
,
,

.

enoti
•

ca

evo ver recursos
Auditoria apontou que repasse de R$ 25mil não teria sido investido

em decoração, como prevê o convênio. Entidade nega.
FÁBRICA'DE SHOWNÃO ENTREGAPRESTAÇÃQ DE CONTAS E SERÁCOBRADA JUDICIALMENTE

Página 4

PIERO RAGAZZI

Excesso de calor e proliferação de insetos preocupam os produtores e obrigam a utilização ainda maior de fertilizantes. Segundo Francisco

Dalprá, apreço pago pela safra, que atualmente é de RS 28, também não é o suficiente para pagar os custos e ter lucro.

SHOWS
.

Festival Rock Revolution
,

promete agitar o mês
de abril em Jaraguá.

BEATRIZ SASSE

Página 12

H JE

,Acüs empossa
nova diretoria
no 'Baependi
Durval Marcatto assume
a vaga de Guida Bretzke
com o desafio de defender
bandeiras importantes,
como a duplicação da 280.
Página 10

ES
Série mostra
ex-cragues
do futebel
'Pratas da Casa' inicia hoje
contando a história de

'

Renato Stefani, o Tubarão,
,

que até hoje sonha com a

bola. Página 21
'

,

FAMEG

(47) 3373-9800
I

www.farneg.edu.br
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2 História

1 4
O fim dos
Templários

No dia 18 de março de 1314, Jacuqes
de Molay, o grã-mestre dos Templários,
é queimado vivo em Paris. Sua morte .

marcaria o fim da campanha de difa

mação dirigida durante quase dez anos

pelo rei da França, Filipe, o Belo, contra
·

a poderosa ordem católica.
.

Um 'grande número de Templários
havia sido preso no dia 13 de outubro

.

de 1307. Logo após a prisão em massa,
Guillaurne de Nogaret proclama publica
mente nos jardins do palácio real em Pa
ris as acusações contra a ordem. Durante
sete anos, a prisão e as torturas criariam
um conflito entre o governo e a Santa Sé.

·

Depois de urna guerra diplomática face
ao processo instaurado pelo rei contra a

ordem, eles são absolvidos por ter imuni
dade sancionada pelo papa - não podiam
sequer ser considerados heréticos.

O rei continua pressionando, e em 1314
o papa Clemente V, em estado terminal de

doença, ordena que a questão fique a cargo
...

deUma comissão de bispos. Os prisioneiros
acabaram num regime de prisão perpétua
sob custódia apostólica, com a garantia de

que a ordem não voltaria a atuar.
. percebendo que perdia o controle so

bre o processo, Filipe ordena o rapto de

Jacques de Molay e de Geoffroy de Char

nay, então sob a custódia da comissão de
.

bispos, e ordena que sejam queimados na
fogueira. Jacques deMolay se tomaria um
mártir. No entanto, a destruição da Or
dem propiciaria ao rei francês não apenas
os tesouros da sociedade, como também
a eliminação do exército da igreja, toman
do-o senhor absoluto da França.

SE O

As poesias
Até meados dos anos 1970,
o jornal "O Correio do Povo"

publicava esporadicamente
uma poesia. Se algumas vezes
faziam referências a datas

importantes, outras vezes não
havia motivo especial. Esta, faz
referência a uma história de

·

origem indígena.

(I)
di Jacl;
10 tapeJara
calçara
urumlns
um céu tlrf;
de aprovação
elevaçllo

r capins.
(II)

lbaeté.
Chegado,
no relvado

a cambuqulra;
�aburé;
apontando,
Irai ensinando
,dos de piara.

(lU)
upi obServando
o firmamento,
, movimento
(1 celeste:
vila surgindo

o CORREIO' DO POVO • Quinta-feira, 18 de março de 2010

Tentando roubar
o sapato da noiva

Ainda na época colonial, as festas reali
zadas na 'região após os casamentos tinham
uma tradição um pouco diferente. Os noivos
chegavam para a comemoração e eram rece-

.

bidos pelos familiares-. Os músicos também
faziam ashonras, tocando asmúsicas predile
tas dos recém-casados e recebendo em troca

alguns trocados como agradecimento.
Durante o primeiro jantar, era costume

entre os "hungareses" (imigrantes oriun
dos da Europa centro-oriental) roubar o .

calçado da noiva. Era um momento crí
tico entre os convidados, que lentamen
te se aproximavam do casal para "tentar
impedir o furto". A noiva, já sabendo da
brincadeira, namaioria das vezes facilita
va deixando seu calçado solto.

Alguém se arrastava por baixo da mesa

cautelosamente, enquanto do "lado de cima"
os declamadores inflamavam o discurso para
distrair todos e tomarmais fácilo assalto. Se o
ladrão tivesse sucesso, um valor era estipula
do e teria que ser pago pelos convidados que
não conseguiram impedir o roubo .

Essa fotografia mostra o Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá, por
volta da década de 30. A igreja do seminário ainda não havia sido construída.

PELO MUNDO

17

�'lei do Selo"
Depois de quatro meses de protes

tos por parte de colonos americanos,
o Parlamento Britânico decide rejeitar
a "Lei do Selo", que decretava que to

dos os documentos em circulação na

colônia americana recebessem selos

provenientes da metrópole. A lei era
uma forma de transferir recursos para
a Inglaterra.

1915

Filme de Chaplin
No dia 18 de março de 1915, o fil

me "Carlitos no Parque" (In the Park) é
lançado nos cinemas dos Estados Uni- .

dos. Protagonizado por Charles Cha
plin, a obra do cinema mudo foi uma
das primeiras do escritor, ator e diretor
cujo cenário foi totalmente construído
em um estúdio de cinema. A produção
era de Iess Robbins.

1
.

Ghandipreso
Neste mesmo dia, em 1922, Mahat

ma Ghandi é condenado a seis anos de

prisão. Ele foi acusado de organizar uma
greve contra o aumento de impostos,
na Índia, no qual uma multidão havia

queimado um posto policial. Apesar
de ter se declarado culpado e ser con

denado a seis anos, ele seria libertado
apenas dois anos depois.

(1)
(2)

(S)
(4)

ora0 '01\11:&1\\6. \1/iQ lindo"".
00Pelx.f!t sem sorte s6rla,Oacert!). o Pirapanema.•

C�m Sua luzinha pequena,
Vlslvel se o dia é "e'l'\o
'Ou antes que t\asça o d\a.
Cercando Coaraol
Como laguara segue o tupi,
Como' quati busca o mUno.

(lU)
E eis então que o ancião
Mostra umas luzes c1'U1adas
Como tlblas ressequldas;
Por Curuçà chama sua gente
À linda constelação' .

Que tem leito de mls\ér\ó.
Pois ela lembra o' martlr\o

.

de um .caclque. valente.
.

.

(X\\)
PoIs desses cinco luzeiros
O que està do lado esque'

Pela. tribo é o: mais amad
t='I'Itror... os As\ros lá do eéu

(5)

(6)

(7)
(6)

(9)

'i

SOCIEDADE ATIRADORES DIANA
Uma associação de cerca de trinta atiradores originou a.Sociedade Atiradores
Diana no dia 6 de janeiro de 1930. O nome da associação fazia referência à deusa

, greco-romana Diana (Ártemis), que se fazia representar com arco e flecha,
A Sociedade praticava o Tiro Hamburguês, além damarcha em buscado Rei.Em 1937
a sede própria foi inaugurada, incluindo um stand de tiro. Posteriormente! em nova

. sede, a associação teria atividades como bocha e ciclismo. Em 1941, a Sociedade
ficou com a Taça da Liga deAtiradores, e em 1989 as Festas de Rei e Rainha passam a
ser suspensas pormotivos financeiros - sendo retomadas em 1992. Hoje, a sociedade
aposta num trabalho de base que pretende perpetuar o �sporte entre os adolescentes.

longo reinado
,

'No mundo ocidental, o governante que por mais tempo se manteve no poder
foi o rei Luís XIV; que esteve no trono durante 72 anos. O segundo maior reinado
foi o do.monarca francês Francisco José, do Império Austro-Húngaro, que
governou por 68 anos. Em terceiro lugar está a rainha da Grã-Bretanha,Vitória,
que ostentou sua coroa por 64 anos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 18 de março de 2010

PONTO 'DE VISTA

o risco de um apagão
projeções levaram em, conta apenas empregados em

ocupações identificadas como próprias deengenheiros,
arquitetos e outros profissionais correlatos e pondera
que hámuitos diplomados em engenharia que exercem '

outras ocupações e não foram incluídos no estudo. A

disponibilidade de engenheiros seria suficiente para en
frentar a demanda, desde que o crescimento do PIB se

'

mantenha em 3% ao ano e a proporção entre formados,
na comparação com os formalmente empregados, caia
para três por um - atualmente" de cada 3,5 engenheiros
formados apenas umestá empregado formalmente em
ocupações típicas.

Caso O crescimento do PIB fique a 5% ao ano, se
rão necessários 1,155 milhões de pro
fissionais -' número ligeiramentemaior
do que o previsto (1,099 milhão). E,
com crescimento de 7% ao ano, serão
necessários 1,462 milhão de engenhei
ros, e aí teremos um problema em po
tencial. Este,é apenas uma profissão,
mas não dá para negar que a criação
de novas profissões tem 'caminhado
riamesma velocidade dos avanços tec

nológicos, das transformações sociais
e culturais do mundo contemporâ
neo. Áreas que jamais imaginaríamos
existir já integram a lista de opções do
mercado de trabalho. Mas, para os jo
vens que ainda têm a difícil missão de '

escolher ri futuro de sua carreira, a dú
vida que fica é: quais serão as próximas tendências?
Os negócios potenciais estarão no setor de serviços
em áreas como saúde e qualidade de vida, turismo,
lazer, alimentação; serviços para a terceira idade e

consultorias especializadas - tais como desenvolvi
mento de carreira, consultoria pessoal e planejamen
to financeiro. As ãreas de Biotecnologia, Nanotecno
logia, Saúde e Medicina continuarão ocupando seus

espaços no ranking de oportunidades profissionais.
O crescimento da internet, com maior acesso e mais

pessoas fazendo compras e pesquisas pela rede, deve
alavancar ainda os serviços na,web. Ao governo ca

berá não apenas comemorar, mas dar condições em
termos educacionais para atender a demanda, senão,
perderemos o bonde do futuro.

.

Mas, para os

jovens que ainda
,

têm a difícil
missão de escolher
o futuro de sua
carreira, a dúvida
que fica é: quais

". " .

- serao as proxlmas
tendências?

"
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LEI N° 5.504/2010
Dispõe sobre a isenção de contribuição de
melhoria para farnflias carentes.

, CÂMARA DE'
VEREADORES
o. J AUGuA 00 SUl

A PRESIDENTA DA CÂMARAMUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso das atribuiçÕes'
que lhe são conferidas, FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, 'que a Câmara'
Municipalaprovou e ela promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica, isento do pagamento de.eontrlbulçâo de melhoria para,asfaltamento de
vias públicas, as famílias que recebem até dois saláriosmínimos. .

, '

Art. 2° A isenção será aplicada para as famílias que se enquadrem nas sequintes
condições:'

'

,

1- que possuem um único imóvel;
11- quê comprovem renda familiar atédois salários: mínimos;
11- declaração que não possui veículo.

Art. 3°A presente Lei será regulamentada pela Chefe do Poder Executivo no prazo
de 90 dias, a partir da publicação desta lei.

'

Art. 4° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações do
orçamento vigente.

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

Jaraguá do Sul, 11 de março de 2010.

Natália Lucia Petry
Presidenta

SERViÇO

Se
olharmos pelo espelho retrovisor, vamos ver

que o Brasil está se saindo melhor que outros

países que foram duramente atingidos pela cri
se financeiramundial, sendo um dos quemenos

sentiu e um elos primeiros a dar sinais que ela está fi
cando para trás. A pronta ação do governo, no estímulo
ao COnsumo- pela demanda interna, surtiu o efeito de

sejado e em se 'mantendo o consumo, há perspectivas
de crescimento acima da média quando olhamos pelo

'

parabrisa, ou seja, prospectivamente, para os anos vin
douros. A revista Você S/A, de março/2010 traz em re

portagem de capa amanchete: 172.000 vagas de trainee
a executivo em.todo Brasil. Somente no sul do Brasil são
17.000 de novos empregos, onde aWeg
aparece com um montante de 1.503 va-

, gas, sendo 953 no Sul do Brasil, portanto,
Jaraguá do Sul está inclusa. O setor de

serviços é o que mais vai contratar, fi
cando com 64.912, desde serviços finan
ceiros a consultorias especializa9as.

Para o' crescimento do emprego, é
necessário O aumento do poder aqui
sitivo da população; principalmente a

de baixa renda, através do aumento do
salário mínimo, que continua sendo
um descalabro constitucional, pois de
veria valermais de R$ 1.300,00 pela lei,
além do impulso dos programas gover- ;,

namentais como Bolsa Família.

Qual o problema que' poderá surgir,
para as empresas, caso a economia venha a atingir mais
de 3% do pm' de forma continua nos próximos anos? Cer
tamente a ,continuação de oferta e falta de mão de obra '

qualificada para preenchimento das vagas, por exemplo,
as de engenheiros. Segundo estudo do IPEA (Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada) existe a possibilidade de
não haver número suficiente de engenheiros no país para
darcontadademanda que deverásurgircorri o crescimen
to econômico. Após a pesquisa, a instituição assinala que
poderia resultar emum "apagão demão de obra qualifica
da", caso a economia venha a crescer a taxas mais altas ou
por causa de mudanças tecnolégícas.príncípalmente em
alguns setores, como o do pré-sal.

Três cenários distintos, em relação ao crescimen
to do PIB - 3%, 5% e 7% ao ano - foram analisados. As

P�lESENGA
.;.!l

ABRH se prepara'para,
. Congresso estadual
A regional daABRH (Associação Brasileira

de Recursos Humanos) de Jaraguá do Sul co

meça os preparativos para marcar presença
no ZO° Congresso Estadual que acontecerá
nos dias 13 e 14de maio, em Florianópolis.
Além de debates que propõe a reflexão so

bre a Importância da atitude das pessoas na
gestão, o evento reunirá novidades voltadas
a esse segmento na Expocarh (Exposição
Catarinense de Produtos e Serviços de RH).
Informações na ABRH de Jaraguá do S�,
pelo telefone (47) 3370-1862.

S-GRAOUACÃO
Anhanguera promove
palestras nacionais

Anhanguera promove em março duas

palestras relacionadas à área de pós-gradua
ção. Hoje, o escritorRubemAlves fala sobre o
tema Conversas sobre educação. E no dia 24,
o cientista da computação Christian Barbosa

,

ministra palestra intitulada Tríade do Tempo,
momento em que discutirá métodos para

, atingir produtividade por meio do gerencia
mento do tempo. As palestras serão transmiti
das ao vivo, às 20 horas, para todas as unidades.
As inscrições são gratuitas e podem ser' feitas

pelo sitewwwanhangueracom/palestra.

,AT�VIDAOE

COL retoma proje�o
, Brincando �o Bairro,
No sábado, dia 20, a CDL (Câmara

de Dirigentes Lojistas) de Iaraguá do Sul
realiza a primeira edição do programa
"Brincando no Bairro", com atividades
de recreação, lazer e informações as

comunidades do bairro Água Verde e

regiões próximas. A iniciativa objetiva
levar atividades de lazer e recreação, e

prestação de serviços' às comunidades
mais afastadas da região central. A pro
gramação acon.tecerá das 10 às 16 horas,
na Escola Anna Tõwe Nagel..

PROfISSIONA,lllANTE

Associações promovem
oficina de Páscoa

As Associações de Moradores dos
bairros São Luiz e Tifa Martins em par-'
ceria com a Casa Amarela, de Joinville,
promovem dia 25 de março uma oficina
de Páscoa, na Comunidade Santa Ana.
O curso acontece das 9 horas às 17h30.
Pela manhã acontecem aulas de artesa

nato" confecção de enfeites e guirlan
das, a tarde o assunto será confecção de
chocolates. Às vagas são limitadas, con
tato pelo telefone 3376-0727 até o dia 22

de março.
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CÉSAR JUNKES

. Presidente da Acstvi afirma que plano de trabalho foi cumprido à risca

CHUTZE FEST
.

