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rovimentação nos

postos de saúde é

grand�. Gestantes,
,crianças de
até dois anos e
doehtes crQOjcos
devem se vacinar. _
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dele ao Refis foi le
-

Secretário rebate denúncia de Raulino e afirmaquéComíssão será arquivada.
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Ginásio de esportes da Escola Estadual.Luiz Delfino, em Schroeder, permanece com as portas fechadas desde setembro do ano passado.
Enquanto isso, alunos improvisam quadra e até tabela de basquete. SDR afirma que a reforma atrasou por causa da licitação.

Técnica corrige a postura
e ainda combate dores em

várias partes �o corpo.
VidaSaudável

.
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Noite de rock
agita o palco

. do Curupira
WanderWildner é a grande
atração em Guaramirim
neste sábado. Fly-X e

Banda da Caverna também
sobem ao palco.
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2, História

DE PAI PARA filHO

Aventureiros
e radicais

Ontem
falei com Ildefons Rudi Ber

chtold, pai de Markolf, piloto de
Downhill ranqueado entre os dez
melhores do mundo. Ele estava ra

diante, seu filho está treinando como nun
ca visando às competições programadas
para o Mountain Bike em 2010: Campeo
nato Brasileiro, Panamericano e Campe
onato Mundial, são as competições alvo.

,

Mas, para falar dos Berchtold, primeiro te

mos que entender o .que éMountain Bike.
'

,
,

,

,,1" São seis categorias
Cross Country - Longa dis

. tância, chegando a t�r mais de
100 km, com um terreno que va-

'

da com subidas e descidas.

Downhill r Uma 'prova só
com descida. O que vale é' a téc-

'

,I

,

nica, já que'adificuldade do per
curso é alta.

, Dual Slalom/4x - É como'a
, competição do esqui, com dóis
atletas correndo lado a lado. São
colocadas bandeiras por onde o '

piloto deve passar. Quem chegar
primeíro vence.

,.'

Freeride - É uma categoria
que foi feita para amadores, na
qual são' julgados técnica, difi
culdade e estilo,

Biketrial _ O que vale é, o

equilíbrio. Ao passar por grandes
obstáculos como pedras, escadas,
mesas, carros e etc. Ganha quem
menos encostar opé no chão.

, Uphill '_ São' as subidas. As
-

bikes são leves para facilitar a su
bida do competidor.

Os treinamentos
São efetuados no sistema integral: técni

ca, velocidade, força e resistência. Distribuí-,
dos em microciclos de: preparação, especial,
pré-competitivo e competitivo. São trêshoras
no penadomatutino e outras três no vesper
tino. Conta com o auxílio de nutricionista.

Atividade fora das pistas
, Tem efetuado palestras e seminários em

várias partes do mundo, denominados de

"Camp Treining". Descreve sua trajetória,
rotina de treinamentos, dicas e aulas teóri
cas e prática. É proprietário da lojaMarkolf
- Bikes eMotos, na éidade de Schroeder.
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Na juventude IIdefons Rudi Berchtold com equipe de ciclistas

IIdefons Rudi Berchtold
Natural de Schroeder foi no seu tem

po a maior esperança do' ciclismo cata

rinense. Iniciou a carreira de ciclista em

1963, competindo pelo Ioão Pessoa e pela
Jarita, com apenas ,II anos de .idade. Velo
cista por excelência, todas as suas vitórias
foram arrebatadas no sprint final.Aprimei
ra conquista a nível estadual foi naOlimaca
(OlimpíadaMarista Catarinense), realizada
em 1966 na cidade de Criciúma.

