Faleceu às 18h30 do dia 7/'3, o Sr. João Kazmierski,
com idade de 51 anos; o sepultamento foi realizado
dia 8/3, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila

Lenzi, seguindo após para o cemitério da mesma

localidade.
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Política 5

o Estado conc rda?

A
pergunta resume a intenção
dos deputados com relação
ao projeto da Prefeitura de

Jaraguá do Sul de demolir o

Ginásio Arthur Müller para construir
um novo terminal urbano de ônibus. A
obra, como já dito na coluna, depende
de autorização expressa do governo
do Estado. Está na lei que autorizou a

doação para o município, que impe
de, sob pena de reversão, de desviar a
finalidade de prática desportiva, "sal
vo por interesse público devidamente

Justificado e com a anuência escrita do

governo do Estado".
De autoria do deputado Dirceu

Dresch (PT), o pedido de informação

FALA Aí!

Quero deixar
minha conta
à disposição

para a próxima
Schützenfest.

VEREADO,R JOSÉ
OSÓRIO DE ÁVILA

(DEM), IRONIZANDO
DECLARAÇÕES DO
PROPRIETARIO DA

FÁBRICA OE. SHOW, AO
NEGAR ENVOLVIMENTO

COM A FESTA

Carolina Tomaselli

foi aprovado por unanimidade pela As
sembleia Legislativa na última terça
feira. Nele, Dresch questiona se há, por
parte do governo estadual, intenção de
alterar a lei que permitiu a doação do

imóvel, de modo que seja usado para
outra finalidade, -e se há a possibilidade
de reversão do mesmo para o Estado. O

parlamentar também pergunta como o

governo fiscaliza a utilização dos imó
veis doados a municípios. É a segunda
movimentação na Assembleia, onde
também já houve indicação apresenta
da pelo deputado Pedro Uczai.

O pedido será encaminhado para o

governador, secretários estadual e o títu
lar da SDR, Lia Tironi.

Camp ha
Presidente estadual do PMDB,

Eduardo Pinho Moreira se reúne

hoje com correligionários no Clu
be Atlético Baependi, às 14 horas.
Prestes a disputar prévias com o

prefeito da capital, Dário Berger, o
ex vice-governador vem em busca
de apoio para ser o candidato à su
cessão de Luiz Henrique. O depu-

_

tado estadual Carlos Chiodini, que
deixa a cadeira na Assembleia no

começo de abril, participa do en

contro regional.

-Impeachment
No calor dos depoimentos à

CEI, o ex-secretário Ronaldo Rau
lino protocolou ontem na Câmara
de Vereadores pedido de impea
chment dá prefeita Cecília Konell
(DEM). Foi o que disse que faria em
depoimento à comissão na semana

passada, quando acusou o secre

tário de Administração e Finanças,
Ivo Konell, de terpagado umamulta

-

que recebeu do Tribunal de Contas
através do Refis, o programa de re

cuperação fiscal.

Seleçãó
Enquanto na Câmara a reação é pela reabertura do centro ci

rúrgico, aPrefeitura deGuaramirim dá sequência ao cumprimento
das exigências do TAC e abre processo seletivo para contratação de
profissionais para o HospitalSanto Antônio pelo período de 90 dias.
São quatro vagas de clínico geral e quatro de pediatra. O governo jus-

, titica amedida pelo fato de as vagas exigidas pelo Ministério Público
não terem sido integralmente preenchidas pelo concurso público rea
lizado em outubro, devido ao baixo número de inscritos. As inscri

ções, gratuitas, poderri ser feitas no próprio hospital até o próximo
dia 18. O edital está no sitewww.guaramirim.sc.gov.br.

PROVAS
Com a Casa cheia, a CEI que investiga o suposto desvio de recursos
da 21a Schützenfest encerrou ontem a fase dos depoimentos, com
declarações sem comprovação documental por parte daFábrica de
Show. Por isso, a comissão deu prazo de 48 horas para que a prestação de
contas, movimentação oficial da conta e documentos que comprovem
os pagamentos sejam apresentados. A presença dos representantes
da empresa foi consideradauma vitóriapelos vereadores, apesar das
perguntas redundantes e que atrapalham a condução dos trabalhos.
Falta, também, umapostura mais condizente com o Legislativo. Risos,
comentários inoportunos, chamar depoente até pelo apelido dáum

-

tom de informalidade inadmissível na condição que se apresenta.

Por vir-
Aprópria lei que instituiu o Re

fislaraguá, aprovada em julho do
ano passado pela Câmara, poderá
ser questionada através de ação
judicial. Há movimentação. O en

tendimento é de que, o município
não pode conceder isenção total
de juros e multa, como a lei prevê
em alguns casos. Pela razão óbvia
de que ninguém, em sã consci
ência, vai preferir pagar à vista se

puder pagar o mesmo valor mais
tarde, e ainda parcelado.

GPI
O' presidente da Câmara de

Guaramirim; Jorge Feldmann (PP),
deve autorizar.na sessão de hoje a

instauração de uma CPI (Comis-
· são Parlamentar de Inquérito), a

primeira nesta legislatura. A Lei

Orgânica exige a assinatura de três
vereadores. A motivação vem de
relatório protocolado pelo. ex-pre
feito Evaldo João Iunckes (PT) na
Casa, apontando irregularidades
naprimeira fase da gestão do prefei
toNilsonBylaardt (PMDB).

'Medida
Prefeito Luiz Carlos Tamanini

(pMDB) deve decretar situação de

emergência no sistema de abas
tecimento de água de Corupá. Ao

·
retomar o serviço, a Prefeitura teve

graves constatações, entre as quais
-

que ocorria fornecimento de água '

para a população sem o devido
tratamento. Um dos motivos que o

levou a Florianópolis ontem. Na ca
pital, o prefeito garantiu também a

· liberação de R$ 100 mil pela Defesa
Civil para recuperar parte dos estra
gos das chuvas daúltima sexta-feira.
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CHARGE

leMCUBA ... 1

DO LEITOR

o sindicato e seu significado
Pesquisei na internet o signifi- (dez) dias da divulgação da pre

cada da palavra sindicato e depa- sente cláusula... ".
rei-me com a seguinte definição: . Agora eu questiono, o que sig
o termo sindicato deriva do latim nifica isso? Me perguntei diversas
syndicus, proveniente por sua vez vezes e não consegui achar uma
do grego sundikós, que designava . resposta. Acredito que haja uma
um advogado, bem como o fun- distorção da palavra sindicato
cionário que costumava auxiliar para o seu real significado, pois
nos julgamentos. Pois bem, deixe- se eles são nossos "advogados",
me explicar o motivo porque cobrarem

pelo qual me intri- , ,
.

uma "contribuição"
guei com a palavra. A meu ver é anual que foi deci-
Recentemente recebi apenas uma dida em Uma As-

no meu e-mail pro- instituição que sembleia Geral Ex-
fissional o seguinte suga o dinheiro traordinária da qual
comunicado: dos assalariados eu nem fui infor-

"39a Contribui- de forma' mado e muito me-

ção Negocial Pro- descomunal nos 'convidado, e o

. fissional pior, se eu não qui-
Em cumpri- , ,. ser "contribuir" te-

menta ao que foi deliberado pela nho que me dispor a perder meu
categoria profissional reunida em tempo escrevendo uma carta

Assembleia Geral Extraordinária informando ao Sindicato que eu

no dia 19/06/2009, as empresas quero exigir meu direito de não

descontarão dos seus empregados contribuir, quando na verdade o

abrangidos pela presente Conven- meu real direito é o de contribuir

çãoColetiva deTrabalho, as impor-voluntariamente:Questiono outro
tâncias equivalentes a: 4% (quatro fato: o que o sindicato fez até hoje
por cento) da remuneração dos por mim? Pelo que eu me lembro

mesmos no mês de novembro de o único fato marcante foi o de de-

2009, 0,67% (zero vírgula sessenta . sembrionar nosso "excelentíssi
e sete por cento) da remuneração mo" Presidente da República.
de março de 2010 e 4% (quatro por Repito, não lembro de algo que
cento) da remuneração de. julho o sindicato tenha feito de bom
de 2010,' a título de Contribuição para minha pessoa. A meu ver é

Negocial Profissional. apenas uma instituição que suga
Parágrafo Segundo: o empre- o dinheiro dos assalariados de

gado poderá opor-se ao desconto
.

forma descomunal com o único
da contribuição negocial, deven- intuito de afortunar uma pequena
do para isto apresentar, no Sindi- parte interessada.
cato dos Empregados no Comér
cio de Iaraguá do Sul, carta escrita
de próprio punho, no prazo de 10

RhamsésStefanon Ferreira,
Gerente deassistência técnica

baixa qualificação, acesso restrito às novas

tecnologias e falta de crédito. Todos esses pro
blemas, somados às intempéries diárias - que
podem gerar a perda de 'boa parte do cultivo
- acabam tornando o campo um local pouco
atrativo para se viver e trabalhar.

Segundo informações do IBGE (Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística), mais.
de 13 milhões de brasileiros abandonaram o

campo e passaram a viver
na cidade entre as décadas
de 1960 e 1980, em busca
de melhores oportunida
des de trabalho. Agora, en
tretanto, devemos buscar
a qualificação da mão de
obra do campo para garan
tir que o país cresça de for- .

ma equilibrada.
É preciso que nossos go

vernantes criem políticas públicas para que a

produção agrícola tenha condições de sobre
viver às dificuldades diárias. Ampliação dos

.

financiamentos para a compra de máquinas,
oferecimento de cursos de formação para agri-

. cultores e filhos de agricultores gratuitos ou

com valores acessíveis e a disponibilidade de
mais serviços de consultoria para o, setor são

algumas das ações necessárias.

EDITORIAL

Incentivo à agricultura
A

Prefeitura deu ontem um importan
te passo para o desenvolvimento da

agricultura da região. O governo assi -

nau um contrato para que parte dos
alimentos que compõe a merenda escolar seja
comprada de produtores locais. A medida está

'prevista em uma lei do Fundo Nacional de De

senvolvimento da Educação, determinando

que pelo menos 30% dos recursos investidos

na aquisição. da merenda sejam
destinados a produtores locais.

No município,' a iniciativa
beneficia cerca de 150 produto
res rurais. Além de incrementar
à renda: dos agricultores, a me
dida vai enriquecer o' cardápio
dos estudantes, com a inclusão
de alimentos que antes não fa
ziam parte da refeição. Rece

bendo mais dinheiro, os traba-
lhadores são incentivados a permanecer no

campo e, assim, realizar mais investimentos
na produção. O resultado de uma produção
ruralmais farta vai refletir na mesa de toda
a população.

Porém, outras ações. são necessárias para
evitar o êxodo rural e beneficiar o setor agríco
la' no país. Infelizmente, o agricultor erifrenta
problemas como formação escolar deficitária,

-NACIONAL

Posicionamento· indesejável

A tentativa de
Lula de sustentar
uma imagem de
líderque respeita
a soberania das

nações já está
passando dos

limites, como é o
caso do Irã e Cuba

O
presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu
uma declaração' na terça-feira desta
semana pedindo respeito às decisões
do governo de Cuba e condenando o

uso da greve de fome por dis
sidentes' como instrumento

para que eles sejam soltos. A
entrevista foi feita pela agên
cia Associated Press e reper
cutiu ontem no mundo inteí
roo O presidente escorregou
feio ao querer ser diplomático
demais e chegou a comparar
os presos políticos de Cuba a cri

minosos comuns.
A tentativa de' Lula de sus

tentar uma imagem de líder que
. respeita a soberania das nações
já está passando dos limites,
como é o caso do Irã e Cuba. Os
direitos humanos, devem ser defendidos sempre,
não importa o que isso possa custar.A legislação
cubana é ditatorial e inclusive contém um artigo
que diz que se a pessoa não cometeu crime ne
nhum, mas talvez tenha a intenção de cometê

lo, vai presa. Criar um sindicato independente
também está na lista do que é considerado cri-

me em Cuba. Um verdadeiro absurdo.
Como presidente de um governo democráti

co, Lula deveria sim condenar o que está aconte
cendo na Ilha de Fidel Castro. Não se trata de in-

terferir em temas internos, mas
de defender princípios. básicos
de democracia.'

-

Mandar prender pessoas que
'

se opõem ao governo é uma lei

absolutamente ilegítima, injus
ta e ditatorial. Lula chegou a ser

um preso político e fez greve de

fome, mas parece ter perdido a

memória ao chegar a Cuba pou
co depois da morte do prisio
neiro político Orlando Zapata
Tamayo e ter preferido o silêncio
sobre o caso.

Conscientes do que significa
ria um apelo do presidente bra

sileiro,'um grupo de dissidentes enviou uma car
ta a Lula pedindo que ele interceda a favor da

liberação de 20 presos políticos. O documento
afirma que a influência regional do Brasil pode
ser determinante para o fim do impasse. Mas
parece que Lula prefere continuar de olhos fe
chados e braços cruzados, infelizmente.

"

"

, J
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n
acordo com a PolíciaMili
ar, como omovimento é in-
enso na principal saída da
cidade, osmotoristas levam,

emmédia, 30minutos para atraves- .

. sar a ponte, muitos estão procuran- .

do outros caminhos. O que fez au
mentar consideravelmente o fluxo
de veículos na ilha da Figueira.

Na saída da cidade, pela BR-280,
passam diariamente 20mil veículos

por dia. Com a ponte em meia pis
ta, os congestionamentos alcançam
mais de quatro quilômetros. Na ilha
da Figueira, as filas são menores,
normalmente �e dois quilômetros,
mas o tempo para chegar até Gua
ramirim é omesmo.

Moradora da região do Bananal,
Teresinha Cordeiro, de 31 anos, leva
os três filhos todos os dias para a es
cola, a pé. Eles caminham cerca de
uma hora, transitando na beira do

_

asfalto, já que o local não tem acos

tamento. E ainda se arriscam para
atravessar a rodovia. "Ninguém res-

.

peita os pedestres aqui. A gente tem
que cuidar, muitos motoristas an

dam pelo acostamento. Não posso
colocar a vida dos meus filhos em

risco", confessa.
Enquanto a equipe de reporta

gem do OCP esteve no local ontem,
várias pessoas trafegavam ao lado
dos veículos. Motociclistas e car

ros não respeitam as filas e tentam

ultrapassar pela direita. O mesmo

acontece na Ponte do Portal. De
acordo com aPM, quem forpego de
sobedecendo à regra pode levar mul
tadeR$ 85 aR$ 600.

A secretária Hélia Ramos, que
trabalha em uma loja de veículos nas
proximidadesdoPortal, afirmaque as
obras transformaram avida demuita
gente. "No meu caso, tenho que vir

para cá uma hora mais cedo e ainda

chego. atrasada E ainda, tenho que
voltarmais tarde. E isso não é só para
mim. A situação está .caótica". Além
disso, ela comenta que o movimento
da loja também caiu expressivamen
te. "Os clientes estão só ligando, pois
está inviávelviraté aqui'; afirma

..