'

Prefeitura cobra
.

devolução de .

.

recursos àAcstvi
Auditoria apontou 'que entídade
teria desviado finalidade da verba
JARAGUÁ DO SUL atualizados, deveria Ocorrer no

prazo de cinco dias, a contar do
recebimento da notificação.

Segundo o presidente da
Acstvi, Celso Hille, o prazo já
expirou e o ressarcimento não
ocorreu. Em documento en

viado a Prefeitura, a associação
afirma que só devolve os recur

sos mediante determinação'do
Ministério Público ou Tribunal
de Contas do Estado.

Gontroladoria Geral do
município notificou a'

.

associação'a devolver,
corrigidos, os R$ 25 mil
repassados para decoração
da Schützenfest .

A
notificação extrajudi
cial para devolução dos

.

recursos públicos é re

sultado de uma audito
ria realizada no dia 8 deste mês.
A constatação da Controladoria
Geral do município foi de que a

associação desviou a finalidade
dos recursos que, segundo o pla
no de trabalho do convênio, era
'fazer a decoração dá festa.'

De acordo com a notificação,
expedida em IOde março, o con
vênio entre Prefeitura e Acstvi foi
assinado·no dia 22 de setembro
de 2009, pormeio de uma lei que
permitiu a liberação'dos recursos
através do Fundo Municipal de
Turismo. A devolução do mon

tante' R$ 26.043,07 em valores

Controladoria' fez
uma aúditori� na

Acstvi sobre o repasse
de recursos há .10 dias

Ele nega que a entidade teria
utilizado a verba para outra fina
lidade. tiOs R$ 25 mil foram uti
lizados somente para decoração.
Chegou a ser cogitado em julho
a busca de recursos para o tiro,
mas o projeto que enviamos à
Prefeitura' foi para uma única
finalidade. O José Olívio Papp
(controlador Geral) falou que
estava rudo certo em depoi
mento à CEI da Schützenfest",
comenta Hille.

.

CEI recorrerá à Justiça
para prestação de contas

A CEI da Schützenfest e a

Acstvi (Associação dos Clubes
e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu) vão entrar na Justiça
para obter a prestação de contas

da festa com a Fábrica de Shaw.
A empresa de Tijucas não entre

gou o' documento no prazo de 48

horas exigido pela. comissão.na
semana passada ..

De acordo com o presiden
te da CEI) Jean Leutprecht (PC
do B), a Câmara vai entrar com
uma medida cautelar de exibi

ção de documentos. Leutprecht
lembra que tanto o proprietário
da empresa, Genilson Medei
ros" quanto o contador respon
sável pela prestação, José Gen

til, se comprometeram durante

os depoimentos à CEI que iriam
apresentar os documentos soli
citados pela comissão. Gentil já
havia feito a promessa no final
do ano passàdo, em uma reu

nião na Câmara antes da aber- '

tura do inquérito.
O presidente da Acstvi, Celso

Hille, conta que a entidade deci
diu entrar na Justiça terça-feira,
.apos não receber nenhum conta
to da empresa. A associação ain
da não definiu qual será a ação
judicial. O presidente da CEI e

o relator, Justino da Luz (PT), não
souberam informar se a não entre
ga da prestação pode atrasar o tér
mino dos trabalhos da comissão.
O relatório final deverá ir à vota

ção do plenário dia 13 de abril .

Projeto de minirreforma
deve voltar hoje à Câmara
Depois de ser retirado da

Câmara pelo Executivo no dia
, da votação, o projeto de lei que
prevê a extinção da Secretaria
de Turismo, Cultura e Esporte
deve ser protocolado' nova
mente hoje no Legislativo.

.

Conforme o secretário de
.

Administração e de Finanças,
Ivo Konell, a nova versão do do
cumento virá corri apenas uma
alteração: o artigo que previa a

criação do cargo de sub-geren
te do Parque;de Eventos será
retirado do texto. "Havia re

clamações de vereadores com
esse cargo, por isso decidimos
retirar", afirma Konell.

O projeto original rece

beu parecer contrário da CQ
missão de Legislação, Justiça
e Redação Final. De acordo

vice-presidente Isair

Moser (PR), a criação do car

go para o Parque de Eventos.

não podia ocorrer, já que o

imóvel ainda pertence à Sal
vita (Sociedade de Assistência
ao Lavrador do Vale do' Ita
pocu). O acordo entre Prefei
tura e entidade para o p'oder
público assumir o local não
foihomologado pela Justiça.

..

. "Havia reclamaçõe�
."

- dos veréadores cem
rel,ação a est� ca.rgo,
': por isso retir!imQs"
IVO KONEL� S.ECRETÃBIO

Outros' três projetos rela

cionados, que tratam' das fun-
.

dações .de Esporte, Cultura e

Meio Ambiente, continuam na

Câmara, sem' prazo para entrar .

ria pauta de votação.
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Carolina Tomaselli

A
Salvita e o município
terão até' o próximo
dia 23 para se manifes
tar 'à Justiça acerca dos

honorários do advogado Sávio
Murillo de Azevedo, pagamento
sem o qual o acordo de indeni

zação pelo Parque de Eventos

por R$ 1 milhão não deverá ser

homologado. No despacho da

juíza de Direito Eliane Alfredo
Cardoso Luiz, do último dia 8, ela
intima as partes para juntarem
a anuência do advogado ou, se'
for o caso, a substituição por um
novo acordo com participação
do espólio do advogado. "Não
havendo atendimento, o acordo

Documentos
Ainda sobre o Parque de

Eventos, a Câmara de' Vereado
res aprovou na última sessão um

pedido de informações, o oitavo
do ano, sobre as reformas feítas
no local antes de começar a 2P
Schützenfest. Os vereadores 'de
oposição quere!ll os pormenores
acerca das obras de pavimenta
ção, desde projeto, processo li

citatório, planilha orçamentária,
notas fiscais, ordem de serviço e

responsável técnico.

Por iniciativa do verea

dor Gilberto Iunckes (PPS),
a Câmara de Guaramirim

promove hoje uma reunião
às 16 horas sobre a situação
da Delegacia de Polícia Ci
vil. O projeto de transferir
aestrutura para um imóvel

próximo ao Fórum teria
voltado à estaca zero com

a troça de prefeito. Além de
Nilson Bylaardt (PMDB),
os convites foram feitos ao

secretário estadual de Se

gurança Pública; Ronaldo.
Benedet, ao delegado geral'
da Polícia Civil, Maurício

Eskudlark,
.

ao delegado re

gional ,Uriel Ribeiro, ao

delegado de Guaramirim,
Daniel Ferreira Dias e ao

secretário de Desenvolvi

mentoRegional Lio Tironi.

No meunão
Depois dos moradores do São Luiz, inconformados com a instalação

de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) no bairro, agora é a vez
.

do Rau. Os moradores da RuaAna Muller Enke não concordam com a

construção de uma ponte no local, e já organizam abaixo-assinados. Evi
dente que toda obra traz impactos e inconvenientes, mas se cada um for
se preocupar apenas com o próprio umbigo é o mesmo que aplaudir a
estagnação. E depois reclamam quando as coisas não acontecem.

poderá ser homologado, porém,
sem substituição dá condenação
ao pagamento dos honorários
sucumbenciais", afirma a juíza.

,

Em julho do ano passado, a

ação indenizatória transitou em

julgado, após o Tribunal de Justi
ça extinguir os embargos infrin
gentes, um recurso protocolado
pelo município questionando a

decisão de primeira instância,
que condenou o poder público
a indenizar a Salvita em valores
atualizados que superam os R$ ,

22 milhões. Caso o acordo seja
homologado, Azevedo prepara
uma nova petição e avisa. "Vou
recorrer ao TJ".

CÉSAR JUNKES

E mais documentos
Com sete votos favoráveis,

uma abstenção - Adernar Win

ter, (PSDB) - e um voto contrá

rio, do líder de governo Adernar
Possamai (DEM), o pedido tam
bém requer cópia de documen
tos dá mesma envergadura so

bre as obras de iluminação no

parque. E,.ainda, a relação de
. todas as obras realizadas pela
Codejas, a empresa de econo

mia mista do município, in
chiindo licitação, cópia do con
trato de prestação de serviço e

as ordens de serviço.

FALAAf!

Queremos
. água de

qualidade saindo.
da torneira.

PREFEITO DE CORUPÁ, LUIZ
CARLOS TAMANINI (PMDB),
QUE DECRETOU ESTADO DE
EMERGÊNCIA DO SERViÇO

Cara a caraPIERO RAGAZZI

A presença das autoridades
é uma excelente oportunidade
para os vereadores cobrarem.
pessoalmente as ações do go
verno do Estado, que têm do
.minado as pautas das últimas
sessões. Os pedidos vão de obras
de pavimentação à roçada do
mato às margens e manutenção
da SC-413. O Correio já mostrou,

.

em reportagem especial, que a
maioria dos pontos de ônibus
da rodovia estão depredados,

Nãod
-

A Fábrica de Show não honrou
com compromisso firmado em

depoimento, obrigando a CEI da .

Schützenfesi a recorrer à Justiça,
através de medida cautelar de exi

bição de documentos, para tentar
.

ter acesso à prestação de contas

oficial do evento. Visto isso e o

teor dos depoimentos, nem a

força de Polícia deve ser capaz de
fazer com.que o balanço real da
festa. venha a conhecimento. Os
vereadores-da comissão vão ter

. de se virar com os documentos

que já tem, e que não são poucos.

'. Melhor
Alvo de uma indicação apre

sentada no último dia I?, o vere
ador Jaime Negherbon _

(PMDB)
recebeu ontem a confirmação da

direção da empresa Canarinho
de que na primeira quinzena de
abril o ônibus que faz a linha Ia
raguá Bsquerdo passa a circular
em mais ruas. A extensão do tra

jeto deve beneficiar pelo menos

300 famílias que tinham de per
correr quarteirões a pé até o pon
to de ônibus mais próximo.
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EDrfORIALCHARGE

Avanços a' passos lentos
superlotação não poderia gerar uma situação
mais previsível do que a rebelião ocorrida e
dezembro de 2009.

Mas. os problemas da segurança pública
não estão concentrados somente no presídio.
Na região, faltam policiais civis e militares, Rei
vindicada há 15 anos, a Delegacia da Mulher
finalmente dá sinais de que sairá do papet No
entanto, o efetivo disponível para trabalharno

esp-aço continua sendo uma
incógnita. Se são necessários

.

oito policiais para prestar
um atendimento adequado
às mulheres agredidas, como
será a qualidade do trabalho
se o governo do Estado man
dar apenas seis profissionais,
divididos entre toda a região?

Além disso, Jaraguá do Sul tem uma popula
ção aproximada de 140 mil habitantes e apenas

, 174 policiais militares. Isso significa um PM para
cada grupo de 800 pessoas. O número é muito
inferior ao indicado pela ONU (Organização das
Nações Unidas), que recomenda um policial
para cada grupo de 250 pessoas.

O crescimento do Vale do Itapocu é percebi
do a olhos vistos. Pena que' a segurança pública,
que virapalco para tantos políticos em época de
eleições, não cresça na mesma proporção.

P·
romessa do secretário de Segurança Pú
blica, Ronaldo Benedet, a construção de
um muro ao redor do Presídio Regional
começa a sair do papel. Nesta segunda

feira, a SDR (Secretaria de Desenvolvimento
Regional) lançou o edital de licitação para cons

. truir a estrutura. A expectativa é de que a empre
sa vencedora da concorrência seja conhecida no
próximo dia 25 e que as obras comecem no início
de abril. O muro vai possibilitar
que, futuramente, seja construído
um bloco com 70 vagas para pre-

,

sos e espaço de trabalho.
Apesar dos avanços a passos

lentos vistos nos últimos meses,
a questão da segurança pública
na região .ainda tem muito a con

quistar. Mesmo com a garantia de
,

que o muro vai amenizar a questão da superlo
tação, a situação do. complexo está muito longe
do ideal. A falta de espaço também prejudica
o'Projeto Âncora, que prepara os presos para o

mercado de trabalho.
.

. Até poucos anos atrás, o programa empre
gava quase 100% dos detentos. Agora, com a

capacidade ultrapassada em 350% - a unidade
tem 330 presos quando deveria abrigar ape
nas 76 - já não existem mais vagas de trabalho
suficientes para todos. A ociosidade aliada à

1()M SUJEira
SQUe.NJo
�SERf

,DOLErfOR'

NACIONALo sonho da
mobilidade, urbana Piso da educacão

� • r

Imagine
nossa cidade sem

congestionamentos, com es

paço para transporte coleti
vo, fácil circulação das viatu

ras (salvamentos, patrulha), com
a metade dos semáforos, sendo
eles ainda sincro
nizados! O' sonho
da mobilidade ur

bana, aliás, da pla
nejada mobilidade
urbana. Seria pos
sível? Qual o custo?

É possível sim!
A cidade tem um

estudo de distribui
ção e circulação do
trânsito completo.

o custo, bem
isto é relativo, investimentos em

estrutura viária, é zero, usa so

mente amalha hoje existente que
é muito mal aproveitada. Social,
nenhum, pois não há elimina
ção de espaços públicos e sim o

aperfeiçoamento dos existentes.
Custo do-projeto e implantação é

'

zero. Não há interesse econômi
co no projeto desenvolvido, e sua
implantação pode ser feita pela
equipe técnica da Prefeitura.

Este projeto foi disponibiliza
do gratuitamente para a análise
da secretaria de urbanismo des
de o mês de setembro de 2009.

Diante desta situação, ficam
algumas perguntas: por que o pro-

.

jeto de mobilidade
urbana foi ignora
do? Quantos urba
nistas de fato, estão
cuidando de. nossa
cidade? É realmente
necessário construir
"elevados" (dispen
dioso e de impacto
visual desastroso)?

Jaraguá do Sul ne
cessita urgentemen
te de medidas para

contornar todos os erros criados em
nossa estrutura viária, que desde a

gestão anterior da Prefeitura criou
se um nó em nosso trânsito, e vem
sendo constantemente apertado
mais e mais nesta administração.
Detalhes sobre o projeto urbano
podem ser obtidos pelo e-mail jcar
dozo@netuno.com.br.

U·
vantamento da Confederação Nacional.dos
Trabalhadores em Educação (CNTE), dívul
ado na terça-feira mostra a realidade da
ategoria em todo país. Em seis Estados, os

professores iniciantes começaram o ano letivo rece
bendo um salário menor que o piso estipulado pelo
governo federal; de R$1.024,67. EmGoiás, Tocantins,
Rondônia, Ceará, Pernambuco e
Rio Grande do Sul, a remuneração
não alcançou o piso nacional.

O piso salarial vale para os pro
fessores iniciantes com formação
de nível médio (sem diploma uni
versitário) que trabalham 40 horas
por semana. A lei atinge também

'

as escolas municipais e foi apro
vada pelo 'Congresso e sanciona
da pelo presidente Lula em 2008.
Antes disso, cada Estado e muni
cípio tinha um piso próprio. No
Rio Grande do Sul, a remuneração
inicial dos professores é a mais .baíxa de todas, de
R$ 862,80, um absurdo.

. Em Santa Catarina, o piso do professor da rede
estadual é deR$I.024,67, o que ainda émuito pouco
se levarmos em consideração a responsabilidade da
categoria e a necessidade de �onstante atualização
que a profissão exige. Já em Jaraguá do Sul, a histó
ria, que foi construída ao longo dos anos, é um pou-

co mélhor. Todos os professores têm ensino superior
completo e iniciam na rede municipal recebendo
mais de R$ 1.900,00. Sendo que professores da edu
cação infantil ao quinto ano recebem cerca de R$
350 a mais por regência de classe e os mestres com

pós-graduação ganham 8% de reajuste. Ainda não é
o ideal, mas é claramente um caminhomais otimis-

ta em relação à educação eficiente,
que passa obrigatoriamente pela
qualificação e reconhecimento: do
papel do professor. ,

. O piso salarial ainda causa dis-
cordâncias porqueum grupo de go
vernadores do país, entre eles Luiz

Heirrique da Silveira, recorreu ao

Supremo Tribunal Federal alegan
do que a lei é ínconstímcíonal O Su

premo aindanão decidiu omérito da
questão e determinouque, enquanto
isso, os professores não podem ga-

. nharmenos do que o piso.
No inicio deste ano letivo faltavam professores

nas 32 escolas estaduais da região para angustia dos
pais e prejuízo dos alunos. A perigosa combinação
entre professores combaixa remuneração e a falta �e
agilidade no enfrentamento de problemas pontuaIS
no ensino público cria um quadro dramático. Numa
área essencial corno a educação, é preciso menos po
liticagem emais ações concretas.