Estreou••.
Nos Jogos Abertos de Santa Catarina

em Joaçaba no ano de 1967, cornIõ anos,

representou Iaraguã do Sul. Disputou os

Iasc e o Campeonato Estadual de ciclismo
de 1967 a 1971. No Grande Prêmio Cida
de de Curitiba, disputou a chegada com

Luiz Carlos Flores, atleta da equipe Calói.
Ciclista campeão do mundo na prova de
estrada � vencedor de uma das etapas na
volta da França, nos anos 60. Convidaram
Ildefons para integrar a equipe Calói. Ele
declinou do convite pela não autoriza
ção de seu pai. Frustrado abandonou o

ciclismo aos 20 anos. Tornou-se cami
nhoneiro. Fez um juramento: "em algum
momento de sua vida ajudaria um Ciclis
ta a ser campeão". O anjo do Senhor disse
"amém"! Nasceu então ... Markolf.

Em 98, com o patrocínio da Yeti, parti
cípou do Campeonato Norte Americano,
venceu todas as etapas na categoria juvenil.
Foi o 4° no Mundial Júnior e o 10° no Mun-

No dia 9 de fevereiro de 1980" em dial Elite. Em 99 disputou a Copa do Mun-
Schroeder, filho de Ildefons e Dorly Ber- do com etapas na França, Áustria, Canadá
chtold. Tornou-se um dos maiores nomes

,
e USA. Em 2000, com fratura no pé, perda Downhill mundial, treinado por Ilde- deu o ano. Contratado pela Global Racing

fons,Assim, cumpriu-se a profecia. competiu pela melhor equipe do mundo

(2001/2002), formada por um latino ame�
ricano (Markolf), dois japoneses, dois aus

tralianos e um sul africano. Conquistaram
todos os títulos Europeus e Mundiais.

Markolf Erasmus
Berchtold'

Menino prodígio
Conquistou sua primeira medalha

quando tinha 4 anos de idade, em uma

prova mirim, de bicicross, cuja pista lo
calizava-se nas proximidades da empresa

,

Marcatto. Aos 13 anos ganhou sua pri
meira bicicleta para Mouritain Bike, pre
sente de primeira comunhão.'

,

Cronologia do campeão
Em 1995, aos 15 anos conquistou o títu

lo de campeão- brasileiro na categoria Dual
Slalom/4x, no Open deVerão em OuroVerde
(MG), competindo comIõü atletas. Naquele
ano emumadescida chocou-se comum Ieep
e foi obrigado a interromper a trajetória Vito
riosa durante seis meses. Voltou com força
total em 1990. Especializou-se em Downhill
e faturou os campeonatos brasileiros: juvenil
e júnior fazendo omelhor tempo entre todas
as categorias. Despontou para omundo, dei
xando perplexos os especialistas esportivos
com a suamaturidade. O que ninguém sabia
é que aos 15 anosdeMarkolfsomavam-se os
44 da experiência do pai.

,

" Markolf Erasmus Berchtold (E)
coleciona títulos pelo mundo e

chama a atenção pela técnica
, '

De 2003 a 2005, defendeu a equipe es-

panhola MSC. Foi o,penado mais espeta
cular de sua càrreira. Conquistou os cam

peonatos: Brasileiro, Panamericano, e o

viceCampeonatoMundial, que foi disputa
do em Balneário Comburiu. Em 2007, ven

ceu o Panamericano naArgentina. Em 2008

abiscoitou o 'Brasileiro, o panamericano e

foi 30° no Mundial realizado na Itália. Em

2009 com o patrocínio da empresa argen
tina Zenith; foi campeão nas modalidad:s:
Downhill e Dual Slalom/dx e vice-campeao
Panamericano, Em 2010 prepara-se para

."
. dosos grandes eventos com a expenenCla

anos a seu favor.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TE�ÇA-FHJRA QUARTA-FEIRA
DurvalM.arcatto,
pres;dentedaAdjs

