
Ângela Amin (PP)
caminhou pelo
Calçadão no fim de .

semana. O partido
espera definir as

coligações para
confirmar o nome
.da deputada ao'
governo do
Estado.
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Decretada eme ência
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o de á a
-Prefeitura de Corupápretende reverter a situação dentro de 90'dias. Segundo

Luiz Carlos Tamanini, cerca de 50% da água, que' antes era distribuída
pela Casan, chegava às torneiras sem o devido tratamento,
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Em visita a Jaraguá ontem, a senadora Ideli Salvatti confirmou que a'duplicação da BR-280 deve começar somente no fim do ano. 1IIItj�1I6itIj1EJ
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2 História

Protestos contra
. a guerra no Iraque

No dia 16 de março de 2003, milhares
de pessoas foram às ruas das principais
cidades dos Estados Unidos para protes
tar contra a guerra no Iraque. Os esforços .

pacifistas não foram registrados apenas
no país: no dia 22, 200 mil pessoas parti
cipariam de manifestações em Londres,
e' no dia 15 de março as manifestações
na capital britânica reuniram pelo menos
750mil pessoas.

Os esforços dos americanos 'e dos in

gleses, porem, revelaram-se em vão. No
dia 19 de marçC?, apenas três dias depois
dos protestos nos EUA, começaria o bom
bardeio no território iraquiano por tropas

. estadunidenses, com apoio dos ingleses.
Se o discurso era contra o terrorismo e

possíveis armas de destruição em massa

que o Iraque possuiria, até hoje nenhu
ma arma foi encontrada. As tentativas do
governo americano de justificar a invasão
não foram sustentadas nem pelo direito
internacional nem por qualquer resolu-

.

ção da Organização das Nações Unidas,
colocando os EUA em uma posição deli
cada quanto às outras nações.

Bagdá cairia no dia 9 de abril do mes
mo ano, e o presidente americano George
W. Bush declararia o fim das operações
militares em IOde maio. O presidente ira
quiano Saddam Hussein seria capturado
no' dia 14 de dezembro de 2004 e morto

em 30 de dezembro de. 2006�

DIVULGAÇÃO
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Fernando Pessoa,
sonhador e poeta

Nascido no dia 13 de junho de 1888 em

Lisboa, Fernando António Nogueira Pessoa
se tornaria um dos maiores poetas da língua
portuguesa - seu valor chegou a ser compa
rado ao de Camões. Durante sua vida, atuou
no jornalismo, 'publicidade, comércio e prin
cipalmente na literatura. Desdobrando-se em
personagens conhecidos como heterônímos,
ele se autodenominava um "drama em gente".

Poeta do movimento modernista, por toda
sua vida foi fiel à aguardente "ÁguiaReal", causa
da cirrose queomataria em 1935: Trabalhando

.

principalmente como tradutor da língua ingle-
.

sa, Pessoa levou uma vida modesta e chegou
a morar na África. Sua carreira teria início em

'1912, com o artigo "A Nova Poesia Portuguesa
Sociologicamente Considerada".

O escritor era considerado enigmático ao

extremo pelas suas diversas "personalidades"
e por tratar principalmente de temas subje-.
tivos. Como ficou registrado em um de seus

poemas, declarava-se possuidor de "todos os
sonhos do mundo".

, li.

Fernando Pessoa: IiViver não é necessário; o que é necessário é criar"

PELO MUNDO
, 1

Palácio de Verão
��9"10

Voo de Houdini
, 19:35

Repúdio alemão
Em 16, de março de 1935, o gover

no alemão anunciava seu repúdio às
cláusulas militares do Tratado de Ver
salhes, e proclamava sua liberdade de

ação sobre o rearmamento. O tratado,
assinado ainda durante aRepública de '

Weimar, em 1919, oficializou o fim da
Primeira Guerra Mundial- e desagra
dou o povo alemão.

No dia 16 de março de 1843, o Im
peradorDom Pedro II recebe a incum
bência de construir o Palácio deVerão.
Iniciado em 1845, o Palácio se tomaria a

residência predileta do 'monarca e aca

baria originando a cidade de Petrópolis.
Hoje, com o nome de "Museu Imperial",
é um dos monumentos arquitetônicos
mais importantes do Brasil.

Neste mesmo dia, em março de
2010, Harry Houdini se tornaria o pri-

'

meiro homem a voar em um avião na

Austrália - feito que ficou registrado
no Digger's Rest daquele ano. Houdi
ni, cujo nome de batismo era- Ehrich

Weiss, ficou conhecido por suas inco
muns habilidades, que o tornariam o

maior ilusionista de todos os tempos.

Incêndios
Londres pode nunca ter sofrido terremotos;mas detém o recorde histórico de

• incêndios gigantescos.A cidade quase foi destruídaem 962, 1087, i262 e 1666. Durante
a SegundaGuerra, os bombardeios alemães quase acabaram commetade de Londres.

ARQUIVO DA SOCIEDADE
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QUINTA-FEIRA
'

SEXTA-FEIRA SÁBADO
EdwardSá,
economista

OAB/de
Jaraguá doSul

Jorge Brognolli,
economistá

DurvalMarcatto� .

administrador

A grande mentira

[]gimento
de novas lideranças naAmérica La

a perturba muitas pessoas, principalmente
uelas que afirmam que o capitalismo nasce

d liberdade,' e que o livre mercado desregula
mentado vai de mão dada com a democracia. Pode-se

.concordar que estas formas de populismo latino são
uma resposta desarticulada ao fracasso retumbante das
políticas neoliberais que inundaram o mundo nestas
últimas décadas. No entanto, são poucos os que se per
guntam quais são os verdadeiros culpáveis desta revira
volta. Fala-se do respeito à liberdade de imprensa, mas
ninguém questiona suavisão unipolar. Nessemanique
ísmo mediático, é muito fácil afirmar

que as pessoas com as quais não se
.

está de acordo, não só se equivocam,
senão que também são tiranos, fas
cistas ou genocidas. Mas também é
certo que algumas' doutrinas funda
mentalistas são incapazes de coexistir
com outros tipos de crenças. Desde o

colapso da,União Soviética houve um
reconhecimento histórico dos crimes

cometidos em nome do comunismo, .

assim como daqueles que professam
uma extrema religiosidade e querem
refazer o mundo conforme suas cren

ças particulares. Perante esses fatos, é
necessãrío entender: que, qualquer in
tento em' responsabilizar a determina
das ideologias pelos crirries cometidos pelos seus segui
dores, deve ser analisado corri extrema cautela.

A cruzada contemporânea que fala da liberdade
.

irrestrita dos mercadosmundiais disfarçaummodelo
econômico corporativista, sustentado por golpes de
Estado, guerras e matanças que serviram para apoiar
regimes ditatoriais comprometidos com tal sistema.
O sonho neoliberal do "capitalismo puro", chamado
por Francis Fukuyama de "o fim da história" ou "o

ponto final da evolução ideológica da humanidade",
levou à crença dogmática de que o "atraso econô
mico" latino-americano é produto da incapacidade
de seus povos .e de seus intelectuais utópicos, e não
de uma longa história depilhagem e espantosos tor
mentos devidos à brutal expansão de talmodelo eco-

nômico. Entretanto, vale a pena perguntar-se o que
é o "capitalismo' real" nessa' contingência histórica.
Ele não consiste apenas'no desenvolvimento criati
vo e privado das forças produtivas. Seu lado sombrio
sempre é disfarçado quando se trata de impor a ideia
do progresso, da eficiência e daprodutividade.Aexpan
são do capitalismo sempre esteve vinculada a um pro
cesso histórico de espoliação e colonialismo. Durante
estes últimos duzentos anos, a chantagem financeira e

tecnológica somou-se à concorrência desleal e livre do

poderoso frente ao fraco. Em 2006, um estudo das Na

ções Unidas descobriu que "2% dos adultos mais ricos
do mundo reúnem mais da metade da

" '

I
riqueza de todas as residências exísten

'. tes no planeta". Tal constatação fezcom
que Stephen Haggard, insuspeito neoli-

. beral, admitisse envergonhado que "as
coisas boas, como a democracia e o li
vremercadonem sempre vão juntas, já
que amaioria das iniciativas reformistas
orientadas para esse modelo econôrni-

.

co, ocorreram a partir de golpes de Esta
do militares". O leitor deve perguntar-se:
o que tem a ver a concentração da ri:
queza com as ditaduras militares im

postas no mundo globalizado?
A crise de 2008 deixou ao desco-

.

berto a "grande mentira" da instaura

ção do capitalismo no seu estado puro.
Enquanto.a Escola de Chicago implantava um pro
cesso de "destruição criadora" assentada no mone

tarismo clássico, concentrando a riqueza demaneira
brutal.muitos dos ferozes defensores de tal modelo,
estavam, já no início do século, presos por desvios de '.

recursos públicos ou sendo julgados.Vou citar alguns
nomes:

. Pinochet do Chile; Bordaberry do Uruguai;
Videla, Cavallo e Menem da Argentina; Sánchez de
Lozada da Bolívia. Longe'da gente:Mijaíl Jodorkovski,
LeonidNevzlin,Vladimir Gusinski eBoris Berezosvski
damáfia russa. Perto da gente: ConradBlack; Ken Lay
e Grover Norquist, além dos ladrões de colarinho
branco das corretoras e bancos privados estaduni
denses. Seus imperdoáveis "desvios éticos" ficaram a

salvo no "BusínessWorld". Sorte deles.

A cruzada
contemporânea que
.fala da liberdade
irrestrita dos

mercados mundiais
disfarça um .

modelo econômico
corporativista,
sustentado por
golpes de Estado

"
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ATIVIDADES

Escola de Governo
abre nova turma

AAmvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), com apoio da Unerj e do
Projaraguá, está com as inscrições abertas
para nova turma da Escola de Governo e Ci

dadania, que inicia atividades hoje. As aulas
dentro dos macroambientes cultural, social,
econômico, político, físico-territorial e am

biental acontecem todas as terças-feiras, das
19 às 22 horas. O custo do curso é uma ma
trícula de R$ 80, e nove parcelas no mesmo

valor. Informações pelo telefone 3370-7933.

.PARCERIA

·Curso gratuito
em Corupá

O Senai de Iaraguã do Sul e aPrefeitura de
Corupá oferecem curso gratuito de Aprendi
zagem Industrial emAjustadorMecânico. As

, inscrições estão abertas até hoje, na Bíblio
teca Pública Castro Alves. Para se inscrever é
necessário ter entre 14 e 23 anos, ter cursado
ou estar cursando o ensino fundamental. As
aulas teóricas começam no dia 22 de março,
no período matutino, em Corupá e as aulas
práticas acontecem no Senai de Jaraguá do .

Sul, com transporte gratuito.

PÓS RADUAÇÃO
·Católica de SC
abre inscrições

A Católica de Santa Catarina mantém
até o dia 30 de março as inscrições para
cursos de pós-graduação em Joinville. São
14 cursos oferecidos nas áreas de comuni

cação estratégica, negócios, engenharia,
direito, gestão e gerenciamento estratégico.
A instituição em Joinville está localizada na
rua João Colin, no Bairro América. Inseri

ções e informações pelo telefone (47) 3467-
7964, pelo e-mail joinville.pos@pucpr.br e
no sitewww.catolicasc.com.br.

. \

PÁ OA

Cacau Show
·entrega ovos

A campanha Faça Sua Parte, realizada
anualmente pela Cacau Show, chega à sé
tima edição. A doação de 100 mil ovos de
Páscoa para crianças e adolescentes caren
tes de todo o país beneficiará mais de 600

instituições. Todas localizadas em cidades
onde a Cacau Show possui lojas, indicadas
pelos franqueados de cada região. Entre
elas a Escola Municipal de Ensino Funda
mental Dom Pio de Freitas, indicadas pela
Cacau Show de Iaraguã do Sul.

.
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Angela percorreu o Calçadão com correligionários como Dieter Janssen

ELEiÇÕES.
PP: coligação.
descartadasó
conloPMDB
Partido lançará cabeça de chapa,
mas dialoga com PT e Democratas -

Em visita a Jaraguá do .

Sul, a deputada federal
Angela Amin 'confirma que
será candidata ao governo
e alfineta gestão,de Luiz,
Henrique da Silveira '

a coligação .nacional PT·PMDB.
Nenhuma conversa, está' fecha
da, falamos também com DEM e

PSDB", comenta.
Angela conversou com lide

ranças regionais do PP no último
sábado em Jaraguá do Sul. Em cli-

,

ma de campanha, atacou o gover-
,

no estadual abordando a tragédia
climática de 2008.' Ela criticou a

Cohab (Companhia de Habitação,
de SantaCatarina), acusando a au

tarquia de atrasar uma obra para
atingidos pelas cheias em Joinville.

, "

Deputada
federal mais

votada em Santa Catari
na .nas últimas eleições,
Angela Amin (PP) é um

nome quase certo na disputa' ao
governo estadual este ano. Líder
nas pesquisas, com cerca de 30%
dos votos,' a pré-candidata procu
ra outros partidos para compor
a chapa. Entre' os pretendentes,

,
_

duas forças antagônicas na políti- "Por que' foi 'a 'Cohab que
ca: PT e Democratas. cuidou disso? Por que, não foi o

Segundo a deputada, o partido próprio município? Cadê a des
conversa com todos os partidos 'centralização?, Nós estivemos na

atualmente; exceto o PMDB. Ela, enchente de 1983 e'l984 e não de
canta que a aproximação com o morou seis meses para que voltas
PT perdeu força nos últimos me- 'se a normalidade. Agora, vai pas
ses. "Depois do escândalo envol-' sar dois anos da .tragédia e ainda
vendo o vice-governador Leonel vemos estes problemas", alfinetou.
Pavan (PSDB), houve um distan-
ciamento. Sabemos que há um

.

interesse em repetir no Estado

,

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS Ç.ÉSAR JUNKES

"Bm 2006, já havia um início
do sentimento de mudança em'
algumas cidades, como Jaraguá

,

do Sul (onde Amin ganhou no

segundo turno). Este ano, esse
,desejo está consolidado. A segu
rança pública vai mal, a saúde
também. No ensino, o que fize-'

:
ram com a Furidação Catarinen
se de Educação Especial é uma

vergonha. Não é atoa que esta

mos na liderança das pesquisas
e o candidato do FMDB aparece
sempre em último, independen
te do nome. Mas isso não garante
a vitória, as eleições estão só co-

meçando", declarou.
'

Esperidião Amin nega ·

ser candidato a senador
Marido da pré-candidata ao

governo estadual pelo Pp, Espe
ridião Amin afirma não ser pré
candidato ao senado este ano.

Segundo ele, a prioridade do par
tido é a: eleição de Angela e por
isso, a sigla deixou as duas vagas
para senador em aberto para fu
turas coligações.

Ex-governador, Amin fez di
.,

versas críticas ao governo es

tadual em sua passagem 'por
Jaraguá do Sul. Segundo ele, a

população catarinense possui o
desejo de mudança nessas elei

ções, resultando na liderança de

Angela nas pesquisas eleitorais.

Ex-governador: IIPP'deixou vagas em aberto em prol das alianças"

Dieter declara preferência
pela Assembleia Legislativa

, JARAGUÁ DO SUL
o PP ainda não definiu, mas

o ex-vereador e pré-candidato
Dieter Ianssen declarou sua

preferência para as' eleições
deste ano: concorrer a uma das

,vagas à Assembleia Legislati
va. Candidato em 2006, quan
do obteve quase 16 mil votos,
Janssen acredita ter.mais chan
ces de vitória este ano. "Preciso
fazer 18 mil votos em Iaraguá
do Sul e 10 mil na região, onde
consegui cinco mil em 2006.
Com 28mil votos, � possível se

'

eleger deputado estadual pelo
PP", afirma.