"Diante desta
situação,

ficam algumas
perguntas: por
que o projeto
de mobilidade '

urbana foi
ignorado?

Em Jaraguá do
Sul, a história,

que foi construída
ao longo dos

anos, é um pouco
melhor. lodosos
professores têm" ensino superior

completo

"

Jean Carlos Cardozo, arquiteto
e urbanista, atua na construçãocivil e planejamento urbano
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Futuro do Lar daCriança
discutido pelapromotoría
Prefeitura de Guaramirim deve ser a novamantenedora da entidade
REGIÃO

O lar da Criança é pauta
da reunião convocada pela
segunda promotoria de
'Justiça da Comarca de
Guarámirim..

Hoje,
àS,9 hor�.s�sairádo Fórum a definição do futuro

. do Lar da Criança Marcos
Valdir Moroso. Conforme

adiantou o promotor Belmiro Ha- .

nisch Júnior, o aviso prévio dos 11
.

funcionários do abrigo termina na .

próxima terça-feira (23), mas qua
tro crianças estão abrigadas na en
tidade." O objetivo é discutir alter
nativas para continuar o trabalho
de acolher as crianças em situação ,_

de risco social.
.

Desde que as cidades de Schroe
der, Corupá e Massaranduba anun-

_

cíaram a desistência do Consórcio
. Intermunicipal de Apoio a Criança
e ao Adolescente do Vale do Ita

pocu, a Prefeitura de ,Guaramirim
é a candidata à nova mantenedora
da entidade. A secretária de Desen
volvimento Social de Guaramirim,
lanine Bylaardt, adiantou ontem
que a entidade sem fins lucrativos .

vai permanecer de.portas abertas.
A Prefeitura renovouo contrato de .

.

aluguel da casa, quê fica na rua Al- '

danç JoséVieira, proxíma à BR-280,
e será a novamantenedora do abri
go no lugar daArnvali, que coorde
nou o consórcio durante dez anos e

que chega ao fim nodia31 demarço.
Ao contrário de Guaramirim, a

Prefeitura deSchroeder tem a inten

ção de €olocar em prática o projeto
Família Acolhedora, que prevê o

cadastro e a capacitação de famí
lias para acolher temporariamente
crianças em situação de risco.

Mas segundo o prefeito em

exercício, IuísAparícioRibas, a pro
motoria pública poderá orientar as
cidades a firmar um novo convênio
e manter aberto o Lar da Criariça.
"É uma preocupação porque temos

.' três crianças de Schroederno Lar da
Criança e temos que decidir O me

lhor para elas", destacou. O prefeito
Mário Fernando Reinke revelou que
deve manter a decisão de desistên
cia do consórcio e implantar o pro
jeto Família Acolhedora na cidade.
Em Corupá, o prefeito Luiz Carlos

.

Tamanini afirma que vai seguir o

exemplo deMassaranduba.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiOdoPOvo.com.br
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É uma preocupação
porque temos três

crianças de Schroeder
no Lar da Criança e

temos que decidir o
melhor para elas.
LUís APARíCIO RIBAS

"

7

.

DOIS MIL TERRENOS ESTÃO ABANDONADOS

Prefeitura renovou contrato de aluquel da casa onde funciona o abrigo e será a mantenedora do serviço. Hoje, quatro crianças vivem no local

Proprietários de lotes serão notificados
.

'

SCHROEDER encontrar os donos dos terre-

Os proprietários de terrenos nos para fazer as devidas noti
sem construção devem ficar flcações. A Prefeitura estabe
atentos aos serviços de limpar lece o. prazo até 30 dias, após
e recolher os entulhos das áreas informar'o dono da terra da
baldias em Schroeder. O setor de situação de descaso. Os pro
fiscalização da Prefeitura encara prietários infratores .. podem
o problema de descaso e aban- pagar multa de R$ 125 até R$
dono de terras 'particulares no 630, com base na UFM (Unida
interior e centro da cidade. São de Fiscal do Município) ..
cerca de dois rnillotes sem ma

nutenção identificados pelo go
verno municipal.

Segundo o fiscal de posturas
Iiuvaní Assis Assing, a falta de ,

manutenção nos terrenos faz
.

com que o matagal chegue até
o espaço das calçadas. Outras

preocupações são com a água O setor de fiscalização. tra
parada, que pode provocar a balha, principalmente, aliado

proliferação do mosquito da as denúncias feitas pela comu

dengue, e também com o de- .nidade. Para isso, basta a popu
senvolvimento de animais pe- lação procurar a sede da Prefei

çonhentos. tura e protocolar a indicação
As vistorias são permanen - dos terrenos baldios. Outras

tes na cidade. Conforme relata informações pelo telefone. (47)
o fiscal, a maior dificuldade é 3374-1191. Terrenos sem construção estão cheios de mato e sujeira
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100% original e-aprovada pelos médicos!

holiaMagra é um medicamento fitoterápico indicado para o trata

mento de obesidade, além de ser uma alternativa exclusivamente
brasileira, pois é extraída de uma planta nativa do Brasil, possui
vários princípios ativos em maior concentração que atuam como

energizante, redutor de gordura localizada, supressor do apetite.

PholiaMagra atua' no sistema nervoso central, causando uma atividade

supressora do apetite' (causando a sensação de saciedade), 'contribui
para uma maior queima de gorduras localizadas princípalmente do

abdômen, acelera ó metabolismo além de atuar também como esti
mulante do sistema imunológico. Pode também ser usada para evitar
o depósito de gorduras na parede das artérias coronarianas diminuin-
do os riscos de problemas cardíacos.

Trata-se de um coadjuvante natural para auxiliar no tratamento da obesí-
,

dade, sem toxicidade e sem .os efeitos indesejáveis que os outros produtos
para emagrecimento c,ausam.

,;, ;;

,,:�-\�
/

.

Na FARMÁCIA EKILIBRIO você encontra estae Outras fórmulas para emagre
cer com saúde! .

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

.

Faça-nos uma visita e consulte nossas farmacêuticas!
Fones 3371-8298 / 3371-6087 - Rua João Picolli 110, Centro

• Medicamento Fitoterápico
• Conhecido Mundialmente como a erva antlbarriga
• Redutor do excesso de gordura localizada
• Tratamento de retenção de líquidos
• Energizante e cardtotõruco
• Reduz a circunferência da cintura
• Acelera o metabolismo

EKlLIB O
Farmácia de Manip�tàçao

Medicamentos em geral
. Manipulação dp fórmulas médicas

. Fitotprápicos P

Cosméticos manipulados

Rua João PicoLli, 110 - Centro

lel.· 3371-8298
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Saiba C01l10 prevenir" doenças C01l10 gengivite e periodontite,
cada vez mais comuns entre os adultos

..-- eriodontia é uma parte
específica da odontolo

"-II' gía que não cuida ne

cessariamente do den-
)

te. A expressão vem do
latim, que significa "ao redor do
dente", ou seja, é a ciência que es

tuda e trata das doenças da gen
giva e de toda a estrutura que a

envolve, comó a raiz e a estrutura

óssea. Um problemamal cuidado
na boca pode gerar diversas do

enças sistêmicas, em várias par
tes do corpo.

Aprincipal causa éa falta de hi
giene, E os adultos com mais de 35
anos são os mais atingidos. Segun
do o especialista em periodontia,
Ionathan Haisi Mandalho, essa

faixa etária. é mais atingida por
que a higiene inadequada vai
tendo resultados com o passar
dos anos. "O acúmulo de sujeira
val prejudicando aindamais com
o tempo: Se não tiver o cuidado

necessário, a pessoa pode ter

problemas em toda a estrutura

óssea e até perder os dentes".
Além da falta de higiene, o

tabagismo é outro fator que co

labora com as doenças gengi
vais. Estudos que acompanha
ram pessoas durante mais de-dez
anos demonstraram que a saúde

gengival e dos tecidos periodon
tais ficam seriamente compro
metidas em indivíduos que fa
zem uso regular de cigarro.

Mandalho alerta também para
outras doenças causadas pelo
mau cuidado com a higiene bu
cal. "Existem pesquisas que com

provam a associação de bactérias
bucais em problemas pulmonares,
cardíacos e até em gestantes", disse
à especialista. Segundo ele, cien
tistas encontraram micro-organis
mos em pessoas que sofriam de

arteriosclerose. Além disso, podem
causar AVC (acidente vascular ce

rebral), infarto no miocárdio, pro-

blemas pulmonares, mau hálito e, em gestantes,
parto prematuro. "Por isso que muitos obstetras
recomendam hoje que as grávidas visitem também
os dentistas", afirmouMandalho.

Para evitar, a primeira dica é fazer 'uma higiene
adequada. "É preciso fazer a escovação correta, pre
ferencíalmente depois de cada refeição. Além disso,
passar o fio dental pelomenos umavez ao dia e fazer
visitas regulares ao dentista, para uma limpeza me
lhor. De preferência acada seis meses", explica.

Outra área atendida pela periodontia é a esté
tica. "Quando a pessoa tem uma gengiva excessiva
ou a raiz do dente é muito exposta, temos corno

fazer uma correção, com uma cirurgia plástica pe
riodontal", disse Mandalho.

As principais dicas sempre Sf\O prevenção e pro-
.

curar o profissional especializado periodicamente.

COMO EVITAR
• Escove sempre os dentes após cada refeição,
tomando cuidado em limpar toda a estrutura da
boca, inclusive a língua.

• Passe o fio dental pelo menos
uma vez ao dia.

•Visite o dentista a cada seis meses para limpeza.

Cuidado na higiene é a melhor forma de prevenção de doen-ças na gengiva e na raiz dos dentes

Casos de gengivite
" (foto à esquerda) e
problemas na raiz do

dente são causadas pela
"

má higiene bucal

SINTOMAS
• Sangramento na gengiva.
•Mau hálito (halitose)
• Dentes mais moles

CAUSAS PELO CORPO
• AVC (AcidenteVascular Cerebral)
• Infarto no miocárdio
• Doenças pulmonares
• Doenças cardíacas
• Parto prematuro
•Arteriosclerose UM

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva
" ,

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

MATRíCULAS ABE"RTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!
Assistência técnlça
Venda de aparelhos auditivos

Confecção de moldes e tampões

Montagem de aparelhos auditivos

Venda de acessórios
TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n° 186

28/12/1999 - Registro nO 4480
'

",

CENTRO Auonwo JARAGU
I·

-

...

(47)3372-2364

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

Pragasprejudicamarroz
Excesso de calor e proliferação de insetos preocupam os produtores
GUARAMIRIM '

o aumento da presença
de pragas e as altaS
temperaturas registradas,
principalmente, em
fevereiro atrapalham a

.

colheita de arroz na região.

Ilmsetos,
chamados popular

ente de bicudos, e as flores
e taiá que em um primeiro
omento parecem enfeitar

a plantação, são' motivos de preo
cupação em plena épocà de colhei
ta. As pragas danificam os grãos de
arroz e são sinônimo de prejuízo
para produtores. "O ano começou
bem para o arroz. Mas em fevereiro
tivemos muito sol, o que prejudi
cou a lavoura. Estão surgindo novas
pragas e isso nos obriga a usarmais
fertilizantes", revela um dos, prin- ,

cipais produtores de Guaramirim,
Francisco Dalprá. Ele explica ain
da que os insumos, como adubo e

fertilizantes, estão mais baratos em
2010. Porém, com a incidência das
pragas, os produtores são obriga
dos a consumir esses produtos em
maior quantidade, o que aumenta

os custos daprodução.
Neste ano, o arroz é vendido a

R$28 cada saca, com 50 quilos. No
ano passado, o valor oscilou entre'

R$ 32 e R$ 26. Mas o ideal para os

produtores, segundo Dalprá, seria
um preçomédio de R$ 35 a saca.

Somente em 2009, Dalprá pro
duziu 10 mil sacas do grão em seus

75 hectares de plantação. A merca
doria é encaminhada à Cooperativa

Pragas obrigam produtores a utilizarem maior quantidade de fertilizantes, aumentando os custos de produção

Iuriti, de Massaranduba, que conta
comoutros 796 associados e comer
cializa o arroz beneficiado para es

tados como São Paulo, Paraná e Rio
de Janeiro. Neste ano, a expectativa
era de superar esse total, mas o ca

lor e as pragas, já fazem ó produtor
estimar UIBa produção igual ou até
menor que a do ano anterior.

A colheita do arroz deve encer

rar no final do mês de maio. Depois
disso, os produtores reiniciam o pe
ríodo de plantio.

REGIÃO NORTE SEDIA SIMPÓSIO SOBRE BANANICULTURA

Evento discute produção e mercado
,
Questões relacionadas à produ

ção e aomercado de uma das frutas
mais populares do Brasilestarão em
debate durante o "I Simpósio sobre
a cultura da bananeira nos subtró

picos do Cone Sul", que acontece

nos dias 18 e 19 de março, no salão
de eventos do restaurante Rudnick,
naRodovia 101, km 25, em Joinville.

O evento reunirá produtores,
técnicos, comerciantes e demais es

psdalistas das regiões Sul e Sudeste
do Brasil, e de países 'comoArgenti
na e Paraguai. A região do Cone SUl
concentramais de 120mil hectares

de bananais cultivados em condi-

ções subtropicais.
Apesar de apresentar vantagens

com relação à coloração e ao sabor
da polpa, a fruta produzida nessa
localidade enfrenta maiores ris
cos climáticos, especialmente pela,
ocorrência de baixas temperaturas
e de ventos fortes.

O Estado de .Santa Catarina

hoje ocupa o terceiro' lugar na

produção nacional de bananas,
envolvendo 25,7 mil pequenos e

médios produtores.
O litoral Norte' do Estado é

responsável por 90% da produção
estadual de bananas. Destacam-se
na região, como principais produto
res, os municípios de Corupá, Luiz
Alves, Jaraguá do Sul, Schroeder,
Massaranduba, São João do Itape
riú, Guaramirim, Joinville, Garuva,
Ilhota, Piçarras e BarraVelha.

O evento é uma realização da

Epagri, Febanaria, Ministério da

Agricultura e das SDRs de Iaraguã
do Sul e Joinville. Banana é tema de palestras

Para Marcatto, duplicação
da 280 está entre as

, principais reivindicações

Acüs e Apevi
empossam
diretorias

As duas principais enti
dades empresariais do Vale,
Acijs (Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul) eApe
vi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu), empossam suas

diretorias, hoje, a partir das
19h30, no Baependi.

Na Acijs, o empresário
Guida Bretzke passa a presi
dência para DurvalMarcatto
Junior, que atualmente ocu

pa a vice-presidência regio
nal da Fiesc (Federação das
Indústrias) é a presidência
da Câmara de Relações Tra
balhistas da mesma entida
de. Marcatto afirma que as

reivindicações nas 'áreas de

segurança,' educação e pela
duplicação da BR-280, con
tinuarão sendo bandeiras da
nova gestão, que permanece

,

até 2011, podendo ser pror
rogadapormais um ano.

Já na Apevi, o presidente
'Edson Roberto Schmídt foi

reconduzido para mais um

período à frente da entida
de. Schmidt destaca entre os

. projetos que terão continui
dade o programa Apevi nos
Bairros e a ExpoFeira, que
será realizada de 14 a 18 de

julho na,Arena Jaraguá.

"
Reivindicações nas
áreas de segurança,
educação e pela

duplicação da BR-280,
continuarão sendo

bandeiras da
nova gestão

OURVAl MARCATTO
JUNIOR

"
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Arrastão dê limpeza chega
a mais quatro localidades

JARAGUÁ DO SUL
, Os moradores dos bairros Ga-

,

ribaldi, Iaraguá 84, Iaraguá 99 e

Barra do Rio Cerro podem apro
veitar os próximos dias para se

parar materiais que pretendem
despachar. No sábado, 27,' a se

gunda etapa de 2010 do progra
ma "Aqui eu moro, aqui eu cui

do", do governo municipal, passa
pelas localidades e recolhe itens
recicláveis. Eles devem ser dei
xados na calçada na sexta-feira
anterior, ou seja, no dia 26.