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovó.com.br
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Pelaponteoupela IlhadaFígueíra?
Independente do caminho escolhido pelos motoristas, o problema enfrentado é omesmo
JARAWÁ 00 Sll.

o cenário encontrado
na Ponte do Portal, de
filas, congestionamentos
e acidentes, também
pode ser visto nas rotas.
consideradas alternativas.

7

empresa Menegotti e isso não
vai atingir a rua", confirma. No
total, as obras custaram cerca

de R$ 200 mil. A Prefeitura tam
bém está fazendo a .manuten
ção da rua fechando os buracos

que se formam com a passagem
de veículos.

;ff,

Teresinha caminha durante uma hora com os filhos para chegar até a escola deles. Não há acostamento e o perigo enfrentado é constante

�
i
q.

I'·('�IL
Concreto de um lado pronto. Outra parte começa na próxima semana

Obras na Erwino Menegotti
ainda estão longe de terminar
A novela da rua Erwino Me

negotti, em frente ao Samae,
deve continuar por, pelo menos,
mais um mês. Essa semana o lo
cal teve que ser reaberto, pois o

Samae suspeitava que houvesse
um novo vazamento. As altera

ções já foram feitas e o local foi
liberado novamente.

Mas o asfalto e a finalização
.
das laterais ainda devem demo
rar. De acordo com o secretário
de Obras, Valdir Bordin, no mo

mento as obras estão paradas
porque a Engedal, empresa res

ponsável pelas alterações, só terá
as peças para' finalizar a galeria
daqui a 30 dias. Só depois dessa
data que o calçamento deve ser

refeito. "Não temos como prever
exatamente, pois dependemos
das peças que são feitas fora..Mas
acredito que dentro de 45 dias a

pistavolte a ser como era antes".

Segundo Bordin, a empresa
está fazendo a continuação da

galeria, mas o trânsito não cor

re risco de ser interditado. "Va
mos escavar apenas no pátio da

O problema na Erwino Mene
gotti começou em setembro do
ano passado, quando Ó 'asfalto
cedeu por causa do rompimento
da tubulação. Após aberta a lici

tação para uma empreiteira re

alizar a reforma, a empresa teve

que fabricar as peças pré-molda
das para substituir a galeria, que
só ficaram prontas no começo de
fevereiro. Desde 2009, a passa
gem de veículos era feita através
de um pontilhão.
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primeira coisa

que nos chama
a atenção quando
conhecemos alguém
é seu rosto. Se, os lá-

bios forem carnudos e rosados
imediatamente se tornarão uma

atração .

. Os lábios são a parte mais sen-

sível do corpo e, por isso, requerem
cuidados especiais. Lábios resseca

dos, rachados e sem vida são sinônimo
de um rosto pálido e sem atrativos, sem
contar que parece desleixo, afinal mantei
ga de cacau está ao' alcance de todos.

Quando falamos em manteiga de cacau,
este talvez seja o mais popular dos hidratantes
labiais, mas é sempre bom saber o que os der
matologistas dizem sobre esses cuidados. Existem
pessoas que têm uma tendência a ter lábios secos,
outras estão fazendo uso de medicamentos que resse

cam a pele, como a isotretinoina, ou ainda, têm o há-
. bito de ficar puxando a pele dos lábios com os dentes
e isso, além de machucar, vira um ciclo vicioso (resse
ca/machuca).

Para hidratar,' a ingestão de água é fundamental.
Temos também vários hidratantes, desde a manteiga
de cacau, disponível também com FPS (fator de prote
ção solar), a cera de abelhas, os óleos naturais,
como óleo de framboesa, Óleo demaracujá e

géis, que são bastante eficientes.
Cremes e batons hidratantes podem ser

usados várias vezes ao dia'e por cima" de
les pode ser usado o batom comum. Há no
mercado algumas opções 'de hidratantes
labiais. Quando estiver exposta ao sol use
protetores labiais com filtro solar.

Lábios brilhantes são o sinônimo de hi-
. dratação. Cosméticos também ajudam a

nutrir e a embelezar. Existem cosméticos

específicos para os lábios e batons e mais
batons acrescidos- de FPS e ingredientes
que prometem dar volume à boca ou com
bater os radicais livres.

Mesmo c_om o avanço das técnicas e dos
produtos, muitas pessoas que gostariam

. de aumentar os lábios tem receio do pre
enchimento. Mas, o preenchimento com

ácido híalurônico, em duas etapas, costu
ma dar um ótimo resultado, mas para isso
é preciso recorrer aos médicos espe-
cialistas.

.

Em casa, pode ser utilizado o Epí
derfill, princípio ativo incorporado em
produtos manipulados pelo médico,
que consiste de ácido híalurôní-
co de baixo peso em nanosferas.
O Epiderfill promove o aumen-
to labial por atrair água para o

.

local. O produto pode ser usa

do diariamente. Você também
quer ter um "bocão"? Procure
o seu dermatologista e con

verse sobre o assunto.

DIVULGAÇÃO

Ressecamento deve ser combatido diariamente com ouso de hidratantes específicos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO-POVO • Quinta-feira, 11 de março de 2010 Saúde 9

os cftricos· podem
prejudicar os dentes
--. consumo frequente de sucos, naturais e

industrializados, refrigerantes e outras be
bidas ácidas, além de causar cáries, pode
gerar outro problema devastador: a erosão

__r ácida. Pesquisa recente da Universidade
de Rochester, nos Estados Unidos, mostrou que o suco

de laranja diminui a dureza do esmalte dentário" em
84% - mais do que produtos usados para clareamento.

Outra pesquisa, da Faculdade de Odontologia da
USp, feita com 967 crianças entre três e quatro anos, re

velou que 51,6% delas apresentavam desgaste do esmalte
por erosão. Isso pode causar perda da

forma dentária, descoloração �
hipersensibilidade para ali
mentos gelados, quentes
oumuito doces.

"Suco de laranja é
saudável e deve ser

consumido. O que
recomendamos é

que a ingestão des-:
sas bebidas ácidas

fique restrita às re-
.

feições", afirma o pre
sidente da Associação
Brasileira de Odontope
diatria, Paulo Rédua. EÍe
explica que o principal fa
tor a ser considerado tanto

na prevenção da cárie quan-

.

to na da erosão ácida é a frequência das refeições e não o

conteúdo. "A criança deve se alimentar nos horários cer
tos. Beliscar toda hora faz o pH da boca manter-se ácido

. por mais tempo, favorecendo a perdamineral".
Mas se a higienização adequada é forte- aliada de

uma boca sem cáries, no caso da erosão ácida, esco
var os dentes logo após ingerir a bebida ácida pode
agravar o problema. A orientação é fazer um boche
cho com água e aguardar, no mínimo, 15 minutos para
iniciar a limpeza -. "A saliva tem um efeito protetor dos
dentes, pois repõe os minerais perdidos com a acidez
e normaliza o pR da boca", diz Rédua. "Mas quando a

criança está dormindo, a saliva deixa de ser produzida
e, por isso, mamadeiras antes de dormir e durante a

madrugada, especialmente com adição de açúcar, re
presentam um grande risco de cárie".

Os dentes de leite são importantes porque ajudam na

mastigação e na fala. Também contribuem para uma boa

aparência e o desenvolvimento normal dos ossos do ma
xilar e dos músculos faciais. "Eles guardam espaço para
os dentes permanentes e ajudam a orientá-los ria posi
ção correta", explica a especialista em odontologia para
bebês LuciaCoutinho. "Costumo dizer que a criança tro
ca os dentes, mas não a arcada. É preciso orientação para'
remover hábitos prejudiciais como a sucção de dedo e

-o uso indiscriminado de chupeta e mamadeira. Quan
to mais precoce for detectado um problema, melhor é
o prognóstico de tratamento. Hoje já existem aparelhos
removíveis que podem ser usados a partir de quatro ou

cinco anos", afirma.
.

,
-

FARMÁCIA EKILíBRIO - FARMÁCIO DE MANIPULAÇAO
Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

EKlLÍBBlO
farmíçj�· fk' ManipUlaçãoVenda de aparelhos auditivos

PholiaMagra não
é mais novidade:
É PURO SUCESSO!
100% original

Asslstênc:'la técnica
Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos
Venda de acessórios -

Mpdicampntos em gPfal
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e
.

Cosméticos manip�lados
• Medicamento Fi

toterápico
• Conhecido Mun
dialmente como a

\
erva anti barriga

• Redutor do excesso de
gordura localizada
• Tratamento' de retenção
de líquidos ,

• Energizante e cardiotônico .

• Reduz a circunferência
da cintura
• Acelera o metabolismo

CENTRO AlJfJHNO JA.lVIGUA

(47)3372-2364 Rua João PicolLi, 110 - Cpntro
, Tpl. 3371-829'8

PHOLlAMAGRA é um me

dicamento fitoterápico in

dicado para o tratamento

de 'obesidade, além de ser

uma alternativa exclusi

vamente brasileira, pois a

PholiaMagra é extraída de

uma planta nativa do Brasil

ESCOLA CIE SAH
. J RAGUÁ-OO SUL/Se

.A ROFISSÃO AO SE AlCA C

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

IMAGEM PESSOAL:
- Cábeleireiro - Estética Fadai e Corporal
- Manicure e Pedicure .: Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu

.

- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB' -

JAaAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da "Educação Portaria E n? 186

28/12/1999 - Registro n? 4480

Mais informações: 47 - 3275-4125 - Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

e possui vários princípios
ativos em maior concentra

ção, que atuam.corno anti

obesidade ..

PHOLlAMAGRA .atua no

sistema nervoso central,
causando uma atividade

supressora do apetite, ela

contribui para uma maior

queima de gorduras local
izadas . principalmente do

abdômen, além de atuar

também como estimulante
do sistema imunológico.
Pode ser usada para evitar
o depósito de gorduras na

parede das artérias coronar

ianas . diminuindo os riscos
de problemas cardiacos.

Trata-se de um coadjuvante
natural para auxiliar no

tratamento da obesidade,'
sem toxicidade e sem 'os

efeitos indesejáveis que
os outros produtos para

emagrecimento causam .:

Na FARMÁCIA EKILlBRIO

você encontra esta e outras

fórmulas para emagrecer
com saúde!

Conheça também nosso

Sache de fibra Veetal, uma
,excelente opção natural,
para fazer seu intestino
funcionar!

Faça-nos uma visita
e consulte .ncssas
farmacêuticas!!!

- Fone 3371-8298/
3371-6087 Rua João
Picolli 110, Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gentil atribuiu ao excesso de dias gratuitos urna das razões do rombo

CE,I DA SCHÜTZENFEST

Prestação de
contas deverá

.
,

ser feitaem-têh
Fábrica de Show deverá enviar

documentação par� aAcstvi

Integrantes da comissão
não se contentaram nom o

relatório apresentado pelo
responsável financeiro
contratado para a festa

, pela Fábrica de Show
"

Ambev na região de Ioinville.
Gentil elencou três fatores

que teriam contribuído para o

prejuízo: o exagero nos gastos
para a realização da festa, os dias
em que a Schützenfest teve en

trada gratuita, e as chuvas, que
teriam resultado na diminuição
do público esperado. O respon
sável pela prestação de contas

declarou, ainda, que a expectati
va pela vinda de recursos estadu
ais atrapalhou a organização.A

empresa contratada

para executar a 21 a

Schützenfest terá, a

'partir da notificação,
48 horas para fazer a prestação
de contas da festa à Acstvi (As-

,

sociação dos Clubes e Socieda
des de Tiro do Vale do Itapocu).
A intimação será feita pela CEI

(Comissão Especial, de Inquéri
to) da Câmara, que decidiu exigir
os números após o último dia de

depoimentos.
Ontem à tarde, depuseram o

proprietário da Fábrica de Show, ,

Genilson Medeiros, e José Gen-
.

til, que ficou responsável pela
prestação de contas da empresa�
Gentil apresentou um relatório
financeiro da Schützenfest, que
aponta um prejuízo superior a

R$ 700 mil, sendo que quase a

metade da dívida é-com a' Bebi- _ Giovanni Ramos
das' Príncipe, distribuidora da" . giovanni@ocorreiodopovo,com,br

. ('A_ síndrome dos R$ 800 mil,
que estou chamando assim, con
taminou organizadores e forne
cedores, que acertaram valores
altos sem' fazer contrato. O pro
jeto da festa não tinha um orça
mento a ser seguido e quando
perceberam que o dinheiro não
vinha já tinha shows contrata

aos", afirmou.

CÉSAR JUNKES

"

Declarações
insuficientes
A' não prestação oficial

, de' contas da Fábrica de,. ,

,

.Shc ,irritou os integra�tH$ ,

'da!! 'iI ,'durante os "ae� .....

mentos, Os vereadores-
"

-

tália Petry (PSB), José
",

de
ÁvHa (DEM) e Justino da
Luz (PT� criticaram as res

postas f�itas por Genilsoà
,

.

.',

, e José Ge " I
� I 11,1p'
'e"elãsl'i'e�a,

'líb" c,
es para,as in�est., " r

"

çõ�s;·bstrês pediram raFa. "

que fosse registrada em ata ",

a" insatisfação. pelas decla
raçÕes apresentadas pe�bs'

'" dei ntes.
,'

as' fpnn1a os' .�,e� t

sáveIS p'�la'm�vinit�:rttaç
financeira, o dinheiro es

tava na conta deles. Eles só
fizeram um relatório. que
e diferente de fazer uma

prestação de contas ofici�t,
Não houve clareza e 'QbJe:-''.;" " .,: ,';':

•

,

__ ,

"

.. '.,,' 'I: :', '.,' .;'.�., _

'

tívidãde nas declaraçgés' li
desta empresa. O Genilson
é o único gerenciador das
receitas da festa e por isso
deve explicações paraa so

ciedade sobre o que acon
teceu", declarou Natália..

,

CONTABILIDADE DA FESTA
APRESENTADA P,ELA FÁBRICA DE SHOW

RECEITAS

Blucredi Relatório
Camarotes e espaços comerciais

Ingressos antecipados
Fundação Cultural

Ven
"

R$ 953.853,50
R$ 153.000,00
R$ 70.620,00
R$ 147.000,00
R$ 31.512,00,

DESPESAS

Jornal A Notícip .

Acstvi
,

_., �."� ""'.:_,.,:,'p;;,.-,- f, 1- •

JornaI.AI)s'�lutQ , '

.'
';,; /"

'Gasto� gerais de produção e administração
�I '!" ". :i'}!

"'!'uAI'jnilj.,' I,:.