Para o ex-vereador, o par
tido na região não pode abrir
mão de lançar um candidato
a deputado estadual. "Temos
uma forte candidata ao go
verno, com grandes chances
de vitória. Não podemos-fícar

, sem representante mais uma

vez", comenta.
Também ex-vereador e pré

candidato,Vitória AltairLazza
ris afirmou não ter preferência
na' disputa. Para o pré-candi
dato, o importante é o Vale do

Itapocu ter representantes nas

esferas estadual e federal.

"eOm 28. mil votos,
,

' é possível se,
eleger um d�put,ado
,estadual Rel� Pp'''•.

DIETEJI JANSSEN,..EX-VEREADOR ,

, .� .. '

"O partido está unido para
que Angela Amin seja a nos

sa governadora. Eu coloco o

meu nome a disposição do

partido, tanto porIaragué do

Sul, como pela Amvalí (As
sociação dos Municípios do

Vale do Itapocu)", ,
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Carolina Tomaselli
FOTOS CÉSAR JUNKES

A
três meses das convenções para
escolha dos' candidatos, o PT pare-

· ce ter definido os rumos, em Santa
.

Catarina. Além de de Ideli Salvatti,
que esteve ontem em Iaraguá, concorrendo
ao governo e do deputado federal Cláudio
Vignatti ao Senado, o partido deve ter um

..

empresário como' vice. O PT quer repetir
,

aqui a estratégia usada em 2002 e 2006 no

cenário nacional, quando José Alencar (PRB,
,

ex-Pl.l.foi escolhido para contrapor os ideais,
de esquerda de Lula. Primeiro aliado confir
mado no Estado; o PR deve indicar o vice,
diminuindo as chances de coligação com Pl'.

ou PMDB no primeiro tur'no.
Aliado também na esfera federal, o PR

apresentou dois candidatos a vice de Ideli:
. Udo Dõhler, empresario de Joinville e UI
rich Kuhn, presidente do Sintex (Sindicato
das Indústrias Têxteis de Blumenau). Doh
ler vem de uma cidade onde a dobradinha
PT /empresário do PR venceu as eleições
municipais em 2008, com Carlito Merss e

Ingo Butzke. Membro do Conselho de Ad -
-

ministração da Cia Hering, Kuhn foi filiado
ao PFL (atual DEM) há mais de 10 anos e

ingressou no PR ano passado, já de olho na .

disputa estadual.
'

tida
, Ém reuníão ontem em Florianópolis, o diretó

rio do PMDB aprovou ahomologação dapréviado
partido, dia 27. Na disputa estão o presidente esta
dual e ex vice-governador Eduardo PinhoMoreira
e o prefeito da capital, Dário Berger, que estiveram
em Iaraguá do Sul na semana passada. Nu encon
tro, também ficou decidido que o postulante que
perder a consulta terá seu nome colocado à dispo
sição damajoritária, em outra posição.

da
Mauro Mariani (foto) confirmou ontem que

deixa a Secretaria Infraestrutura do Estado até
o fim deste mês, prazo para' reassumir vaga na

,

,
.

, Câmara Federal. Mas em termos de remunera

'ção não muda nada. Quando se licenciou, por
direito optou por continuar recebendo salário
de deputado, .de R$ 16,5 mil frente os R$ 6 mil
de secretário, ano passado reajustado para R$ 10

mil. Ainda assim bem inferior. O presidente do

Deínfra.engenheiroRomualdo França, vai assu
mir' a secretaria.

IPTU PI' O'
- A Prefeitura de Jaraguá do Sul adiou para Como não deu tempo para imprimir os car-

· ':0 dia 25 deste mês o início da distribuição, via .nês, o prazo para entrega foi prorrogado para 23
·

Correios, dos 42.290 carnês de IPTU (Imposto de abril. A nova data de vencimento da primeira .

Predial e Territorial Urbano) e da Taxade Co- parcela e do pagamento à vista passa para 10 de

leta de Lixo. O adiamento se justifica, já que ., maio. O contribuinte que não receber o camê até
·

o projeto que autoriza descontos foi aprovado 23 de abril deverá retirá-lo no Setor deTributação
pela- Câmara no último dia 09, uma semana até o dia 10 de maio. A partir do próximo dia 25,

após ter sido protocolado na Casa. A lei con- o documento também estará disponível para
cede desconto de 12% para quem pagou o emissão de segunda via no site www.portal.jara-
IPTU em dia até 31 de dezembro de 2009.' guadosul.com.br, no campo Serviços.

FALA Aí!
Estão associando meu

"

nome com o do meu irmão.
,

PfffrfJrO OE flORUl..NOJ'QUSr r;AfUO
SfRGlZ,lt, IRMÀO 1.)0. PREfErrODf StiU)JOst
rHAlMA tU:,I_l{GER {flS9}, NEGANDO APOiO A
CANomATUM DE OILMA ROUSSEff (PT)

,....

Da -base
Como a única cidade da microrregião' sem' data-base, o Sinsep vai levar à

prefeita Cecília Konell (DEM) proposta para que a negociação salarial dos ser-

,

vidores públicos de Iaraguá do Sul seja fixada em IOde abril. Na assembleia
ocorrida na última quinta-feira, o sindicato também tirou pedido de reajuste
salarial de 14% e auxílio refeição passando de R$ 9 para R$ 12. A inflação dos
últimos 12 meses deve ficar em 4,94%. Ano passado não houve aumento de

,

salário, justificado pela crise econômica as chuvas de 2008. A revisão do Plano,
de Cargose Salários também integra a pauta.

PROPOSTA·
D reajuste para os servidores' públicos também está em discussão e�

Guaramirim. Na próxima quinta-feira, o prefeito Nilson Bylaardt (PMDB)
,

encaminha àCâmaradeVereadores proposta de concessão de 5% de aumento
.

salarial. O comprometimento da receita com a folha de pagamento, hoje dé
'42,14%, passa para 44,24%, um impacto de R$ 1,2 milhão no orçamento. "No
ano passado os servidores tiveram reajuste de 27%mais R$ 100 de abono. Para

quem ganhavamil reais, passou a ganhar R$ 1,37 mil, um aumento de 37 %..
Com mais os 5% pretendidos agora, chegamos a 42%", contabiliza o prefeito,
que. cumpre, assim, uma das promessas' de campanha.

Am hã
A CEI (Comissão Especial de In-.

quérito) da Câmara que investiga
o desfalque da Schützenfest espera
para amanhã a entrega da prestação
de contas da festa. Ato de responsa
bilidade daAcstvi (Associação de Clu
bes e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu), entidade que firmou o con

trato com a Fábrica de Shaw, qu� até

agora só se defendeu atacando, e sem
apresentar provas.

QuaS,8
Com relação aos depoimentos, a

comissão se deu por satisfeita com as

22 pessoas envolvidas na organiza
ção do evento que foram ouvidas. Por
isso, descarta novas oitivas e também

acareação, ao menos por enquanto. O
relatório, que deve ser finalizado no

, dia B.de abril, está com cerca de 100

,páginas e mais de mil documentos
anexados. A leitura em plenário está

prevista para 13 de abril.
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CHARGE

t,UZ NO �

FIM.DO .

TáNEI...!

DO LEITOR

Despeito

Com
profunda' indigna

ção e revolta, solicitamos
este. espaço na coluna

"Opinião do Leitor" para
respondermos à carta aqui pu
blicada na edição do último sá-

f\

bado, dia 13 de março, de autoria
de Airton Sudbrack, advogado e

assessor jurídico
do Centro de Di
reitos Humanos
de Jaraguá do Sul.
Em sã consciência,
não acreditamos

que seja de autoria
de uma pessoa. tão
bem qualificada.
Contudo, quere
mos esclarecer o

seguinte.
Se o subscritor é realmente o

tal advogado, o qual não conhe
cemos pessoalmente, sabendo

apenas que se trata de um es

trangeíro que precisa ser inves

tigado pela. Polícia Federal. Este

advogado era, até pouco tempo
atrás, advogado daArsepum (As
sociação dos Servidores Públicos
Municipais). Foi recentemente

demitido pelo Conselho Delibe
rativo da entidade, em virtude
de não ter mais uma diretoria

executiva, que se demitiu inteira.
A demissão se deu pela necessi
dade de economia interna, pois,
a entidade está em situação de
falência. No entanto, equivoca-

damente, o advogado acha que
sua demissão foi exigida pela ad
ministração municipal.

Isso tudo nos leva a acreditar

que o despeito do missivista se

originou dessa situação, quando
lança suspeições, de forma ban

dida, contra a honra da prefeita,
da administração
municipal e. con
tra empresários da

- mais ilibada con

duta moral, ínsínu

ando, em -

sua carta,

que a comunicação
interna nv 1054, de'
19/08/2009, da Pre

feitura Municipal, e
.

o Ofício 268/2009,
de Ol! 10/2009, da

,"

"
prefeita, endereçado a uma em

presa da cidade, contem ilicitudes
oU improbidade. Se fosse o caso,

por que não leva esses documen
tos para a CEI que a Câmara de
Vereadores está patrocinando, ao
Ministério Público e à Polícia, ao
Karl Marx, que tanto idolatra ou,

ainda, aos seus colegas do PT, par
tido ao qual pertence?

Finalizando, saia das som

bras, "covarde", ou volte ,para a

caverna, de onde veio e de onde
nunca deveria ter saído. Iaraguá
do Sul não merece pessoas de
moral torta como a sua.

Ivo Konell, secretário
deAdministração e Finanças

- A previsão inicial é que o Relatóriode Impac
toAmbiental deveria ter sido finalizado em julho
de 2008, mas só foram finalizados em março de
2009. Depois da audiência pública em setembro,
o Ibarna exigiu os estudos complementares. A
expectativa era de que o material fosse entregue
ainda em dezembro, mas o prazo já foi esticado
quatro vezes.

Agora, a previsão do Dnit é de que o material
será concluído até o fim des
te mês. Mas se a complexi
dade dos estudos continuar
sendo usada.como desculpa
para justificar os atrasos, a
tendência é €J.ue o cronogra
ma continue se arrastando,
sem qualquer definição de

cumprimento.
A duplicação da BR-280

é reivindicada pela região há
mais de 15 anos. Se hoje as obras estão aconte

cendo ao menos no papel, é em virtude dos ape
los incansáveis da população. Perante a inércia
de nossos representantes políticos, continua
mos acompanhando pelos jornais as histórias
das dezenas de 'vidas que são interrompidas nes
se trecho da rodovia todos os anos. Não dá para
aceitar que as autoridades continuem passivas
diante de tantamorosidade.

EDITORIAL

Inércia
O

sucessivo descumprimento do cronogra
ma da duplicação da BR-280, no trecho
de 74,5 quilômetros entre Jaraguá do Sul
e São Francisco do Sul, deixaa população

do Vale do Itapocu cada vez mais preocupada.
Em maio de 2008,' o governo federal prometeu
que a licitação seria aberta ainda em outubro
daquele ano e que as obras iniciariam no pri
meiro semestre de 2009. Mas, passados quase
dois anos, o começo dos traba
lhos na rodovia parece ser um so

nho distante. ':

Se não houver mais empeci
lhos, o Dnit (Departamento Nacio
nal de Infraestrutura de Transpor
tes) pretende iniciar a duplicação
no fim do ano. Mas, -para isso, o

'órgão precisa' entregar os estudos

complementares do Relatório de
. Impacto Ambiental, que deveriam
ter sido concluídos em dezembro do ano passado.

Em visita a Iaraguá do Sul na tarde de ontem,
a senadora Ideli Salvatti justificou a demora,
afirmando que não seriapossível entregar a aná
lise sem realizar as adequações exigidas peloMi
nistério Público. Mas' o que ocorre, entretanto,
é que a' conclusão dos estudos ambientais está
atrasada desde que foram dados os primeiros
passos na criação do projeto de engenharia.

NACIONAL

Intenso desgaste

Denúncias de que
parlamentares
cobram propina
para aprovar
projetos são
comuns em

todo território
nacional

No
mesmo momento em que o presiden-

. te Lula montava uma estratégia para

a�ertar o cerco contra as intençõe� de

.

CIro Gomes (PSB) de se lançar candída-.
to à Presidência, o deputado anunciava em alto
e bom som, que uma candidatura a governador
de São Paulo está fora dos seus planos. Mais ain- ,

da, disse que nunca mais quer
'ser deputado na vida. Antes de
uma análise sobre o que muda
no cenário eleitoral depois des-

. tas declarações, é necessário
avaliar a fala de Ciro sobre o as

pecto do que ela representa no

desgaste do Congresso.Nacional.
IINão tenho mais paciência de

passar nove horas conversando
fiado e não fazendo nada pela

.

vida de ninguém", esta foi a fra
se dita por Ciro, em entrevista à
rádio CBN.

Foi uma dura crítica tanto para
Câmara como para o Senado, pois o Poder Legisla
tivo brasileiro vive um desgaste há muito tempo, -

mas, com certeza, nunca esteve tão desmoralizado
quanto agora. Os escândalos que atingiram o pa
pel do legislativo deixaram de ser concentrado no
"baixo clero' e atingiram em cheio um presidente
do Senado atrás do outro, generalizando a baixaria

política para tudoo que é lado.
Denúncias de que parlamentares cobram pro

pina para aprovar projetos são comuns em todo
território nacional. A interferência do Executivo
em questões que deveriam ser tratadas pelo Legis
lativo também acaba criando um imenso desgas
te. O que não se pode permitir é que a impunidade

reine tão absolutamente que seja
capaz de deixar no cenário políti
co apenas aqueles com interesses
escusos e particulares- .

'

Para se ter uma ideia, o secre

tário-geral do �T, José Eduardo
Cardoso, "

candidato derrotado
. em mais de uma tentativa de as

sumir a presidência do partido,
também jogou a toalha. Deputa
do federal, José Eduardo avisou

, em carta que não vai se candi
datar à reeleição, justificando
que, sem reforma política, não

. dá para competir. As campanhas
são caras, e o preço pode ser aindamais caro: em
vez de doer no bolso, pode doer na alma.

,Porém, são poucos os deputados e senadores
que pensam como eles. Amaioriarejeita qualquer
tentativa de aprimorar o sistema eleitoral, com
medo de perder regalias e fechar barreiras para
possíveis desvios, o que é uma pena.

"

"

Se fosse o caso,
por que não leva
esses documentos
·para, a CEI que
a Câmara de

.

. Vereadores está
patrocinando?

'l \ 1, I 1&
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Continuaa espera
pela duplicação
Atraso na entrega de relatório ao lhama emperra .obra
JARAGUÁ DO SUL

A senadora Ideli Salvatti
confirmou que a duplicação
da BR-280 deve começar
somente no fim/do ano.

informação foi repassada
.na tarde de ontem, quan
do a senadora visitou Iara-

á do Sul para inaugurar
as obras de ampliação do Ifet (Insti
tuto Federal de Educação Iecnolo
gíca, antigo Cefet). O novo prazo foi
divulgado peloDnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura deTrans
portes) na semana passada. Pela'
quarta vez em seis meses, o órgão
adiou a data da entrega dos estudos
complementares do Relatório de

ImpactoAmbiental ao lhama (insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e

dosRecursosNaturaisRenováveis).
"A expectativa (do governo fe

deral) é começar as obras antes do
fim do ano, mas isso vai depender
do Ibama" disse, transferindo para
o órgão a responsabilidade sobre
outros possíveis atrasos no crono-

.grama Ela justificou a demora na.
entregadomaterial destacando que
oMinistério Público exigiu adequa
ções no projeto da pontede 1,9 qui- .

lômetro sobre o Canal do Linguado,
em São Francisco doSul,

Na edição de' sábado de O
Correio do Povo, o engenheiro do
Dnit de Ioínville, Antônio Bessa, .

'comentou que o adiamento ocor- .

reu, principalmente, porque a Fu-

. nai (Fundação Nacional do Índio)
exigiu mais informações sobre os

impactos do novo contomoda ro-.

dovia nas proximidades da reserva
. indígena de Guaramirím,

A entrega dos estudos é pré-re
quisito paraque o lhamapossaabrir
à licençaprévia, que permite a aber
tura da licitação e o início das obras.

.. . Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

COMUNICADO
A empresa DIA EMPREENDIMEN

TOS E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ

04.233,545/0001-07., comunica que en

caminhou à Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente - FUJAMA: o Plano

de Recuperação de Área Degradada
- PRAD,' exigido como condicionante

para liberação da Licença Ambiental de

Operação - LAO do empreendimento
residencial "Loteamento Residencial

.Jardim América", com instalação à Rua
839 - Sizino Garcia,. bairro Santo Anto

nio, neste município de Jaraguá do Sul.

Senadora justificou atraso alegando que MP exigiu adequações

.Entrega �O Ibama adiada quatro vezes
A entrega dos estudos com

plementares ao Ibama se arrasta

desde que a audiência pública
foi realizada em setembro do ano

passado. Inicialmente, a previsão
do Dnit erade que o material seria

entregue até dezembro.Mas o pra
zo foi adiado para janeiro, depois
para fevereiro e, em seguida, para
a primeira quinzena de março.

Agora, a expectativa é concluir' as

adequações até fim do mês.
A duplicação dos 74;5' quilô-

'

metros entre Jaraguá do Sul e São
Francisco· do Sul deverá custar '

cerca de R$ 800milhões e demorar
em torno de três anos. Desse valor,
R$, 120 milhões estão garantidos
através do PAC (Programa.de Ace
leração do Crescimento).

FSTADODESANTACATARINA
MUNIÇÍPIODEJARAGUÁDOSUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARAREGISTRO

DE PREÇOS N° 38/2010
SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO

TIPO:Menor Preço por Item
. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao

Registro de preços a áquisição de OLEO LUBRIFICANTE, HIDRÁUIlCO, GRAXA,
DETERGENTE PARACHASSI E QUEROSENE ao longo de 12(doze) meses, conforme

especificações noANEXO Ido edital eANEXO III - Minuta daAta de Registrode Pre

ços. REGIMENTO: Lei Federàl8.666 de 21/06/93, Lei Federall0.520/2002, de.I7 de

julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e IDCAL

PARA ENTREGA dos ENVEIDPES: Até às 13:30 horas do dia 30 de março de 2010,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter

Marquardt nv 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de
preços e abertura dos envelopes serão as 13:45hs do dia 30 de março de 2010, na
sala de reuniões da Gerência de licitações e Contratos. VAWR ESTIMADO PARA

AQIDSIÇÃO: R$ 192.428,50 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e vinte e oito

'reais e cinqüenta centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Iaraguá
do Sul (SC), 10 de março de 2010.

IVO KONEIL
Secretário deAdministração

FSTADODESANfACATARINA
,MUNICÍPIODEJARÁGUÁDO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARAREGISTRODE PREÇOS N° 39/2010

SECRETARIADEOBRAS EURBANISMO/GERÊNCIADETRAN�I1DETRANSPORfES
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando

ao Registro 'de preços a aquisição de TINTAS, SOLVENTES E MICROESFERA DEVI
DRo ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações no ANEXO I dó edital e
ANEXO III - Minuta daAta de Registro de Preços eAnexo IX-EspecíficaçõesTécnicas
dos produtos. REGIMENTO: Lei Federal8.666 de 21/06/93, Lei Federall0.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009 .. DATA, HORA
e IDCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 31 de março

. de 2010, no Setor de Protocolo da PrefeituraMunicipal de Iaraguá do Sul, sita na Rua
WalterMarquardt n- 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENrO, dis
puta de preços e abertura dos envelopesserão as 13:45hs do dia 31 demarço de 2010,
na sala de reuniões da Gerência de licitações e Contratos, VAWRESTIMADO PARA

AQillSIÇÃO: R$ 192.428,50 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e vinte e oito
reais e cinqüenta centavos), INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Iaraguá
do Sul (SC), 10 de março de 2010,

IVO KONEIL - Secretário deAdministração

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODERJUDICIÁRIO .

Comarca de Jaraguá de Sul/2° Vara Civil
Rua Guilherme CristianoWackerhagen 87Vila Nova - CEP 89.259-300.

Iaraguã do Sul-SC Email: jgvar2@tjsc.jus.br
Juiz Substituto: Bruno Makowiecky Salles

Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Execução Por Quantia Certa ContraDevedor Solvente n" 036.08.009046-5
Exequente: Casas da Água Materiais para Construção LTDA.
Executado: Jackson Alberto Meier
Citando (a) (s):JacksonAlberto Meíer, CPF 021.053.729-96. Rua 206- João Carlos.

Stein, 216., Iaraguá Esquerdo- CEP'89.253-350.Fone (047) . Jaraguá do Sul.' Se .

Valor doDébito: R$8620,81. Data: do Cálculo: 18/09/2008. Por intermédio
do presente a (s) pessoa( s) acima identificada (s) atualmente em local íncer-

.

to ou não sabido fica ( m) ciente(s) de que neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado bem como CITADA ( S) para em 3 (três)
dias, contados do transcurso do prazo desse edital efetuar (em) o pagamen
to do principal, acessórios honorários advocatícios e despesas processuais.
Não ocorrendo o pagamento proceder-se-a à penhora de bens executados. O
executado poderá opor- se á execução por meio de embargos no prazo de 15

(quinze) dias, a contar do termino do prazo da citação. E para que chegue
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
Ó qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez (es) com intervalo.
de zero dias na forma da lei.

Iaraguá do Sul (SC), 03 de março de 2010.

SINDICArODOS TR.(\BALHADORES NAS INDÚSTRIASDA

CONSTRUÇÃO EDOMOBILIÁRIODE JARAGUÁDOSUL

ASSEMBLÉIAGERAL EX.TRAORDINÁlUA - EDITALDE CONVOCAÇAO
Pelo presente edital; o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e

do Mobiliário de Iaraguá do Sul,-SC, convoca todos os trabalhadores nas Indústrias da
Construçãoe doMobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder eMassa
randuba que abrange a categoria dos trabalhadores nas indústrias: da construção civil
(pedreiros, carpinteiros, pintores e estucadores, bombeiros hidráulicos é trabalhadores
em geral, de estradas, pontes e canais, montagens industriais e engenharia consulti
va); de olaria; de cimento; cal egesso: de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento;

. '. de cerâmica para construção; de mármore e granito; de pintura, decorações, estuques
e ornatos; de serrarias; carpintarias; tanoarias: madeiras: compensados e laminados;
aglomerados e chapas de fibras de madeira: de móveis de junco e vime e de vassou

ras; de cortinados e de estofos; de escovas ê pincéis; de artefatosde cirriento armado: .

oficiais eletrícistas e trabalhadores nas indústrias de instalações elétricas; gás; hidráu
licas e sanitárias; da construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem
em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva); tratorista (exceto os

rurais); de refratários; de box, persianas e esquadrias de alumínio; demóveis estofados;
de espumas e colchões e; de artefatos de fibra, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI
NÁRIA que se realizará no dia 31 de março de 2010 as 17 horas em primeira convocação,
com 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um) dos convocados, e as 18 horas em segunda
convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, nas dependências do
Sindicato, sito a Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345 - Centro - Iaraguá do Sul Se, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: l.Discussão e deliberação sobre a ex

tensão da base territorial do Sindicato para a inclusão do município de Massaranduba;
2. Extensão de representação 'da categoria profissional: da construção civil (pedreiros,
carpinteiros, pintores e estucadores, bombeiros hidráulicos e trabalhadores em geral,

.

de estradas, pontes e canais, montagens industriais e engenharia consultiva); de olaria;
de cimento; cal e gesso; de ladi.iIhos hidráulicos e produtos de cimento; de cerâmica

para construção; de mármore e granito; de pintura, decorações, estuques e ornatos; de
serrarias; carpintarias; tanoarias; madeiras; compensados e laminados; aglomerados e
chapas de fibras de madeira; de móveis de junco e vime e de vassouras; de marcenei
ros; demóveis. demadeira; de cortinados e de estofos; de escovas e pincéis; de artefatos
de cimento armado; oficiais eletricistas e trabalhadores nas indústrias de instalações
elétricas; gás, hidráulicas e sanitárias; da construção de estradas, pavimentação, obras
de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva); tra
torista (exceto os rurais); de refratáJ;i.os; de box, persianas e esquadrias de alumínio: de
móveis estofados; de espumas e colchões e; de artefatos de fibra; 3.Alteração do Estatu-
to Social da Entidade; 4. Assuntos Gerais.

'
.

Jaraguá do Sul SC, 10 de março de 2010 .

HeleníceVieira dos Santos Presidente.
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A HORA DA ALFABETIZA A
\3

Crianças estão lendo e escrevendo cada vez mais. cedo
DIVULGAÇÃO

vos � as historinhas que são li
das para eles colaboram muito
no futuro. Eles são estimulados

--. primeiro passo no su

cesso educacional,
'

é

aprender a ler e escre

ver. Para a coordenado-
.._" ra da educação infantil
do Colégio Evangélico Iaraguá,
Elaine Maurer de Moraes, tudo
pode ser mais fácil quando as

crianças têm o exemplo em

casa. "Pai leitor, filho leitor.
É o famoso ditado, mas e ver

dadeiro. Quando os filhos têm

alguém para seguir, eles farão
isso, com certeza:".

'A alfabetização,'
hoje em dia, é muito , ,
diferente de alguns O processo de
anos atrás. Antes, alfabetização'
as crianças tinham é uma fase
o primeiro contato

'

de muitas
com o 'mundo das le- . preocupações'

,

tras quando iam para para os pais. Eles
escola, já com seis querem que tudo
ou sete anos. Hoje é saia perfeito, e
normal os pais leva -

.' qu� seu,s�Ihos
rem as crianças pri - " seJ�m õtímos

meiramente para a.
alunos no futuro.

creche e em seguida " , ,
para a escola. Mesmo
antes de entrarem nó' primeiro

.
I .

ano, as crianças já têm contato

com muitas rotinas que podem
favorecer os estudos mais tar-

.de. "Já no maternal ou jardim,
as crianças conhecem algumas
.Ietras, como as do nome delas,
por exemplo. Os jogos educati-

'muito cedo. Tanto. que se tor

na comum crianças lendo com

quatro ,ou' cinco anos", afirma a
.

educadora.
De acordo com Elaine, não

. existe uma idade ideal para
começar a ler e, escrever. Mas,
dentro do colégio, a criança
tem que dominar essas tarefas
até o segundo ano. "A alfabe-

.

tização ocorre entre os seis e

sete anos, que são

as duas primeiras
séries do ensino fun
damental. São dois
anos trabalhados só
em cima disso, então
ela tem que dominar
'esses aspectos quan
do atingir essa ida

de", explica.
Quando .há difi

culdades e os pais
e a escola não con

seguem resolver a

situação, Elaine re-

comenda a ajuda de um psico
pedagogo. "É preciso investigar
a situação toda, para saber se é
um problema de aprendizado
ounão. E nesses casos, a ajuda
de um profissional sempre é
bem vinda. Não só para os alu
nos, mas também para os pais".

Aprendizagem da leitura e escrita é um momento mágko e deve ser acompanhado pelos pais

, ,
,

É importante lembrar que
cabe aos professores o papel
da alfabetização, eles são pro
fissionais preparados para isto.
Mas existem muitas tarefas

que os pais podem fazer para
ajudar em casa. Ler para os fi
lhos é a principal dica, Isso vai
estimulá-Ios a querer fazer o
mesmo e se aventurar no mun

do das letras. Existem muitos

materiais que podem colaborar,
também, como os joguinhos
educativos.

Para a coordenadora Elaine,
o computador também e' uma

. ferramenta positiva. "Muitos

pais ficam neuróticos achan
do que o uso do computador
é um problema, mas é muito

pelo contrário. O importante
é que.seja monitorado O que a,

criança está fazendo, e se per
guntem: isso é bom ou não? Se

,

for algo bom, não há porque
negar. Mesmo assim, o tempo
que o pequeno passa navegan
do não deve ser exagerado, pois
ele precisa fazer outras ativida
des também" .

• Débora Kellner' ,

deborak@ocorreiodopovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESCOLA E
,

FAMILIA, UM
SONHO POSSíVEL

'. Parceria é fundamental para o

desenvolvimento saudável das

crianças e adolescentes
--. No dia 15 de março co

memoramos o Dia da

Escola, uma data que
simboliza uma ótima

__r oportunidade para pen-
sarmos o quanto essa instituição
assume um papel importante
em nossas vidas, principalmen
te quando a família é parceira na
formação das crianças.

A escola transforma-se a todo·

instante acompanhando as mu

danças sociais, hoje vivenciamos

uma educação muito diferente
dos nossos avós, onde não há de
tentores do saber, mas sim faci

lítadores, ou promovedores do'
conhecimento. A escola deixou de
ser a única fonte de conhecimento

para nossos pequenos, por isso, a
mesma necessita de uma criterio
sa forma de valorizar e aproveitar
os conhecimentos prévios. dos
alunos, de forma a orientá-los no
caminho das descobertas e na

construção de sua cidadania.
Neste' caminho de formação

a parceria entre família e escola
é essencial. Quando as crianças
crescem em um ambiente har-

monioso, terão um ótimo exem

plo para. sua vida. Na busca desse

ideal, muitas Instituições Escola
res comemoram o Dia da Escola
com a participação das famílias
e com atividades que promovam
melhorias para as crianças.

O Centro de Educação Infan
til Loni Emmendoerfer promo-'
veu no sábado, dia 13 de março,
um piquenique envolvendo toda
comunidade escolar. A data tam
bém foi o momento para organi
zação e preparação da horta que
objetiva não só suprir a neces

sidade da escola, mas também
de todas as famílias. Pais, mães
e seuspequenos e pequenas se

divertiram e se dedicaram na

preparação da terra, construíram
barreiras com garrafas pet para
separar os canteiros, plantaram
mudas e sémentes e depois se

. deliciaram com um piquenique
como no tempo de nossos avós

com belas cestas e bolos casei

ros. Uma verdadeira demonstra:

ção de parceira e cidadania.

• C.E.I. Loni Emmendoerfer

Trabalho em equipe teve também-a participação das crianças

A gatinha Bárbara comemorou idade
nova no dia 11. A família e a mamãe

Roberta desejam felicidades

'-

Os padrinhos Jorge e Soei i e os pais
Ivanir e Valdir desejam felicidades para
Valesca que dia 11 completou cinco anos

Chistian completa dois aninhos
dialê. Os padrinhos Claudiana e

Oarlei mandam os parabéns.
Luis Antonio com seu novo
animal de estimação, o Tótó

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 16 de março de 2010

E", t.::.

conapresentabalanço
, Serviço de telefonia é o campeão das reclamações registradas pelo órgão
JARAGUÁ DO SUL

A costureira Raquel Motta,
24 anos, comprou um

aparelho de celular no dia 21
,

de dezembro de 2009. Mas,
até agora, não conseguiu
utilizar o produto.

Isso
porque, dez dias após a.

compra, o aparelho apresen
tou defeito, "Levei n� loja, eles

, mandaram para a assistência,
mas ele continua com o problema.
Quero um aparelho novo ou meu

dinheiro de volta", explica a consu

midora que gastouR$ 750 com,o ce
lular. Na manhã de ontem, ela pro
curou o Procon para buscar ajuda
e fazer valer seus direitos de consu
midora. ASsim como Raquel, cerca
de 60 pessoas procuram o Procon

por dia. Entre as principais reclama
ções estão cobranças indevidas nos.

'

serviços de telefonia e aparelhos de
celular com defeito: Somente em

2009, foram registradas ,1,9 mil re
clamações em relação ao serviço de
telefonia. Já as queixas sobre defei
tosem produtos, nas quais os celu
lares lideram a lista, foram Lzmíl,
no ano passado.

Nesta semana, em que se co

memora a Semana do Consumidor, ,

o Procon 'reforçará as 'orientações
sobre os direitos dos compradores.
Folders informativos serão distribu-

I

ídos no .Calçadão e no shopping e a

, fiscalização será. reforçada. "Que
remos intensificar nossas ações '

de orientação aos .consumidores,
aumentando o número de pales-

, tras nas escolas e, universidades",
destaca o diretor do Procon,Mário '

Sérgio PeixerFilho.