Além disso, quem quiser fa
zer o repasse de móveis, eletro
domésticos, roupas, calçados,

colchões, tijolos e telhasprecisa
entrar em contato com a Pre
feitura, pelo telefone 0800-642-
0156. Vale lembrar que as doa

ções só são aceitas se estiverem
em bom estado de conservação.

O arrastão de limpeza existe
desde junho de 2008 e, a partir de
então, foi responsável pelo reco-

,

lhimento de 3,2 mil toneladas de
lixo comum, 27 mil quilos de re-

'

cicláveís e pela notificação de 119

proprietários de terrenos. Por en

quanto, o projeto' contemplou 23
bairros- jaraguaenses. As edições
são mensais e sempre abrangem
comunidades diferentes.

CÉSAR JUNKES

Colocaçãode beirais deve começar hoje. Ontem, concreto tinha de secar .

"
Agora, estão

p���ando 'maJs,
.

" é:a,rros e eles
seguem muito

,
". mais rápido

que antes.
VALDIR CARDOSO,
MESTRE DE OBRAS

TR-N IT

PontedoPortak
tráfego já está
quase liberado Arrastão da limpeza já recolhéu 27 mil quilos de recicláveis desde 2008i

Trâr1sito perto I

da liberação
Se mesmo com a dímí

nuí :de$ congesti0namep:
, tos U0S 'attedúreê da pont

, -,; '''_
.'iI" ;:",:,,. I

"

'

�: J
voce ";nao os aguenta ma '".
comece a contar os dias para

.,

, deixar de sofrer com eles. Se

gundo o mestre de obrasVal
dirCardoso, a intenção é libe
rar totalmente o trânsito na

!

pró�a §egu,nda-feira. Par�"i
isso, falta sórp.ente.a�ecag�m ,

'

do concreto, a colocação dos
beirais e a pintura. Em segui
da, os operários continuam a

trabalhar no reforço das vigas
inferiores, o que não prejudi- I

cará o tráfego.

Engarrafamentos começam a cessar

no principal acesso, ao'município
..

'

que a superfície inteira e�tá con-'
cretadae os carros podem transi
tar em velocidade quase habitual.
Antes, os veículos passavam desa
celerados devido aos desníveis na

pista. Enquanto haviao problema,
,
dez automóveis atravessavam a

ponte a cadaminuto. Agora, amé
dia chega a 30.

TrânsitQ já se normaliza
na Rua Angelo Schiochet

JARAGUÁ DO SUL

Congestionamentos cada
vez mais escassos e trânsito
seguindo com fluidez.
Motoristas já não tão '

revoltados e atrasos menos
·extensos dia após dia

JARAGUÁ DO SUL
Quase dois anos depois de

iniciado, o alargamento da Rua

Ângelo Schiochet, no Centro
de Iaraguá do Sul, dá sinais de
término, pelo menos, no que
diz respeito às obras no local. A

segunda etapa da expansão, no
sentidoVilaNova - ruaReinoldo
Rau, está praticamente finali
zada. Após o trecho ter sido as

faltado, resta agora a pintura da

sinalização horizontal, a coloca
ção demeio-fio e a reconstrução
das calçadas.

Enquanto a Prefeitura não

completa o serviço, porém, os

motoristas podem transitar
normalmente pela via, agora
munida de três pistas. A pri
meira fase da obra começou em
2008 e foi encerrada no último
semestre de 2009. A parte final
havia ficado para 2010 a pedido
dos comerciantes por causa da

movimentação extra de clientes
,

no período natalino. Eles já pre-

viam o decréscimo de público
registrado neste mês de março
devido aos trabalhos de escava

ção na estrada.

-�'epois de ter se transforma
do em motivo de nervo

sismo para quem precisa
....",entrar ou sairde Jaraguá do
Sul, a ponte que liga o município a

Guaramirim via BR-280 começa a
'

registrar cenários atípicos. As filas

quilométricas vistas ao longo do
último mês estão, pouco a pouco,
cessando e é possível nem mesmo

enfrentá-las em determinados dias
e horários. Ontem pelamanhã, por
exemplo, os condutores puderam
trafegar normalmente ou, no máxi

mo, pararam durante três minutos,
tempo entre cada abertura do sinal
instalado no local.

Conforme o mestre de obras
da construtora responsávelpela
recuperação da plataforma, Valdir
Cardoso, a situaçãomelhorou por-

Conforme Eva de Oliveira,
.

funcionária de uma' floricultura
instalada na rua Ângelo Schío
chet, o trânsito impedido prejudi
cou as vendas. Entretanto, com a

saída dos operários, aos poucos, a
situação tem se regularizado.

O alargamento custou R$ ,

122 mil. Além desse valor, o mu
nicípio ainda deve desembolsar
.as indenizações dos moradores.
Elas somam R$ 848 mil, sendo
que R$ ��8 mil ainda estão em

negociação e representam 11
dos 17 imóveis envolvidos no

processo de desapropriação.

Por isso, os. engarrafamentos
mais significativos ocorrem somen

te em.momentos específicos, como
das 14h às 15h30 e por volta' das

18h30 até às 21h. Ainda assim, eles
não costumam ultrapassar a rotató
ria de ligação ao bairro Vieiras, nas

proximidades do estacionamento'
da empresaWeg. Segundo Cardoso,
as paradas duram alguns minutos,
no máximo. Nos demais períodos,
muitos motoristas nem chegam a

desligar osmotores.

Vigas precisam ser recuperadas• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

----------------�------�--------�--------------�----���--------------------------
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Plural

Beatriz Sasse

�blu
Adquira
já a sua!

Aline Freiberger (E), Pricila Motta e Ana Rozza
na Festa Entre Amigos, na Choperia Saloon

478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br,
twitter. comi beatrizsasse

flickrI b e a sas s e
ortut Beatriz Sasse

festival· promete
Os fãs do rock alternativo têm uma excelente opção para o dia 10 '

de abril. É o Rock Revolution que ocorre na SociedadeAcaraí ejá
tem as bandas definidas, são elas: Gentileza. (Curitiba), Pãrãchâmãs
(Blumenau), Torneiras (Itajaí), Os Bacamartes (Joinville) e Cafeinol
(Jaraguá do Sul). Para conhecer um pouco mais do som, há um EP

virtual disponível no http://rockrevolution20l0.blogspot.com, com
o material para download ou playlist para ouvir online. Também já
está rolando sorteio de ingressos com inscrição até 28 de março.

PÁSSARO AZUL COMPLETA 4,ANOS
Neste domingo, às '18h02 (horário de Bra

sília), o microblog Twitter completa 4 anos.

Um, dos maiores fenômenos tecnológicos e

culturais da web não nasceu para ser grande,
a ideia era usar a ferramenta de 140 caracteres,

para promover a troca de mensagens no âm
bito-empresarial. Mas foimuito além. Hoje são

mais de 75 milhões de "seguidores" em todo o

planeta e com as mais variadas intenções, que
já postarammais de 10 bilhões demensagens.
No Brasil, o cenário é animador. Hámais de 10

milhões de "twitteiros" e espeta-se para breve o lançamento da versão
da ferramenta em português, o que deve atrair aindamais gente.

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

---.... _

Deise (E), Laura Morais, Pricila Gonçalves e Camila
Pereira curtindo Glamour Sunday na Bier Haus

,
,

Mpm'_._MfllIi@ii@iM"§�WW"'1!!l.!I!1t· I1JJIHIimJIIl.I_

Na Moving
Up,em
Schroeder,
André
Seben,da
banda Os
Chefes,
quese
apresenta
nesta sexta
no London
Pub

Tamires
Prawucki
e Tiago
Sllveirano
showdo DJ

Spin Easy,
na Moinho
Disco

Camila
Tuanyem
noite de

hip hop na

Moinho
Disco

dia 19
SEVEN (Guaramirim)'

Shaw com Léo Lima e banda.

Ingressos para eles RS 10 (10 lote)
e elas não pagam até ás 23 horas,

após este horário RS 5.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Apresentação de Ulysses

(voz e violão).

LONDONPUB
Shaw com a banda Os Chefes
com clássicos do rock e blues.

Ingressos na hora RS 15 masculino
e RS 10feminino.

CHOPERIA BIER HAUS
Chorão Acústico com voz e violão

toca MPB e pop rock.
-

CARAMBAS CLUB
Eles estão de volta. Hands lJp.
O projeto que cativou o Brasil
invade as pistas com BerBush e

Guto Serta, 'e mais os DJs Guilherme
Konnin e Conrado. Ingressos
em Jaraguá na Licó�eria.
MOMMA CLUB E BAR

Música ao vivo no jardim a partir
das 21 horas com Nath\an e Jerusa.

Entrada gratuita.' ,

KANTAN SUSHI LOUNGE
Jantar a Ia carte,

também no sábado.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275�486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-11601 arribamexicanbar.com.br

MOMMA. 8479-66461 momma.com.br
CARÁMBAS. 333-22751 carambas.com.br
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br
KANTAN SUSHI LOUNGE· 3371-1584
MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPEfUA . 9122-7190. ou 9106-9982
LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3275-2590
CHOPERIA SALOON· 3373-1673
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.Múskae
líteratura
seunem
Livro que homenageia os
50 anos de Renato Russo

tem participação do
..

escritor Carlos Schroeder
_... ara marcar os 50 anos de nascimento do

_. cantor e compositor Renató Russo, a edito- .

ra Record e o escritor Henrique Rodrigues
convidaram vinte escritores de todo o Brasil

para' que cada um escrevesse um conto, inspirado
em umamúsica do Legião Urbana. O escritor de Ia
raguá do Sul, Carlos Henrique Schroeder foi um dos
escolhidos e é o único catarinense na coletânea.

"É uma honra fazer parte deste seleto grupo. Os .

escritores selecionados são a nova geração da nossa
área e daqui a algum tempo estarão na ponta da li
teratura brasileira. É um orgulho muito grande ser

convidado para escrever sobre uma banda quemar
cou aminha história", afirma.

O escritor e também cronista do O Correio
do Povo produziu o conto a partir da música "Há

Tempos", um grande sucesso do disco "As quatro
estações". "Tivemos a liberdade para escolher a le
tra e eu optei por essa porque foi uma música que
escutei muito naminha adolescência e tenho uma

identificação muito forte coma canção".
O lançamento nacional do livro intitulado

"Como se não houvesse amanhã" será no dia i1 de

março, data em que Renato Russo faria aniversário.
O eventovai acontecer no Rio de Janeiro: Em Santa
Catarina, a obra será lançada no dia 28 em Florianó
polis; A partir do dia de lançamento, o livro já deve
estar disponível em todas as livrarias do país:

O escritor Carlos Henrique S_chroeder também
estuda a possibilidade de fazer algum evento para

.

.
a divulgação da obra em Iaraguá do Sul. "Quem
sabe um show, ou um tributo ao Legião Urbana,
ainda não temos nada de concreto. Mas sabemos
que a cidade já comporta e tem público suficiente
para algo desse tipo", comenta.

-

• Débora Kellner
.

deborak@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 18 de março de 2010

Livro reúne
20 escritores
do Brasil e foi
organizado
por Henrique
Rodrigues

Carlos
Schroeder

homenageia
com um conto
a música "Há
Tempos" do ��

Legião Urbana ��

Varie.dades 13

Confiraum trecho do
conto de Carlos Schroeder

o TEMPO [JUE RESTA
Eram botões difíceis de apertar; Duros,

poderia se dizer. Marcelinho fazia força e ca

reta, e conseguia. Ainda funcionava, mesmo
depois de tudo. Na verdade os botões sem
pre foram duros, mesmo antes da morte de
Ricardo. A gavetinha estava rachada, e por
trás do plástico Marcelinho dizia que via al

gumas manchas de sangue, ainda.

- Caduquice, menino. Esse negócio tá
tinindo. E dê graças que tá funcionando,
esse troço.

Funcionar é uma palavra ambígua de
mais. Avida funciona?Não, sempre estraga.

Era impossível abrir a gavetinha, e,

portanto, impossível de trocar o lado da
fita. Sempre o mesmo, o Lado A, sempre a

mesma fita, o mesmo lado. Há vidas de um
lado só mesmo. Dó rémi fá só.

Marcelinho sabia quantas músicas ha
via no Lado A, pois conseguia vislumbrar,
mesmo nas letras gastas, o conteúdo: Há

Tempos, Pais e Filhos, Feedback Song for a
Dyíng Friend, Quando o SolBater na Jane
la do Teu Quarto e Eu Era Um Lobisomem
Juvenil. Mas somente a primeira música

.

tocava bem, as demais pareciam patinar
algumas vezes, e acelerar em outras.

- Será esta a voz do diabo?, pensava
o garoto.

"Há tempos" era justamente a de que Ri
cardomais gostava.

- Aí, Mano, escuta só isso..

O garoto nunca esqueceu quando o ir
mão colocou os fones em seu ouvido. Foi a
primeira vez em que ele compartilhou de

algo, um gesto que não fosse...

-

-Não enche!
-Saifora!

I

_:Porra, quemoleque chato!

Marcelinho limpava todos os dias o

walkman. E não cansava de olhá-lo, Sony.
Botões de apertar: Legião urbana. Fita
branca. As quatro estações. AM/FM. Play.
Stop. Pause. FE RW.

- Pra que limpar tanto isso aí, menino!
- Poeira, mãe, poeira.

DIVULGAÇÃO
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CRÔNICA

Uns trocados

Aaiva q�e ele sente não pass,a. Não a�an-.
a resprrar fundo, contar ate dez, OUVIr os
pássaros cantando na janela, nem beber

.

uco de maracujá ou água com açúcar.
Nada o faz sentirmelhor. Bernardo odeia e pronto,
fim de papo. Clara até tentou acalma-lo, mas aca
bou desistindo antes de a conversa virar discus
são. As sobrancelhas reviradas indicam problema
e ela jáaprendeu adecifrar tal segredo. Piadas com
ou sem graça não resolvem, só o deixam ainda
mais raivoso. Portanto, ideal é
darum tempo e deixar o silên
CIO prosperar.

Não soubesse ela que Ber
nardo sente tal fobia estranha
ria a situação e, quem sabe, fi
caria a odiar a atendente da loja
também. Mas, Clara seacostu
moupara deixar de ter ódio. Ele
não. Desde que o conhece � assim. Faz tudo com
calma, não chateia ninguém, não estaciona carri
nho de compras emmeio aos corredores e, geral
mente, não reclama das filas náhora de pagar. En- .

tretanto, ontem, ajovem senhora responsável pela
caixa registradora do supermercado o enraiveceu.

Depois de produto.por produto ter sido posto
dentro das sacolas retomáveis de Clara (o casal se'
nega a utilizar embalagens plásticas desnecessá
rias), o visor indicou a conta: R$ 59,98. Bernardo,
como sempre, deixou àsmãos deladinheiro troca
do. De posse dosR$ 60,a talentregou-lhe o cupom

fiscal (coisa que também não dispensa) e tratou

logo de fazer a fila andar. Bernardo não.
Ele continuava lá, parado, olhando-a. "Obriga

da senhor", foi a resposta ouvidaA raiva, até então
suprimida, escancarou-se depouco empouco. Ele
era um cara tranquilo, mas Clara sabíao que viria
em seguida. Esperou. "Como assim?", perguntou
Bernardo.. "Obrigada senhor por suas compras",
repetiu. "Como assim?", dissemais uma vez como
quem concede aúltima chance ao futuro adv�rsá

.

rio. Ela não falou nada e come

çou a sorrir. A atitude deixou o
clima tenso, mais tenso ainda.

Ele sucumbiu à raiva sen

tida na pele, literalmente. Fica
diferente quando se zanga e

se zanga de verdade quando a
------------. sensação deincompreensão o

toma. Clara resolveu interceder.
"O troco, minha cara", avisou. "Ah, eu não tenho
dois centavos no caixa", retrucou.