, AM Alternativa

'Ambev
-

Assessoria de imprensa
Banda Alemã.

,

Bandas típicas
Banti,éiros'q6f:rnJQQS" ,

Bebidas Príncipe
,

,',' .'" . ""':",' ""(I1,'''i

Ca�áIQ�éi
-: I 'I ,:i:

Deep GriJl
Comissão Blucreçli ,

Copos
Despesas-do"Diasdas Crianças

_. 14..
•

_

Decoração
"" �6trq�gr
Geradores

Hospedagem
Despesas de portarias e ingressos e pulseiras
Limpeza e conservação
Pessoal operacional de bares

Panfletagem local

Panfletagem regional
Rádio .,105 PM,:

.

RBS

Record

Segurança
seguro'

"

Shows nacionais

site Por Acaso
;

. ,

Som e iluminação
'Telões.

, Tickets

R$ 3.397,76
R$1.391,00
R$ 4.000,0.6. i.

R$ 76.584,16
r"i:'iI$

. lf'O'"./ " !,J{t, �l:�.�"
R$1.000,00
R$ 5.450,00
R$ 3.000,00
R$ 55.415,28

, R$ 201.663,50
�!:",". 'R$ 6.40Q,QJJ'"

R$ 30.403,45
,,' "R$ 35()OQ",:< .

,.

,I . ·1· , '.. ; '" '.,�

R$ 7.000,00
R$ '66.225,48
R$1.883,20
R$8.560,OO

"," ..•. �

,

R$ 37.500,00
. !R$,:1f'9.QOQjQO i!,

, '. ./_.'
'

'h;' ;;,�. �
"

i,::" .• 1

R$ 19.800,00
R$,28.540,00
R$ 12.875,00
R$ 44.956,51'
R$ 51.849,00
R$ 3:000,00
R$ 3.500,00
R$ 4.CmO,Oo
R$ 15.000,00
R$ 3.000,00
R$ 58.075,00
R$ 3.240,00
R$ 394.500,00
R$ 1.72'5,QO
R$ 53.500,00

. R$ 4.500,00· '

R$ 11.500,00
R$ 19.850!00

CONTAS A PAGAR

TOTA'L R$ 728.613.25

"? Ádmini$trâQ ...I: r� 'II" . : .... �
, .4.-· ':,1/,

.Agêncía
AM J�r�guá ..

,

Bandeirantes
Barra Park
Bebidas Príncipe
Durnke
Estrutura

Fabrrdo.' "

Gelo Pinguin
Gráfica 22

Jornal A Gazeta
Jornal O Regional
Rádio 89FM

RádioMais FM (Joinville)
Rádio Mix FM (Blumenau)
RBN

' ,

Restaurante Pavilhão A
Rivaldo Peters
San Sebastian
SBT

Vale do Itapocu

R$' a:8,J$, .

t ;i./: '·;i,J;,·:.Ji; -'c,,,

R$1.521,00
R$l'.Ogo,ob,'
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00

.

R$.355.600,00
R$ 1

.....
97..760,0.°.

.

. � _.". 'H

R$ 75.260,00
i R$"13�00'(5�'(lÓJ!'
R$ 3.000,00

, R$ 16.000,00
R$1.560,00
R$1.668,75
R$1.800,00

I

�$ 5.000,00
R$ 1.500,00 ,

. R$ 6.984,QC{
i.

R$ 22.500,00
R$ 3.521,00
R$ 1.516,00
R$ 3.000,00
R$1.800,00

i,�
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EPOI ENT S
.

,

Medeiros acusaRaulino
Dono da Fábrica responsabiliza ex-secretário "pelo prejuízo da festa
Empresário afirmou que
a função da sua empresa
era a organização dos
shows e os contratos
.são responsabilidade do
presidente da eco

Fábrica de Show não irá
se responsabilizar pelo
prejuízo da última Schüt
nfest. Em depoimento

à CEI que investiga a festa, Genilson
Medeiros, proprietário dá empresa
de Tijucas, culpou o presidente da
CCO (Comissão Central Organiza
dora) e ex-secretário de Turismo,
Cultura e Esporte, Ronaldo Raulino,
pelo rombo da festa

"Quem foi que contratou es

ses fornecedores que não paga
ram? Fui eu? Quem paga é quem
contratou, ou seja, o Ronaldo
Raulino", afirmou.

As acusações contra o ex-secre

tário foram além. Medeiros afirmou

que Raulino era quem estava por
trás de toda a organização" teria sido,
responsável por montar a CCO e

manipulado todas as pessoas en

volvidas na festa Segundo ele, a

Fábrica de Showera responsável tão
somente pelos shows nacionais, o
ramo onde atua.

CÉSAR JUNKES

Empre,sário admitiu que movimentação financeira da festa era feita através da conta de sua empresa

Porém, o empresário admitiu
que toda amovimentação financei
ra da festa foi feita em uma conta da
Fábrica de Show na Blucredi e que
os pagamentos eram feitos por José
Gentil com cheques desta conta. Ele
também disse que deixou os che

ques assinados em branco para o

seu funcionário na festa e que todos
. os pagamentos só aconteciam com

autorização de Raulino. "O dinheiro
entrava naminha conta porque era

a únicaque tinha. Era a única forma
de acontecer", afirmou.

TRACTTA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA

COMUNICADO
A TRACTIA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no

11,621.693/0001-56, comunica que requereu à Fundação do Meio Ambiente -

FATMA, a Emissão da Licença Ambiental LAP/LAI/LAO, para atividade de Trata
mento de Efluentes Industriais, localizada em Jaraguá do Sul-SC na Rua Expedi
cionário Rudi Hamburg, 90, bairro Vieiras.

EDITA T SiTUAÇÃO N.ll1L

'�
, �Registro de Imóveis IMÓVEL \\ JLr'.'da Comarca de l'fl,"C� \\ -� ',\

�1 ••e.�S��\ \\ l\

Jaraguá do sul/SC '\ \\ _,p\ljS
1,;<'

��'" \�\ \�:, ,\\:
ISA MARTA-MOHR ZIEMANN, �.,_��r\--c

'?,\\ ,,\ \�\ '..'í

g!���ad�e�:= �� �:���s;: � �\\, t\,J')1,t\
na público pelo presente edital, que � �\ �;\� �\\ í\l, �

l�
VERNER ZUZ, CI n° 162.525-0-SESP- ��,�"' � v

: e-;.�' ),�)
SC, CPF n° 121.164.759-53, lavrador ,,_�,-��\ ..

'

\" �\'v�7,/'-""':""'-"_
aposentado, brasileiro, casado com

'

CEClUA PICOU ZIIZ, CI n° 19R/ -l]j85.769-SSI-SC, CPF n° 828.099.769-53, pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77,,

.

Residentes e domiciliados na Rua 909-Carlos Tribess s/n°, nesta cidade,
requereram.com base no art.18 da Lei n06.766/79, o REGISTRO DE DESMEM

BRAMENTO, situado nas Ruas 909-Carlos Tribess e 319-PaulinaDemathe Pi

colli, Bairro São Luis, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo carac

terizado, aprovado pela Prefeitua Municipal de Iaragua do Sul/SC, conforme
Certidão n° 339/2009, expedida em 21.09.2009, assinando como responsável
técnico, o engenheiro florestal Claudionei Peters, CR� n° 56.132-5, ART n°

2819148-W 1. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 5.989,99m2, sendo' constituído de 2(duas) parcelas, sistema viário e rema

nescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quirize) 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) Iaraguá do Sul/Se.

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE FEVEREIRO DE 2010

AOFICIALA

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - JUIZADO ESPECIAL

'CÍVEL E CRIMINAL
lo Leilão/Praça: 16/03/2010 -14:00 hs - Por valor igual ou superior à avaliação.
20 Leilão/Praça: 29/03/2010 -14:00 hs -A quem mais ofertar, desde que não a preço vil
Local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul-SC - Rua: Guilherme CristianoWackerhagen, nO

87 - Vila Nova, fone: (47) 3275-7200.
Advertências: 01) Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo

, Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os credores hipotecários, usufrutuários ou senho
rio direto que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos
respectivos praças/leilões (art. 698 CPC); 03) A verificação do estado de conservação dos bens
poderá ser realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, mediante acompanhamento de
Oficial delustíça.

VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloe'iro Público Oficial e Rural, devidamente autoriza
do pelo Exmo. Sr. Dr. BRUNO MAKOWIECKY SALLES, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível
e Criminal da Comarca de Iaraguã do Sul-SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia,
hora e local supracitados, os bens penhorados nos processos a seguir:

Processo: 036.98. 002588-0/001 e apenso - Exeqüente: Espólio deVicente Kohut
Executado: Esquadrias Pérola Ltda.

'

Bem: 01) Terreno com área de 520,20m2, 'em formato retangular, situado,no lado par da rua
105, sem nome, Corupã-Sê, constante do lote 02 da quadra 14, do loteamento Parque Floresta,
confrontando: frente, 14,45m, com a referida rua, coincidindo com o alinhamento predial; tra
vessão dos fundos, 14,45m, com terras deAlvim Seidel; lado direito, 36,00m, com lote 03 de H.W.

Empreendimentos Imobiliários Ltda., e do lado esquerdo, 36,00m, com lote 01 deValdir Richter,
edificado com casa em alvenaria, com dois pavimentos, com aproximadamente 120,00m2, semi
acabada, matrícula atual 24.081 do CRI da Comarca de Jaraguá do Sul-SC; avaliação do terreno
R$ 25.000,00; avaliação da benfeitoria R$ 40.000,00; totalizando R$ 65.000,00 em 06/11/2008.
Penhora inscrição: R-2-24.081 autos 036.96.0016�6-3 em que é exeqüente Banco Bradesco S.A.
Depositário: Pedro Alves. Vistoria: rua 105, Corupá-SC.

Ônus: Os tributos incidentes sobre os bens móveis e imóveis, multas sobre os automóveis
bem como contas vinculadas 'às concessionárias telefônicas, correrão por conta exclusiva do
arrematante. Para arrematação em primeira praça, os valores das avaliações serão corrigidos
monetariamente até a data do leilão/praça, onde o valor do lanço não poderá ser inferior à ava
liação efetuada, sendo que, não ocorrendo a venda ou adjudicação nesta, será levado à segunda
oportunidade, conforme data e horário supra, onde haverá a alienação a quemmais ofertar (art.
686, VI, CPC), desde que não a preço vil (art. 692, CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de
5% (cinco por cento) correrão por conta do comprador, remitente ou adjudicante em caso de
arrematação, acordo/remição ou adjudicação, respectivamente, conforme competente Porta
ria expedida por esta Comarca. Maiores informações com o Leiloeiro Público Oficial eRural
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026-1615, site www.agencialeilao.com.br, e
mail vicente@agencialeilao.com.br, com endereço na Avenida Hermann August Lepper, 1.500,
Saguaçú - Joinville-SC. Exmo. Sr. Dr. BRUNO MAKOWIECKY SALLES, Juiz de Direito do Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul- SC

Política 11

CÉSAR JUNKES

Plenário ficou lotado para
assistir aos depoimentos

Contrato foi
rompido de
forma verbal
JARAGUÁ DO SUL

O segundo contrato entre
aAcstvi e a Fábrica de Show,
tratado por todos os outros

depoentes como oficial, não
é válido para Genilson Me

deíros, proprietário da em-:

presa. Ele afirma que foram
feitos outros dois contratos

posteriores, um que ele sé re-
'

cusou a assinar e outro, que
seria um acordo entre CCO
e Fábrica de Show, mas que
não teria uma cópia

Segundo Medeiros, o

térêeiro contrato resultada
em mais obrigações para a

Fábrica de Show e por isso
ele não assinou, conforme

orientação feita por José
Gentil. O quarto teria sido

.

um acordo onde a empresa
de Tijucas seria responsável
apenas pela parte artística,
ou seja, a organização dos,
shows. Ele afirma que este

documento foi assinado por
ele no primeiro dia da festa,
mas Ronaldo Raulino não te-

-

ria deixado uma cópia.
"O segundo contrato não

vale. Ele {oi rompido verbal
mente, pois não tínhamos

condições de executar o que
estava escrito. Na sequência,
nós íamos tomar providên
cias sobre o assunto,mas não
aconteceu", afirma.

"
o segundo
contrato

não vale. Ele
foi rompido
verbalmente.
GENllSON MEDEIROS,
PROPRIETÁRIO DA
FÁBRICA DE SHOW

"
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- Plural

eatriz Sasse

Com o. repertório. bem variado. e sempre buscando. inovar com mú
sicas empolgantes e divertidas para todos os ambientes. Essa é a banda

Farenight. O nome vindo. da junção. de "fare" (fazer em italiano) e "night"
(noite em inglês) mostra bem a essência eclética dos músicos e amigos
Anna CristinaZanetti e Iosuel Tavares - Cowboy (vocais), Leandro. Petry -

. Dinho (baixo. e vocais), DarlonMateus de Souza (violões e vocais), Rafael
Petry (acordeom e teclados), Kleber Romanowskí (guitarra) e Ricardo Bal
dussí (bateria). Juntos desde 2007 fazem show em bares e casas noturnas

da 'região. e tocam em casamentos e formaturas, Segundo o. grupo. "o. pro
jeto. da banda � continuar investindo. em equipamentos e repertório. para
atender cada vezmais formaturas e casamentos"

FABIANO PASOLD/DIVULGAÇÃO

ClÉTICO
.

Entre as preferências e insp,va-
ções a Farelvíght" se diverte tocan
do. músicas das décadas de 60, 70 e

80, e rock clássico, Quando. tocam
em bares o. repertório. é direcionado
para o. po.p / rock, desde Creedence,
Kiss, Franz Ferdinand até pop Cin-

. dyLauper, Roxette, Madonna, Lady
Gaga, Katy Perry Beyonce, entre

outros, Já nas formaturas rola de
.

tudo, forro, pagode, sertanejo. uni
versitário, rock nacional e interna
cional, po.p, axé ...

Corno são. uma banda de estilo.
variado." acreditam que tem lugar
para todo mundo. no. mercadotos
ambientes estão' se dividindo. em

,

dias específicos para cada estilo.
musical, acaba tendo. lugar para
todos, O importante é se atualizar,
estudar e pesquisar para não. cair
na 'mesmice' E seria interessante

que os DJs tocassemmúsicas 'no
vas' (não. importa o.

. estilo), além
dessas que-o. público. jáconhece e

gosta'; dizem. ':4"l"� :;. � "'4'" ,",,'
,

r
I

Falta de apoio
Mas em se tratando. de Iaraguá,

a banda diz que existem poucos '

lugares .para apresentações. "As
casas acabam contratando o. que
vende/rende mais, atualmente

sertanejo. e pagode (o. que é com

preensível). Sentimos falta de pro
jetos vindos por parte da Prefei
tura, há poucos projetos culturais
promovendo algum intercâmbio.
entre bandas, apresentações para
grupos mais alternativos o.U algo.
do. tipo.", salientam.