"
Queremos íntensificer

nossas ações de orientação
aos consumidores,

aumentando o número
de palestras nas escolas e

universidades.
MÁRIO SÉRGIO PEIXER fiLHO,

DIRETOR 00 PROCON

"
o órgão também acaba delan

çar nova logomarca e novos uni
formes. Para o próximo semestre

estão previstos projetos como o

lançamento de Um site ou blog do

órgão e a transferênciapara a nova

sede, que ficará na rua Leopoldo
Malheiro, a partir de junho, Além
do atendimento ao público, oProcon
realizapesquisasmensais de preços e
fiscalização aos estabelecimentos co-

.

merciais. Atualmente, o órgão conta

com 17 funcionários. Para acionar o

Procon, basta entrar em contato pe
los telefones: 1512 ou 32753237.

'

oehora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Raquel procurou o Procon porque comprou um aparelho celular com defeito em dezembro do ano passado

VENCIMENTO DO ITPU É ADIADO PARA 10 DE MAIO

Valores·foram atualizados e podem até duplicar
A partir do dia 25 deste mês,

os contribuintes de Iaraguá do
Sul receberão em suas casas os

carnês de IPTU (Imposto Pre
dial e Territorial Urbano). Toda
a distribuição dos boletos deve
estar concluída até.23 de abril e
os pagamentos à vista podem ser

efetuados em lO de maio.
Todos os prazos foram

adiados porque a lei �que au

toriza' os descontos para este

imposto foi aprovada pela Câ-
,

mara de Vereadores somente
I' '

na última terça-feira (9), e o

material não poderia ter sido
, impressoem tempo hábil.

"Com a nova lei, o contribuin
te que estiver com todos os im

postos em dia terá direito a 12%
de desconto no IPTU. Se optar
pelo pagamento à vista, outros

, A Prefeitura pretende arreca-

Os valores também foram re- dar R$ 24 milhões com os paga
vistos, já que aPrefeitura realizou mentos de IPTU. Esse valor deve
a atualização da planta de valores ser revertido na manutenção das
dos imóveis. Os reajustes podem vias públicas e em serviços como
ser de 50 até 100% dependen- educação e saúde.
do do bairro onde o imóvel está
localizado. liA planta havia sido
revista pela última vez. em 1993.
Por isso, estávamos trabalhando
com valores abaixo do mercado.

18% de desconto são oferecidos.
Então é possível.ter um desconto
de até 30%", explica o diretor de
Tributos e Fiscalizáção, Milton

,

Pereira Júnior.

As alíquotas continuam as mes-
, ,

mas, mas o valor venal do imóvel
foi atualizado", explica Milton. O
serviço de <coleta de lixo também
foi reajustado em 25%.

Para imóveis residenciais
edificados (casa e terreno) é co- ,

brada uma taxa de 0,6% sobre o

valor do imóvel. Já para terre

nos sem construção, a alíquota
éde3%. '

.

Previsão é de
arrecadar'

R$ 24 milhões
através do IPTU
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Situação de emergência
Metade da água captada chega até as torneiras sem receber tratamento

CORUPÁ

o prefeito Luiz Carlos
Tamanini decretou ontem

situação de emergênela
no tratamento e

abastecimento de água
pelo período de 90 dias.

Nef�itura
de C?ru.pá diagnosticou um sistema pre

ária e deficiente - antes

dministrado pela Casan

(Companhia Catarinense de Águas
e Saneamento) por 30 anos. O go
verno municipal, _ após assumir" o

. serviço no dia 4 de março, averi

guou diversos problemas técnicos

nos equipamentos, instalações ina
dequadas, falta de materiais, entre
outras falhas e irregularidades. A

decisão foi antecipada pelo prefeito
Luiz Carlos Tamanini ao O Correio

do Povo na semanapassada.
Segundo Tamanini, a falta de

- condições infraestruturais para tra
tar a água e abastecer as residências
pode provocar a interrupção do

serviço e prejudicar a qualidade da -

água. Para-se ter uma ideia, a água
.bruta, sem tratamento, chega até as

torneiras de 50% dosmoradores. "

Dois pontos de captações de

água no rio Ano Bom ficam expos
tos e abertos e fálta um ambiente

adequado e equipamentos para fis
calizar a pureza da"água. Isso tudo
implica em perda da qualidade da

água captada. A dificuldade tam

bém está em abastecer os bairros_

, .

mais distantes e as áreas altas da

cidade. Hoje mais de 5,8 mil mo

radores sofrem com a falta de água
constante. Nos próximos 90 dias, a
Prefeitura vai comprar os materiais

necessários para"colocar a ETA (Es-

"tação de"Tratamento de Água) em
" melhores condições e "amenizar, pe-

'

los menos, os problemas mais gra
ves anunciados no decreto. ,

A Prefeitura vai investir men

salmente cerca de R$ 180 mil 'nó

serviço. E uma das medidas ime

diatas anunciada é a implantação
do tratamento do esgoto sanítãrío

"

nomunicípio. "Vamos fazer o que a
Casan não fez em 30 anos", prome
teuTamanini .

DAIANA CONSTANTINO

Conforme consta no decre

to, os problemas mais graves são:

moto-bomba de recalque de cap

tação de água do rio, falta demoto
bomba reserva, vazamentos, cap

tação aberta, falta de limpezanas
captações, necessidade de ampliar
a estação de tratamento, falta de

_ equipamentos, materiais quebra
dos, necessidade de comprar no- "

vas bombas dosadoras, medidores

de água, reser-vatórios precisam
ser reparados, parte elétrica dani

ficada, eritre outros.

Encontro serviu para firmar convênio com o governo do Estado

• Daiana Constantino
"
daianac@ocorreiodopovo.com.br-

Geral "11

0180 vegàtaI
transformado
em combustível
SCHROEDER

Pesquisadores depen-
dem de dinheiro para exe

cutar o projeto de produção
de biodisel em Schroeder, O

Instituto Grade de Ciências

Biológicas e o governomuni
cipal tiveram a ideia de subs
tituir o óleo diesel pelo óleo

vegetal aprovadapela Fapesc
(Fundação de Apoio à Pes

quisa Científica e Tecnológi
ca do Estado de Santa Cata

rina) em dezembro passado "

e assim foram contemplados
com R$ 86 mil. Entretanto,
os autores do trabalho per-

.
manecem de mãos atadas

porque o valor deveria ter

sido liberado em janeiro e até
agora não tem data prevista
para ser depositado.

Além dos R$ 86 mil, a

Prefeitura e O" instituto de

pesquisa vão investir R$ 32

mil.Depois de aFapesc liberar
o dinheiro, o projeto deve ser

executado dentro de 12meses.

Ao concluir o processo, será
feita uma prestação de con

tas de todo o investimento.

Para aquecer o projeto,
dois reservatórios de maté-

" ria prima foram comprados
para iniciar os primeiros
testes em laboratório. Se

gundo a pesquisadora Bea

triz Luci Fernandes, respon-
- sável pelo trabalho, o estudo,
da reação deve começar em
breve para depois aplicar a

- transformação do óleo ve

getal em combustível. Todo

o biodisel produzido será

utilizado para abastecer os
veículos da Prefeitura.

"

A Prefeitura vai adaptar
uma pequena usina"para
armazenaras primeiras pro
duções de biodisel ao lado
da própria sede do Execu- "

tivo. Segundo o gerente de
convênios da administração
pública, Paulo dos Santos

Lima, pontosde coleta vão

ser definidos na cidade para
apopulação doar os restos de
óleo usados para a produção

" de combustível.
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Universo TPM

Elijane Jung
.'. II

Mais carne do que osso
Amídiá desenha o corpo perfeito e a gente

compra (ou tenta). Tudo o que eles mostram
são mulheres magrinhas e perfeitínhas e nós,
pobresmortais, vivemos na correria louca para
alcançar aquele produtomostrado incansavel
mente naTv.Algumas coisas, no entanto, estão
mudando. As mulheres normais, com curvas

e imperfeições, estão ganhando espaço. Nas

passarelas; capas de revista e na televisão. ,A
novidade é que no sábado passado estreou na

Rede Brasil o programa Fashion & Plus, desti
nado à discussão de temas como beleza, com
portamento e moda para as fortinhas. Seriam
sinais de que as formas voluptuosas estariam
novamente conquistando espaço?

BISCOITO
DASORT·E
Goragem sem ação é i�útil.:

GTRL G + CTRL:.V
Coisas sobre os homens que as mulheres jamais entenderão e

ainda sentem uma' invejinha: 1. Uma viagem de cinco dias requer
.

apenas umamochila. 2.Conversas telefônicas acabam em 30 segun
dos ou menos. 3. Não há filas para o banheiro masculino. 4. Eles só
têm um pedacinho de pele na cara para depilar. 5. Ninguém liga se,
aos 34 anos, ele ainda estivet solteiro. 6. Cabelos grisalhos e algumas
rugas só têm o poder de fazê-los mais garanhões. 7. Ter uma bar-

'

ríguínha não os obriga a usar uma cinta. 8. A continuidade do uni
verso não depende de escolher corretamente 'entre os trinta pares
de sapato aque1e 'que corribina comum dos 18 vestidos de noite .

PRÓXIMO CAPíTULO
Já

tenho o. tema para aminhapróxima crônica na revistaBlush!. O texto está
relacionado comum sonho que tive no fim de semana (tudo é inativo de

inspiração). O título .será. "Pai, voume casar" e só para dar uma palinha do
.

que vai ser, meu sonho trazia eu e um cara lindo de viver, almoçando num
domingão na casa do meu pai, com toda a família reunida. Como vocês sabem,

.

meu pai faz reza "braba' para me desencalhar, Pois no meu sonho, ele preferiu
me ver s,olteira. Mas não darei aqui omotivo. Leiam aBlush!.

ÉGA! ABANDONA!'
A ideia de sair por aí sem sutiã. Obviamente al

gumas roupas, aliadas à forcínha da genética, per
mitem isso, mas é bom usar o bom senso e evitar,
até porque, seios pequenos merecem uma valorí
zada e seios grandes, merecem sustentação. Embo
ra os homens achem isso tentador, há uma linha
muito tênue separando o sexy do vulgar.

Na época de liquidações. As lojas já estão se

preparando para receber, e muitas já receberam,
as coleções parao inverno. O que significa que,
sandálias, blusinhas.. saias e' bermudas estão
dando sopa por aí, em alguma prateleira. Apenas
tome o cuidado de levar peças coringas, daquelas
mais discretas, que nunca saem de moda.

. '. 'LORD GAFA RESPONDE:
P: Lord, tenho �m marido imprestável. Nós dois

trabalhamos fora, ele de noite e eu em horário normal.
O problema é que ele não faz nada em casa. Nem é

capaz de pegar nosso filho na escolinha, no fim de tar-

de, o que me o�riga a s.�ir, ��ê;,m�84t'1s mais cedo d�
trabalho todo dia. Tem sólução' para homem assim?

R: Tem! Separa, trai ou mata! Das três opções
eu sugiro. que você largue logo!
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Serão dez apresentações
de diferentes peças, todas
com entrada gratuita

1 o Festival de Teatro.Vivo invade a cidade com

dez apresentações de grupos da região
A magia do teatro vai invadir Jaraguá
do Sul entre os dias 18 a 23 de março.
Durante seis dias, diferentes palcos
serão tomados por grupos teatrais, que
vão se apresentar gratuitamente no 10
Festival Teatro Vivo, realizado pelo Grupo
.de Teatro Gats e-o Sesc.

Sesc, Rua Jorge Czerniewicz, 633.
De acordo com a coordenadora de logística do

Gats, Sandra Baron, o Festival não será apenas uma

oportunidade para a população, mas também para
os grupos mostrarem os seus trabalhos e se apri
morarem. "Essa é uma oportunidade deles ficarem
mais conhecidos. E esperamos que eles se aprimo
rem cada vez mais nos próximos .anos. Todo mun

.

do ganha com isso", comenta.
Durante o evento, os grupos também serão ob

servados pelos olhos de dois críticos da área: Valé
ria Oliveira, de Itajaí, e Jackson Zambelli, de Porto
Alegre. Eles farão uma leitura crítica dos espetácu-.
los, contribuindo para. o crescimento dos grupos.
"Essa é uma oportunidade única, que não deve ser

disperdiçada. É uma chance de receber uma crítica
construtiva de alguém de fora, imparcial".

Para contribuir ainda mais para o aprimora
mento técnico dos grupos também será realizado'
durante o Festival a oficina de teatro "Narrativas e

,
.

Comicidades", com o ator Julio Adrião.

Para
a noite de abertura do evento será apre

sentada.a comédia "A Descoberta das Amé-
, ricas", um dos mais consagrados espetáculos

,

.teatrais dos últimos anos, com a interpreta-
ção de Júlio Adrião, do Rio de Janeiro. A peça de Jú
lio lhe rendeu o Prêmio Shell/200S de melhor ator. O

espetáculo retrata a outra história da descoberta das

Américas, irispirada em fatos que foram contados

,

pelo cronista espanhol Cabeza deVaca.
A apresentação acontece no dia 18, às 20 horas,

no Grande Teatro daScar (Sociedade de CulturaAr
tística). Os ingressos para o espetáculo estão sen -

.

do distribuídos gratuitamente na sede do Gats, na
Avenida Marechal Deodoro, 1082, sala quatro, e no

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovmcom.br Chapeuzinho é

uma das opções
de espetáculo

.:>

A partir de 14 anos

Variedades 13

N '

PROGRAMAÇAO

Cia Alma tivre

Duração:'45 minutos

Local: Escola Guilherme Hanemann
Livre - Todas as idades

.19/3 ·16h
.0 Cata-vento (EI molinete)'

I GtLIPO Gesttis
Duração: 50?min'
Local: Escola Municipal Max Schubert
livre - todas as idades

'

.21/3 • 201í
Quem Casa Quer 8asa

, Grupo Sapataela
Duraçao: 1 hora

,

. Local: Paróquia Nossa Senhora
das Graças - Barra do Rio Cerro
A partir de 10 anos

,

.20/3 • 16h
O Cavalinho Azul

Grupo GpoEx '

Duração: 55 min
Local: Sesc I

Livre - todas as idades

.20/3 • 20h

Divorciadas, evangélicas
e vegetarianas
Grupo Dàvi

. Duração: 80 rnin
Local: Sesc
A partir de 14 anos

.22/3 ·,15h
,

O Enigma do Amarelo

Grlljpo <?ats
Duração: 45 minutos
Local: Sesc
Livre - Todas as idades

.22/3 • 20h
Pixirice na Casa do Fantasma

Grupo teatro Pixirica

Duração: 1 hora
I', li'

Local: Bese

.20/3 • 23h
À Luz de Judite

Grupo Gats
'Duração: 50 min

Local: Museu Histórico Emílio da Silva'
A partir de 14 anos

'.23/3 • 21h
Tanto Trabalho Pra Nada

Grupo Gats

Duração: 1 hora

Local: Bar Estação Armazém
A partlr de 18 anos
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literatura contemporânea e os clássicos
. I _ .

nho", E não é que o livro passoua vender

mais,
.

por conta da citação nos livros da

. popular coleção dos vampiros?
Há até uma nova publicação do roman

ce, com a capa em preto, branco e vermelho,
imitando as capas da saga, com a edição es

gotada, partindo para uma nova.

Parece uma boa coisa um sucesso li
terário contemporâneo alavancar a leitu
ra de um clássico da literatura universal. .

A verdade é que "O Morro,
dos Ventos Uivantes" já
consta da lista dos mais
vendidos de revistas de in

formação semanais, pelo
menos por aqui.