, Nesse instante, Bernardo sempre olha para
Clara como quem avisa. "VIre-se; eu quero meus

dois centavos agora", adverte sem exaltação. Ela,
sem saber o que fazer, acende a luz verde aguar
dando a visita do gerente. Ele, sem saber o que
fazer, manda entregar uma moeda de cinco cen

tavos. Mesmo assim, a raiva não passa. A cena é

sempre amesma. Cansa.
.-

• kellyerdmann@grriail.com

.
'

LANÇAMENTOS'

. A porção palco do OVO ao vivo foi gravada em junho
de 2009. A banda é afiada, com qestaque para o bateris-
-ta Kuki Stolarski e o guitarrísta Tuco Marcondes. o·hit "Te
legrama" é o ápice da primeira parte, enquanto "Como
Diria Odair", na segunda, homenagetao ídolo Odair José
e mostra uma inspiração -que Saleiro nunca escondeu.
Nos extras, a 'entrevista traz detalhes pessoais do ídolo. O
OVO foi dirigido por Paulo Henrique Fonteneíle.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o Fada do Dente (Dub) (15h, l7h - 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) (2lhl0 - todos os dias)
(16h - sab, dom, seg, ter, qua, qui)
(14h - sab, dom, qua, qui)
• Avatar (Leg) (18h - todos o

s dias) (14h50 - sex)
-

• Cine Breithaupt 3
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
( 14h, l5h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Premonição 4 (Leg)
(17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1

.

• Preciosa - Uma história de esperança (Leg)
(19h10, 2lh20 .; todos os dias)
• O Lobisomem (Leg) (15h, 17h - todos os dias)

!II Cine Cidade 2
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub) (14h40 - todos os dias)
• O Fada do Dente (Dub)
(16h40, l8h40 -r- todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Ilha do Medo (teg)
(13h40, l6h20, 19h15, 21h50 - todos os dias)

• Cine MuellerZ
• O Lobisomem (teg) (14h15, 19h - todos os dias)
• Simplesmente Complicado (Leg)
(16h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 3

.

• Lembranças (Leg)(14h, l6h, l8h, 20h, 22h -

todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
• Ilha do Medo (Leg)
(13h40, l6h20, 19h, 21h40' - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Lembranças·(Leg) (13h30, l5h30, 17h30,
19h30, 2lh30 - todos os dias)
• Cine Neurnarkt 3
• Onde Vivem os Monstros (Leg)
(13h50, 18h30 - todos os dias)
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg)

.

(15h50, 20h�O - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4

.

• Simplesmente Complicado (Leg)
(14h10, l6h40, 19h10, 21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Idas ê Vindas do-Amor (Leg)
(14h30, l6h50, 19h20, �2h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)
• Matar (Leg) (2lh20 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
Rose' sai confusa' do quarto de' Alcino.

Mari e uma enfermeira descobrem que Alcino
fugiu do hospital. Ele vai à mansão e olha para
a janela de Rose. Ela vê Alcino na frente da

.

casa e fala com ele; Érica ensina Pedro a ali
mentar Alice. Roberto termina seu relaciona-

.

mento com Glória. Gustavo chega de viagem
e Rose mostra-se reservada e distante. AÍcino
e Rose trocam olhares e Gustavo percebe o

clima diferente entre os dois. Pedro chora ao

pensar em Débora. Davi e Sofia vão à casa

do filho para tentar confortá-lo. Geni conver
sa com Verônica sobre o plano d

..
e fuga. Rose

conta tudo para Gustavo .

VIVER A VIDA
Paixão convida Jorge para sair e ele acei

ta. Dora vai com Rafaela ao píer e fica irritada
ao lembrar de Marcos. Dora SE) irrita ao ver

soraía. colocando a mesa e criticando suas

atitudes. Miguel se encontra com Luciana e

Tereza no restaurante. Renata pede para di
rigir e Felipe fica irritado quando ela acelera
demais o carro. Bruno conta para Silvia seu
envolvimento com Helena. Helena Pensa em

Bruno. Obra fica furiosa com a sugestão' de
Soraia para o nomé de seu filho. Tereza fica
surpresa ao reencontrar Jean Marie, deixando
Miguel e Luciana sem entender a situação.

bebê. Rodolfo diz que Cíntia é uma mulher

perigosa. Rodrigo sente pena de Olga por
acreditar em uma imagem de Cíntia que'
não existe. Jacinto entrega o OVO com os

depoimentos de Bela para- Rodrigo. Bela,
assustada, teme pelo bebê quando Atual
to e Dinho descobrirem que ela está viva.
Adriano afirma ter desviado parte do dinhei
ro para comprar a ilha. Bárbara faz carinho
em Guto e. diz que devia ter aceitado o jeito
do filho. Ataulfo liga para Dinorá e marca um

encontro. Adriano maltrata Cíntia. 'Rodrigo
fica emocionado ao assistir o DVD.de Bela.

TEMPOS MODERNOS
Hélia entra no quarto e vê Leal dormindo

no colo de Nelinha. Maureen confessa que
está apaixonada por Niemann e Hélia fica

apreensiva. Nelinha tenta animar Portinho,
que só consegue pensar em Regeane. Lindo
mar vê Lavínnia e Valvênio juntos e tenta atra

palhar. Deodora alerta a sua equipe que pu
nirá aquele que cometer alguma indiscrição
relacionada a Niemann. Uma garota chega à
loja de Ramón e paquera Led, mas ele não dá
bola. Nelinha propõe um acordo a Leal para
que ele tome os remédios. Ela promete passar

,
um tempo em sua antiga casa, na companhia
do dono do Titã.

BELA A FEIA .(0 resumo dos capítulos é de responsabi-
Bela e Vera comemoram a novidade do lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

Essa coisinha fofa é o Nike. Ele é a felicidade da casa!
O dic é dos leitores Nivia e Eloi Rech.

Envie sua foto para recacaoêocorrelodooovo.com.brAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)

. Procure falar de debates e discus-

sões importantes, mas não convém

medir forças com pessoa autoritária.'�oa sorte
para investirem uma nova conquista. E sómirar

e acertar o alvo! Dê passos definitivos. .

TOURO

(21/4 a 20/5)
O clima pode ficar meio tenso em

casa. É um bom dia para fortale-

cer ou reatar uma relação, vá em frente!

As palavras são poderosas e podem criar

tudo que você deseja. Use esse poder. de
. ,

forma positiva!

GÊMEOS
(21/p a 20/06)
Favorecida a integração com as pes-

soas. A tarde pode trazer contratem

pos. Lute pelo que deseja! A dois, o clima pro

mete muita sensualidade. Excelente momento

para conhecer gente e fazer contatos.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não deixe que o comodismo te

impeça de dar um salto mais ousa

do no trabalho, esta pode ser a chance que

estava.esperando. Evite se envolver com pro

blemas alheios. No amor, tudo azul. Mostre

generosidade.

LEÃo
(22/7 a 22/8)
Trabalhar em equipe será delicioso.

No amor, invista nos interesses que

tem em comum com seu par, aumente a sin

tonia. O astral é favorável para negociações em

geral, como solucionar questões pendentes.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I Mostre interesse pelo que fizer,
I
mas cuidado com a teimosia. À noi

te, aproxime-se mais de quem ama.

Nem sempre se ganha, às vezes, também se

perde. Aceitação é o primeiro' passo para a

transformação.

��:3�a22/j,0) .

.

� Quem atua com criança, lazer ou
cultura não pode se queixar da

,

sorte. A fase é de muito charme e sedução.
Chegou a hora de dar uma mão para alguém
que está precisando de ajuda, mas saiba ad

ministrar isso.

ESCORPIÃO
(43/10 a 21/11)
Tarefas que podem ser feitas por
conta própria vão fluir com facilida-

de. Poderá receber uma declaração
apaixonada à noite. Astral iluminado. Use a

sua criatividade e Poderá tirar partido de algo
inesperado.

9SAGITÁRIO
.

(22/11 a 21/12)
Cuidado com distrações: concentre
se bem em tudo que fizer. O convívio

com seu par será delicioso. Realize suas ativi
dades diárias sem contar com as respostas que
espera. Algo novo irá atrair sua atenção.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Dê atençãoaos desejos do coração,

. O céu indica' renovação amorosa, às

vezes, mudanças profundas são necessárias.

Agir com mais humildade é uma sugestão po
derosa para você conseguir se sair bem.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Comodismo e teimosia podem tra

zer atritos: tenha cautela. O céu

pede maior discrição na relação
amorosa. Aproveite as oportunidades que
tiver para expor suas ideias, mas evite se im

por..Aja com sutileza.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Invista em atividades que pos
sa fazer sozinho e evite discutir

com colegas. No romance, o compa
nheirismo vai crescer. Tente reformular

alguns conceitos e conseguirá se livrar de

hábitos ruins.
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Michel
fala sobre

aex

Ronaldo recusa
comida do avião

O jogador de futebol Ronaldo acabou passando
vergonha em um voo na semana passada. Indo com
o time do Corinthjans a Bogotá, Ronaldo teria recla

mado do sanduíche oferecido pela companhia a.é
rea, dizendo que era uma "miséria." Pouco depois,
tentou dar cem reais à aeromoça que levava, uma
lasanha ao piloto para que ela deixasse a refeição
com ele. Ela recusou a-oferta.

Após sete anos de namoro, a atriz Lean

dra Leal e o músico pernambucano Lirinha,
vocalista da banda Cbrdél do Fogo Enca'ntá

do, terminaram o .relacionamento. Segundo a

coluna "Retratos da Vida"-do jornal "Extra";
Learfdrà chegou a se mudar para São Paulo

para víver com o namerado. Atualmente, ela
. se dedica às gravações de "Passione", subs
tituta de "Viver a Vida", na Globo.

Luciana sofre'
outro acidente

As mudanças pelas quais Jorge, de "Viver a Vida",

vem passando 'vão ficar ainda mais evidentes. O arqui

teto passa na casa amarela para provocar Luciana, e

no momento em que ele dá as costas para ir embora,

a ex-modelo - que estava na borda da piscina - es

correga e cai na água. Ela pede socorro, mas Jorge se

esconde para assistir, satisfeito e em ,uma espéCie de

transe, e só a socorre quando a fisioterapeuta apare

ce. Ela volta ao hospital para exames.

DIVIRTA-SE

·Gomo nos' filmes
Dois amigos conversam:
- Então, Zé? Você está contente por quê?

_ Pois então, você sabe que eu vivo ali ao lado da

linha do trem. Ontem à noite ia eu sozinho para casa

quando reparei numa garota amarrada aos trilhos,
.

como nos filmes.
,

- Sério?" exclamou o amigo.
- Sim. Eu fui lá, soltei-a e levei-a para minha casa.

Bom, resumindo, o único problema foi que não con

segui dar nem .um beijo nela ...

- E por que não?
. - Não consegui'encontrar a cabeça.

Juliana feliz
sem cigar,ro

A preparação de Juliana Paes para ter seu primeiro herdeiro parece estar

dando certo. Ela publicou em seu Twitter uma mensagem em comemoração ao

afastamento do cigarro. "Oba! doismeses e meio sem fumar, nem 'unzinho'.

Parece bobo, mas tenho que comemorar!", escreveu. Ela quer engravidar ainda

este ano, e está praticando corridas e cuidando melhor da saúde e do corpo.

Karen Pila quer
virar a página

Um dia depois da eliminação do ex-namorado,
Karen Pila chorou ao falar sobre a traição em rede

. nacional, durante uma entrevista por telefone ao

programa "Mais Você". Ela afirmou que sua vida vi

rou um pesadelo desde que Michel entrou no BBB.

A ex-BBB Priscila, presente no debate, defendeu Ka

ren e chegou a dizer que ela deveria "dar porrada
em Michel". No entanto, ela afirmou que a partir de

agora só quer' "virar a página" e começar uma fase

nova na vida.
.

SUDOKU

SOBREO JOGO

Eliminado na terça-feira,
,

16 de março, Michel falou

da ex-namórada logo após
sair da casa. "Estou feliz em

não estar com ela, pois ela

iria me tirar muito mais do

que R$ 1,5 milhão e eu es

taría ferrado", disparou. Ele
. não concorda com a Idela

de ter traído Karen Pila no

BBB. Michel afirmou 'que a

relação já estava complica
da, e que ela só quer ganhar
dinheiro às suas custas.

É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col

una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
.1843,

, Adelina K. Noernberg
AltévirA Fbgaça Jr.

,

Ana çarla Becker
'.

Ander Pereira
:. Andréia Ziehlsdorff J,

Antonio S. Rosa
. Araci KOpSch
Arlete Kneubehler'
Camíla Saplinski
i�linaPapp .

Charles Pasold
"d '.,

Claudio Piazera

'Débora Todt .

t, peisiane Pedroso

Francisco D. Piontkewicz

I Gabriel Caetano

Geane H. Horongoso
,

Gilson Becker

gustavo a. kon�1I
Idenir G. Todt

lolanda O. Motta

Jeferson D. Matias

João Vitor Mohr

Jose L. Schmidt

Kayane S. da Luz

Leonardo:N. Junior

Nathalia T.,Vieira
Rafael Mokowa

Raquel Bekauser
Raulina Karsten

Rita Liana Dipieri .

Rogerio Telles
Rosali Siewerdt

Rosilda Rocha

Rubens M. Bussarello
Tainara Baier

Teresinha Marquardt
Thusneída Manske
Tiago Felipe Ronchi
Valmor Gesser

Vitor Arthur Uller

.
,
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16 Social

Novos
çandidatos
E"a

coisa pr��ete esquen
tar nos proximos meses

na turma de futebol do
Loks. Tudo porque Beta

Taranto, o "língua de veludo",
Valéria Gorges (o Vavá) e o fol
clórico Miiirrrro Maba disputam
a unhas e dentes a condição de

.

candidato à vereador. Quem ven

cer a parada: terá o apoio de todo
o grupo. A escolha será demo
crática através de uma eleição.
Quem viver verá!

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

Páscoa
Pessoas que precisam presente-.

ar nesta Páscoa e querem ser dife
rentes, elegantes sem perder tempo
e nem gastarmuitovai aquiafninha
dica: que talumaespumante ouum
vinho da Pericó? Eu sou consumis
ta de carteirinha e adoraria receber
ummimo desses.Ah se adoraríaí

NAS RODAS
• Hoje à noite o excelente cantor
Marquitos Fagundes movimenta
a "rapeize "descolada do, bar O
Meu Boteco.

• Quem a esqueceu está em

tempo de desculpar-se: Chyrlei
Kanzler, a Chica, foi amais
querida aniversariante da
cidade, ontem. E vai adorar
saber que fo] lembrada.
• Floriano Zanotti Ir colou grau
no fim de semana no Curso de

Administração e Matketing.
Sucesso garoto!

Doce lar
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. moagoncalves@netuno.com.br.

Moa Gonçalves

Buxixo
Sabe aquele moço que dividiu

porvários anos o mesmo edredom
com esposa e não era feliz com a

união? Pois é o "colorido" achou o

elixir da felicidade. Jogou as alían
ças fora e arrumo� um bafe. Agora
desfila acompanhado nas ruas da
cidade, parecendo dois bombi-
nhas: livres, leves -e soltos.

.

, Tempos
modernos

. Rodrigo Pinho e Marcelo Renê
Neto receberam o vale nigth das

amadas, Patrícia Pinho é Neila Io
sephine, Elas liberaram os gatos
para irem sábado na Moinho cur
tir os embalas de sábado à noite.
Namoro moderno é assim... Será?

'

João Fulik e o
amigo Adilson

Krueger, durante'
sua formatura no

Curso em Gestão
da Produção

Industrial, sábado,
nas Duas Rodas

.

"Hombre novo" Niver da Dani
A poderosa Dani Didzian na.

condição de darling das darlings
da cidade, pode acordar bem dis-

.

posta, pois hoje, certamente, uma
galera cheia deenergia vai ligar,
para acordá-la bem_cedinho com

um sonoro parabéns pra você.

Quem manda ser querida. Na
sexta ela recebe seusamigos para
curtir em grande'estilo na London
Pub ao som do grupo Os Chefes.

Ginástica é moda www;b-lJeltermarHLCOm,br
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

819,� centro - Jar8g�âd? Sul
..

o jornalista joinvilense Carlos
Alberto Hang, o aniversariante de

" hoje, a empresária Nadilma Tavares
e o artista plástico internacional,

; Celito Medeiros, durante c:oncorrido
encontro cultural na Estância
Ribeirão Grande.