A Fareníght" sugere que uma

boa iniciativa seria apresentar duas
bandas na,mesma noite, de estilos
semelhantes, por exemplo. É uma
coisa que já acontece em, cidades '

vizinhas e que dá certo,
'

O contato com a ,banda pode
ser feito. no. www.farenight.com.
br, Orkut, MySpace ou pelo. 3371-
7815, com Darlon. Para a galera da
região. fica o. recado.. "Vamos tocar '

nesta sexta no. London Pub e todos
estão. convidadosl"

4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comj beatrizsasse

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Alexandra
Evangelista

Ferrari
comemoraa·

formatura em

Administração
em Marketing
pela Unerj. A

colação de grau
ocorre neste
sábado no

Centro Cultural
da Scar. Família

e amigos
desejam muito

sucesso

Oanielle
Martins cola
grau amanhã,
em Ciências
Contábeis,
pelo Centro
Universitário
de Jaraguá do
Sul. A família a

parabeniza
pela conquista

flickr-
'

orkul

dia 12
SESC (Serviço Social do Comércio)

O pianista Luiz Gustavo Zago
apresenta às 20 horas, recital com
diferentes estilos, desde música
erudita, choro, samba, jazz até

canções próprias. O programa inclui

composições de Pixinqulnha, Áry
Barroso, Baden Powell, Vinicius de
Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque,
Ronaldo Bôscoli, João Donato, entre

outras. A entrada é grátis.

BIERHAUS
Francieli (voz e violão) toca pop, rock

nacional e internacional e MPB.

SALOON
Fuel apresenta Free Girls a partir das

22 horas. Mulheres não pagam entrada
até 23h30. Sertanejo universitário com
Nicolas & Michel e house music com DJ
Fernando S.lngressos antecipados

na Voilà é UpperMan. '

KANTAN
Festival de Sushi, também
nas terças e domingos.

LONDON
Show com a banda Farenight.
Estudantes com carteirinha têm

acesso livre até às 23h30 .

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Som ao.vivo com Odair (voz e violão).

SEVEN CHOPERIA

Sertanejo universitário com John &

Luan, mais DJ Alan. Elas grátis até
23h30 e após RS 5; eles pagam RS 10.

CARAMBAS
Festa Jaqerrneister Project com Led
Live do DJ e produtor San Schwartz
e Tungah. Também Magic Sax e

DJs Konnin e Conrado.
,

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-D065110ndonjaragua.com.br

BIERHAUS· 9196-5346 009601-9226

ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br

CHOPERIA SALOON . 3373-1673
SESC ;3725-7800

FUEL· 8433-00831 fueleventos.cornbr
KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584 "

MOVING UPMUSICCLUB • 8856-8389
, SEVEN CHOPERIA • 9122-7190 ou 9106-9982

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327
,

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIAÁGUA DOCE· 3275-2590
MOMMA • 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-2275'1 carambas.com.br
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Produção deu oportunldade para atores da região, já que adolescentes do projeto não podem aparecer frente às câmeras -

,

Adolescentes produzem curta-metragem com verba de apenasR$ 5 mil,

luz, Câmera, Ação! Essas
três palavras descrevem
bem a rotina de cerca de
30 adolescentes, em fase
de reabilitação .

na Casa da Serenidade.

s alunos estão partici
panda da produção de

.

um curta-metragem, or
''lI!m!llfflldJOO,,,,,1IIII/I çado em R$ 5 mil. O pro-
jeto foi aprovado em outubro
de 2009 pelo FIA (Fundo para
a Infância e Adolescência), e

desde lá os jovens se dedicam
para elaborar o filme.

De acordo com o professor'e'
coordenador do' projeto, Ieison
Heiler, os alunos produzem des
de o roteiro, cenas até a edição de
imagens. Mas antes da prática,
eles aprenderam bastante a teo

ria do cinema. "Nós mostramos
o lado mais estético também.
Essa fase foi muito importante

para que eles compreendessem a

essência do cinema e saíssem do
clichê de Hollywood", afirma.

O curta deve ficar pronto até

junho deste ano e terá no má -

'

ximo 15 minutos. Ele vai contar
a história de dois adolescentes.

guaenses, o filme ficaria apenas
no papel. "Com cinco mil você

produz algo de qualidade baixís
sima. Então, toda a ajuda que ti
vemos foi bem vinda", comenta.

, \

• Débora Kellner
Um rico e um pobre. "A ideia é deborak@ocorreiodopovo.com.br
mostrar as diferenças de classes i

e o rumo que a vida dos dois
toma. Também pretendemos
discutir a redução da maiorida
de penal e questões como pre- I

conceito e drogas". � ,

O adolescente' A.A.É, de 13

anos, éum dos envolvidos com o

projeto. Ele colaborou no roteiro
e fica atrás das câmeras, auxilian
do nas filmagens. "Sei que isso é

importante para mim, até para o

meu futuro. Estou adorando e só

saio daqui quando o filme estiver

pronto", afirma com orgulho.
,

O grande desafio da produ
ção do curta foi a" verba baixa.
Para Ieison, se não fosse o apóio
da comunidadee empresas jara-

Variedades 13
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CINEMA
,

JARAGUÁ DO SUL
.

• Cine Breithaupt 1
• Invictus (teg) (16h30, 19h, 21h30 _ todos os dias)
(14h _ sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• Avatar (Leg) (18h - todos os dias)
• Um Olhar do Paraíso (teg) (21h20 - todos os dias)�
(15h30 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 15h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Premonição 4 (teg)
(17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• O Lobisomem (teg) (.15h, 17h, 19h, 21h - todos

os dias)

. No banco do lado
tida à rodoviária.Vejo e revejo os sites várias vezes.
Fàço mandinga, se for ·preciso para habitar um
duo de poltrona sozinho. Se não tem jeito, nem
cumprirriento o passageiro do banco do lado, Me
lhor não dàrbrecha para papos.

- É uma tensão permanente. Fico eu olhando
'um a um entrar no ônibus na expectativa, Aquele
velhinho com cheiro de cinzeiro cheio de cigarros,
ah não, ah não! Ufa, passou reto! lá vem o garoto
com jeito de cantor norte-americano de hip hop

e fones pendurados ouvidos
abaixo. A música ínsuporta
velmente em volume máximo
ecoa e você pensa: era só o que
me faltava! Quando ele dobra à
direita e se acomoda na poltro
na dos fundos dá vontade de
soltaium suspiro de alívio.

- Tem também aquelas que já entram no ônibus
com pacotes de salgadinhos abertos nasmãos,Você
chega a rezar para não viver dez horas escutando
dentes emmastigação. Pioraindae se forem duas, aí
elas nunca silenciam, ou comemou falamalto.

- Se não entra mais ninguém, é hora de virar,
agradecer aos céus e dormir. Se alguém senta do

lado, você reza, reclama em pensamentos e jura
que da próxima paga avião, Mais rápido é, tem
lanchinho e temperatura não oscilante. Mas, tem
omedo também. Bom seria se teletransportar.

- Convenhamos que transitar por aí de ônibus

já é algo não muito normal apesar de politica
mente correto. Um veículo com aquele tarrianho
todo parando em pontos pré-determinados e em

umsobe e desce constante é coisa dedoido. Mas,
coisa de mais doido ainda é viajar assim, em lon

gas distâncias nessesmeios de transporte. Sempre
rende histórias bizarras.

- Sim, além dos inconvenientes típicos como
-

buracos nas rodovias que quebram alguma peça
e interrompem o passeio, há os

.

--------------------------

percalços internos e cômicos.
No último embarque meu tive
um e pareiparapensarna logís-

. tica de uma viagem de ônibus:
- Quem não. tem, pelo

menos, um conto de vida
real na bagagem?

- Sou encanada com as poltronas. Sabe láDeus
. quem já sentou nelas e.o que fez nas ditas cujas.
Porém, opiormesmo épensarno que ainda acon
tecerá.Você está ali, não tão tranquila sabendo das
dez horas reservadas a passar sentada no mesmo

lugar, e não tem amínima noção de quem se alo

jar� ao lado. E, não bastando, essa criatura (que
deve possuir pensamentos recíprocos) ainda irá
dormir no mesmo metro quadrado, geralmente,
sem nem trocar uma palavra. É, no mínimo, algo
bem próximo do surreal.

- Eu fico em uma investigação contínua. Saber
se o ônibus estarácheio é obrigatório antes dapar-

• Cine Cidade 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h40 - todos os dias)
• O Fada do Dente (Dub) (16h40, 18h40 _ todos

os dias)
• �vatar (Dub) (20h40 ...: todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h, 16h45, 19h30, 22h _ todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(13h40, 16h15, 18h45 _ todos os dias)

CAMA DE GATO
Almeida e outro policial perseguem Jair

por uma construção e conseguem pegá-lo. Na
delegacia, ele fica calado. Miguel sai de casa

sem ser visto e começa a discutir com Dome
nico. Tião bebe o chá que Taís fez para Bené.
Fiasco bebe o chá que Genoveva fez para Só
lon. Verônica fica pasma ao saber da morte
de Pompeu e da carta que ele deixou. Péricles
fala com Gustavo sobre a conversa que ouviu
entre Miguel e Domenico e ele fica desconfia
do. Verônica fala para a advogada Wanda que
foi induzida por Roberto a cometer todos os

crimes e que ele foi o mentor de tudo.

TEMPOS MODERNOS
Hélia se preocupa ao ver Niemann e Leal

tão próximos. Nelinha diz a. Portinho que vai
tentar uma bolsa de estudos fora do Brasil
para se afastar de Zeca. Goretti decide devol
ver o posto de comandante da segurança do
Titã à Deodora. Portinho chama Zeca ao Ob
servatório e propõe que ele e Nelinha apren
dam a ser irmãos. Nellnha é convocada a doar
sangue e sugere que Zeca faça o mesmo. Leal
suspende a investigação de Valvênio. Nara
descobre que Zeca e Nelinha vão doar san
gue juntos e segue o casal. Hélia vê Niemann
dançando com Maureen no salão de sua aca

demia e fica surpresa.

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

• Um Olhar do Paraíso (Leg)
(21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• O Lobisomem (Leg)
(14h20, 16h30, 19h10, 21h40 - todos os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(13h40, 16h20, 18h50 - todos os dias)
• Zumbilândia (21h30 - todos os dias)

.

• Cine Neumarkt 2
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h10, 16h40, 19h2Q, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Onde vivem os Monstros (Leg)
(13h50, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
, Do Começo ao Fim (teg) .

. (14h20, 16h50, 19h30, 22h _ todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Preciosa (Leg) (16h10, 21h45'- todos os dias)
• Um Olhar do Paraíso (Leg)
(13h30, 19h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2.(Dub) (14, 16h _ todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)
• Avatar (Leg) (21h20 - todos os dias)

VIVER A VIDA
Rafaela pede para Garcia adotá-Ia e diz que

nunca vai abandoná-lo. Marcos entra na suíte
quando Helena está saindo do banho e eles se
encaram. Jorge leva Myrna para jantar em sua

casa. Ingrid mal consegue disfarçar seu incômo
do com a presença de Myrna. Marcos discute
com Helena por ela querer voltar a trabalhar.
lngrid inventa uma desculpa e sai da mesa, dei
xando Myrna constrangida. Benê e Sandrinha
se divertem ao se arrumar para o batizado. Lu-

- ciana conversa com Helena sobre a discussão
com Marcos.lrígrid reclama com Jorge por estar
se relacionando com Myrna.

BELA A FEIA
Rodrigo fica irritado quando Cíntia fala

mal de Bela. Cíntia não dá bola e avisa que
Olga está precisando ser internada. Ela diz
ainda que Olga está louca e que pode até
estar roubando. Rodrigo diz que Olga nunca
aceitará ser internada. Márcia e Douglas fi
cam surpresos quando Rodrigo diz que Olga
afirma ter visto Bela. Os dois resolvem inter
rogá-Ia. Ataulfo fica frustrado quando Adria
no diz não ter dinheiro para comprar a ilha.
Vanda e Ariosto ficam espantados quando
Cíntia conta sobre Olga. Ós investigadores se

surpreendem quando Olga pergunta se eles
querem saber sobre Bela.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Essa _gracinha é· a Vitorinha, que achou um lugar
só para ela na pratéleira! No próximo dia 1 S, ela completa

quatro anos. O dic é do leitor Leonardo Vieira.
Envie sua foto para redacaoêocorretodopovo.corn.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Bom dia para quem trabalha em

profissões competitivas. Suas expec
tativas estão altas demais. Ouça o conselho

dos. mais velhos, pois você pode ter muito a

aprender com eles. Ansiedade não é bom

neste momento.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Não é hora de pensar pequeno.

Mostre a sua garra, mas aja em si

gilo. Mudanças profundas deverão ocorrer na
área afetiva. Mes mo que precise de ajuda,
não aceite o apoio de gente duvidosa e siga
sozinho.

OGÊMEOS-c (21/5 a 20/06)
Tudo que envolva divulgação terá
boas energias. Terá maior facilidade

para aprender. A vida amorosa atravessa uma

fase bem complicada, tenha calma. Se você
realmente se empenhar, conseguirá o que quer.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Livre-se de tudo que não serve

mais. Evite a impulsividade. No amor,
há. risco de rompimento. As estrelas trazem

um aviso: descarte as pessoas nas quais não
confia e tenha cuidado com intrigas.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Convém fazer alguns ajustes nas

relações. Bom dia para lidar com

papéis ou documentos. O romance pede
cuidados especiais. Aja com discrição. Há
chance de que algo bacana aconteça e sur

preenda você, atenção!

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
.� Mantenha-se na rotina e tudo

correrá bem. Negócios oportunos
podem surgir à tarde. No amor, problemas
correm risco de se agravar. Avalie com calma
as situações, pode não estar enxergando
com clareza.

LIBRA .

(23/9 a 22/10) .

�ocê se dará bem e� funções de
.

liderança. A companhia da pessoa
amada trará satisfação, mas o convívio fa

miliar deixa a desejar. Para se relacionar

com pessoas complicadas, entenda suas

atitudes.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

,

Quem trabalha em casa ou por.
conta própria terá um dia bem pro

dutivo. Há sinal de insatisfação na vida amo

rosa. Com tranquilidade interior, as coisas só
podem dar certo. Preserve esse espírito e vá
em frente!

eSAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
.

Estará. mais sociável. N� romance,
o deseo de se aventurar indica Insa

tisfação. Não provoque o Ciúme de quem ama.