EdWarddeSá; Viáot,Dan;ch, OAB, deJaraguá.
linandsta sociólqgo doSul

Economia de comunhão - EdC

'Aexpressão
acima parece estranha? Saiba que

ainda muito se ouvirá sobre ela,' pois se trata

de um evento que' vem tomando proporções'
cada vez maiores no mundo, envolvendo em-

presários, trabalhadores, gestores, consumidores, for
necedores, cidadãos, estudiosos e demais operadores
econômicos. Tal afirmação tive após participar em
Blumenau, sábado passado, do I Seminário Ecumê-

'

nico para Empresários. Lá estavam padres, pastores,
professores, estudantes, empresários e trabalhadores.
Para um economista como eu" estudioso de matérias
econômicas e da gestão empresarial, fui tomado de

surpresa com, o fato de existir um mo

vimento no mundo, que se propõe a

dar um suplemento de humanidade à
economia de mercado, sem renunciar
aos valores e conquistas,que o mercado
obteve, comum refundamento antropo
lógico emoralizador.

Este projeto foi proposto pela italiana
Chiara Lubich, em maio de 1991, em vi
sita a: cidade de São Paulo, a fim de apre
sentar uma sociedade na qual "não havia
nenhum necessitado entre eles", seme

lhante a primitiva comunidade cristã, que
podemos definir como a Espiritualidade
da Unidade. Nasce justamente no Brasil,
coincidentemente "num país onde se so

fre demaneira dramática com o contraste

Em vez disso, a crise econômica e financeiraglobalmostra
com grande força que o trabalho humano definitivamen
te é relegado para o plano de fundo do nosso modelo de
desenvolvimento capitalista, que, cada vezmais nas mãos
das finanças perdeu contato com a fadiga do trabalho. Por
outro lado, esse é orientado para o consumo, dando vida
a um dos fenômenos mais preocupantes dos nossos tem- ,

-

pos: justamente a corrida ao 'consumo. Mas a história nos
ensina que os povos 'se desenvolvem quando a tendência

"competitiva" e agressiva dos seres humanos não se expri
me principalmente no consumo (possuindo carros mais
caros do que os de outras pessoas), mas no trabalho e na

produção.Além disso, esta criseteria devi
do nos ensinar que a riqueza' que produz

'

,

verdadeira prosperidade é apenas a que
nasce do trabalho humano. As promes
sas de riqueza sem trabalho 'são sempre
suspeitas e muito frequentemente 'bluffs'
individuais e sociais".

O grande desafio passa a ser o sur

gimento de um novo modelo de pessoa,'
que tanto pode "ter", mas deve estar cen
tradano "ser" e acima de tudo, estimulada
a "servir" Para tanto, é fundamental um
novo modelo de empreendedor ou em

presárío, que decide colocar em comu

nhão os lucros da empresa segundo três
finalidades: ajudar as pessoas que estão
em dificuldade, criando novos postos dê
trabalho; desenvolver estruturas de for-

mação para pessoas imbuídas do amor e capazes de prati
car uma economia que seja de comunhão e reciprocidade
e, por fim, uma outra parte é utilizada para o desenvolvi-

j

mentada própria empresa, que deve permanecer eficien-
te e competitiva, enquanto se abre a gratuidade.

'Segundo Lubich: "nessas empresas deixa-se espaço
para intervenção de Deus, também na atuação econômi
ca concreta. E experimenta-se que, depois de cada opção
que vai contra a corrente, que a práxis usual dos negócios
desaconselharia, ele não deixa faltar aquele acréscimo que
Cristo prometeu: uma arrecadação inesperada, uma opor
tunidade imprevista, a oferta de uma nova colaboração, a
ideia de um novo produto de sucesso...". Estamos diante
de uma nova leitura das relações sociais através da "comu
nhão", que poderia preyalecer sobre apostura individualis
ta que hoje prevalecena ciência econômica.

"
Estamos diante de

,

uma nova leitura
das relações
sociais através
da "comunhão",
que poderia
prevalecer '

, sobre a postura
individualista que
hoje prevalece na
. A. A.

crencra ecenemica

entre poucas pessoas 'riqUíssimas e mi
lhões de pessoas paupérrimas", segundo a mesma, Algo
assim obteve acolhida .imedíata com forte repercussão,
não apenas naAmérica Latina, onde foi lançado, mas tam
bém em outros continentes.