Onde comer bem
em -Jaraguá

.

Na Churrascaria King, na

Barra do Rio Cerro.

• A revistaNossa Saúde,
que estampa o dentista Dr.
Francisco Reis, especialista
em Implántodontía, já está
circulando tia eHfade. Idem: á
Revista Nossa, Nossa Casae
do site Moa Gonçalves.

• Adorei o mimo que eu
.

recebi da minha amiga,
a farmacêuticaRenata
D'alquíno'Baría, da Fórmula
Animal. Renata,' vaieu mesmô.
Espero qué nós sejamos:
muitas e mujtas vezes

" parceiros pelo
bem do próximo.

• O empresárioAlmir Ornelas
, é o grande"àniversariante de .

hoje. Por favor, liguem! Ele vai
"

adorar saber 'que foi lembrado'.

• O meu amigo Toni
Pavanello, que a cada dia
que passa fica mais jovem,

Quem já viu Lírio Utech

após cirurgia plástica pode
afirmar: o mega empresário é
outra pessoa. Mais alegre, re-

A boa gente Elaine Fabiane está juvenescido, esbelto, um novo
mais feliz que gansa nova na lagoa. homem. Claro que tem uma
O motivo da felicidade é o novo e ajuda extra do personal trainer
elegante endereço damoça. Aliás, a . Wilsinho Salves, o Tio Wil. Mas
'turma de corneteiros do Senai está

que o homem está bem na foto,
esperando o convite para aquele tá! Ontem Lírio tambémapagou
café de inauguração. Se coçaElaine! velinhas.

•

"
Tanto o amor quanto o ódio·
têm capacidade de nos mover,

. mas cada um nos conduz a um
destino diferente.

ADluo f)if.4JI·

",
(

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é meu

amigo e diretor do grupo
Malwee, RaulDriessen. Ele

confessou que a primeira coisa

que ele faz após acordar, tomar
banho é antes mesmo de tomar
seu tradicional café é ler a minha-

coluna. Valeu Sr. Raul!

Dica de
quinta-feira

Curtir bons momentos na

choperia Scondidinho.

está repaginando totalmente
a tradicionalChurrascaria

.

Pavanello. A casa está ficando
um luxo. Em outubro a

,', ..

,
. J";:,;.r "ii

liurrascaria comemQta 35
" anos de sucesso..

� Dia 25 demaio, rio Estação
.

Armazém, acontece a 3a Festa
do Champanhe.�

• A gente esquece tudo menos
.

as pessoas que a g�nte ama
�

.ou amou. Parabéns minha, r

queridaCibeleVieira. Nagel:
Que Deus te ilumine cada vez

mais e te faça a pessoa mais
feliz neste dia e sempre.

• Com essa, fui!
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PREVISÃO DO TEMPO

/
.1(1

CANOJNHAS
'Y .Â
go 250

SOLGOM
T
TempO firme com presenÇa
de sol em Santa Catarina.

Temperaturamais amena
na madrugada e em
elevação à tarde. Vento
fraco a moderado.

MAfRA
'Y .Â
gQ 24°

JOINVIUE
'Y .Â
15° 25°

/
JARAGUÁ DO SUL

'Y.Â
11° 28°JOAÇABA

'Y .Â
13° 27°

•
SEVOC�VAi pARA···

fRA'BURGO ..

A temperatura deve ficar

tr 09°C e 23°C, com
en e ge
o calor chegando � a�éu
no período da tar e.

claro e pouco v�nto, com
temperatura ,mais amena

durante a nOite.

I

/
CHAPECÓ
'Y .Â
13° 27° fRUMENAU

'Y .Â
° °

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 11°e
MÁX: 28°e

SEXTA

MíN: 17°e
MÁX: 300e

SÁBADO
MíN: 16°e
MÁX: 31°e

RIO 00 SUL
'Y' .Â
10° 24° I

\ .I

V'
I

IUV

Ultravioleta
diminui em se·

flORIANÓPOLIS
'Y .Â /

21° 28°
. CÉU LI PO

Sem chuva nos
próximos dias

A previsão do Epagri/Círam é de que,
pelo menos até o resto da semana, o céu

permaneça sem ameaças de chuva em todo
o ,Estado. Nesta região do Brasil, só há chu
va acumulada na região sul do Rio Grande
do Sul e a possibilidade de pancadas em

Joinville, que também é muito baixa.

�
.

SÃO JOAQU1M
'Y .Â
12° 23°

'

�
o
o

o calor começa a dar uma

folga para os catarinenses, e

com isso o índice de radiação ul
travioleta também diminui. um

pouco no Estado. A medida, que
vai de um a 14, deve ficar hoje em
10 pontos (um a menos do que
na semana passada), passando
de extremo amuito alto.

DOMINGO

MíN: 15°e
MÁX: 3Doe

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável G1Il!VOSO
ftublado

Tradição em controle de pragas

www.imunizadorajaragua.com.brlcóntato@imunizadorajaragua.com.br Limpeza e higienização de caixa d'água
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'-

Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Previsão de analistas:
+ inflação e + crescimento
Os analistas estão revendo constantemente as proje

ções para 2010 e apostam em Um crescimento do PIB de
5,5%. à Banco Central estima o crescimento em 5,8% e o

Ministério da Fazenda trabalha com 5,2%. Para 2011 a esti
mativa é de 4,5% de crescimento do PIB.O problema é que
a inflação voltou amostrai sua cara neste início de ano e os

analistas temem que ela venha a crescer aindamais.

litoral' do sudeste
o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e Es

pírito Santo estão se tornando o mais recen-
. te alvo das grandes redes de lojas que estão
buscando sua expansão. 'Entre outras, o des

taque fica com a Riachuelo que projeta abrir
24 lojas até 2012 na área. O motivo é que
existe um crescimento significativo nesta re
gião além, é claro, das perspectivas trazidas
pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas.

CÉSAR JUNKES

Influenza H1Nl
Não foram 'poucos os transtornos e prejuízos cau

sados pela gripe HINl no ano passado. Walter Clavera
(foto) esteve na plenária do Cejas esta semana acompa
nhado pelo secretário de Saúde Francisco Garcia para
falar do que está sendo feito parapreveniruma nova epi
demia. Além das vacinações que estão sendo divulgadas
nacionalmente e que em Jaraguá resultarão na aplicação
de 68.361 doses de vacinas, estão sendo preparadas as

17 unidades de saúde, hospitais, clínicas e ainbulatórios
das empresas para coordenar os trabalhos. No momen
to, os esforços estão concentrados nas ações de preven
ção que se mostraram bem eficazes no ano passado
reduzindo inclusive o número de ocorrências da gripe
comum. A diferença é que este ano, além da vacina, exis
te umamelhor organização-e se sabe onde atuar,

EMISSÃO DE NOTAS
" .

FISCAIS ELETRONICAS
Software gratuíto, só

R$ 100,00/mês
para até 50 NF-e emitidas

, I" .

www.dimnfe.com.br
Fone: A7' 3371-1514

Apevi
Na Apevi (Associação das Mi-

.

cro e Pequenas Empresas doVale
do Itapocu), o presidente Edson
Roberto Schmidt será reconduzi
do hoje para mais um período à
frente da entidade. Destaca entre

.

os projetos que terão continui
dade o de articulação com aAcíjs
em torno dos núcleos setoriais .

.

Assinala' que além dos projetos
em andamento, como o progra
ma Apevi nos Bairros, uma das

prioridades será a ExpoFeira, que
I será realizada de 14 a 18 de julho

na Arena Iaraguã..Atualmente
mais de 80% das áreas de exposi
ção estão comercializadas.

Cartório'
postal

Uma das recentes inovações
que facilitam a vida dos empre
sários é a possibilidade de conse

guír serviços cartoriais à distân
cia. Destaca-se nesta atividade a

empresa Cartório Postal que atua
em diversas áreas, 'de registros
públicos oferecendo aos seus

SesI· dl·sponl·bl·ll·za
clientes documentos' públicos
registrados em todo o Brasil. A

• empresa busca se tornar referên-
vacinas cia nacional na área, buscando

O Sesi disponibiliza em sua a excelência nos seus trabalhos.
unidade em Jaraguá do Sul19 mil Entre outros serviços, atua em

doses de vacinas da' influenza todo o território brasileiro com

HINl para as empresas da cída- notificações e protestos e certi
de que desejarem vacinar seus dões diversas nos cartórios de
funcionários não cobertos pela

.
registro e documentos forenses.

campanha nacional. Haverá sub- Em Iaraguã, os contatos podem .

sídio de 75% por parte do Sesi. ser pelo fone 3055-2600.

INDfCADORES

BOVESPA

POUPANÇA

'DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7640
DÓLAR TURISMO (EM R$) -1,6900

"""'"

DÓLAR P.AH:ALELO (EM R$)
, "

n
EURO (EM R$) 2,4261

1;0' lfIJ � mi fr ;rll

1,7660
"

1,8300

1.,9500'
, (

�,42B1
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,José Serra continua à frente, porém a diferença caiu 16 pontos desde dezembro de 2009
SAO PAULO

Segundo a pesquisa do
CNI/lbope divulgada ontem,
a diferença entre Dilma
Rousseff e José Serra
passou de 21 pontos em
dezembro para cinco
no mês·de fevereiro.

-"mbora a pré-candidata'
do PT à Presidência da

República tenha reduzido
.._�6 pontos percentuais a

.

vantagem do governador de São
Paulo e possível candidato do

PSDB, o tucano continua à frente
de Dilma. Segundo o Ibope, nó
cenário que inclui o deputado fe
deral Ciro Gomes' (PSB-CE), Ser
ra ficou com 35% das intenções

de voto. Dilma, que cresceu 13

pontos percentuais em relação
à última pesquisa, de' dezem
bro, somou 30% das intenções
dos eleitores.·Considerando-se
a margem de erro de 2%, Serra
mantém a vantagem em todas as

simulações de segundo turno.

Ciro, que continua disposto a

concorrer ao Planalto, tem 11%
das intenções de voto, enquanto
a senadora Marina Silva (PV-AC)
tem 6%.· No cenário sem Ciro

Gomes, Serra tem 38%, e Dilma,
33%. Mesmo com resultados di-

DIVULGAÇÃO

Sete dos 12 ramos da indústria bateram recorde em fevereiro

Novo recorde de emprego
, registrado em fevereiro

.

SÃO PAULO
o mercado de trabalho for

mal do país voltou a registrar
geração recorde de vagas. O

Caged (Cadastro Geral de Em

pregados .�.:_ Desempregados)
registrou a abertura de �09.425
vagas em fevereiro, o melhor re
sultado da história para o mês.
O recorde anterior para meses

de fevereiro é de 2008, quando
foram abertas 204.963 vagas
formais. Neste ano, o país já ha
via registrado recorde de gera
ção de postos em janeiro, com a

criação de 18i.419 vagas, tam
bém amelhormarca para o mês
desde 1992, quando teve início
o levantamento.

No acumulado dos dois pri-

meiros meses de 2010, a criação
de vagas superou as demissões.

em 390.844 postos de trabalho

formais. A meta do governo

para este ano é atingir 2 mi

lhões de novos empregos com

carteira assinada. Em fevereiro
de 2009, o Caged havia registra
do a abertura de 9.179 postos de
trabalho com carteira assinada.

De acordo com o Ministério.
.

do Trabalho, sete dos 12 ramos

da indústria' pesquísados tive

ram desempenho recorde no

.

mês passado: metalurgia, cal

çados, têxtil, química, material
de transporte, madeira e mobi

liário e minerais não-metálicos.

• AgênCia Estàdo

. ferentes,: a diferença de cinco

pontos percentuais entre os can

didatos foi mantida,
.

indicando

que a presença de Ciro pode não
ser um fator preponderante com
Serra e Dilma na disputa.

Na mesma lista, Marina apa
rece com 8%. Se no lugar de Serra
concorresse o governador de Mi
nas Gerais, Aécio Neves (PSDB),
Dilma seria a líder da pesquisa.
com 34%, seguida por Ciro Gomes
(21%). Marina continuaria com

8%, enquanto o mineiro ficaria
em terceiro lugar (13%). Apesar
do crescimento de Dilma, Serra
manteve vantagem em todas as

. simulações de segundo turno.

Em uma disputa com a petista,
ele venceria por 44% a 39% ..Serra
tem o menor índice. de rejeição
entre todos os candidatos, de 25%,
contra 27% de Dilma.

DIVULGAÇÃO

,Serra é preferido por 35% para assumir a presidência no lugar de Lula

FGTS poderá ser usado em
consórcio a partir de hoje

Estradas mais
perigosas estão

.

em áreas urbanas
APRF (PolíciaRodoviária Fe

deral) fez um mapeamento em
.

15 trechos das rodovias federais
consideradas as mais perigosas
do país. Apesar de, juntos, esses
pontos representarem apenas
0,5% da malha federal, foram

responsáveis no ano' passado
por 302 mortes nas estradas.

BRASíUA '
.

Pór causa de uma medida

aprovada pelo Conselho Curador
do FGTS (Fundo de Garantia do

Tempo' de Serviço) eregulamen-
.

tada pela Caixa Econômica Fede
ral, apartir de hoje trabalhadores
podem usar o saldo do fundo

para liquidar e pagar prestações
de consórcios imobiliários.

O banco lembra que o traba
lhador já pode usar o saldo da

-

conta vinculada para comple
mentar a carta de crédito e para
composição de lance. Para es

sas modalidades, as regras são

as mesmas. Segundo' a Caixa,
o trabalhador interessado em

usar o saldo da conta vinculada
deve procurar a administradora
de seu consórcio, que tomará as

providências necessárias.
.

O serviço estará disponível
para trabalhadores inscritos

em consórcios que já tenham

sido contemplados' com a carta

de crédito e 'adquirido o imó-

. vel. No entanto, algumas regras
devem ser observadas para ter

direito ao benefício. Entre elas,
o imóvel adquirido deve ser re

sídencial urbano, estar localiza
do onde o trabalhador resida há
mais de um ano e o valor avalia
do pára o bem deve respeitar o
limite de R$ 500 mil reais.

DIVULGAÇÃO

Fundo já pode ser usado

INVESTIGAÇÃO
Operação Carcaça em prática

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, colocou em

prática ontem a Operação Carcaça, que visa combater a importação de

pneus fabricados naChina. Dezoitomandados de busca e apreensão fo
ram cumpridos nos Estados de SantaCatarina, Paraná eRio de Janeiro. O
esquema era executadopor uma empresa commatriz em Biguaçu (SC).

"
Os acidentes
acontecem

principalmente
ao lado das
cidades, onde
-parece seguro

pOLíCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

"
A pesquisa mostrou uma

mudança: se antes os aciden
tes aconteciam principalmente
em rodovias esburacadas, sem
acostamento e com curvas tor

tuosas, hoje o maior perigo está
do lado das cidades, em locais

aparentemente seguros. O

segundo e o terceiro trechos
mais perigosos estão em Santa
Catarina- na BR-101, que passa
pelo litoral, em Balneário Cam

boriú, e na Grande Florianópo
lis (São José).
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tinha de Fundo,

Julimar Pivatto
" SUNDERLAND

Cadê a tabela?

SgundO
as primeiras informações, estamos a

menos de 20 dias da estreia da liga Futsal e
téagora ninguém sabe da tabela oficial. Os
lubes receberam um esboço, onde Malwee

. e Krona abririam o certame, mas até agora aConfe

deração Brasileira não divulgou a versão final,pro
gramada para ametade da semana que vem. Ruim

para os clubes, que não conseguem se organizar, e
para os torcedores, que ficam com esseponto de in
terrogação. Felizmente o estatuto do torcedor aca
bou com essa prática no futebol e agora as entida
des organizadoras precisam divulgar regulamento e

tabela com 60 dias de antecedência. Nemprecisaria
tanto, mas pelomenos 30 dias antes seria o ideal.:

CÉSAR JUNKES .