Tente separar.algum tempo para ficar só e refle
tir ou simplesmente relaxar um pouco,

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Terá que ,dar duro para chegar aonde

quer. Avalie o que realmente importa
para você. No amor, sinal de conflito. Se você
sabe o que deseja, vá em frente. Tenha clareza
de seusobjetivos e mantenha-se firme .

.

'

.-

-. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você poderá pensar mais nos ou-

tros do que em si mesmo. Franque
za demais pode causar mal-estar e atritos
no romance. Reencontre seus valores, seja·
boa, compreensiva e não alimente senti
mentos negativos.

.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Mostre sua competência nas ta-

refas. O trabalho vai fluir' com mais
rapidez, No romance, ciúme ou insegurança
pode atrapalhar. Se estiver amando, curta
toda essa energia, mas controle os impulsos.

O CORREIO no POVO • Quinta-feirai 11 de março de 2010 Variedades 15

"Amanhecer" no

Rio de Janeiro
Os protagonistas de Crepúsculo, kristen Stewart

e Robert Pattinson , vão vir ao Brasil para gravar ce
nas dopróximo filme. Segundo o jornal '�O Dia", o
casal chega. ao Rio em maio, e estão previstas ce

nas no CristoRedentor. A passagem deles pelo Rio
acontece no último livro da série, "Amanhecer", e os
dois devem ficar hospedados no hotel Fasano, esco
lha de celebridades como Madonna.

Hebe: carta de
Julio Iglesias

Hebe Camargo, que completou 81 anos na se

gunda-feira, não recebeu o amigo Julio lgtesías em

,seu programa - em troca, o astro enviou u�a car

ta para a rainha da televisão brasileira. Segundo o

"Jornal da Tarde", a carta foi escrita à mão e enviada

especialmente para a data, que marcou também o

retorno de Hebe à TV depois de a descoberta de um

câncer no peritônio.

DIVIRTA-SE

Fuga na floresta.
Um avião cai na floresta .corn dois executivos.

Os dois não têm outra escolha senão pegar as suas
maletas e sair andando. Subitamente, surge um leão

babando de fome olhando para os dois executivos. Cal

mamente, um deles se abaixa, tira um tênis da mala e

começa a calçá-lo. O outro não entende:
,

- Seu idiota! Você acha que vai correr mais que o

leão com esse tênis?
. - Eu não quero correr mais que o leão. Eu só que

ro correr mais do que você.

Jorge vai
levar Myrna

, para casa
Se I ngrid

.

já está com

dores de cabeça por causa
das escolhas amorosas dos
filhos gêmeos, a situação
vai ficar bem pior quando
Jorge levar a garota de pro
grama Myrna para morar

com ele. lngríd acha que a

atitude é só para provocar
Luciana, e vai fazer de tudo

para acabar com esse rela-
.

cionamento. q problema é
. que os dois vão se apaixo
nar de verdade.Casamento
à vista?

'Pais de Eliéser descontentes·
A família de Eliéser, ex-BBB 10, não gostou dos comentários-que PedroBial,

apresentador do reality show, fez sobre ele ao longo do show. Valter Ambrósio,
pai de Eliéser, acredita que esse é o motivo da rejeição do público e razão pela
qual ele teria sido eliminado. "Ele detonou o EIi o tempo inteiro, fazendo piadi
nhas chamando-o de Banana, Mané, Bobo.Se eu soubesse que ele ia passar
por isso, não teria deixado ele ir para o Big Brother", desabafou o-pai,

Eliéser: eu tive
outras intenções

Eliéser, após ter saído do BB8-10, declarou q jor
nalistas que o episódio de strlp-tease para Serginho
no Quarto do Líder teve segundas intenções. "Não fi

quei com medo de ser cantado por ele. Fiz um strip-te
ase no quarto para ele justamente para quebrar essa
coisa de só ele deixar a gente com vergonha. Deixei
ele numa situação inversa e depois disso ele passou
a brincar menos comigo. Foi um desafio para el.e não
me deixar mais intimidado", explicou Eliéser.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col-

.

una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3 ..

, ANIVERSARIANTES

. Vanderlei :zapéla
Victor Franzoi

ViniciusTaschber
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Pressão

Agora
o babado é sério.

O martelo foi batido e o

, Min.istéri? da S�úde vai
apoiar tres projetos da

Sociedade Brasileira de Cardiolo-
. gia, a SBC. Vai começar na sema
na que vem a campanha "Eu sou
12 por 8", e terá participação de
celebridades de vários segmen
tos, que irão alertar sobre os cui
dados com a saúde e promover
hábitos de vida mais saudáveis.
Diá 26 de abril, Dia Nacional da

Prevenção e Controle Contra a

Hipertensão será a data do grid
de largada. O governo vai suge
rir para que as pessoas façam a

_

aferição da pressão em todas as

farmácias populares.
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NAS RODAS
.• A The Bell Eventos com .suas
caipirinhas.coquetéis e mojitos
também será presença na 2a
Macarronada Beneficente,
sábado, a partir das 11 horas, no
Pavilhão A da Schutzenfest.

.. Não dá para perder. O pessoal
bacana daVip Lounge está

. apresentando a sua coleção
outono-inverno 2010, na sua
sofisticada loja na Reinaldo
Rau. Vai perder?

• O amigo Lia Tironi, Secretário
de Desenvolvimento Regional,
está feliz e de bem com a vida.

Para agendar
No próximo dia 15 de abril, às

18 horas, acontecerá o segundo
desafio entre o time de craques
da imprensa contra Os Caubóis.
O encontro.para a grande. "pe
lada" será no palco do adversá
rio, a ARWEG. Na ocasião será

disputado o troféu rotativo, que,
por enquanto, está nas mãos dos
Caubóis. Também haverá um

jantar de confraternização ofere
cido pelos anfitriões. Agendem!
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Buxixo
Dizem por ai que depois de

quase 20 anos de parceria uma

empresária resolveu dar voo

solo. A saída foi absolutamente

pacífica, já que as duas, além de
trabalhar juntas, 'são muito ami

gas.Ahbom!

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Leandro

Lichtemberg. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias. Leandro também
está a mil com a divulgação da
Balada Universitária, com Dany
e Rafa, dia 13, na Sociedade
Diana, em Guaramirim.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

"
Faz sentido:

JlEstatística é como
biquíni: mostra tudo, .

mas cobre o essencial.
lfJaH�1Ji _nfJ

."

.

Rodeio euro.pa
o promoter César Borba está

a mil com a organização do lo
Rodeio Europa que' acontecerá
em abril, na Arena Jaraguá. Com

.

apoio total da iniciativa privada
e da empresa Texas Company, o
evento será um presente para o

povo 'de Jaraguá. Bola branca.

ChQrinhho novo
Para a alegria. geral dos pais Fá

bio.Maestrie Lehanna Sobolwsky,
nasceu ontem a fófurinha Sophia .

Os amigos do casal, Juliano Ca
macho e Siumara, que também
é só sorrisos, manda avisar que a

felicidade está multiplicada por'
quatro. Saúde a todos.

.Igor lima;
Um grande aniversariante de

. hoje é o badalado Dj Igor Lima,
que vai comemorar a data inten
samente. Felicidades!
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Um parecer, da
Procuradoria da Câmara
Legislativa recomenda
que Geraldo Naves (DEM)
seja convocado para
assumir a vaga.
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,
a vaga aberta com a renúncia do
ex-deputado, que deixou a Cãma- '

ra para escapar da cassação. Bru
nelli protagonizou o vídeo conhe
cido como "oração da propina".

Ainda que seja convocado, Na
ves depende de uma autorização
do STJ (Superior Tribunal de Justi
ça) para deixar a prisão e assumir
omandato. Se a Justiça autorizar, o
suplente poderá ficar sob custódia
da Câmara, que poderá mantê-lo

,

preso nas dependências da Casa .

.....e a recomendação fosse

..... acatada, o suplente de de

putado distrital seria cha
__mado pela Mesa Diretora
da Casa para assumir o lugar de
Júnior Brunelli (PSC). O problema.
é que, por determinação da Justi
ça, Naves está preso no Complexo
Penitenciário de Papuda, em Bra
sília. Assim como o governador
afastado José Roberto Arruda (sem
partido), ele é acusado de obstruir
as investigações do esquema de

corrupção.
Segundo os técnicos da Câma

ra do DF; Naves continua com os

direitos políticos' mesmo na pri
são, o que permite que ele assuma

RECOMENDAÇÃO
Naves pode assumirmandato
Suplente assumiria o lugar de Júnior Brunelli, que deixou a Câmara para não ser cassado

Parlamentares se
mostram resistentes à
posse para evitar novo
desgaste da Câmara

Na sexta-feira, quando o de
putado Raimundo Ribeiro (PSDB)
visitou Naves na prisão, o suplente
teria dito que já se sente notificado
para assumir a vaga.A convocação
ainda precisa ser discutida pela
Mesa Diretora, e os parlamenta
res se mostram resistentes à posse
para evitar que a Câmara sofra um
novo desgaste.

PREVISÃO DO TEMPO

N
O tempo continua firme, l
com sol entre nuvens. !

Temperatura mais amena '\'.na madrugada e elevada
no decorrer do dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 18°C
MÁX: 33°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 32°C

SEXTA
, MíN: 21°C
MÁX: 33°C

DOMINGO,
MíN: 22°C
MÁX: 32°C

d
d
i)

�"L r

CHAPECÓ
T ... '

16° 26°

OCEA O
Ciclone

perde força
o Ciclone Subtropical, que es(á

entre o Litoral Sul de Santa Catarina
e norte do Rio Grande do Sul apre
sentou um ligeiro deslocamento

para nordeste, em direção ao ocea

no, é perdeu força nos últimos dias.
No entanto, os núcleos de ínstabí
·lidade continuam, e aconselha-se
cuidado emmar aberto.

Osmeses demarço, abril emaio
em Santa Catarina terão chuvas aci
madamédia; sobretudo no litoral. O
outono ainda deve trazer temporais
com ventos fortes e granizo isolado,
que podem ocorrer em todo o Esta-

,

do e provocar estragos, embora com
menos frequência do que no verão.

\}60d
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

DIVULGAÇÃO
Naves teria dito a

Raimundo Ribeiro
(PSDB) que se sente
notificado para
assumir a vaga do .

ex-deputado

L'OTERIAS
QUINA

CONCURSO N° 2240
'-;"." -'-

=-

39 - 46 - 54 - 55 - 76

DUPLA SENA
Concurso n° 844

SEGUNDO SORTEIO

04 - 25 - 30 - 38 - 40 - 47

LOTOFÁCIL

\

MAfRA
T ...
17° 27°

I
JOINVlllE

IT'"
22° 28°

CANOINHAS
T •
14° 27°

JARAGUA DO SUL
"

T ... I
18° 33°JOAÇABA

T •
16° 27°

-",��
"

B1UMENAU
.

T ...
1.9° 32°

\.

i). �,

, I
RORiANOPOUS

....
.

...
190 31°

RIO DO SUL
T •
19° 27°

OUTO O

Chuvas ficam
acima da mé-dia

I

�
tMBiTUBA
T'"
23° 27°

LAGES
.......
13° 24°

SÃO JOAQUIM
T ...
13° 24° ,
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Marisol compra
Babysol .

A Marisol comprou a totalida
de das ações da Babysol, com sede
em São Paulo. A companhia cata

rinense já tinha participação de,
50% no negócio. O objetivo daMa
risol é estabelecer uma ampla rede
de lojas próprias e franqueadas em
todo o país com itens para bebês e

moda infantil - roupas, calçados ,

acessórios, enxovais emóveis.

Os caminhos de
São Chico

Quem vai na direção da Ba

bitonga nestes dias poderá estra

nhar o volume de caminhões gra- .

neleiros estacionados nos postos
ao longo das rodovias, começando
pela BR-I01. Trata-se de um fenô
meno jámuito observado nas pro
ximidades do porto de Paranaguá
e que agora aparece commais for

ça no nosso litoral. Trata-se das fi
las - aparentemente intermináveis
-'- de caminhões carregados de soja
rumando para os portos.
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Mercado Regional Ikarsten@nétuno.com.br
,

Lourival Karsten

/

Saque sem cartão -

Já está disponível este novo serviço do Banco do Brasil, de
nominado Saque Sem. Para utilizá-lo o cliente precisa aderir ao
serviço em umterminal de autoatendimento. Trata-se de uma

opção para situações de emergência uma vez apresenta diversas
restrições, entre elas o limite de R$ 100 por dia.

.

Bovespa busea mereado internacional
a BM&F Bovespa adquiriu neste mês uma participação de 5%

na Bolsa de Chicago e virou sócia da plataforma de negócios da
mesma. fÉ mais um passo da nossa Bolsa de Valores em busca de
uma presença maior no mercado internacional. Seu sonho é ser
a segundamaior bolsa global em 2012.

Hyosung em Araguari �

Está prevista para o início da próxima se

mana a assinatura do protocolo de intenções
entre a SDR de Joinville e a empresa Hyosung,
que deverá instalar uma fábrica de elastano
em Araguarí. Esta �mpresa, de origem core

ana, produzirá elastano com a marca Creora
e há alguns anos, quando iniciou os estudos

para abrir esta unidade, a primeira opção era

Iaraguá do Sul. Infelizmente, na época não foi
possível encontrar um terreno com as espe
cificações desejadas nas poucas áreas indus
triais definidas como tais. A opção por Iaraguá
era por causa do mercado - empresas do setor
têxtil- mantendo a proximidade com os por
tos. O investimento previsto é de R$ 175 mi-
.Ihões com a geração de 220 empregos.

Fiat terá de fazer
. recall do. Stilo
O Ministério da Justiça anun

ciou que vai multar a montadora
Fiat em R$ 3 milhões devido a um

defeito nas rodas do veículo Fiat
Stilo que causou acidentes e não foi
solucionado pela montadora. Além
disso, o governo determinará que
a companhia faça o recall imedia
to dos automóveis. Um parecer do

Départamento Nacional deTrânsito
(Denatran) constatou a existência
de defeito no conjunto do tubo da
roda dos veículos, o que poderia,
em último caso, causar a soltura
da roda: Durante a investigação,
foram noticiados cerca de 30 aci
dentes envolvendo o problema
entre 2007 e 2008, com veículos
fabricados entre 2004 e 2008. O re
call, de acordo com o órgão, deve
abranger todos os modelos do Sti
lo fabricados após abril de 2004.

EMISSÃO DE NOTAS
,..