Se essa referência a um

clássico em um best sel
, ler atual foi proposital ou não; difícil saber.
Mas que deu certo, deu. E se a coisa pega,
vamos ter mais clássicos universais citados
em novos sucessos por aí. As editoras estão

de olho em novas maneiras digamos - quase
subliminares - de induzir à compra. E os au

tores querem publicar seus livros ...

Andei
lendo "Crepúsculo", o pri

.

meiro livro. da saga dos vampiros.
"bonzinhos" e até gostei, apesar da
rasgação de seda para a beleza dos

"sanguessugas". O sucesso da série de livros

·que está se transformando um por um em

filmes - o terceiro já está a caminho - não é
à toa. A autora tem fôlego e está abordando
o tema de maneira original, talvez daí o seu

êxito. É uma literatura de apelo claramen
te comercial, uma leitura
de passatempo, mas vale a

pena prestigiar a criativída
de e imaginação' da autora.

Tanto gostei que não li o .

segundo volume, mas assis- .

ti ao filme e estou lendo o .

�-------------------------

terceiro, "Eclipse".
Não sei ainda como é que tudo vai termi

nar - já existe um quarto livro, "Amanhecer"
- mas o que estou achando interessante é
um desdobramento literário que exterio
rizou a obra. Desde o primeiro volume,_
"Crepúsculo", a narradora cita o clássico
"O Morro dos Ventos Uivantes", de Emily
Bronte, como leitura preferida da 'heroína
da história e depois também do "moei- ,-. www.prosapcesíaecla.xpg.com.br

(

LANÇAMENTOS

Teresa Gimpera
Ana Torrent

]saDel Temeria

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithéiupt 1
• o Fada do Dente (Dub) (15h, 17h - sex)
• O Amor Acontece (Leg) (19h, 21h -

todos os dias)
.

(16h40 - sab, dom, seg; ter, qua, qui)
(14h30 .; sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 2
• O Fada do Dente (Dub) (21h10 - todos os dias)
(16h - sab, dom, seg, ter, qua, qui)
(14h - sab, dom, qua, qui)
• Avatar (l.eg) (18h c- todos o

s dias) (14h50 - sex)
• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
( 14h, 15h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Premonição 4 (Leg)
(17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

JOINVlllE,

BlUMENAU

• Cine Neumarkt 1

Ilha do Medo (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Lembranças (Leg) (13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• O Lobisomem (Leg) (14h15, 19h - todos os dias)
• Simplesmente Complicado (t.eg)
(16h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Lembranças (Leg)(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 3

• Cine Cidade l

J Onde Vivem os Monstros (Leg)
(13h50, 18h30 - todosos dias)
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(15h50, 20h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h10, 16h40, 19h10, 21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todqs os dias)
• Avatar (l.eg) (21h20 - todos os dias)

• Preciosa - Uma história de esperança (Leg)
(19h10, 21h20 - todos os dias)
· ° Lobisomem (í.eg) (15h, 17h - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h40 - todos os dias)
• O Fada do Dente (Dub) .

(16h40, 18h40 - todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

- -

• Cine Mueller 1
• Ilha do Medo (Leg)
(13h40, 16h20,19h15, 21h50 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
Pedro chega à casa de sua mãe e Duda o .

abraça. Débora flagra os dois juntos e sai cor
rendo. Ela passa mal e Pedro a ampara. Érica
avisa que o estado de Débora e de seu neném
é preocupante. Duda se arrepende do que fez
com Débora. Genoveva e Sólon vão até a igre
ja pedir para esquecer um ao outro e acabam
se encontrando. Verônica pede para Severo
levar uma carta sua para Roberto. Alcino agra
dece Rose pelo apoio. Érica informa que o es

tado de Débora piorou e que será necessário
fazer um parto de emergência. Pedro conforta
Débora. Rose reza pela filha de Alcino.

bom futuro para ela e Felipe. Betina se sen

te- mal na academia e Carlos a leva para
casa. Gustavo consegue marcar um encon

tro com Malu. Cida vê Carlos deixando Beti
na em casa. Cida suspeita que Betina esteja
grávida. Helena conversa com Osmar sobre
sua separação. 'Helena e Bruno combinam
de se encontrar na produtora para escolher

,

as fotos do batizado de José. Betina cornen
ta com Ingrid sobre seus enjoas e a suspei
ta de estar grávida. Sandrinha faz curativos
em Benê e pede que ele mude de vida. Jor

ge fica surpreso ao ver Miguel.·

TEMPOS MODERNOS
Leal acorda assustado e diz para Hélia

• que, teve um pressentimento em relação a Re-
.

,,: .. geane, Zeca aiuda Nelinha a suportar a perda
de Regeàne. Goretti volta ao trabalho e resolve
aumentar os aluguéis do Titã. Hélia desabafa e

Maureen insinua que ela esteja com ciúmes de
Niemarin. Zeca declara seu amor de i�mão à Ne
linha e promete ficar sempre ao seu lado. Hélia
pede para Nelinha se reconciliar com o pai. Deo
dora tenta consolar Portinha e eles se abraçam.
Nara encontra com Zeca e se declara para ele.
Niemann incentiva Hélia a entregar a bolsa de
Regeane a Leal, que se desespera.

BELA A FEIA
Bela sonha que está beijando Rodrigo,

que também tem o mesmo sonho. Aoriano,
indignado, se recusa a ouvir as ameaças de
Bárbara. Ele escuta a fita e afirma que não
matou o pai. Cíntia manipula Rodrigo mais
uma. vez e os dois, vão juntos visitar Olga.
Samantha fica emocionada com o apoio de
Max, mas teme, a aceitação de Luddy, Rodol
fo e Rodrigo pensam em alugar o prédio da

Pequena Orquestra. Márcia e Douglas ficam
apreensivos, já que se não solucionarem o
caso de Bela e Mariana, ele' será arquivado.
Adriano desvia dinheiro da Mais Brasil. Bela
corita pata Vera que está grávida.

.

·(0 resumo dos capítulos é de responsabi
. lidade das emissoras).

VIVER AVIDA
Regina conta para Renata que viu um

-Ó, CLIC DO'LEITOR

Esse preguiçoso gat,o é o grande companheiro'
do leitor José Carlos Fabiano.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br .
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Terá prazer em fazer o que gos-
ta, mas não meça forças com

autoridades. A dois, não supervalorize o

físico. Procure ver o lado bom das situa

ções, mesmo aquelas que não estão do

jeito que você gostaria.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Contratempos serão inevitáveis.
Não tente controlar o que está fora

de alcance. Vida amorosa instável, O astral

está exigente, mas você pode amenizar o

clima sendo tolerante. Mantenha o foco nos

problemas.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Coloque mais energia nos projetos

e selecione melhor seus contatos.

A comunicação será seu maior trunfo. O dia

favorece o rompimento. Você será capaz de

exprimiro que realmente está sentindo.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não faltará' disposição nem cora-

, gem para ousar e encarar qualquer
desafio. Suas necessidades afetivas podem
ter que esperar. Se você insistir em anteci

par as coisas, poderá atrapalhar o que vem

depois.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Projetos podem ganhar novos im-

pulsos, mas não deixe para depois o
que você pode fazer agora. Co�fie e dê a volta

por cima! A segurança virá de erros e acertos.
ótimo momento para mudar o visual.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
ti' Atividades que envolvam assesso

ria são as mais indicadas.-Insatisfa

ção no campo sentimental. Mudanças são

necessárias. Faça valer os seus direitos, mas
não negue os dos outros, pois também são

importantes.

LIBRA
'

(23/9 a 22/10)
,

Tudo o que começar hoje será bem-

sucedido. Você está mais sensível
às necessidades alheias. Astral tenso a dois:

calma! Valorize sua inteligência e deixe as

suas responsabilidades um pouco de lado.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Problemas de cornurucaçao podem
tumultuar esta tarde. No amor,

pode enfrentar desentendimentos, Não
queira impor suas opiniões! Se estiver se,

sentindo só, será um ótimo momento para

resgatar relações.

eSAGITÁRIO
-Ó;

,

(22/11 a 21/12)
Boa fase para investir nos estudos.

,

Nos assuntos afetivos, terá que li

dar com uma sensação de perda. Não perca
a chance de bater um papo hoje, é daí que
muita coisa boa pode pintar. Aguarde e verá.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A Lua traz _maior disposição,

_

mostre que tem iniciativa. Não
se envolva tanto com os problemas fami
liares. No amor, evite decisões radicais.

Aproveiteo momento para crescer e ama

durecer nos relacionamentos.

" - -

• AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Aposte no diálogo. À tarde, há risco

de atritos por contratempos. Na área

afetiva, mentiras podem prejudicar a relação.
Seus caminhos se abrem e, agora, você vai

melhorar seu saldo bancário.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Lute com garra pelo que deseja.

No romance, prepare seu coração,
pois alguns laços de afeto poderão se rom

per. A parte mais difícil da escolha é levar

adiante a opção feita, nunca desanime do

seu propósito.
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Vari'edades 15

Stefhany se
acidenta

./

A cantora Stefhany teria sofrido um acidente de

carro na madrugada de sábado, 13 de março, em
uma rodovia estadual que liga São José do Piauí
a Inhuma-PI. Segundo informações que ainda não
foram confirmadas, ela teria capotado três vezes o

seu Cross Fax. No carro, estavam ainda sua mãe e

mais uma pessoa. Segundo testemunhas, todos so-

freram somente ferimentos leves.
'

.
'

Adriana recusa'
carro de Nobre

o músico Dudu Nobre, ex-martdo "de

Adriana Bombom, teria' oferecido a el� um

.carro como parte do acordo de separação.
No entanto, o veículo não teria sido retirado

pela dançarina. Segundo a- coluna 'Retratos
da Vida' do jornal 'Extra' Bombom teria se re

cusado a buscar o carro porque Nobre exige
que ela pegue o IPVA e o seguro do carro. O
veículo está avaliado em R$ 65 mil.

A Praça está
de cara nova

Começam hoje as gravações da "A Praça é Nos

sa", programa apresentado por Carlos Alberto de

Nóbrega no SBT. O humorístico vai ganhar novos ce
nários, e as novidades serão exibidas a partir do dia

,25 de março. Alberto contou para a re-vista "O Fuxi

co" que só serão exibidos os melhores quadros, e

que seu desejo é conseguir um horário melhor para
o programa, apresentado às 23h.

DIVIRTA-SE

Café ruim
o velhinho estava no hospital e foi à cafeteria

para um lanche.
- Senhora, por favor, gostaria de um café - disse

à mulher atrás do balcão.
- Sim senhor, um momento.

O velhinho sentou para esperar, por mais de 15

minutos. Estressado, levantou e foi até a mulher:
- Ei velha, onde é que está meu café?
- Que grosseria! Velho mal educado, Se eu fosse

sua mulher, colocava veneno no seu café!
- Se eu fosse seu marido, tomaria com prazer!

Na tarde do último domingo,
Thierry Figueira tornou definiti
vo o fim do relacionamento .com

,
,

Nívea Stelmann. Isso porque ele

aproveitou o dia para ir às com

pras com a nova namorada no

shopping, Fashion Mali, no Rio
de Janeiro. O casal não pareceu
se intirnldar com a presença dos

fotógrafos durante o passeio, e

continuou caminhando de mãos
dadas normalmente.

Ex de Michel
faz campanha

Nem todo mundo está torcendo pelo Brother Mi

chel. Um exemplo é sua ex-namorada, a publicitária
Karen Pilla, que estaria fazendo um estardalhaço
para garantir que seu ex-amor não, continue no BBB-

10. Traída em rede nacional por Michel, ela está se

dedicando a uma campanha no ifwitter: "Vamos fa
zer justiça, Brasil". A ex-BBB Elenita usou o microblog

,

para criticar Karen. "Mulher ressentida me envergo
nha. Ridícula, a mim só parece oportunismo", postou.

Bruno e Giovanna

já estão casados
Depois de um período de espera, Bruno Gagliasso

e Giovanna Ewbank estão finalmente casados. A ceri

rnônia aconteceu" no pólo turístico de ltalpava, em Pe

trópolis (RJ), na residência de um delegado cujo nome
não foi informado. Um forte esquema de segurança
foi armado, e o número 'de convidados chegou a 300,
com nomes como Suzana Vieira e Kayky Brito. A festa
foi embalada por hits anos 70 e acabou só com o café
da manhã. Fiorella Matheis foi quem faturou o buquê;

SUDOKU

'SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
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.

Thierryjá
tem outra

ANIVERSARIANTES
,15/3,
Aíceste 8erri
Andrei Fagundes
CarlA P. Konell
Catarina F. Muller
Darci Muller
Edson Leithold
Eloiza Roeder
Fabio Muller
Gerson j: dos Santos

, ••
Gerson 1. dos'Santos"

, Gessi Kect10esel
Gisele de Oliveira
Hérica Zalwski
Ivete H. Luciani
Ivone H. Wagner
Jaqueline Ristou
Jose O. Pires
Josiane Gesser

I Kleyson J: Backes
L4ís F.:FrallI,Ça ,

Luiz Bodinari
'

Ma ikon'C. Kahn

�' "

a'�.!!'
Cêrian Behlin
Cristiano J. Rosa
Dorotti Hinscliing
Eliete S. Knihs
Elisangela Atkinson
Erondi C. Lopes Filho
IgórC.Gumz
Iraci Barg
lsadara V. Pedr'

:
, Jackson [.Mul
Janete L Popadiuk
'Lauro Gasperi

!.'

LondaWindorss
Louise N. Holpahausen
Marcos A. L. de Moraes
Marcos P. Schewer
Milena Carvalho
Orivaldo 8. de Souza
Renato Meier '

i
, Roberto, R. Vel1ce$lau
Rosane B. JarSchel
Rosane Junkes
Rosane M. D, Beltoni
Rudinei E. Schróeder
SandraM, C. de Nora

sanoro Lenz
.sanoro S, Lenz
Sonia R. Emmendoerfer
Sonia Teston
Sueli A. BiJert
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa 'Gonçalves
Comanda',

H
ecebi um e-mail com a pergunta e a resposta: IIÉ legal
cobrar do cliente a multa; caso perca a comanda dentro
de um estabelecimento comercial, tipo: bar, restaurante
etc.?" "Segundo os artigos 146 e 148 do Código Penal,

não é legal!" Mas sempre há controvérsias. Caso isso vier acon
tecer com você, eu sugiro, como bons brasileiros' que somos,.
uma boa conversa e tudo fica numa boa. E para melhorar ainda '

mais, tomem juntos um copo bem gelado do chope Konigs Bier

que tudo ficará perfeito.

ADVB
Maria Carolina Linhares, que

assumiu recentemente a pre
sidência da ADVB/SC, está de
volta à Capital, muito satisfeita

após uma série dé reuniões com
grandes nomes do empresariado
de Jaraguá do Sul. A empresária'
de '37 anos é a primeira mulher
a assumir o cargo ao longo dos
25 anos de história da entidade.
Para ela, o principal desafio da
nova gestão é liderar pessoas que
já são líderes naquilo que fazem.
Desafio que ela aceita com base
em sua experiênc_ia de mercado.

NAS RODAS
• A Festa do Champanhe, só para
elas, que todo ano é fJromovida
pela Revista Nossa e Site Moa

- Gonçalves, esta edição será
realizada no Estação Armazém,
no mês de maio. A noite

.

glamourosa terámil novidades.
Uma delas será o convite. Quem
viver verá!

• Mais de 1500 pessoas'
prestigiaram a 2a Macarronada.
Beneficente do Moa, realizada
no último sábado, em prol da
Ajapra.

• Dia 15 de abril a galera da
imprensa aqui da região vai
enfrentar a forte equipe
dos Caubóis..

Li num jornal
(IA Terra tremeu mais de' 60

vezes em menos de uma sema

na no interior de .Pernambuco,
numa região onde chamam Ter
remoto de "tremelique"... "_

o meu amigo Marcão,da
Malwee Futsal com seu neto

Lucas, festeja hoje.6{) anos
bem vividos. Parabéns!

Baladeiras
Sempre elas! As amigas bala

deiras, Lívia Schmidt, Bia e Baby
Omena, juntas nos melhores

points daurbe sorriso.