Segundona
Estão definidos os grupos da

Divisão Especial do Catarínense (a
disputada Segundona). Na Chave
A estão Porto (foto), Concórdia,
Videira, Ioaçaba e XV de Outubro

o de Indaial. Na B ficaram Marcílio

Dias,
o

Camboriú, Atlético Tubarão,
Hercílio Luz e Próspera. Os times
se enfrentam dentro dos respec
tivos grupos em turno e returno e

os dois melhores passam às semi
finais. Destaque para o clássico tu-

o

baronense entreAtlético eHercílio

Luz, que promete dividir a cidade.

-CURIOSIDADES DA COPA

Semifinal definida
No sábado, acontece a semifinal do Torneio de Verão de

Schroeder. E a promessa é de dois jogaços. Às 19h15 tem o Loes x
Baumann. Os blumenauenses venceram todas até agora e os jara
guaenses apostam na tradição e na garra. Logo depois têm Posto
Cidade/Tio Patinhas/MaderixxKiferro. O primeiro é o atual cam

peão e acredita na força do grupo jovem. Já a Kiferro chega cheia
de moral depois dé eliminar o Noite a Fora, um dos times com
maior Investimento na competição.A entrada seráR$ 3.

.

DOIS TOQUES.

Lúcio. O xerifão está co

mendo a bola na Inter deMi
lão e é exemplo de que a Se

leção Brasileira nunca estava

tão bem servida de zagueiros
como nesses últimos anos. O

. jogador é considerado peça
chave no time italiano e para
o técnico Dunga.

�GOtCONTRA

ANJV�BS � Já na terça-
feira, osjataguaenses
enfrentarão o Florianópolis, na
Capital, em comemoração ao

aniversário da cidade.

candidatos, 14 passaramnos. o

exames para árbitro na liga
Iaraguaerise, Rhaoni Santosjeve"
a notan;,ais.aIta; atingindo �,5.,

Maracanã. O estádio que
deve receber a final da Copa
de 2014 não poderá sediar

jogos nas duas próximas ro

dadas. A gota d'água foi no
clássico do último domingo,
quando apenas 15 daslüê ca

tracas estavam funcionando.

fará um.arnistoso naArena

Jaraguá, nesta quinta-feira às 17h.
O adversário será aUniversidade
DomBosco,deCuritiba.

Antes de vi&jar para o Mundial de 1974, na Alemanha, a seleção
uruguaia marcou amistosos na Indonésia e na Austrália. Porém,
pouco antes de deixar o país, os dirigentes mudaram de ideia e

cancelaram as reservas, mudando o voo para noite. O avião que
seguiu sem a equipe acabou caindo, matando 107 pessoas. Colaborou Genielli Rodrigues.

, '

E· NATO CATA INENSE

Juventus treina
· forte para o

'jogo de sábado.'
Paramanter o embalo e a reação, é
fundamental pontuar fora de .casa
JARAGUÁ, DO SUL

No confronto contra o
· Criciúma técnico José
Esdras terá o retorno
do zagueiro Reginaldo

.

- Nascimento e do volante
Carlos Saa.

o

A
semana de' treinos que
antecede a partida
contrao Criciúma está
sendo mais produtiva

que ·as outras já comandadas

pelo técnico José Esdras. Os
motivos são óbvios e é o pró-

· prio treinador que explica: "o
astral estámuito borri, todos,es
tão motivados e assim fica mais
fácil de trabalhar. Todos estão
acreditando que temos condi

ções de seguir adiante"..
Por isso, as expectativas para

o confronto de sábado, contra
o Tigre, aumentaram e muito.
Além do Iuventus vir embala
do, a equipe terá dois retornos

importantes no seto� defensi
vo: Reginaldo Nascimento está

. recuperado da lesão no rosto e

Carlos Saa volta de suspensão..
.

O único desfalque é o lateral-
direito Fabiano, que recebeu '0

-, ,
Depois da
vitória,

alcançamos uma
posslbtlldade
de reagir e

,
com mais três
pontos a chance .

aumenta.

CARLOS SAA, VOLANTE

"

terceiro cartão amarelo.
O volante colombiano disse

que, apesar de toda a animação,
a equipe tem consciência da for

ça do time do Sul. "O jogo é im

portante para os dois lados, eles.
também precisam se recuperar
de um. turno não muito bom',
considerou. Carlos Saa contou'
também como está a expectati
va do grupo pela reação. "Depois
da vitória, alcançamos uma pos
síbilidade

o

de reagir, com mais
três pontos a chance ·aumenta".

. O elenco juventino fez um treino
tático na tarde de ontem. Hoje os

trabalhos.serão apenas à tarde e

amanhã Esdras comanda mais.
um treino tático, só que pela ma
nhã. No início da tarde de sexta

feira eles viajam para Criciúma.

• Genielli Rodrigues
. genielli@ocorreiodopovo.com.br

\

Volante Carlos
Saa disse que
expectativa
de fazer um

", \L, bom jogo
l'I,; . é grande
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Histór:ia do elsporte
JoséAugusto

.

Caglioni
S.E. Ipiranga

História
Carlos Hardt Júnior reuniu

em sua casa comercial, no dia
5 de agosto de 1950,Waldemar

Mohr, Ary Buchmann (Garrin- .

cha), Werner e Orlando Klein,
Olímpio Piazetti, Sebastião

Rocha, Mário Schiochet, Dúl
cio Lenzi, Bubi Arnold, Sérgio
Thomsen e Eduardo Mann.

Fundaram a Sociedade Espor
tiva Ipíranga. Fói aclamado.

presidente, Carlos Hardt Jú
nior, e diretor de futebol, Ary
Buchmann. A cor do uniforme
seria verde e branca. O campo
de futebol foi construído nas

proximidades da empresa In

dústrias Reunidas Ltda., atual
Duas Rodas Industrial Ltda.

.
Revelando craques
Alguns jogadores que ini

ciaram a carreira esportiva rio
Ipiranga brilharam em gran
des clubes da região e de ou

tros Estados. Eduardo Mann e

Elizaldo Leutprechet fizeram
história no Baependi. Vergun-·
des, Athanázio, Thomsen e Lalu
destacaram-se pelo Acaraí. Bru
no Behling foi artilheiro no Bo

tafogo. AItomário Bauer desfilou
sua classe no Bonsucesso (RJ).

Participações em
campeonatos

Nos anos de 1950 e 51, o clube
participou dos campeonatos pro
movidos pela Liga Joinvilense de
Futebol. Em 1952 foi co-fundador
da Liga Jaraguaense de Desportos

. O grande time...
'

e passou disputar as competições
Do Ipiranga foi aquele que programadas por essa entidade: Dis

conquistou o 3° lugar da Segun- putou os campeonatos da Prinieira
daDivisão em 1953.Jogaram: Os- e da Segunda Divisão simultanea

valdo, Olímpio, Faustino, Nunes, mente em algumas ocasiões.Asme
Bauer, Lula Malheiro, Thomsen, lhores classificações foram: 3° lugar

.

João Martins, Lourenço Erching, em 1953, 4° nos anos de 1957, 58 e

Buby Mohr, Garrincha, Bruno 59 e 7° em 1955. No ciclismo, Heinz
Behling, Athanázio, Vergundes Mass representou o clube nas com�
Krause, Sebastião Rocha e Lalu. petições locais e estaduais, sempre
Em 1960 o Ipiranga foi extinto. .

no pelotão de vanguarda.
ACERVO PESSOAL

.

• Genielli Rodrigues
geni,lli@ocol'peiodo�ovo.com.br

DIVULGAÇÃO

MOTOGIGLIS .

Dudu se apresenta
O jovem motociclista Eduardo

Ziener, o DuduMoto Shaw, de ape
nas seis anos, se apresenta em Iara
guádo Sulna sexta-feira e no sábado
durante o 1° IaraguáMotorsport. No
domingo é avez do pessoal de Presi
dente Getúlio conferir as manobras

.

de Dudu Na lista de cidades ainda
éstãoTimbó e Rio do Sul.
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llBERT RES

Tricolor e Inter
duelampara
assuntiraponta
'Colorado visita o Cerro no Uruguai
e São Paulo recebe o Nacional-PAR

c·

".

DA REDAÇÃO

'.
São Paulo e Internacional

.

". - jogam. hoje pela Copa
Libertadores da América
de olho na ponta da tabela
de classificação dos
respectivos grupos. _ '_

'Ambos
estão atrás de seus

adversários e querem
. reverter essa situação. O

Colorado tem a missão
mais difícil, vai ao Uruguai enfren-

.

tar o Cerro, às 19hI5. O Tricolor
. Paulista recebe o Nacional, um
pouco mais tarde, às 2Ih30.

Esta é a segunda rodada con

secutiva que o São Paulo enfrenta
os paraguaios. Apesar de ter joga
do mal na partida de ida, o Trico-

,

lor pode tirar muitas lições, corno,
por exemplo, saber explorar mais

a fragilidade do' adversário. Mas
Ricardo Gomes acredita que. o
Nacional verá um novo time no

Brasil. "Como visitante eles ficam
mais à.vontade, Na teoria a equi
pe pode até ser considerada fraca, \

mas na prática não é bem assim,
são 11 contra 11 ", alertou.

O Internacional, mesmo jo
gado fora de seus domínios, quer
surpreender o Cerro. O técnico

Jorge Fossati já avisou que espera
uma postura ofensiva para o jogo
de hoje. "Da chegada no ataque
tem que participar outros joga
dores. O companheiro' de Alec-'

, sandro no ataque deve ser todo o
time", exigiu o uruguaio.

Alecsandro (à frente) está confirmado no ataque titular dos gaúchos

Mengo perde a liderança
e Timão dispara na tabela

DA REDAÇÃO
Flamengo e Corinthians entra

ram em campo na noite de ontem

para arrancar pontos fora de casa

Mas o único que conseguiu cumprir
o objetivo foi oTimão, que venceu o
Cerro Portefio, por lxO, com gol de
Ronaldo. Com o resultado o time

paulista ampliou a liderança para
quatro pontos do segundo e pega o
mesmo Cerro Portefío no dia Iode

abril, no Pacaembu.

Já o Flamengo amargou a pri
meira derrota na libertadores, por
2xl.Vargas, aos 42 minutos, abriu o

placar para os donos da casa. Rodri
go Alvim empatou aos cinco e Fe

lipe Seymour deu a vitória ao time
chileno aos noveminutos do segun
do tempo. O FIa também perdeu
a liderança para o Universidad do
Chile. '0 time cariocavolta a enfren
taroUniversidaddoChile, noRio de
Janeiro, dia 7 de'abril..

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL

-z- FASE - JOGOS DE IDA

RESULTADOS

ASA 1xl Vasco

Corinthians-PR 2xl Ceará

VotoratyOxl Grêmio
Santa Cruz Oxl Botafogo
São José-APOxl Goiás

Náutico Oxl Vitória

Sampaio Corrêa 1xl Atlético-PR
Ponte Preta 1xl Portuguesa
Fortaleza 2xO Guarani

-

Chapecoense 1x0 Atlético-MG

Atlético-GO 2xO Bahia

Paysandu 1x2 Palmeiras
.

Uberaba-0x2 Fluminense*
Avaí 1xl Coritiba

Paraná 1xl Sport
HOJE

• UBERTADORES
• RESULTADOS

Banfield Ox2 Nacional-URU

Colo Colo !xl Vélez Sarsfield

Juan Aorich 4x2 Alianza Lima

Morelia 2xl Deportivo Cuenca
Caracas OxO Universidad Católica

Cerro Porteiio Oxl Corínthíans
Univ. do Chile 2xl Flamengo
HOJE

Oh15 - Monterrey x Once Caldas
19h15 - Cerro x Intemacional

21h30 - São Paulo x Nacional-PAR

23h45 - Independiente-COL x Racing-URU
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians 7, Racing,URU 3,
Independiente-COL 2 e Cerro Porteiio 1.

GRUPO 2: Once Caldas 7, São Paulo 6,
Monterr.ey 4 e Nacional-PAR O.

GRUPO 3: Alianza Lima 9, Juan Aurich 6,
Estudiantes 4 e Bolívar 1.

GRUPO 4: Libertad 7, Universitário-PER 7,
Lanús 3 e Blooming O.

GRUPO 5: Cerro 6, Intemacional 4, Deportivo
Quito 1 e Emelec O.

GRUPO 6: Nacional-URU 8, Banfield 7, Morelia
4 e Deportivo Cuenca 3.
GRUPO 7: VélezSarstleld 7, Cruzeiro 4, Colo
Colo 4 e Deportivo Itália 1.

GRUPO 8: Universidad do Chile 7, Flamengo 6, '

Universidad Catóílca.Z e Caracas 1.

• UGA DOS CAMPEÕES
• OITAVAS-DE-FINAL

JOGOS DE VOLTA

RESULTADOS

Barcelona 4xO Stuttgart
Bordeaux 2x1 Olympiacos

* Classificados para próxima fase

,

EDITAf,DEINTIMAÇÃO
REPÚBIJCAFEDERATIVADOBRASIL-PS'D\D() DESANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarea deJaraguá do Sul
- CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·HoráriodeFuncionamento: 09:00h às 18:OOh

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos ab.aix� n:lacionados, ficando os
devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar�o tríduo legal (3 dias�tels), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escritano mesmo prazo, sob pena de,.e� nao o fazendo, s.er lavrado e

registrado o protesto correspondente.Ap�nt:.p';lbhcaçã? se deve ao �ato de a(s) pessoa(s)mdi�da(s) para acell<l!\e.m), ou
pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua 10ca1!zaçao�certa, 19no�a ou maces�fv�l, ou forrem) ��denl?(s) ou dorruciliada(s)
fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque runguém se dispôs a recebera inumação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 140329 Sacado:ADMlNISTRADISTR.DEPROnEMAT.IJDA CNPJ: 10.541.301/000
Cedente: MEfALURGICAMEBER IJDA CNPJ: 87.547.907/000Número,do Título: 323275/1 Espécie: Duplicata

, deVendaMercantilpor Indicação Apresentante: BANCO00BRASIL SA DataVencimento: 03/03/2010 Valor:
307,73 Líquídação após a intimação: R$ 10;40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ zo.so, Edital: R$ 10,40

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 140617 Sacado:BALMAQEQUlPAMENIDSIJDA CNPJ;00.782.390/000
Cedente: FIDC MUITISETORIAL PROSPECD\ CNPJ: 08.930.397/000 Número do Título: 495U Espécie:
Duplicata deVéndaMércantilApresen.tante: BANCORFAL DataVencimento: 03/03/2010 Valor: 850,00

.

liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40
-�------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------

Protocolo: 14O.l64 Sacado: BAUERESILVAIJDA CNPJ: 03.389.867/000Cedente: CERAMICAVENDRAMINI
IJDAME CNPJ: 02.775.113/000Número doTítulo: 020995-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: BANCO00BRASIL SA UataVencimento: 27/02/2010 Valor: 216,00 liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

�;�i���14023ã--�.;d;;;-�FERiffiiRADEsbuZA-----------CPF:015�9�7�309:i2-Q;J�;:;t�:-iPicoNVEiüiilloRÃ
GMC IJDAME CNPJ: 02.544.367/000Número doTítulo: 8169/4-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 100,00
liquidação após a íntímação: R$ 10,40,Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40 '

Protocolo: 140285 Sacado: FlAVIAJANINAARNOW CPF: 005.042.589-74 Cedente: ZIMMERMANNEDANIEL
DECORACOES IJDAM CNPJ: 08.666.172/000Número doTítulo: 041220094 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 203,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 140261 Sacado: JESSlCAAPARECIDA ROSA CPF: 085.562.469-82 Cedente: FIGUEIRÁ.MArDE
CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000 Número do Título: 7307003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 28/02/2010 Valor: 339,40

'

liquidação após a intimação: R$1O,4Q, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$10,1O

Protocolo: 140635 .Sacado: MARCEUANGEIADAllACOSTA CPF: 024.064.609-67 Cedente: BANCOCOOPE
RATNO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/000 Número doTítulo: 5540/01 Espécie: Duplicata deVendl\Mercantil
po� Indi?-çãoApresentante: !_IRADESCO .. .