FISCAIS ELETRONICAS
SoftWare gratuíto, só

R$lOO,OO /mês
para até 59 NF�e emitidas

www.dimnte.com.br
Fone: (47 3371-1514

lucro para os

colaboradores
Mais de 16 mil colaborado

res da Weg receberam ontem

a Participação de Lucros (PLR),
referentes a 2009. A empresa,

�

que distribui até 12,5% do seu

lucro líquido, repartiu cerca de

R$ 78,511 milhões. "Em 2009 de
monstramos que a determina-

I

ção e coragem para enfrentar
desafios são fatores decisivos

para conquistar objetivos. Ven
cemos um ano difícil e foi pre
ciso garra, ousadia ,e trabalho J.
em equipe para chegarmos até

aqui", comemorou Harry-Sch-
melzer J r, presidente da Weg;
Dos 16.248 colaboradores que
receberam a Participação de
Lucros, ,15.519 trabalham nas

unidades de Santa Catarina,

Dados sócio
econômicos

I Quando se deseja realizar

algum levantamento de' infor

'mações em relação, ao municí

pio, normalmente esbarramos
na complexidade para reunir os
dados, O motivo é que não existe
uma base de dados organizada
e os mesmos -:- quando existem'
- estão dispersos em diversos lo
cais sendo que alguns deles são
dificilmente acessáveis. A cons

trução desta base de dados é um
sonho acalentado pormuitas en
tidades, mas até o momento ain
da não pode se tornar realidade.

INDICADORES

CÂMEIO C'oMPRA VENDA VAR" '1'1'
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Consumidores sentirão aumento nos preços ,a partir do dia 31

N' B lS

Medicamentos
ficam. cerca de
5% mais caros
Reajuste foi autorizado pelaAnvisa
e passa a valer já no próximo dia 31

o preço de 20 mil
medicamentos
comercializados em todo
o país ficará mais salgado
para o consumidor.

I

reajuste anual do seg-
mento é estabelecido pela
Câmara de Regulação do

......Mercado de Medicamen
tos (Cmed) e autorizado pelaAn
visa. Os, percentuais, de 4,83%,
4,64% e 4.,45%, foram definidos
segundo nível de competição
nosmercados, a partir do grau de
participação dos genéricos nas

vendas. Ou seja, quanto maior a
concorrência deles, menor será o
reajuste no preço.

De acordo com a farmacêutica,
Ana Laura Pereira, a medida será
sentida pelo consumidor porque
a lista com cerca de 20 mil itens
reajustados inclui medicamentos
bastante procurados pelos clien
tes. "São princípios ativos para
combate a fungos, cólicas, vômi
tos, enjoos. Medicamentos que
a gente costuma ter sempre em

casa. Mas nós precisamos repas
sar esse aumento para o produto.
Se a gente não cumprir as orienta
ções e os prazos, estamos sujeitos
àmulta", explica.

Quem costuma recorrer aos

remédios com frequência, já
sente a medida "doer" no bolso.
"Considero o preço salgado. Te
nho filhos em casa e gasto mais
ou menos, por mês, R$ 70 na far
mácia. Agora, vou gastar ainda
mais", comenta o garçom Gerson
Antônio da Silva, 44 anos.

Para calcular o ajuste do pre
ço de medicamentos, a Cmed
considerou o Índice de Preços ao

Consumidor Ampliado (IPCA) do
Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatístiea (IBGE) e o fator de pro
dutividade. O próximo reajuste
deve ocorrer emmarço de 2011.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Para,.mim,d
_

"'<'-"" ,.

','_:., " 'r,

considero salgado.
tenho filhos em
casa e gasto mais
ou menos" por mês,
R$70 na farmácia.

GERSON ANTÔNIO
DA SILVA, 44 ANOS

"

Cerca de 20 mil
itens na lista
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Transportadoras de cargas
discutem re&juste nos preços

REGiÃO preços dos transportes de cargas",
O setor de transporte rodoviá- justifica Garcia.

,

rio de cargas enfrenta problemas / A orientação do Sindicato
que devem refletir em aumento de das Empresas de' Transporte de
preço. De 'acordo com o Relações Cargas do Estado de Santa Cata
Públicas do Núcleo das Transpor- ' rina (Setcesc) é para que o preço
tadoras da Acijs, Jonathan Garcia, seja reajustado em 18%. Mas de
o que ocorre é que o segmento acordo com Garcia, na região,
encontra dificuldades para con- essa medida será analisada por
seguir mão-de-obra qualificada. cada empresa do ramo. "O rea

"Temos carência em motoristas juste justo seria de 18%. E essa é

encarregados com qualificação. a orientação tanto do Sindicato
Precisamos investir em treina- como do Núcleo. Mas isso pode'
mentos, o que eleva nossos cus- variar de empresa para empre
tos. Além disso, em todo o ano de sa. Vai depender da realidade de

,

2009 não ocorreram reajustes nos cada um", explica.
CÉSAR JUNKES

Núcleo das Transportadoras debate aumento nos valores praticados

IBUE abre inscrições para
seleção de recenseadores

O Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE)
está com inscrições abertas até
o próximo dia 4 de abril para o

,

processo seletivo que recrutará
candidatos para trabalhar no'
Censo Demográfico de 2010.
Para particípar.. é preciso ter
idade a partir de 18 anos e o

ensino fundamental completo.
As inscrições podem ser fei
ias nas agências dos Correios
(somente até 19 de março) ou
através do site www.cesgran
rio.org.br. A taxa de inscrição é
de R$ 18. A prova será realizada
em 30 de maio e as contrata

ções estão previstas para o mês
de julho.

São cerca de 190 mil vagas
em todo o Brasil. Já na micror
região, são 232 postos de traba-

lho:150 para Jaraguá do Sul, 34
para Guaramirim, 18 para Co

rupá, 17 para Massaranduba e

13 para Schroeder.

Os recenseadores atuarão
na coleta de dados para o Cen
so por cerca de 60 dias. A re

muneração mensal desses tra
balhadores será por produção,
calculada com base na quanti
dade de domicílios visitados.

O Censo 2010 inicia em

agosto e levará em conta ín
dices como população, ren

da, estado civil, religião, entre
outros .
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linha de fundo

Julimar Pivatto
Entre os dez melhores

I
vanildo Souza Pinto segue a

.

rotina de viagens e' compe
tições internacionais. Recu

perado de lesão, o atleta, que
completa 55 anos na proxnna
semana, disputou o Mundial de
Atletismo Indoor em Kamloops,
no Canadá. Nas duas provas, ter
minou entre os dez melhores do

mundo, na categoria 50/54 anos

- foi' sexto nos 6Úm com barrei
ras e nono no saltotriplo. "Fiquei
feliz com o resultado, estava den
tro dos meus objetivos. Enfrentar
os americanos é muito difícil",
afirmou Ivanildo. O atleta agora
muda de categoria (55/59) e terá
como próximo desafio o Grand
Prix do Mercosul, no Uruguai,
em abril. Mas o foco dele é no

Mundial2011, que será nos EUA.
Ivanildo compete com apoio de
Cosmos Turismo e Usapeças.

Ciclismo
Guilherme Müller é uma das'

apostas do ciclismo jaraguaense.
O garoto terminou em terceiro

lugar na 1 a Etapa do Catarinen

se, no infanto-juvenil. Mas o pai
e treinador, Rogério Müller, pre
tende passá-lo para uma cate

goria acima. "Tem poucos átle
tas no infanto, no juvenil ele vai

aprender a correr melhor e se

preparar para o Brasileiro", 'disse
Rogério. O jaraguaense deve dis

putar a competição nacional em
. maio, em Londrina.

\

DIVULGAÇÃO

ESTATíSTICAS

DIVULGAÇÃO

Júnior e Juvenil
Foi definídoo regulamento e a tabela do Campeonato Ca

tarinense nas categorias Júnior e Juvenil. Em ambos os casos,
. será o mesmo da Divisão Principal, que está em andamento.

As disputas iniciam no dia 15 demaio e o Iuventus estreia fora

.

de casa, contra o Metropolitano. A final está marcada para o

dia 23 de outubro.Vale lembrarque a categoria juvenil é sem
pre preliminar dos jogos dos juniores.

+GOl E LAG DOIS TOQUESUsain Bolt e Serena
Williams. Os dois ganharam
o

. prêmio Laureaus, consi

derado o Oscar do esporte
.

mundial. O jamaicano já ha
via conquistado o troféu no

ano .passado e a americana

foi amelhor em 2003. apresentou ontem mais um ,

reforço. O lateral-díreito
�exandJ!e Bíndé�ei0 do
Caxias-RS e tem 26 anos .� GOL CONTRA .

']IIRAMA·.QAtlético tem novo

treinador.WagnerOliveira
estavanoVillaNova-MG e

chega hoje de tarde no Estádio
HermannAichinger.

CHAP�CÓé ovolanteWllÜam
Paulista é o novo reforço da
Chapecoense. Ele defendia o
Santa Cruz e estava também
nos planos do Brusque.

JOINVILLE.Além do técnico
i Mauro Ovelha, o Joinville

apresentou um novo volante.
Émerson tem 29 anos e estava

no Paulista de Jundiaí.

Milan. O clube italiano

não conseguiu passar pe
las oitavas-de-final da Liga
dos Campeões. Foi goleado
pelo Manchester United
ontem à tarde e terá de

se concentrar apenas no

.

Campeonato Italiano.

FUTSAL
\

Tiago fica longe
das quadraspor
cerca de 15 dias
Por causa de lesão no quadril, não
poderá disputar o Sul-Americano
JARAGUÁ DO SUL

o bom desempenho na

final da Superliga custou 1

caro para Tiago. Uma
lesão no quadril tirou
o golelro da Seleção
Brasileira e dos Jogos
Sul-Americanos.

Tiago
não viajou com o

grupo convocado para a

competição que aconte

ce de 22 a 28 de março,
na Colômbia. Segundo o goleiro
da Malwee/Cimed, a lesão' não
é grave, mas requer cuidados.
"Foi um estiramento de grau
um. Não é complicada nem

simples, mas se continuasse trei
nando ou jogando ela poderia se

agravar", relatou o camisa 1.

O jogador disse que está tran

quilo e sabe que, mesmo de fora
dessa competição, seu lugar está

, garantido na Seleção Brasileira. "É
a primeira vez que acontece de eu
ser cortado por causa de lesão. Faz

parte da profissão", comentou.
Segundo o fisioterapeuta da

equipe jaraguaense, Renato Jor
ge, a lesão de Tiago é no músculo

o destaque "ecológico" da Olimpíada de Amsterdã, em 1928, foi o
australiano Henry Pearce. Atleta do remo skiff simptes, ele parou
o barco durante as quartas-de-final para que uma família de patos
pudesse cruzar o lago. Mesmo assim, ele venceu a eliminatória

e, mais tarde, acabou com a medalha de ouro.

piriforme - que fica no quadril �

do lado direito. O jogador sentiu
a fisgada logo no primeiro tempo
da final da Superliga, depois de

fazer uma cobertura. O golei
ro jogou com dores até o fim da

decisão e não se arrepende de
ter atuado no sacriffcio. "Valeu

a pena. Tive uma das melhores

atuações da final e pude ajudar
a Malwee a trazer esse primeiro
título do ano", acredita.

Jl.É a primeira vez que
acontece de eu ser cortado

>!

por causa de lesão. Faz

parte da profissão".

O tratamento sem bola deve
durar cerca de dez dias, depois
desse período Tiago volta a trei

nar com bola, mas deve ficar
mais cinco dias em tratamento.

Ontem aconteceu a primeira ses

são de fisioterapia pela manhã
e treino apenas para os braços à

tarde, Para a vaga do goleiro da

Malwee, o técnico da Seleção
Brasileira; Marcos Sorato, cha
mou Danilo, da Cortiana.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Tiago se contundiu no primeiro tempo da final da Superliga de Futsal
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, -1"1 de março de201 0 Esporte' 21

História do esporte G TAR NENSE
JoséAugus!o • Iuventus promoveCa Ilonl . ..

Para compor elenco, Esdras usará jogadores da baseo fantásticomundo
dos canhotos·

direito, possui características
mais racionais, o que levaria o

indivíduo destro a desenvolver
melhor atividades numéricas e'

-

. A_lbe� Einstein, Le�n�do da -linguísticas. Já o hemisfério di-
- Vmcl,.Eill G�tes, Pablo PIcasso, reito possui um desenvolvimen-

�gelma Iolíe, Machado de As- to mais ligado ao sentimental, às ':
SIS, Carlos Drummond de An- artes e a música, por isso, acre
�ade: Paul.McCartney, Roberto dita-se que os canhotos sejam
Rivellmo, Airton Senna e Mara- mais criativos.
dona? Todos são canhotos.

o que eles teriam
·em comum ...

A diferença... ··

Entre ser destro e ser canho
to está na utilização dos hemis
férios do cérebro, que são dois
e atuam de maneira inversa. O
hemisfério esquerdo, respon
sável pela habilidade do lado

" Geniais'
No futebol moderno, todos

atacam, todos defendem. Os jo
gadores transformam-se em ata

cantes ou viram zagueiros con

forme a' circunstância do jogo
e esta metamorfose requerem
habilidades especiais.

JARAGUÁ DO SUL

Com a saída de atletas do
profissional, alternativa do

I Juventus para compor o
plantel foi promover'a base,

informação é do empresá
rio do Moleque Travesso,'
Genival .Santos, da Gênio

ports. Ele confirmou a

saída do atacante Alan Patrick e do
lateral-direito' luri. O ala Fabiano
também pretendia deixar o João
Marcatto, mas optou por ficar. Se

gundo Genival, Alan Patrick foi para
a segunda divisão do Campeonato
Gaúcho. luri estava com problemas

,

particulares e pediu dispensa.
Para suprir esses e outros desfal

ques que o time sofreu ao longo do

Catarinense - corno o os atacantes

Ramon e Luiz Miguel'e o zagueiro
Lucas - a diretoria do clube promo
verá cinco atletas das categorias de
base.A lista de jogadores do time jú

.

nior está com o técnico José Esdras,
mas ele ainda não foi definiu os no-

.
I

mes dos promovidos.
icE esses jogadores poderão ga

nhar ritmo de jogo com o profís
sional e para a Copa Santa Catarina
queremos formar um time bastante

jovem", declarou Santos. Para a Co

pinha será outra história. O Iuven
tus aproveitará apenas os atletas na
casa dos 23 anos.

.Aínda sobre a equipe júnior, a

diretoria Tricolor fechou com o téc
nico Eduardo Rodrigues, que traba
lha na escolinha do Falcão. De acor
do com o treinador, falta�apenas
receber um posicionamento final
da diretoria do Iuventus para iniciar
os treinos para o Estadual .