"Caso de polícia"
IINo domingo após o jogo

contra o Santos, todos os joga
dores do Palmeiras foram parar
na delegacia. Tiverarri que dar

explicações sobre pedofilia. Eles
foram acusados de "comer"os
rneninos da "Vila famosa".

Niver da
Silvana

Quem . a esqueceu está em
.

tempo de desculpar-se: Silvana
Muller foi a mais querida aniver
sariante da cidade ontem. E vai
adorar saber que foi lembrada.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Smurff's Lanch.es. Um dos
melhores lanches de Jaraguá.

Dica de'

cu��:!���cartaz
nas salas do Shopping Breithaupt.

Faceira demais
Ei? Por que será que a Solange Lira, a baixinha, anda rindo à toa?

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

Francisco e Rita Tomazoni

sempre presentes nos eventos
_ filantrópicos. Sábado, na
Macarronadá Beneficente, não
foi diferente.Presença garantida

"
o homem é mortal ..
por seus temores
e imortal por
seus desejos.

PUAGORA5 .

"�o

LEITOR FIEL
o leitor fiel de hoje é.Marcos

Alexandre Beltramini. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna'
todos os dias. Valeu!

Espedtto Cisezki e Mexicano disputaram no bico
o macarrão, na Macarronada Beneficente, sábado
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I lGADA

Nova listapara retaliação
Versão trazmedidas quem preveem suspensão de concessões do país
BRASíLIA

Foi publicada·ontem no

Diário Oficial da União a
resolução que submete à
consulta pública nova lista
de produtos para a possível
retaliação dos EUA.

á wna semana, a Camex

_.. (Câmara de Comércio Ex

terior) havia publicado a

primeira relação dos pro
dutos, que incluía peràs, cerejas,
batatas, trigo, automóveis e até um

tipo de peixe conhecido como aren
que. Nessa lista, a decisão mais po
lêmica era a elevação do imposto de
importação para o trigo que em tese

poderia afetar a população de me

norpoder aquisitivo.
Agora, a nova lista - publicada

com antecipação - trazmedidas de
.

suspensão de concessões ou obri

gações do país referentes aos direi-·
tos de propriedade intelectual, por
exemplo, em relação aos Estados
Unidos. Quem se interessar pode

apresentar. sugestões à Secretaria,
Executiva da Camex no prazo de 20
dias, por meio de um roteiro a ser

preenchido no Ministério do De
senvolvimento Indústria e Comér
cio Exterior, na Esplanada do Mi

nistério, em Brasília, ou pelo e-mail
contenciosoalgodao@mdic.gov.br.

OMe autorizou o Brasil
a retaliar os EUA em até
US$ 829 milhões. Medida

valerá por um ano

Entre vários itens, a nova lista
cita a subtração do prazo'de pro
teção de direitos sobre patentes de

produtos mi processos relativos a

medicamentos, incluindo veteriná-·
rios e produtos ou processos relati
vos a produtos químicos agrícolas,
biotecnológicos agrícolas, cultivares
e execução pública musical.O valor
total da retaliação da primeira lista

chegou a US$ 591 milhões. Outros.

US$ 238 milhões estavam previstos
para serem anunciados só no dia 23
com a lista de retaliações aos setores
de propriedade intelectual e servi

ços, mas foi antecipada.
,

.

PREVISÃO·DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

...,.., ..,,'\.
Lista cita prazo de proteção de direitos relativos a medicamentos

\

Por causa do fenômeno EI

Nino, as chuvas devem ficar aci

mada normalidade para o Esta

do, nos próximos dois meses. A

condição também é favorável

à ocorrência de temporais com

ventos fortes e granizo isolado,
que podem ocorrer em SC, em
bora menos frequentes em rela

ção ao verão .

Massa de ar seco e

,frio deixa o tempo
firme- com predomínio
de sol. À noite, pode
chover isoladamente.
Temperatura amena.

i
i

\

\
�. ,"

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

Mí�: 15°C <2)
MAX: 26°C ,�"�.

QUARTA
MíN: 13°C
MÁX: 23°C

QUINTA

.� .:

MíN: 13°C,
MÁX: 27°C

SEXTA
MíN: 18°C
MÁX: 30°C

CUI AD

Ventos fortes
Segundo a previsão' do Epa

gri/Ciram, os ventos devem
continuar em intensidade forte
e constante nos próximos dias.
Vindas do oceano, as correntes

de ar que passam por todo o Es
tado devem manter em média a

velocidade de 15m/s. Recomen

da-se, atenção às previsões do

tempo durante a semana.

EL

Chuvas devem'
continuar em se

.�60Ô
Ensolarado Pal'cialmellte Nublado Instável Chuvoso

Nublado

. .

JOAÇABA
....
10° 26°

RIO DO SUl.
'....
14° 25'Ü

I

Ui�GES
....
10° 2'4°

SÃO JOAQUIM
....
8° 22°

MINGUANTE

'\)7/3

Nacional 17

LOTERIAS
MEGA-SENA

CONCURSO N° 1161

·04 - 07 - 42 - 47 - 48 - 51

LOTOMANIA
CONCURSO N° 1018 .

02 - 08 - ·12 - 15 � 26
28 - 31 - 32 - 39 - 40
49 - 50 - 61 - 65 - 73
79 - 80 - 82 - 86 - 00

QUINA
CONCURSO N° 2244

17 - 36 - 37 - 41 -: 43

DUPLA SENA
CONCURSO N° 845
Primeiro sorteio

36 - 39 .; 40 - 41 - 43 - 49
Segundo sorteio

'02 - 08 - 35 - 36 - 41 - 45

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04432

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
10 78.831 1.000.000,00
2° 23.935 ' �2.000,00
30 81.082 27.000,00
4() 20.303 14.300,00
50 26.589 12.720,00

JOINVlllE
....
19° 24°

'/
/

(�)
,JARAGUÂ DO' SUL
....
15°2&°

I

r'� I
��J.

flORlANÓPOU3 \ ./

�o�o VW
I

I

IMBITUBA
. ...
20° 261

CRIClÚMA/....
16Q 26° .

'
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I

Perada
Havan em

obras
Na BR-IOl, junto -ao acesso prin

cipal de Barra Velha, estão em anda
mento -as obras complementares de

terraplenagem para receber o empre
endimento anunciado em dezembro
último pela Havan. Trata-se daParada
Havan", que abrigará o Centro de Dis

tribuição da rede de lojas bem como

um complexo 'que contará com, loja,
restaurante, lanchonete, mirante, pos
to de gasolina e atradicional estátua da
liberdade que é a marca registrada da

, Havan. A comunidade da cidade praia- ,

na está vibrando com o investimento
de R$ 25 milhões.

. (

o CORREIO DO PO�O • Terça-feira, lôde março de 2010

Mercado Regional Ikarsten@netu,no.com.br

Lourival Karsten

'Expans,ão
internacional da Braskem
'o Conselho da Braskem aprovou a criação de

uma joint venture com a empresa mexicana I�esa
no desenvolvimento e implantação de um projeto
petroquímico integrado naquele país. O chamado

Projeto Etileno XX! deverá consumir. US� 2,5 bilhões
ao longo de cinco anos. Trata-se de mats um passo
da empresa paramelhorar aindamais o seu posicio
namento no rankingmundial do setor.

DIVULGAÇÃO

.

Dalila no

Intermoda
ADalilaTêxtil aproveitou o

,

evento que aconteceu nos dias
8 e '9 deste mês em Caxias do Sul

,para apresentar suacoleção Co
libri. A empresa possui unidades-

, em Iaraguá do Sul e em Presí -
'

denteGetúlio e já ultrapassa a
produção de 5.500 t/ano.

o luxo em

concordata?
'

A Daslu contratou um fa
moso advogado especializado'
em 'recuperação judicial para
assessorá-la. no processo. Em
bora a empresa negue, o mer-

, cado espera este pedido para os

próximos dias.

, EMISSAO DE f'fOTAS
FISCAIS ELETRONICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00/mês

para até 59 NF-e emitidas '

,

Produção
industrial' cresce
Em janeiro a produção-indus

trial teve forte crescimento em

relação ao mesmo mês de 2009.
A média nacional ficou em 16%.
Em Santa Catarina a ampliação,

ficou em 7,9%; portanto, abaixo
da média nacional.

Hypermarcas
compra mais uma
A quarta aquisição em ummês

é aLuper Farmacêutica, fabricante
demedicamentos.AHypermarcas
já possui forte atuação no setor

farmacêutico e a Luper, que fabri
ca entre outros produtos oVirilon,
contribuirá com uma expansão da

'

linha de produtos.

INDICADORES
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B I/� 1:1�1 ,I l�,

...Saldomostra
",."

recuperaçao
.em fevereiro
: Mas, o volume ainda é menor do

que o registrado no ano passado
JARAGUÁ DO SUL

Início. de ano é sempre
mais devagar do que
o restante dos meses

até mesmo, quando o
, assunto é economia
e, consequentemente,

,

a balança comercial
também.

pesar de ter demonstra
do recuperação frente

'

ao mês de janeiro, as

exportações ainda fe-
charam fevereiro com resultados ,

distantes dos obtidos no térmi
no de 2009. Se em dezembro a

,

soma chegou ao montante mais

expressivo do período, ou seja,
US$ 66 'milhões e 358 mil, agora,
estacionou na margem dos US$
39 milhões e 407mil,

,
'

'

No caso das importações, o total
seguiu o exemplo e ficou abaixo do '

registrado anteriormente, As aqui
sições junto ao mercado externo

caíram de US$ 40milhões e 199mil

paraUS$ 30milhões e 959mil.
Apesar de tudo isso, o sal

do dos dois meses' se' afastou
somente pouco mais de US$' 3
milhões do .conquistado no ano"

passado. Com US$ 33 milhões
de superávit, Jaraguá do Sul está
muito à frente de outros muni-

cípios catarinenses. A cidade de
Blumenau, por exemplo, soma

apenas um terço desse valor ao

fazer amesma subtração. Já Ioin-
, , ville e Itajaí, duas potências eco

nômicas do Estado, amargaram.
diferença negativas tanto em ja
neiro, quanto em fevereiro, assim
como a capital, Florianópolis. As

-

três contabilizam déficit de US$
21 milhões e 522mil, US$ 355mi
lhões e 551 mil e US$ 110milhões
e 804 mil, respectivamente.

No resumo geral, Santa Ca
tarina está em patamar seme

lhante. Em 2010, as exportações
alcançam US$ 1 bilhão e 105

milhões e as importações US$ 1

bilhão e 583 milhões, Já a região
Sul, permanece na vice-liderança
brasileira, atrás da Sudeste.

- Kelly,Erdmann ,

"

kelly@ocorreiOdOPO�Q.com.br

PRINCIPAIS PARCEIROS DE JABAGUÁ DO SUL

,

US$ 4.815,379 _ US$ 3.329.696

DIVULGAÇÃO

Itajaí lidera
o ranking

,

das cidades
cata rinenses

que mais

exportam

-,SETORES • RESULTADOS 'DA MICRORREGIÃO importações ' US$ 332.418 ,

• RANKING DAS,CIDADES

EXPORTAÇÃO (JAN/FEV) ,(JAN/FEV) Saldo
.

US$ -234.272 • ANGRA DOS REISjRJ

Bens de cápita US$ 57.247.061
• GUARAMIRIM- Exportações:

-

US$ 1.085.891.354
�

I rnportações: US$ 304.153.329 -

Exportações US$ 302.133 • MASSARANDUBA
Bens intermediários' US$ 1.946.792

Importações US$ 3.965.313 Exportações US$ 133.852 Saldo: ,US$ 781.738.025
Bens de consumo US$ 5.268.578 Saldo US$ -3-.663.180 Importações US$' 24.648
Combustíveis e lubrificantes US$ 2.193 Saldo US$ 109.204

• SÃO PAULOjSP
.- Exportações:

- US$ 762.091.539
• CORUPA Importações: US$ 1.801.065.790

IMPORTAÇÃO (JAN/FEV) Exportações US$ 44.247 Saldo: US$ -1.038.974.251

Bens de capital US$ 16.468.542
I rnportações não existiram • BRASIL

Saldo US$ 44.247 EXPORTAÇÕES US$ 2,3.502.304.342 '

( • MACA�jRJBens intermediários US$ 13.699.886
, IMPORTAÇÕES US$ 23.275.623.016 Exportações: US$ 692.694.832

Bens de consumo US$ 764.780 • SCHROEDER SALDO US$ 226.681.326 Importações: US$ 130.048.025
Combustíveis e lubrificantes US$ 25.900 Exportações US$ 98.146 Saldo: US$ 562.646.807

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20 Esporte o ÇORREIO DO POVO • Terça-feira, 16 de março de 2010

linha 'de Fundo

Julimar Pivatto
Enfim a vitória

Depois
de 13 jogos, enfim

o Iuventus conheceu a

vitória no Campeonato
Catarinense. Mas não

.dá para se empolgar demais. A
motivação melhora, mas o cami
ilho para fugir do rebaixamento
ainda é muito árduo. A partir do
momento em que não se de

pende mais das próprias forças,
fica mais difícil. Analisando a

tabela dos três últimos coloca
dos, Juventus e Chapecoense
terão três jogos fora de casa,
dos cinco que ainda restam. Já
o Brusque Joga três em casa. E
a diferença para o primeiro fora
da zona de rebaixamento é mui
to grande.' Se o Tricolor vencer
as cinco partidas que restam, é

preciso torcer para que os brus
quenses somem, rio máximo, seis
pontos. Impossível não é.

Sucessão
Pensar no futuro do luventus é '

também saber a que será da nova

diretoria. O mandato do presidente
Ildo Vargas termina agora em maio,
quando ele convocará uma assem

bleia para eleger o novo dirigente
maior do Clube. Var�� adiantou

que não pretende continuar e espe
ra poder repassar o cargo. Ele disse
ainda que até agora não sabe, de

ninguém que tenha demonstrado
interesse, mas boatos afirmam que

'

pelo menos duas chapas devem ser

montadas. Uma de dentro da pró
pria diretoria e outra de fora.

CÉSAR JUNKES

CURIOSIDADES DA COPA

Lá e'aqui
Mais uma vez corri elenco dividido, por causa da seleção, a,

Malwee/Címed segue treinando firme para a Liga Futsal. Antes
de sair, o preparador físico João Romano deixou tudo pronto
para seu auxiliar, Mário Raulino, seguir o trabalho. Além disso,
os dois se comunicam a toda hora pela internet. Facilita também
o fato de Romano seguir praticamente o mesmo planejamento
na seleção e no dube. Nesta sexta-feira, o time jaraguaense deve
fazer um amistoso, com adversário a definir.

,DOIS,TOQUESSantos 3x4 Palmeiras. Foi
um dos melhores jogos em

gramados brasileiros nos últi
mos tempos. Emocionante do
início ao fim. O Santos envol
veu os palmeirenses no início,
mas o Alviverde mostrou que
não é o Naviraiense. EArmero,
que dança foi aquela?

e7 a9 demaio
acontece o Bstadual de Hipismo
naHípicaJaraguá. A competição
valerávagapara o Brasileiro.

o1pesmo funde
'+ GOL CONTRA,

'

Beckham. O astro inglês
se contundiu sozinho em um

jogo do Milan, no domingo, e
está fora da Copa do Mundo.
Ontem ele passoupor urna ci

rurgia no tendão deAquiles da
perna esquerda. Segundo in

formações, tudo correu bem.

I ii

.

. uma entrevista a
.' síte de Chapeco, Suca desabafou.
Aprincipal reclamação é
sobre um grupo de jogadores
que gostava de farra e não

�orrespoWÍia em campo.,

A.copa de 1970, no México, foi o Mundial das estreias.
Pela primeira vez foram permitidas substituições durante as

partidas (no máximo duas), foi .dado o primeiro cartão amarelo
e foi a primeira vez que uma bola com 32 gomos foi usada.