DataVencimento: 05/03/2010 Valor: 137,00 Liquidação 'após a
mttmaçao: R$10,4O, Conduçao: R$ 18,82, Dilígência; R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40 '

,

Protocolo: 140607 Sacado:MARliMARIAMODAS lTI>AME CNPJ;' 10.692.856/000 Cedente: TANGAS ETACAS
INDUSTCOMERCIO IMPORTEXPORT CNPJ: 08.097.236/000Número doTítulo: 001284-003 Espécie:DuplicatadeVen
daMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO00BRASILSA DataVencimento: 05/03/2010 Valor: 482,47
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Dillgêncíar R$ 20,ao, Edital: R$10AO

Protocolo: 140466 Sacado:MARTINMANN CPF: 020.554.969-13 Cedente: SEGARMAIUv'.AS E MUNICOES
llDA CNPJ:.02.352.767/000Número doTítulo: 0024/09003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO00BRASIL�. DataVencimento: 01/03/2010 Valor: 250,00 Líquídação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução:R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-_.:._----------'-----------------------------_!:._-------------------------_--------------------------------------------------------------------

Protocolo: 140252 Sacado:MASSAFACILCOM.E FAB. DEPROD AL IJDA CNPJ( 08.722.197/000 Cedente: FSSAIND E
COMDEPRODAUMENTIOOS IJDA CNPJ: 03.241.442/000Número'doTítulo: 26152/2 Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 18/02/2010 Valor:
392,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8.96, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140657 Sacado: SD 00 BRASILREPARACAOr:MANUTENCAO IJDAME CNPJ: 08.011.141/000
Cedente: CUNICAPSlCOf EDESINT LUZES DAVIDA CNPJ: 10.438.261/000 Número doTítulo: B504s6 3 Espécie:
Cheq.ueApresentante: CUNICAPSICOfE DESINTLUZES DAVIDA DataVencimento: 27/12/2009 Valor: 1.500,00
Liquídaçâo após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,ao, Edital: R$iO,4O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 140658 Sacado: SD 00 BRASIL REPARACAO E MANUTENCAO IJDA CNPJ: 08.011.141/000 Cedente: ,

CUNICAPSICarEDESINTLUZESDAVIDA CNPI: 1O.438.2Ql/000Número doTítulo: 850455 5 Espécie: Cheque
�resentante: CUNICAPSICar EDESINT LUZES DAVIDA DataVencimento: 27/11/2009 Valor: 1.500,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

CarlosFabricioGriesbaeh,ThbeIião

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDIC�IO
Comarca de Jaraguá de Sul / 2°Vara Civil .

Rua Guilherme CristianoWackerhagen 87Vila Nova - CEP 89.259-300.
, Jaraguá do Sul-SC Email: jgvar2@tjsc.jus.br

Juiz Substituto: Bruno Makowiecky Salles
Chefe de Cartório: AnaLucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO _ EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n° 036.08.009046-5
Exequente: Casas da Água Materiais para Construção LTDA.
Executado: Jackson Alberto Meier

, '

Citando (a)(s):JacksonAlbertoMeier. CPF 021.053.729-96. Rua206- João Carlos
Stein, 216 .. , Jaraguá Esquerdo - CEP'89.253-350.Fone (047) . Iaraguã do Sul / SC _

Valor do Débito: R$8620,81. Data do Cálculo: 18/09/2008. Por intermédio
do presente a (s) pessoa( s) acima identificada (s) atualmente em local incer
to ou não sabido fica ( m) cienteís) 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-á 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,
o 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.

EDITAL

Registro' de imóveis da Comarca de Iaragua do
Sul/Se

IsAMARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do

Registro de Imóveis da Comarca de Iaragua do
Sul/Se , torna público pelo Presente edital, que MÁ
RIO VIEIRA EMPREENDIMENTOS E INCORPORA
ÇOES LTDA, eNPJ n° 00.108.477 1 0001-95, estabeleci
da na Avenida 12-PrefeitoWaldemar Grubba n° 1.611,
fundos, bairro Vila Lalau, nesta cidade, requer com
base no art.Iê da lei�6.766 1 79,0 REGISTRO DO LO
TEAMENTO denominado KNIESS, situado n a Rua 5-Prefeito José, Bauer.Baírro
Três Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado,
'aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul/Se, abaixo caracteriza
do, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Sô.conforme Decre
to n° 6.481/2008, expedido em 15.10.2008 e Decreto n° 6.954/2009 expedido em

25.11.2009, assinando como responsável técnico, a arquiteta e Urbanista Rafaela
HassBonatti, 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) lotescomercializáveis, A.U.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 apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL, 09 DE MARÇO DE 2010.
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---elo menos" essa é a infor

_.. inação repassada' ontem
pelo organizador do even .:
to.César Borba. O rodeio

foi cancelado pela Prefeitura na

semana passada. A administra

'ção alegou que a documentação
para promover o show estaria ir

regular, já que a empresa não ha
via firmado um contrato formal

,

com a Prefeitura.
De acordo com Borba, a em

presa já tem em vista outras duas

opções de locais pára promover
, 'o show. "Independente de qual
local for, o evento vai acontecer
em Jaraguá do Sul em respeito aos
patrocinadores e às pessoas que
compraram os ingressos", disse,

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 18 de março de 2,01 °

•_laIUIlllii

..

Empresa espanhola Texas Company é a responsável pelo evento

NO LOCAL FORAM ENCONTRADAS 16MÁQUINAS CAÇA-NíQUEIS

-POLÊ IC
...._

Rodeio devemudarde lo
Responsável diz que evento cancelado naArena acontecerá em outro lugar � data

JARAGuÁ DO SUL sem anunciar os lugares estuda-

O Rodeio Indoor Europa,
dos. Segundo ele, 26 empresas pa-
trocinam o evento e 2,7mil entra-

que aconteCeria naArena das foram vendidas.
'

de 7 e 11 de abril sob a '

Além da indefinição sobre o

responsabilidade da empresa
local, outra dúvida é em relação à"-

data. Por causa do cancelamento
Texas Gompany, deve ser na Arena, Borba não tem certeza

realizado em oub'o local. se haverá tempo hábil para orga-
, nízar o evento e realizá-lo no mes
mo período. "Vamos tentar fazer
na data que já estava prevista, mas
se percebermos que não é possí
vel devemos remarcar para maio",
explicou. Na próxima semana, os

organizadores planejam realizar
uma coletiva de imprensa para di
vulgar o novo local e a data.

Borba afirma que pratica
mente todos os R$ 2,7 mil ingres
sos foram devolvidos. A empresa
mantém uma van em frente ao

Shopping Breithaupt para divul

gar o evento. Quem ainda não fez
a devolução da entrada pode ir até
o local e pegar o dinheiro de volta.

PM descobre cassino clandestino
JARAGuÁ DO SUL

Por volta da meia-noite de
ontem, a Polícia, Militar desco
briu um ' cassino clandestino

,

'

em uma residência na rua Jorge
Czerniewicz, bairro Czerniewicz.
No local funcionavam 16 máqui
nas caça-níqueis.

A Polícia Militar localizou
o cassino enquanto fazia uma

abordagem de rotina nas proxi
midades. A intensa' movimenta
ção na casa de madeira, localiza
da do outro lado da rua, chamou
a atenção dos policiais. Descon-

fiados, eles começaram a con-
,

versar com as pessoas que saíam
do local e confirmaram que a

residência servia para promover

jogos de azar.
Dentro da casa, os policiais

flagraram as 16 máquinas caça

níqueis, alguns jogadores, uma
pessoa responsável em recolher

o dinheiro e UIn técnico que con

sertava um dos equipamentos
nomomento do flagrante. Os po
liciais recolheram três monitores

de LCD, 16 leitores de cédulas,
três folhas, de cheque totalizan-

,

do R$ 1,4 mil, um bloco de vales

(transporte, alimentação, entre

outros) e R$ 1,5 mil em dinheiro.
Os quatro responsáveis pelo

estabelecimento foram ouvidos
e assinaram termo circunstan

ciado, se comprometendo a

comparece.r em audiência para
responder pela contravenção
penal em liberdade. De acordo
com as informações repassadas
pela Agência de Inteligência
da PM, o local havia, há pouco
tempo, sido denunciado' pela
prática ilegal de jogos.

CÉSAR JUNKES E DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR
.

",:::"�dIl�"I:�I'

Na casa do bairro Czerniewicz funcionavam 1.6 caça-níqueis. No detalhe, equipamentos e dinheiro recolhidos

Comerciante
'continua em
estado estável
JARAGuÁ DO SUL

O comerciante Silvio de An
drade Santana, 39 anos, perma
nece internado no Hospital José
em estado estável. Segundo in

formações repassadas pelo hos

pital, no momento Silvio não

consegue mexer as pernas, o que
caracteriza paraplegia. Porém,'
esse quadro pode não ser defini
tivo e existe a chance dele recu

perar os movimentos durante o

período de tratamento.

Silvio foi atingido por dois tiros
nas costas na noite de sábado, no
bairro Avaí, em Guararnirim. Se

gundo a Polícia Civil, o crime teria
sido encomendado pela esposa
dele, Adenilde da Silva Machado,
39. A dona de casa, o amante dela,
Márcio Cezar, 39, e Fábio Santana,
18, que fez os disparos, estão pre
sos. Silvio prestará depoimento
assim que receber alta do hospital.

Segurança 23

"
O evento vai

, acontecer em respeito
aos patrocinadores
e às pessoas que
compraram os

ingressos.
CÉSAR BORBA,

, ORGANIZADOR DO RODEIO

,"
'

Polêmica iniciou
com manifesto

,

o secretário de Administra

ção e Fínanças, Ivo Konell, afir
ma que a,decisão da Prefeitura
em não realizar mais o evento

na Arena "é definitiva". O cance

lamento do rodeio aconteceu na

sexta-feira passada, depois que a

OAB (Ordem dos, Advogados do
Brasil) publicou um manifesto
contra o evento, alegando que
nesse tipo de show acontecem

maus tratos contra os animais,
mas a empresa nega a acusação.

Vigilante de
carro-forte
é baleado
JARAGUÁ DO SUL-

O vigilante de um carro-forte
foi baleado na perna esquerda por
volta das 13h40 de ontem, na rua

dos Imigrantes (nas proximidades
da Unerj). A suspeita é que Vilson

Obenaus, 56 anos, ficou ferido no

momento em que a arma disparou
acidentalmente. Ele foi levado pelos
Bombeiros Voluntários ao Hospital
São José, onde recebeu atendimen
to. Instantes antes do acidente,
Obenaus estava acompanhado do
motorista do carro-forte, que pre-'
cisou ir ao banheiro e pediu que o

vigia entrasse no veículo. Quando
voltou, viu o colega baleado. A Po
lícia Civil deve abrir inquérito para
.apurar as causas da ocorrência.

ESTADO GRAVE

Continua internado na UTI em
estado grave omotoristaClóvis Cor
deiro de Paula. Ele conduziaum Lo

gan e-se envolveuem um acidente
com unia S-10 na manhã de terça
feira, no Ribeirão Cavalo.A suspeita
é de que a caminhonete invadiu a

pista contrária.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 Contracapa o CORREI() DO POVO • Quinta-feira, 18 de março de 2010 "
Muita gente me
achava parecido
com o Sombra, da

. TV, aquele cara que
ficava seguindo e

im·itando as pessoas.
Eu já dei muito

'

autógrafo porque
todo mundo pensava

que eu era ele.
RUBENS 'FRANCO

"

P'ESO G l

Um dos sorrisosmais
conhecido da cidade
Rubens Franco subiu ao palco pela primeira vez aos seis' anos
Desde lá, o ator se considera um

apaixonado pelo mundo das artes.

Na
lembrança, está o palco improvisado onde

ele teve o primeiro contato com aplateia. CQm
seis anos, Rubens não se intimidou e cantou

umamúsica do rei Roberto Carlos. Na época,
ele adorava imitar pessoas famosas e ficar imaginando
cenas. "Isso me marcoumuito. O teatro e amúsicame

acompanharam desde cedo", conta.
O artistamorou durantemuito tempo em São Pau-

- \

lo, onde trabalhava em áreas administrativas de, em-
'presas privadas. Lá, ele conheceu umamulher'que lhe

. apresentou Santa Catarina. Rubens se encantou com

.a região e o que' era para ser temporário, acabou se

transformando em definitivo. Antes de fixar residência
em Jaraguá, o ator morou em Balneário Barra do Sul,
onde abriu um bar, o famoso Bar do Sombra, como é
conhecido até hoje. "Muita gente me achava parecido
com o Sombra, daTv, aquele caraque ficava seguindo e
imitando as pessoas. Eu já deimuito autógrafo porque
todomundo pensava que eu era ele",lembra.

_ Quando se mudou definitivamente para Iara
guá, Rubens começou a ter um contato mais pro- .,

fundo corri o palco. Depois que conheceu o Grupo
Gats a fama na região foi só aumentando, com di
versos personagens, como' O' palhaço Alecrim e o

Amarelo, de sotriso inesquecível.

• Débora Kel'lner
deborak@ocorreiodopovo.coin.br

\

Música volta à tona
Apesar de estar envolvido com o teatro

"desde pequeno, foi em 2004 que Rubens co
meçou a trabalhar profissionalmente como

ator. E'no final do ano passado ele resgatou
umdom, hámuito tempo esquecido.Elevol
tou a cantar, e agorase apresenta todos os sá-

, bados na choperia BierHOlls�. "Mesmo can-

.
tando eu uso aminha experiência do teatro.
Faço brincadeiras com os clientes e opessoal
do local. É uma forma de interagir ".

Por conta dessapaixão, Rubens pretende
lançar, ainda esse ano, o seumonólogomu
sical. Hoje, o ator está envolvido na maioria
das causas do Grupo Gats.

www.vw.com.br. Promoções válidas até 19/03/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida e frete incluso. Promoção 1. Real: veiculo de refe
rência - (1) Novo Gol.10/10, cód 5UllC4, com preço à vista a partir de R$27.290,00 ou financiado com entrada de R$1 ,00 + 60 prestações mensais de R$802,67, com vencimento da primeira prestação para
julho/2010. Taxa de juros: 1,63% a.m. e 21,41% a.a. Total da operação: R$48.161,20. CET para esta operação: 23,89% a.a. As despesas de registro eletrônico das operações não estão inclusas nos cálculos das

prestações e dós CETs. Condições não cumulativas e válidas para a linha Volkswagen zero km. Garantia de estoque de 1 (uma) unidade por modelo anunciado. Para os demais modelos, o CET será calculado e

informado ao cliente previamente á contratação. Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/10, cód. 5Ul1C4, com preço promocional á vista a partir de R$21.290,OO ou financiado com entrada de
R$13.645,75 (50%) + ;36 prestações mensais de R$465,75. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55'110 a.a. Total da operação: R$31.400, 16. CET para esta operação: 18,81 % a.a. Estoque: 10 unidades. Novo Fox 1.0
Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5Z31R4, com preço promocional á vista a partir de R$30.490,00 ou financiado com entrada de R$15.245,OO (50%) + 36 prestações mensais de R$542,37. Taxa de juros:
0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$34.770,20. CET para esta operação: 18,24%.a.a. Estoque: 10 unidades. Voyage. 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo la/la, cód. 5U21C4, com preço promocional à
vista a partir de R$28.990,OO ou financiado com entrada de R$14.495,OO (50%) + 36 prestaçoes mensais de R$517,07. Taxa de Juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação:'R$33.109,63. CET para esta

operação: 1847% a.a .. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5U91E4, com preço promocional á vista a partir de R$30.990,00. Pacote Trend grátis válido para compra da Nova Saveiro 1.6

Total Flex, có'd. 5U91 E4. Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros. e despes_?s de grav�me inclusos na operação e no C�T. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET.
Crédito sujeito a aprovação. Alguns itens mostrados ou mencionados sao opcionais o., referem-se a versões especificas

. www.autoelife.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN •
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Novo Saveiro

VHTfTotal FLEX

, R$30.490,
Novo Fox
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e cintos de segu.... l\jia
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� de amortecimento e chave.
_ _,....
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-Novo design
-Novo Painel
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ncas portas
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de 0,99%
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vw 1.0

-aro 15'"
• Faro' máscara
negra
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e de.embaçador
do vidro traseiro

Voyage
VHT/Total FLEX
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oBanco do Motoristu
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• AbertUI'V interna efétrico

do poria malas.

� • Para·choques com CI (()I'
. doveícuk.

R$29.600,

Caraguá Auto Elite.
Uma reTação de confiança
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