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR J1JNKES

Fabiano cogitou sua saída, mas decidiu ficar para compor o elenco

FUTEBOL FEMININO
Olympya conquista o tri

Com a participação em campeo-
'

natos regionais, o Olympya se prepara
. para a temporada 2010. O último título
foi conquistado no domingo, em Pome

rode, no Torneio Dia Internacional da
Mulher (foto), no qual as comandadas
de Polenta foram tricampeãs. A próxí
ma competição do time será o Campe
onato Feminino, promovido pela LJaE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LIBERTADORES
-:

Três timesbrasileiros jogamhoje
São Paulo, Cruzeiro e Internacional entram em campo fora de casa pela segunda rodé!'��Ão/v,PcoM�
DÁ REDAÇÃO

[lrimeiro
a jogar é o Tricolor,

19h. A equipe paulista en
enta o Nacional, do Para

guai. Cruzeiro joga um pou
co mais tarde, às 21h50, diante do

Deportivo Itália, da Venezuela. E o

Internacional pegaoutro Deportivo,
o Quito, às 23h30, no Equador.

- Ricardo Gomes terá todos os

jogadores 'para o confronto. O úl
timo a ser confirmado foi Feman-

dinho, que volta de uma lesão na

coxa esquerda. O técnico antecí
pou que não deve fazer grandes
alterações. "Todos os jogadores
estão em forma. Temos grandes
possibilidades, mas não devo me-

,

xer no timemuito não".
Pelo Cruzeiro, o desfalque é

o atacante,Wellington Paulista. O

jogador deve retomar apenas no,
domingo. Já Kleber volta ao time ti- -

,

tular.Ausente nos últimos jogos por
conta de um problemamuscular, o
atacante está recuperado e garantiu
que atuará no confronto de hoje. '

O Colorado deverá ter duas
novidades na defesa. Bruno Silva
deve jogar pela lateral-direita e Ín
dio na zaga, ao lado de Sorondó e

Juan. Bruno ocupa a vaga de Nei.
Já Índio entra no lugàr.de Bolívar,
que está contundido.

São Paulo, Cruzeiro
e Internacional
entram em campo
hoje, longe de casa,
pela sequência da
Taça libertadores
da América.

TabeUonato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 139041 Sacado:A STIEHLER ITDAME CNPJ: 09.403.989/000
Cedente: DIPWMATAINDUSfRIALECOMERCIALUDA CNPJ: 01.243.305/004
Número doTítulo: 35763-01 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 181_02/2010 Valor: 275,40
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,ao, .

Edital: R$10,40

Protocolo: 133468 Sacado: ADENlLSON FERREIRADASILVA CPF: 004.617.630-60
Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTlMENTO S.CNPJ:
07.707.650/000 Número doTítulo: 2oo131143519Pspécie: INDICACAO
Apresentante: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTlMENTO S.Data
Vencimento: 10/04/2008 Valor: 1.032,81 liquidação após a intimação: R$ 10.40,
Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$10,40

Protocolo: 139816 Sacado: AGUAVERDE INFORMATICA ITDAME
CNPJ: 08.i88.151/ooo Cedente: CERAMICAARt NOVOTEMPO ITDA
Número doTítulo: 6895/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 768,60
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,ao,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138802 Sacado: ANSPOT WEBSOLUTIONS PROCESSAMENTO DE
CNPJ: 07.303.677/000 Cedente: FORMIGARI INFORMATICA COMERCIO DE PRO
DUTOS ELECNPJ: 07,368.856/000Número doTítulo: NF 1125 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 368,00 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ zaso, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139409 Sacado: AUREIlO CARNEIROWBO' CPF: 847.628.029-72
Cedente: MARMOHARlA SILVEIRA ITDAME CNPJ: 07.932.648/000
Número doTítulo:NFF 144006 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL $A DataVencimento: 14/02/2010
Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligên
cia: R$ zoso, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139515 Sacado:BALMAQEQUIPAMENTOSITDA
CNPJ: 00.782.390/000 Cedente: AX COMERCIO E REPRESENTACOES LIDA
CNPJ: 05.057,323/000 Número do Título: 965-07 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVenci
mento: 20/02/2010 Valor: 877,00 liquidação após a intíraação: R$1O,40,Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$1O,40

Protocolo: 139340 Sacado: C.LE REPRES.H, RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRElND.ECOM.DEEMBALAGENSITDA

.

CNPJ: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000609 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCOREAL· DataVencimento: 09/02/2010 Valor:
5.105,76 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$
zo.sc, Edital: R$10,40

Protocolo: 139342 Sacado: C.LEREPRES,H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATREIND.ECOM.DEEMBALAGENSUDA. CNPJ: 79.9i2,747/ooo
Número do 'I(ítulo: 50000592 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL· DataVencimento: 28/01/2010 Valor:
9.873,91 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139343 Sacado: C.LEREPRES.H.RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.ECOM.DE EMBALAGENS ITDA CNPJ: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000593 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 28/0112010 Valor: 1.022,05 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,ao, Edital:
R$10,40

Protocolo: 139344 Sacado: C.LEREPRES.H. RISTOWUDA CNPJ: 84.432.392/00Q
Cedente: KATRE IND.E COMDE EMBALAGENS ITDA. CNPJ: 79.912.747/000

.

Número doTítulo: 5000597 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
( Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 02/02/2010 Valor: 637,26 _

liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,ao,
Edital: R$10,4O

" .

_---- .. ---- .. -------- .. ------------- .. - .. _------- .. _---- .. _--- .. ----------- .. -----------------------------

Protocolo: 139348 Sacado: C.I.E REPRES.H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.ECOM.DEEMBALAGENS ITDA CNPJ: 79.912.747iooo
Número doTítulo: 5000586 Espécie Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 12/0112010 Valor: 352,89
liquidação após a intimação; R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,ao,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139349 Sacado: C.I.EREPRES.H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATREIND.ECOM.DE EMBALAGENS lIDA. CNPJ: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000587 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 12/0112010 Valor: 668,17
liquidação após a intimação: B$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

'

Protocolo: 139350 Sacado: C.I.E REPRES.H. RISTOWUDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.ECOM.DEEMBALAGENS ITDA. CNPJ: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000588 Bspécíe: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 14/0112010 Valor: 2.215,26
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139351- sacado: C.LE REPRES.H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.E tOMDE EMBALAGENS ITDA. CNPJ: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000590 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 22/0112010 Valor: 6.089,41
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

EDITALDEINfIMAÇÃO .

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores in-:
rimados 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 escrita no 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) indicada(s) para aceitaríem), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta,
ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se

dispôs a receber a intimaqo no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 139352 Sacado: C.LEREPRES.H. RISTOWUDA CNPJ: 84.432.392/000 Protocolo: 138769 Sacado: LAERCIODEOlNElRAAITI CPF: 260.216.238-86
Cedente: KATRE IND.E COM.DE EMBALAGENS UDA. CNPJ: 79.912.747/000 Cedente: CONDOMINlO,RESIDENCIALPLATANUS CNPJ: 09.425.247/000
Número doTítulo: 5000591 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Número do Título: 9200005030 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica-
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 26/01/2010 Valor: 7.346,55 ção Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/02/2010
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Dílígênciar R$ 20,ao, Valor: 1.82,24 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência:

�����-���:�--------------------------------�---------------------------------------------- �!_����,-��-�-���:�--------------------------------------------------------------------
Protocolo: 139354 Sacado: C.I.E REPRES.H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.E COM.DE EMBALAGENSUDA CNJ?J: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000589 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL DataVencimento: 19/01/2010 Valor: 4.973,70
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139355 Sacado: C.I.E REPRES.H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.E COM.DEEMBALAGENSUDA CNPJ: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000596 Bspécie; Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REALDataVencimento: 02/02/2010 Valor: 2.458,44
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,ao,
Edital: R$ 10,40

.
-_ .. ------------_--------- .. -----------------------------------------:--'"\--------------------------

Protocolo: 139353 Sacado: C.I.E REPRES.H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente: KATRE IND.E COM.DE EMBALAGENSUDA. CNPJ: 79.912.747/000
Número doTítulo: 5000595 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL ( DataVencimento: 29/01/2010 Valor:
153,22 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência; R$
20,80, Edital: R$ 10,40

-

Protocolo: 139781 Sacado: C.I.EREPRES.H. RISTOWITDA CNPJ: 84.432.392/000
Cedente:MENEillAUMENTOS ITDAEPP CNPJ: 85.314.128/000
NúmérsdoTítulo: 5188 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVenci
mento: 20/02/2010 Valor: 450,00 liquidação após a intimação:R$l 0,40,Condução:
R$ 21,64, Diligência: R$ zoso, Edital: R$10,40
__________________________________________________�_�_�M��_��.. � .. � __ :. � _

Protocolo: 139182 Sacado: CLAUDIO JOSEMIClANO CPF: 036.566.279-83
Cedente:ENOCDESOUZAME ' CNPJ:01.894.632/ooo
Número doTítulo: 1234 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVenci
mento: 19/02/20lQ Valor: 666,00 liquidação após a intimação: R$lO,40,Condução:
R$14,60, Diligência: R$20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139802 Sacado: COMERCIO REPRESENIAÇOES BOA CO
CNPJ: 83.489.088/000 Cedente: COMERCIALSTARTE ITDA CNPJ: 04.601:804/000
Número do Título: L000076391 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indica
ção Apresentante: BANCO nxn SA DataVencimento: 12/02/2010 Valor: 340,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,ao,
Edital: R$10,40

Protocolo: 139530 Sacado: CONDOMINlO ROYALPALACE CNPJ: 06.149.451/000
Cedente: ICRO INFORMATICAITDA CNPJ: 01.005.030/000
Número doTítulo: 8687-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Datavencimento: 18/02/2010 Va
lor: 388,00 liquidação após a intimação: R$ IMO, Condução: R$ 8,96, Diligência:
R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139552 Sacado: DONATO DRAGER CPF: 853.197.919-68
Cedente: TELAS UDER INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS ITDACNPJ:
08,113.345/000Número doTítulo: 969/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASIL $A DataVencimento:
22/02/2010 Valor: 375,50 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
25,16, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139421 Sacado: ELETRONICA JARAGUAENSEUDA
CNPJ: 06.182.671/000 Cedente: BWCOWR COMERCIO DE ,PECAS ELETRO
ELETRONICAS CNPJ: 83.008.425/000 Número do Título: 2716 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Iridicação Apresentante: BANCO DO BRASIL $A
DátaVencimento: 22/02/2010 Valor: 204,42 liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
---�---�-------�----------------------------.----------------------------;----------------------

Protocolo: 137826 Sacado: FLAVIAARNOLD'
-

CPF: 005.042.5ÍI9-74
Cedente: ZlMMERMANN EDANIELDECORACOES ITDAM CNPJ: 00.666.172/OCXJ
Número doTítulo: 41220093 Bspécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 0l/02/2010 Va- .

lor: 203,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência:
R$ 20,ao, Edital: R$ Hl;4O . .

.

Protocolo: 139003 Sacado: INFOCENI'ERSUL COM. DE EQUIP. DE lNE UD
CNPJ: 08.165.518/000 Cedente: ADOLFO SORTICA C C O 9 7 26 ME CNPJ:
05.368.004/000 'Número doTítulo: 3022 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCOmúSA DataVencimento: 101ll/2009 Va
lor: 540,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência:
R$ 20,ao, Edital: R$10,40

Protocolo: 139435 Sacado: INSTITUTO FESTNAL DE MUSICA DE SANTA CA
CNPJ: 08.288.790/000 Cedente: UVERPOLL INSTRUMACESS.MUSlCAlS.LDT
CNPJ: 04.587.609/000' Número do Título: 1012962U Espécie; Duplicata deVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL $A DataVencimento:
22/02/2010 Valor: 339,89 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
8,96, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139095 Sacado: JANlCE BORGES DOS SANTOS CPF: 706.983.179-04
Cedente: COM.MAT.CONSIPONTUALUDA CNPJ: 05.939.929/000
Número doTítulo: 6632005 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECQNOMICA FEDERAL DataVencimento:.l3/02/2010 Va
lor: 552,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência:
R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Prot0:9.10: 139237 Sácado: LUCIANEMENDES DASILVAMUNIZ
CPF:' 947.792.019-34 Cedente: POSTO PETROMIL ITDA CNPJ:
06,977.267/000 .Niimero doTítulo: 3470/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ SA DataVencimento:
10/02/2010 Valor: 100,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139397 Sacado: MARlAAMELlADASILVA CPF: 584.657.319-34
Cedente: POSTO PEROLADOVALE ITDA CNPJ: 79.004.933/000
Número doTítulo: 12485 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 1.566,68
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ zaso,
Edital: R$10,40

Protocolo: 139159 Sacado: PREMIER CONSf E lNCORP ITDA
CNPJ: 83.488.767/OCXJCedente:MEL\LURGICAMEBERUDACNPJ: 87.547.907/OCXJ
Número doTítulo: 321902/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL $A DataVencimento: 18/02/2010
Valor: 197,82 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligên
cia: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139897 Sacado: PRISMA ELETRICA E TERRAPLANAGEM ITDA
CNPJ: 73.340.721/000 Cedente: ALG AMERICA LATINA GUINDASTES ITDA
CNPJ: 05.879.042/000 Número do Título: 2834/04 Espécie; Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL $A DataVencimento:
26/02/2010" Valor: 3.360,00 Liquidação após a intímação: R$ 10,40, Condução: R$
4,74, Diligência: R$ zose, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 139098 Sacado: RENATDWRENCO CPF: 621.625.439-15
Cedente: FIGUEIRAMATDECONSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000

-

Número doTítulo: 8205 Bspécíe: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA fEDERAL Data Vencimento:
16/02/2010 Valor: 112,50 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 135370 Sacado:ROGERGOMESDASILVA CPF:027,622.179-62
Cedente: CLEBERVALERIO DE BARROS CPF: 200.824.449-00
Número doTítulo: 001 Espécie; Nota Promissória
Apresentante: CLEBERVALERIODEBARROS DataVencimento: 13/08/2009 '

Valor: 300,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligên
cia: R$20,ao, Edital: 1\$10,40

Protocolo: 139529 Sacado: ROMELlAALVES RODRIGUES FERNANDES
CPF: 887.935.599-68 Cedente: DJD IMOVEISLIDA CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: WTERP/4000Espécie:Duplicata deVendaMercantilpor indica
ção Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 20/02/2010
Valor: 517,80 liquidação após a intimação: R$ 10AO, Condução: R$18,82, Diligên-
cia: R$ 20,Qü, Edital: R$ 10,40

,

-��----------_._-------------------------------------------_._--�---------------_._--------------

Protocolo: 139356 Sacado:ROMEUCARLET CPF: 194.914.509-30
Cedente: MICHELEL PLANINCHECK CPF: 902.033.999-00 .