FUTE Ol A OR
,

.

r
:

'

Inicio ruhn para
• •

os jaraguaenses
naCopaNorte
Cruz deMalta precisa vencer por 3xO
e JJ Bordados terá.de devolver os 8xl
JARAGUÁ DO SUL

Os quatro times de
Jaraguá do Sul que
entraram em campo
pela 7ª Copa Norte não

conseguiram comemorar

a vitória. Foram dois
empates e duas derrotas.

O
Cruz de Malta perdeu para
o Iuventus do Iririú, por
4xl, na casa do adversário
e o JJ Bordados foi golea

do, por 8x1, pelo Tupy (Ioinvil
le), na Vila Lalau. Botafogo e o

Flamengo apesar de tropeçarem
dentro de casa, tiveram desem

penho um pouco melhor, já que
empataram em 1x1, com Arsiper
(São Bento do Sul) e Hilton (Ma
fra), respectivamente.

Nos jogos de volta, que acon

tecem no próximo domingo, 21,
o JJ Bordados precisa devolver a

goleada, por 8xO, na casa do ad
versário. Já o Cruz de Malta tem

uma missão teoricamente mais

fácil. Precisa fazer 3xO no Estádio
Eurico Duwe. Botafogo e flamen

go se classificam com uma vitória

simples. Se empatarem, precisam
marcar dois gols oumais.

A partida entre 101 Ioinvilen
se e 25 de Dezembro (São Fran
cisco do Sul) também terminou
em 1x1 e quem vencer o próximo
confronto estará na segunda fase
da Copa Norte. O Beira Rio (Ita
poá) surpreendeu o Corinthians
(São Francisco do Sul), por 3x2,
forade casa e o time Alvinegro
tem que vencer por 2xO para se

guir na competição.
,

Botafogo e Flamengo .

tropeçaram em casa, mas
uma vitória simples na
volta garante a vaga

OVitória já está na segunda fase,
uma v�z que seu adversário, o Con
tinental (Rio Negrinho), desistiu de

participar da CopaNorte.A compe
tição é de mata-matá e classificam
os vencedores e o melhor índice
técnico da primeira fase.A final está
marcada parao dia 9 demaio.

Botafogo (de Branco) empatou em 1xl com o Arsiper de São Bento do Sul

Noite a Fora segue 100%
.

A segunda rodada do Campeonato Jaraguaense de Futebol Sênior
aconteceu no sábado nos campos daVila Lalau e do Rio da Luz. O líder da
competição, Noite a Fora, venceu oVila Lenzi, por 2xO, e continua 100% no

certame. O jogo seguinte teve um empate em 1x1 ente Grêmio Garibaldi e
'

Galáctico�. Par� fech� ,a rodada oVitória estreou goleando o Botafogo por
6x2 no Barrro Rio da Luz.

.
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JARAGUÁ DO SUL

Autor de dois dos três gols
do Juventus na primeira
vitória do Campeonato
Catarinense, o atacante
Júnior, erasõ alegria na

- tarde de ontem.

a verdade, não era apenas'
ele que estava sorridente.
Todos os atletas treinaram
com um peso amenos nas

costas. Claro que ainda falta muito
.para o elenco Tricolor trabalhar sem
nenhuma preocupação. Mas a vitó
ria por 3xO diante da Chapecoense
no sábado serviu para os atletas res
piraremrnaís aliviados.

O atacante Júnior, que marcou

dois gols na partida, disse que boa

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 16 de março de 2010 Esporte 21

parte dos créditos da vitória é do
técnico José Esdras. Segundo ele,
o treinador carioca foi o único que
conseguiu transformar a postura do
time. "A gente começou um traba

lho aquimuito em cima do começo
do campeonato. O Nazareno (Silva)
não conseguiu os resultados. Com o

Belinonte o time estava pára baixo.

Chegou o Esdras e trabalhou for
te. Conseguiu mudar a cabeça dos

jogadores, ele deixou o time mais
confiante e alegre e isso foi funda-

,

mental", relatou.
-

REAÇAO
Sobre uma possível reação do

time após a vitória, Júnior comenta
que os três pontos foram conquista
dos em um bom momento e ainda
dá tempo de sair da.degola. "Vínha
mos buscando essa vitória desde o

turno.Veio em uma boa,hora. Ainda
dá para tentar alguma coisa. A si

tuação é difícil, mas estamos a três

pontos do quadrangular, se a gente
chegar nele podemos sair dessa po
sição' incômoda", acredita.

Júnior sentiu o tornozelo direito
e não treinou com os jogadores na
tarde de ontem. Hoje pela manhã o

time fará treino físico e à tarde Es
dras comandará um trabalho técni
co. O time inicia apreparação parao'
jogo contra oCrícíúma, sábado, fora
de casa. E o que fazer paramanter a

empolgação e conseguir mais uma
vitória? Iúnior opina: "Esdras tem os

,

jogadores na palma damão, vamos
treinar damesma forma que traba
lhamos na semana passada, C('!1-

'

versando bastante".

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

NÁllSE
Treinador comenta vitória Tricolor

ESPERANÇA RENOVADA

Juventus respiramelhor
. � .

'.

depois daprimeiravitória
Para Júnior, resultado se deu pela transformação promovida por Esdras

FOTOS CÉSAR JUNKES

Sol brilhou forte no treino' de ontem e [oqadores
estavam mais aliviados com a primeira vitória do ano

"
(A vitória) Veio em uma boa
hora. Se a gente chegar no
quadrangular podemos

sair dessa posição
JÚNIOR, ATACANTE DO

JUVENTUS

,.,

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Poso elube P ,J V E D GP GC SG AP PG
1° Avaí 12 4 4 .0 o 9 2 7 100% 30

�_iig_l!_�irens� __ I_'!"'__? 1 1 10 7 3_.2ª,,ª-% _ _?1_
�etropolita�� � 2 1 _!_.!}___! 2 58,3% 22
4° Imbituba 6 4 1 3 O 7 6 1 50% 21

--

1 41,7% 22

4aRODADA
RESULTADOS
Juventus 3xO Chapecoense
Avaí 1x0 Criciúma
AtI. Ibirama 2xO Figueirense
Metropolitano 2x2 Imbituba
Joinville 3x2 Brusque

58 RODADA
SÁBÃDO (20/3)
18h30 - Figueirense x Metropolitano

'

20h30 • Criciúma x Juventus
DOMINGO (21/3)
17h· Brusque x Chapecoense
17h· Imbituba x Avaí

19�30· Joinville x AtI. Ibirama

5° Ati, Ibirama 5 4 1 2 1 3 2
- -

6° Criciúma 5 4 1 2 1 3 3
- -_ ----- -

7° Joinville 5 4 1 2 1 6 8
-

8° Brusque 3 4 1 O 3 8 11
�� --

9° Juventus 3 4 1 O 3 7 10

10° Chapecoense 1 4 O 1 3 3 .9

.-

O' 41,7% 16

-2 41,7% 24

-3 25% 12

-3 25% 5
-- '-'

-6 8,3% 9

Júnior acredita
que time pode
chegar ao
quadrangular
final do returno

COPIN A

Diretoria foca apenas no Catarinense
'

Como o treino de ontem foi apenas físico, o treinador José Esdras, estava viajando.
Por telefone, ele disse que à vitória só veio porque o time'está começando a entender

-

suas recomendações e o resultado era o que faltava para a equipe ter mais confiança.
"Não tem mágica, o que tem é trabalho, disciplina .e comprometimento", disse.

,

A Copa Santa Catarina, que inicia dia 9 de maio, aindá não está nos planos da
diretoria do Juventus. Segundo o presidente IldaVargas, o foco agora é na luta contra
o rebaixamento. Ele não quis adiantar quais os jogadores ficarão, apenas disse que os

atletas serão avaliados. A vontade da diretoria é que Esdras continue no comando.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

�

Atacante teria ofendido o árbitro depois de ser expulso no clássico

SSI P UllST
, l

�

Relato dearbitro
pode complicar
o jovemNeymar
Atacante pode ser julgado por ter
ofendidoo juiz depoís daexpulsão
DA REDAÇÃO

o primeiro vermelho de
Neymar como profissional
veio cercado de polêmicas.
Acusado de agressão sem

bola e ofensa ao árbitro
\

na súmula, o craque
prejudicou o time.

......e foi expulso em um mo

mento crucialnaderrotapor
4 a 3 para o Palmeiras. Seu

.....lOrestígio, porém, vai evitar
maiores consequências após o ato

impensado. Defendido pelos cole

gas e aplaudido pela torcida ao dei
xar o gramado no clássico, Neymar
também ganhou um afago do TJD
SP (Tribunal de Justiça Desportiva
de São Paulo), "É um jogador dife
renciado, não se pode pegar tão pe
sado como a imprensa está fazen
do", "defende o procurador Antônio
Carlos Meccia. "Temos de ser pon
derados, o garoto está começando e .

. isso pode prejudicar a carreira dele".
Na súmula da partida, o árbitro

Antonio Rogério Prado relatou que'

Neymar desferiu "um pontapé atin
gindo por trás as pernas de seu ad
versário" depois da disputa de bola.
Além disso, segundo o juiz, o jovem
atacante "proferiu as seguintes pala-

.

, . ",.
vras: VaI tomar no c... , p... .

Comisso, o camisa 17 do Santos

pode ser denunciado por jogada
violenta e atitude contrária à ética

esportiva (despeitarUmmembro da
comissão de arbitragem). Cada arti
goprevêpunição quepodevariarde .

um a seis jogos de gancho. "Se fosse
com outro jogador seria diferente.
Mas como é comoNeymar, ganhou
esta repercussão", dizMeccia.

As imagens da partida es

tão sendo investigadas e até esta

quarta-feira o Tribunal receberá a

denúncia. "Se for o caso, ele será
denunciado", lembra o procurador
do TID. O julgamento na entidade,
caso ocorra, acontecerá na próxima
segunda-feira, 'dia 22.

JOGOS PELO MUNDO
• CAMPEONATO GAÚCHO
• 3" RODADA RETURNO
RESULTADOS

Esportivo ixl Juventude
São José 2x2 Santa Cruz
Porto Alegre 5x2 Ypiranga
Veranópolis ixllnternacional
Grêmio 3xO Inter-SM
São Luiz 3xl Ulbra .

Avenida 1x2 Novo Hamburgo
Pelotas 21<3 Caxias

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Grêmio 9, Novo Hamburgo 9,
Juventude 5, Ypiranga 4, Porto Alegre 3, .

Avenida 3, Esportivo 1 e Inter-SM O.
GRUPO B: São José 7, Internacional7, Caxias
7, Pelotas 3, São Luiz 3, Ulbra 3, Santa Cruz 2
e Veranópolis 1.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 12a RODADA
RESULTADOS

lraty ixO Atlético-PR

Eng. Beltrão ixl Toledo
Rio Branco ixl Cascavel

Operário 2xl Serrano
Paranavaí2xl Cianorte
Paraná 2x0 Nacional
Coritiba OxO Corinthians-PR

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 27, Atlético-PR 22,
Iraty 21, Paranavaí 20, Paraná 20, Cascavel
19, Operário 17, Cíanorte 17, Corinthians-PR
16, Toledo 15, Rio Branco 14, Serrano 10,
Nacional 7 e Eng. Beltrão 5.

• CAMPEONATO PAULISTA
·14àRODADA
RESULTADOS

Botafogo 2xl Oeste
Mirassol1x2 Rio Claro

Portuguesa ixO São Caetano
Paulista 1x2 Prudente

Mogi Mirim 3xO Ituano
Monte AzulixO Sertãozinho
Santos 3x4 Palmeiras
São Paulo 2xl Rio Branco

.
Corinthians 2xl Santo André
Ponte Preta 4x3 Bragantino
CLASSIF.ICAÇÃO: Santos 32,.Santo André 30,
São Paulo 27, Corinthians 26, Botafogo-SP
25, Portuguesa 22, Palmeiras 22, Prudente
22, Ponte Preta 21, São Caetano 20, Ituano
19, Mogi Mirim 18, Oeste 15, Mirassol15, Rio
Claro 14, Bragantino 14, JIJ10nte Azul12, Rio
Branco 11, Paulista 8 e Sertãozinho 8.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 4" RODADA TAÇA RIO
RESULTADOS

Bangu 2xl Madureira
Boavista 4xl Resende

. Friburguense Oxl Duque de Caxias
América-RJ ixl Fluminense

Botafogo 2xO Olaria

Tigres 2xl Americano
Flamengo ixOVasco
AMANHÃ
20h30 - Volta Redonda x Macaé

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Flamengo 12, Fluminense 10,
Boavista 9, Duque de Caxias 9, Volta Redonda

6, Bangu 6, Olaria 6 e Americano 1.
GRUPO B: Bçtafogo 9, Vasco 9, América 7,
Macaé 3, Tigres 3, Friburguense 1, Madureira
O e Resende O.

• CAMPEONATO SÊNIOR
·2"RODADA
RESULTADOS
Noite a Fora 2x0 Vila Lenzi
G. Garibaldi ixl Galácticos
Vitória 6x2 Botafogo
CLASSIFICAÇÃO: Noite a Fora 6, Galácticos
4, Vitória 3, Caxias 3, Grêmio Garibaldi'l., Vila
Lenzi O e Botafogo O.

.COPANORTE
• la RODADA - JOGOS DE IDA
RESULTADOS
JJ Bordados ix8 Tupy 01. Lalau)
Botafogo ixl Arsiper
Juventus (Joinville) 4xl Cruz de Malta
Flamengo ixl Hilton
101 Joinvilense ixl YN de Dezembro
Corinthians 2x3 Beira Rio

• UBERTADORES
• HOJE
19h30 - Banfield x Nacional-URU
22h - Colo Colo x Vélez Sarsfield
22h - Juan Aurich x Alianza Lima

• UGA DOS CAMPEÕES
• OITAVASDE-FINAL - JOGOS DE VOLTA
HOJE
16h45 - Chelsea x Inter de Milão
16h45 - Sevilla x CSKA Moscou
AMANHÃ
16h45 - Barcelona xStuttgart

- 16h45 - Bordeaux x Olympiaeos

EDITAL

Registro de imóveis da Comarca de Jaraguá do

Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do

Registro de' Imóveis da Comarca de Iaraguá �o
Sul/SC, torna público pelo Presente edital, que MA

RIO VIEIRA EMPREENDIMENTOS E INCORPORA

ÇOES LTDA, CNPJ n° 00.108.477/0001-95, estabeleci
da na Avenida 12-PrefeitoWaldemar Grubba n° 1.611,
fundos, bairro Vila Lalau, nesta cidade, requer com
base no art.l8 dá lei 6,766 1 79,0 REGISTRO DO LO

TEAMENTO denominado KNIESS, situado n a Rua 5-Prefeito José, Bauer, Bairro
Três Rios do Sul, perímetro urbano de Iaragua do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracteriza

do, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,conforme Decre

to n° 6.481/2008, expedido em 15,10.2008 e Decreto n° 6,954/2Q09 expedido em

25.11.2009, assinando como responsável técnico, a arquiteta e Urbanista Rafaela
Hass Bonatti, Crea n063864-5,ART n° 3349386-7, O loteamento é de caráter resi

dencial, 'possui a área total de 130,668,75m2, sendo constituído de 79(setenta e

nove) lotescomercíalizáveís, AU,P.E.,área verde, sistema viário e remanescentes,

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da datada ul
tima publicação do presente edital, e deverá ser apresen�ada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do SüI.
JARAGUÁ DO SUL, 09 DE MARÇO DE 2010.

. AOFICIALA

EDITALDE INTIMAÇÃo .

REPúBUCAFEDERATNADOBRASIL-ESTADODE SANfACATARlNA
Tabelionatodo Município eComarca de Jaraguá do Sul

- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589

Telefone: (47) 3273.-2390.Horário dePuncionamento: 09:00h às .18:OOh
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

. EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados apartir da publicação deste edital a os aceitar oupagamo tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob pena de, emnão o fazendo, ser lavrado e
registrado o protesto Correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) oudorniciliada(s)
fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se.dispôs a receber a intimação no endereço fome
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 139832 Sacado:A. STIEHLERLIDAME CNPJ: 09.403.989/000 Cedente:DIPWMATAINDUSTRIALECOMER-
CWJ.1DA CNPJ: 01.243.305/004 Número doTítulo: 37379-01 Espécie; Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 25/02/2010 Valor: 270,40 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 .

Protocolo: 140032 Sacado: CCNCOMUNICEVENlDS E PUBL IlDA CNPJ: 07.588.002/.000 .Cedente: GRAFICA E EDITO
RA22IlDA. CNPJ: 85.326.346/000 Número doTítulo: 20432 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 19/02/2010 Valor: 137,80 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
.:':'� L. .:. _

Protocolo: 140275 Sacado: DARCI MENDONSEDEVARGAS CPF:·671.239.539-91 Cedente: FM PNEUS LIDA
CNPJ: 81.374.845/000Número do Título: NC122828/1 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: _

BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 03/03/2010 Valor: 900,00 Liquidação após a írttíinação: R$ 10,40,
Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
_---------_----_-_----------------------------------------------_..:_----------------------------------_:._--------------------------------------_.

Protocolo: 139872 Sacado: GABruELRICARDODEMIRANDASAGANSKI CPF: 078.741.719·00 Cedente: JAVELjARAGUA
VEICUWS PECAS SERVICOS IT CNPJ: 79.501.862/000 Número doTítulo: 131266001 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantilpór IndicaçãoApresentante:BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 28/01/2010 Valor: 130,25 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, DílígêncíaiRs 20,80, Edital: R$10,40

.

Protocolo: 139873 Sacado: GABRIELRICARDO DEMIRANDA SAGANSKI CPF: 078.741.719-00 Cedente: JAVELJARA
GUAVEICUlDS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862/000 Número doTítulo: 131220002 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 22/02/2010 Valor: 162,25
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80; Edital: R$1O,40

Protocolo: 139874 Sacado: GABRIELRICARDO DEMIRANDA SAGANSKI
CPF: 078.741.719·00 Cedente: JAVEL JARAGUAVElCUWS PECAS SERVICOS IT' CNPJ: 79.501.862/000Número doTítulo:
131220001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:
25/01/2010 Valor: 162,25 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139875 Sacado: GABRIELRICARDO DEMIRANDASAGANSKI CPF: 078.741.719-00'Cedente: JAVELJARAGUA
VEICULOS PECAS SERVICOS IT CNPJ: 79.501.862/000 Número doTitulo: 131181002 Espécie: Duplicata deVenda MerI
cantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 22/02/2010 Valor: 869,25 Liquidação
após a iritimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 139876 Sacado:GABRIELRICARDODE I'v1IRANDASAGANSKI CPF: 078.741.719-00 Cedente: JAVELJARAGUAVEI
CUWS PECAS SERVICOS IT CNPJ: 79.501.862/000Número doTítulo: 131181001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 22/0112010 Valor: 869,25 Liquidação após a inti
mação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140056 Sacado: IRIS ERN SHREIDER CPF: 902.632.199-68 Cedente: EVE PREST.DE SERVDE DIGITACAO
IlDAME CNPJ: 06.179.859/000 Número do Título: 000128 7 Espécie: Cheque Apresentante: EVE PREST.DE SER\mE
DIGITACAO lIDAME DataVencimento: 21111/2009 Valor: 1.300,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$18,82, Diligência: R$ 20,8Q, Edital: R$10,40

Protocolo: 140057 Sacado: IRIS ERN SHREIDER CPF: 902.632.199-68 Cedente: EVE PREST.DE SERY.DE DIGITACAO
IlDAME CNPJ: 06.17-9.859/000 Número doTítulo: 000131 7 Espécie: Cheque Apresentante: EVE ·PREST.DE SERY.DE
DIGITACAO IlDAME DataVencimento: 29/0112010 Valor: 1.800,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O '.
----------------------------------------------------------------,---------------------------------��-��-----._._-------------------------------
Protocolo: 139312 Sacado: LEOPOIDO PEREIRA CPF: 768.645.709-59 Cedente: �IIMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 983*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO �RASIL SA
DataVencimento: 19/02/2010· Valor: 897,45 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

.

.

fu;���i�-i39527---��d��LEoroillõPEREiRÃ--CP�-768M5.7Õ;j.�9--ilii��;��j���EõüiPTFXffiisitõÃ
CNPJ: 04.317.708/000 Número do Título: 8126.1 Espécie.Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 19/02/2010 Valor: 327,55 Liquidação após a intimação: R$10,4O,Condução: .

R$18,82, Diligência: R$ 20,BD, Edital: R$ 10,40
-_:._-�------------------------_:.._-------------------------------------------------------------------------------'---_..:_------------------ .. ------
Protocolo: 140290 Sacado: MASSAFACILCOM.EFAB.DEALIlDA CNPJ: 08,722.197/000 Cedente: FSSAIND ECOMDE
PRODAllMENTICIOS IlDA CNPJ: 03.241.442/000 Número doTítulo: 26231 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por JndícaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencirDento: 21/02/2010 Valor: 394,16 Liquidação após
a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$'lO,40

Protocolo: 140371 Sacado:NOSTRAINCORPORADORAEADMIN1SfCNPJ: 08.345.127/000 Cedente:GASPARZINHODIS
TRIBUII.?ORADE.�S ELEfRICCNPJ: 02.042.020/000 Número do Título: 301752-00 Espécie: Duplicata deVenda .

Mercantil por Indicaçao Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 28/02/2010 Valor: 787,56 Liquidação
após a íntímação.Rs 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

.

'-----------------------------------------------------------_.:._"':---------------------_._-------_._-----------------------------------------------
Protocolo: 140019 'Sacado: ODAIR MENDES DE OUVEIRA CPF: 020.662.149-30 Cedente: DJ COMUNICACOES E EX
PWRACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000 Número doTítulo: 0001220303 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresen�te;B�ESCO Da�Vencimento: 20/02/2010 Valor: 196,25 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução:R$�,96, Diligência; R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

-------------------------------------_._-------._----------_._-------�----------------------------_._-----_:..--------------------------------------
Protocolo: 140039 Sacado: ODAIRMENDES DEOUVEIRA CPF: 020.662.149-30 Cedente: DJCOMUNICACOES E
EXPW�00 DESERVICOS CNPJ: 03.658.136/000Número doTítulo: 0001220403 Espécie: Duplicata devendaMercantil
por Indicaçao Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/02/2010 Valor: 337,50 liquidação após a intimação:'R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-------------------------_._-----------------------------------------------------------�------------------.-------------------------------------
Protocolo: 135592 Sacado: OSNIR PETERS CNPJ: 78�358.942/.ooo Cedente: OESACOM E REPRES IlDA
CNPJ: 81.611.9311000 Número do Título: 5341869U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADESCODataVencimento: 06/0112010 Valor: 194,66 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80,

. Edital; R$10,40
.

______________________________________________ i.
_

Protocolo: 140217 Sacado: SCHLENEIIT E SCHLENERT AUTO IlDA CNPJ: 09.393.142/000 Cedente: SULCRED PARTI·
CIPACOES E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 01.295.9411000 Número do Título: 0847/04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASILSA BANCOMUlÍIPw DataVencimento: 28/02/2010 Valor:
273,10 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Carlos FabricioGríesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mulher e amante presos
Esposa teria encomendado morte do próprio marido, que levou dois tiros

GUARAMJRIM

A dona de casa Adenilde da
Silva Machado, 39 anos,
o amante Márcio Cezar,
30, e o amigo deles, Fábio
Junior Santana, 18, estão
no Presídio R_egional.
--es são' acusados de tentar

matar o comerciante Silvio
deAndrade Santana, 39 anos,

...ue ficou paraplégico depois
delevar dois tiros nas costas. Os dis

paros aconteceram por volta da 'Ih
de sábado, no bairro Avaí, quando
o comerciante, que era dono de um

'

, bar, estava voltando para casa. Ele
,

foi atendido 'pelos bombeiros e le
vado-ao Hospital São José acompa
nhado da esposaAdenilde.

,

De acordo com informações da
polícia, testemunhas contaram ter

visto dois homens em uma moto

Honda/Strada, na cor preta, fugin
do do local dos disparos, Depois de
fazer buscas na região, os policiais
encontraram Márcio e Fábio atrás
da boate Styling, às margens da BR-
280. Eles estavam com apochete do
comerciante e uma quantia em di
nheiro que ele tinhano bolso.

Durante a abordagem policial, a
dupla confessou o crime e apontou
a esposa de Andrade como sendo a

,

mandante. Fábio confessou ter ati
'rado sete vezes contra Silvio, mas
somente dois disparos o acertaram.
Segundo a polícia, ele seria pago
para realizar o "serviço",mas aquan
tia foi informada no depoimento.
Adenilde foi presa no hospital, mas

DIVULGAÇÃO/POLíCIA CIVIL
,

.,

",t

� '" mllJu,
,

Revólver calibre 32 usado para tentar matar Silvio foi encontrado às margens da SC�413, em Guaramirim

negou todas as acusações. Fábio re
solveu colaborar com as investiga
ções informou pata a polícia onde
escondeu o revólver calibre 32: às

margens SC-413, emGuaramirim.
,Silvio permanece internado

no Hospital São José. Os acusa

dos devem responder por tenta
tiva de homicídio e, se condena

dos, podem pegar pena de 12 a

30 anos de prisão.

• Cristiane Alves,
cristiane@ocorreiQdopovo.com.br '

MENINA DE NOVE ANOS RECEBE ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Padrasto suspeito de abusar da enteada
JARAIIJÁ 00 SII.

'Um homem de 38 aDOS é sus

peito de abusar sexualmente da

enteada, de apenas nove anos, no

bairro Czerniewicz, na noite de do

mingo. A Polícia Civil abriu um in

quérito para'apurar a denúncia. A
menina foi submetida a exame de

corpo delito na tarde de ontem.
"Ela começou a ficar retraída, só '

queria saber de ficar quieta no can

to", conta a mãe da menina. Des

confiada, ela chegou a perguntar à
garota se havia alguma coisa erra

da, mas a criança negou. Mesmo

assim, passou avigiar os passos do

CÉSARjUNKES

companheiro. "Ontem (domingo) nunca havia percebido nada'de er-
.>

eu cheguei em casa e disse para ele rado rio comportamento dele em

que ia tomarbanho. Ele falou que ia relação aos filhos.
assistir Tv. Quando sai do chuveiro Após o flagra, o companheiro
percebi a luz do quarto apagada. fugiu para a casa dos pais, quemo
Quando acendi a luzvi ele-tentando ram nas proximidades. A menina

abusar da minha filha", relatou ela, ,confessou à mãe que aquela era a

que também é mãe de ummenino segundavez que o padrasto a abu-
de sete anos. sava. Ela expulsou o companhei-

'

ro de casa e registrou um boletim
de ocorrência. Mãe e filha estão
recebendo acompanhamento
psicológico do Conselho Tutelar.

; 'I O órgão registra, em média, cem�--------------�----

A mulher conta que vivia com casos de agressões contra crian-

o suspeito h,áseis anos e disse que ças por mês na região. Mulher registrou BO na delegacia

Segurança 23

Homem vai
preso por
roubar taxista
JARAGUÁ DO SUL

Por volta das 22h do

domingo, uma taxista foi
assaltada no bairro Santa
Luzia. De acordo com in

formações da polícia, dois
homens ligaram para a ví
tima solicitando o serviço
de transporte. Quando en

traram no carro, um deles
'sacou o revólver e 'anun
ciou o assalto. A taxista foi

forçada a conduzir o carro
até o pátio da igreja São

João, onde 'um Audi, pre
to, estava estacionado. Os
bandidos fugiram levando
R$1,5 mil e um celular.

A vítima foi até a de

legacia registrar boletim
de ocorrência e acabou
reconhecendo um dos as

saltantes. Alfredo Luis Gal
vão, 25 anos" tem passa
gem pela polícia'e chegou
a cumprir pena por furto.
Ele estava sendo detido

porque, naquele mesmo

dia, havia sido surpreen
dido furtando uma loja
de .bícicletas, também no

bairro Santa Luzia. Galvão
será indiciado por tenta
tiva de furto - já que não

conseguiu levar nada da

loja de bicicletas - e por
suspeita de assalto. A polí
cia não'encontrou dinhei
ro do roubo com' ele.

FALECIMENTOS

Faleceu às 17 horas do dia 1 (}/3, o Sr.
Waldemar Pommerening, com idade de
79 anos, 'o sepultamento foi realizado
dia 11/3, às 16 horas, saindo o féretro
da Igreja Assembléia de Deus no Bair
ro Corticeira em Guaramirim, sequmdo
após para o cemitério Municipal de

, Guaramirim.

Faleceu às 23h15 do dia 9/3, o Sr. Fran
cisco Gonçalves, com idade de 83 anos,
o sepultamento foi realizado dia 10/3,
às 16 horas, saindo o féretro da Cape
la Mortuária Maria Leier, seguindo após
para o cemitério Muniéipal do Centro.

Faleceu às 18 horas do dia 10/3, a Sra.
Maria Aparecida Uno Gonçalves, com

idade de 40 anos, o sepultamento foi
I

realizado dia 11/3, às 16 horas, saindo o

, féretro da Capela Mortuária Sr. BOI1) Je
sus em Guaramirim, seguindo após para

, o cemitério Municipal de Guaramirim. ,

Faleceu às 3h30 do dia 11/3, o Sr. Jo

aquin Ferreira da Silva, com idade de
81 anos, o sepultamento foi realizado
dia 12/3, às 9 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária de Nereu Ramos,
seguindo após para o cemitério de Ne
reu Ramos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E O AGE- . D l

Umavida
.
,.

noparaíso
João'mora ao lado da cachoeira
do Iacu-açu e promete cuid·ar
do local enquanto estiver vivo

H� oito anos, João Antônio
Beckhauser abandonou a

profissão de policial, em
São Paulo, à procura de
paz e sossego.

"'�e conta que estava cansado
da vida que levava ..

A profis
são lhe proporcionavamuita

"lIIiIIlPressão e perigo e, inclusive,
deixou marcas. João já levou três

tiros, um na perna, um no braço e

outro no peito. Até foi apelidado de

"gato", porque diziam que ele tem

setevidas. "Não davamais. Era uma
cidade com muitas coisas boas e

.

opções de diversão. Mas' sempre .

tem o lado ruim".
.

Nessa busca, o aposentado che
gou àGuaramirim, mais especifica-

mente na Estrada Iacu-açu. Eleé o

proprietário de- uma casa simples,
. na subida das cachoeiras daquela
.reglão. Ao redor, nada ·de prédios,
avenidas, carros e poluição.A natu-

.

reza é a única companheira.
Depois de alguns anosmorando

no local, João montou uma lancho
nete na própria casa para atender
aos turistas que procuram a cacho
eira para se refrescar. Como a visita

ção aumentou muito, o ex-policial
se viu na obrigação de cuidar das

águas. "Todo diavou juntando o lixo
que fica pelos cantos. Já coloquei
lixeiras em vários lugares, mesmo
assim tem algumas pessoas que não
respeitam. E eu não consigo ver isso
e não fazer nada".

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

João largou a correria de São Paulo e encontrou paz e sossego em Guaramirim

CA
r

GUA
VENHA
FAZER UM
BOM,
NEGOCIO.

e

- + DE�100
OPÇGES

ANTES DE.
COMPRARVALORIDCÃO.

DO SEU éARRO li!) USADO \
�

;/eARANTJA DE

0l1{' .REVlSADO � �PROCEDENCIA 6MESESDEGARANTIA

.

Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEICULOS A PARTIR DE 2006/2006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO
DE 60.000KM Validade: 16103/2010.
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Caraguá Auto Elite
Uma relcçõo de confiança

4732746000www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de c:redibilidade. MNCOVOWWAOlN
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