Número doTítulo: 10417-5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:MICHELEL PLANlNCHECK DataVencimento: 05/0l/2010
Valor: 300,00 Liquidação apôs a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligên
cia: R$ 20,ao, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139332 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO ITDA
CNPJ: 00.310.ool/oooCedente: SOUZACRUZS/A CNPJ:33.009.91l/ooo
Núniero doTítulo: 108052-11 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação

. Apresentante: BANCO DOBRASIL $A DataVencimento: 30/12/2009
Valor: 1.460,22 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$46,28,Diligên
cia: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40 ,

Protocolo: 138644 Sacado:TANIAKARSfEN' CPF:032.473.819-61
Cedente:BVFINANCEIRAS/A-C.EL CNPJ:01.l49.953/ooo
Número do Título: 131011858 Espécie: CéduladeCrédito Bancário por Indicação
Apresentante; RICARDOCLERICI DataVencimento: 28/01/2010 Valor: -

5.085,58 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,90,Diligência: R$
20,ao, Edital: R$10,40 �

Protocolo: 139483 Sacado: UECKER lN!)COM ETRANSPORTES IlDA
CNPJ: 79.416.400/000 Cedente: BATIlSI'ELLA IND E COM ITDA CNPJ:
84.933.118/002 Número doTitulo: 11000534 Espécie:Duplicata deVendaMercan
tilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL$A DataVencimento:
01/12/2009 Valor: 1.286,64 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$
37,12,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,4O

Protocolo: 139482 Sacado: UECKER INDCOM ETRANSPORTES ITDA
CNPJ:79.416.4oo/oooCeden�:BATIlSl'ELLAINDECOMITDA
CNPJ: 84.933.118/002 Número do Título: 11002527- Espécie. Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL $A Data Vencimento:
01/12/2009 Valor: 1.811,16 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$
37,12, Diligência: R$31,95, Edital: R$10,4C

Protocolo: 139537 Sacado:WORLD CLEAN PROD LIMP SEG ITD ' /

CNPJ: 07,842.950/000 Cedente: PLASFORTE IND ECOMARIEF PLASTICOS ITDA
CNPJ: 04.993.154/000 Número do Título: 493B Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFED,ERAL DataVenci
mento: 19/02/2010 Valor: 743,75liquidação após a intimação: R$1O,40,Condução:
R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

CarlosFabricioGriesbach,Thbelião

EDITALDE INTIMAÇÃO .

REPÚBIlCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANfACATARINA
-

Thbelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390 • Horário deFuncionamento: 09:ooh às 18:OOh

Zagueiro Bruno Silva deve ser o
lateral-direito titular no Equador

JOGOS PELO MUNDO
,

• COPA DO BRASIL
RESULTADOS
Ruminense* 2x0 Confiança
Nacional-AM 2x2 ASA*

Goiás* OxO ltuiutaba
Guarani* 2x1Araguaína
América-:RN Ox1 São José-AP*
Vitória* 4xO Corinthians-AL
Santa Cruz* 3xO América-AM
londrina 0x2 Uberaba*
CÓritiba* 1xO Luverdense
Remo* 4x1 São Mateus-ES
Brasiliense 2x1 Chapecoense*
Santos* 1OXO Naviraiense
Náutico* 3x1lvinhema
HOJE

21h30 - Botatogo x São Raimundo

• UBERTADORES
RESULTADOS

Racing (URU) 2x1 Cerro Portefio
Univ. católica 2x2 Univ. do Chile
Bolívar OxO Estudiantes

Dep. Cuenca 2xO Morelia
Once caldas 1x1 Monterrey
Nacional (URU) 2x2 Bantíeld

lndependiente (COl) 1x1 Corinthians
Alianza Uma 2x0 Juan Aurich

Caracas 1 x 3 Aamengo.'

HOJE
19h - Nacional (PAR) x São Paulo
21h15 - Emelec x Cerro (URU)
21h45 - Deportivo ltalia x Cruzeiro
23h30 - Deportivo Quito x Intemacional

• UGA DOS CAMPEÕES
OITAVAS-DE-FlNAL - JOGOS DE VOLTA
RESULTADOS
Manchester United* 4xO Milan
Real Madrid 1x1 Lyon*

* Classificados à próxima fase

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Entidade teme que os animais soframmaus tratos

T RA A

,O reage contra
rodeio naArena

)

. JARAGUÁ DO SUL

o Rodeio Indoor Europa,
que acontece na Arena
de 7 a 11 de abril, está
causando polêmica.
"--ntem, a OAB (Ordem dos

.

dvogados do Brasil) de Ia
aguá do Sul encaminhou à

"'�'1'Tnprensa ummanifesto con-
tra a realização do rodeio, promo
vido pela empresa espanhola Texas
Company. A entidade entende que,
neste este tipo de evento, é comum
os animais sofrerem violência du
rante as apresentações.

"Existe uma Lei Federal que
profbe os maus, tratos contra os

animais, No município, a legislação
proíbe a apresentação de animais
em números de circo", comenta o

presidente da subseção daOAB, Ra
phael Rocha Lopes. Ele acrescenta

que a entidade !�!ltou por diversas
vezes conversar com a Prefeitura

para expor a preocupação com o

evento, sem sucesso.

No manifesto, a OAB descreve
instrumentos de tortura usados

para que os touros dêem saltose
.

cabeçadas na hora do show. No do
cumento são Citadas as esporas dos

peões e o sedém, espécie de corda

que aperta os órgãos genitais dos
animais. O presidente da Comissão
daCidadaniadaOAB de SantaCata
rina, DarwinHamack, qualifica esse
ato como um "desrespeito às leis".

A pena pàra quem descumprir
a legislação federal é de trêsmeses
a um ano de prisão e multa. On
tem, o responsável pelo rodeio,
César Borba, não quis se manifes
tar sobre o assunto.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

•

I

FOTOS DIVULGAÇÃO

OAB reforça que animais são torturados para dar saltos e cabeçadas

.

Empresa Texas Company realiza rodeios na Espanha há dois anos.
. .

CÂMARA DE
VEREADORES
otJARAGU,I. 00 SUl

LEI N° 5493/2010
Dispõe sobre a identificação explícita e visível nos carros,
caminhões e tratores, que prestem serviço a órgãos da
Administração Pública Direta noMunicípio de Jaraguá do Sul
- SC, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA CÂMARAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que
lhe são conferidas, FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e
ela promulga a seguinte Lei:

Art. 10• Fica estabelecida a necessidade de identificação visível e explícita em todos os veículos
que prestem serviço a órgãos da administração pública direta e indireta, incluindo-se as autarquias,
entidades, conselhos e fundaçõesmunicipais.. ..

Parágrafo único. São considerados prestadores de serviço, nos termos desta lei, todos os
velculos da administração pública municipal, ainda que de empresas terceirizadas contratadas para fins
especificos, os veículos alugados elou cedidos para uso dos órgãos da administração pública e aqueles
integrantesdo patrimônio público. .

'

. Art. 2° A identificaÇão será feita com adesivo em PVC, nas portas laterais e na parte traseira do
veículo, devendo constar: .-

l-a inscrição "ASERViÇO OE (A; O)"
11- nome do órgão para o qual o veiculo está a serviço
III-logotipo como Brasão doMunicípio de Jaraguá do Sul. .

Parágrafo único.A inscrição de que trata este artigo, deverá ter tamanho minimo de 30cm X 30cm
(trinta por trinta centímetros) e de cor contrastante com a do veiculo.

.

Art. 30Asdespesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento vigente.
Art. 4° Os veículos que já prestam serviços aos órgãos da administração pública. deverão ter a

situação regularizada, até 31 de janeiro de 2010.
•

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 05 de março de 2010.

NATÁLIA LUCIA PETRY
Presidenta

ARQUIVOOCP

Complexo prisional tem 330 detentos, dos quais 210 já foram condenados

Estudantes da Unerj realizam
.

mutirão no Presídio Regional. .

Dez alunos voluntários do curso que suas penas fossem analisadas",
de Direito da Unerj (Centro Univer- comentou. Em seguida, a avaliação
sitário de Jaraguá do Sul) partici- dos estudantes será encaminhada à

. parão de um "Mutirão Carcerário" Justiça, que deverá tomar as provi
no Presídio Regional. A iniciativa dências necessárias.
acontecerá no sábado, das 8h30 Dependendo da situação, o re

às 17h30. O objetivo da iniciativa é gime de reclusão pode passar de fe
avaliar os casos dos detentos que

-<

chado para semi-aberto e até mes

podem ser beneficiados pela Lei de mo aberto. Como o presídio tem 210

Execução Penal. A legislação prevê, detentos condenados e há apenas
por exemplo, quando o presidiário uma pessoa para analisar os casos,
tem direito à mudança de regime algumas vezes os prazos para entrar
do cumprimento da pena. com a revisão de pena acabam ex-

De acordo comumadas respon- pirando. O coordenador do curso

sáveis pelo mutirão, Karina Guidi de Direito, Cícero Dittrich, ressalta
ValverdeMartins, a ideia nasceu de- que os estudantes demonstraram

pois da rebelião ocorrida no final do interesse em participar do projeto,
ano passado. "Nós percebemos que .

que pode se tomar um evento fixo
uma das reivindicações dos presos é no calendário daUnerj

NDUBA
. Acidente deixa ·dois· feridos

PIERO RAGAZZI

Por volta das 10h de ontem,
um acidente entre carro e cami
nhão deixou duas pessoas feridas
e interrompeu o trânsito por 15

minutos na SC-413, no trevo, sen
tido Massaranduba.

De acordo ..
a Polícia Rodoviá

ria Estadual, o Fox corri placas de
Balneário Camboriu teria cortado
a frente do caminhãoVolkswagen

de Iaraguá do Sul, que não conse
guiu frear. O motorista do cami
nhão não se feriu. Já o condutor
do automóvel e a carona tiveram
ferimentos leves. O nome das VÍ
timas não.foí divulgado.

Uno com placas de Agrolândía
bateu na traseira de um Fusca
com placas de Jaraguá do Sul
e capotou na Avenida Prefeito

.

Waldemar Grubba. O motorista
do Uno, Fábio Cândido 32 anos,
foi atendido pelosbombeiros no
local do acidente e liberado. Já o

condutor do Fusca, Hipólito Ja
cinto Chaves, 67, não se feriu.

CAPOTAMENTO

Perto dás 10h de ontem, um
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aqui nós temos muita
matéria orgânica e

também peixes e outros
animais que facilitam o

,

desenvolvimento.
MANFRED MILLNITZ

"

Muda veio da
Amazônia

A muda da vitória-régia veio da
CÉSAR JUNKES Amazônia, trazida por um, amigo.

MasManfred afirma que o ambien,

te em que ela está é que proporcio
na tal crescimento. "LánaAmazônia

,

você não encontra nenhuma desse
,

tamanho. Eias são bem menores, "

Aqui nós temos muita matéria or

gânica e também peixes' e outros

animais que facilitam o desenvolvi-
t
" afirmmeno, a.

Em 2002,
/

Manfred teve uma

ideia. Ele queria colocar o maior
número de bebês sobre as folhas da

planta. Foram seis crianças em ape
nas uma folha e 15 no total. "Esse
também é um recorde no�so. Foi
,uma brincadeira que fizemos para,
darmais destaque e dar a chance de .

mais pessoas conhecerem essama

ravilha da natureza".

Quem quiser conhecer avitória-
régia, a casa deManfred fita na rua

Francisco Piccione 540, próximo ao

Seminário Sagrado Coração de Je
sus. O valor para visitação é de R$ 3
e estudantes pagammeia entrada.

PER ONAG' S.
.

V lE

Maiorvitória-régia do
,

'

"

, ,

mundo está emCorupa
Manfred cuida daplanta com folha demais de doismetros de diâmetro
Plantas e bichos para
todos os lados e, uma

enorme vitória-régia. '

Esse é um cenário
que atrai centenas
de visitantes.

H·
á cerca de 20 anos Man-

, fred Millnitz cultiva com

carinho uma vitória-régia
em uma lagoa, no terreno

de sua residência, em Corupá. A
planta ornamental ficou famosa

após atingirmais de dois metros e

meio de diâmetro e Manfred teve

que abrir sua casa para visitação.
"Nunca imaginei que aplanta

fosse ficar tão grande: Mas depois
que ri pessoal foi sabendo, tive
que adequar'minha casa para re
ceber todo mundo, porque tinha
fila no meu portão", relembra.
Manfred 'conta que pessoas do
Brasil todo, e também de outros

países, como Japão, Holanda e

Alemanha, 'vieram' conhecer a

planta famosa.
, O quintal de Manfred recebeu

inúmeras melhorias para rece- ,

ber os visitantes. Ele' implantou
um pontilhão, fez caminhos pelo
meio das árvores e plantas, 'ins
talou lixeiras e adeqúou oespaço
para os patos, galinhas, coelhos e

porquinhos da índia viverem em

harmonia com a natureza.

De acordo com Manfred, até
'

agora, eles não tiveram notícias
de outra vitória-régia maior. O

Guinness, Livro dos Recordes,
só não deu o título ao cultivador

porque não existe a categoria
de plantas aquáticas. "Estou há
anos tentando oficializar o recor
de, e vou correr atrás do meu di- Muda, que veio da Amazônia, agora é motivo
reito. Isso seriamuito bom para o de visitações frequentes à casa de Manfred
turismo da região", comenta.

• Débora Kellner
,deborak@ocorreiodopovo.com�br

Novo Fox

VHT/Total. FLI:X

�

-aro 15"

,••Fatol m6sc.arcl '"

negra
•Direção hidráulica
•Novo design'
•Novo Painel
•Novo Acabamento

com texturas e tecidos

nas portas

R$30.99

·Iimpador, lavador
e dese!11baçador
do vidro traseiro

,
Novo Saveiro •Banco do motorisfa
VHTITotal FLEX e cintos de. segurança

, cl regulagem de altura

·Tampa Traseira com sistema
de amortecimento e chave.

�

-

,

.

I FI 2 ortas ano modelo lO/lO cód. 5Z31R4 com preço promocional à vista a partir de R$30,490,00 .. Estoque:. Nova Saveirowww.vw.com.br. Promoção 1 Real: veiculo de referência· (1) Novo Fax 1,0 Tota, ,eX't p
rti d R$30 990 00 dód 5U91E4. IOF cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET.Despesas de1,6 Talai Flex, 2 portas, ano modelo .10/10, cód. 5U91�4, com preço pr�mo��;aC a. ��: a a p� Ir

�rovação éondiçõ�s sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente referenciais, não condizentes neregistro eletrônico da operação não Inclusas no cá,lculo da prestação e o, .

d
re '.0 suje o: saou refere�-se a versões específicas. Sujeito a aprovação cadastral. Condições válidas até 12/03/2010cessariamente com os modelos ofertados. Alguns Itens mostrados ou menciona os sao opcron I

www�autoeIite.com.br GrUPO Auto Elite '40 anos (te credibilidade., MHCOYOWWAGIN •
Caraguá Auto.Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000
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