Até hoje, aderiram 754 empreséi§ de diversos portes,
sendo: 463 na Europa, 254 nas Américas, 27 na Ásia, 8 na
África e 2 naOceania.Um dosmaiores estudiosos do tema
EdC, o italiano Luigino Bruno, em artigo publicado na re
vista Città Nuova no. 4 - 2010, diz: "Bento XVI reiterou re

centemente.que se deve fazer todo o possívelparaproteger
e provocar o crescimento de postos de trabalho.Também e

especialmente hoje, o centro do sistema econômico deve
ser ocupado pelas pessoas. Os capitais tecnológico, finan
ceiro e' social são, sem dúvida, importantes, mas o "capital
humano", ou seja, os trabalhadores, continua a ser a chave

parauma economia que quer ser feita amedidadapessoa.

"
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SAUDADES
-

DO IRMAO
"GILDO.

HORNBURG"
Faz três meses que nosso irmão partiu, vítima detmprudência de

trânsito. Dia 24 de março completaria 40 anos. Tenho certeza de que
o universo de amigos, colegas, estão lembrando desse dia. Em todas
as festas era lembrado, sempre denominado como arquivo vivo, por
tantas piadas, fatos é histórias que contava. E tenho certeza que
este arquivo continua vivo, muito vivo.

, Meu irmão, você está fazendo falta entre nós, más você está num

lugar que Deus preparou' para você. Perdemos você, mas você vai

ser eternamente lembrado, como nesta foto, mostrando o que, mais

gostava de fazer: pescar.
-

Flavio Manfredo Hornburg -irmão

PREVENTIVO

Unimed promove
palestra gratuita

A UnimedViva Mais promove boje a

palestra gratuita "Prevenindo o câncer'
de colo uterino". O evento acontece no

auditório da Unimed (entrada pelo esta

cionamento), em Jaraguá do Sul, a partir
das 19 horas. O palestrante é o médico

ginecologista e obstetra Luis Fernando.
Rodrigues. As vagas são limitadas, inseri- -

ções pelo telefone (47) 2106-2220 ou pelo
e-mail medicinapreventivajaragua@uni
medsc.com.br. .

INSCRiÇÕES
Estratégia em

vendas tem curso

ARTISTAS

"Arte no Guarda-Sol"
com inscrições abertas
O Shopping Breithaupt vai dar a artistas

criativos da região a oportunidade de de
senvolver trabalhos que irão decorar a pra
ça de alimentação. O projeto 'MenoGuarda
Sol" visa à seleção de pinturas ou desenhos
que terão como suporte peças semelliantes a
guarda-sóis na cobertura dapraçade alimen
tação.As inscrições seguem até dia 20 de abril
na recepção da administração do shopping
durante o horário comercial. Informações
pelo telefone (47) 3275-1122.

ARTES VISUAIS

Mostra Nacional abre
hoje em Blumenau

A abertura uo 9° Salão Elke Hering - Mos
traNacionalContemporânea deArtesVisuais
acontece hoje, às 19h30, na Fundação Cultu
ral de Blumenau (rua 15 de Novembro 161,
Centro). Entre os selecionados está o artista

'jaraguaense Charles Klitzke, A mostra segue
até dia 25 de junho. A comissão de seleção
do 9° Salão analisou os portfólios de mais de
220 artistas inscritos de todo Brasil dentre os

quais 20 foram escolhidos. Informações pelo
sitewww.fcblu.com.br.

O curso "Visão estratégica de vendas" "
acontece dias 30 e 31 de março, no Centro

Empresarial de Iaraguã do Sul. A atividade
seráconduzidaporElisBusanello, pós-gradu
ada emMarketing e emAdministração deTu
rismo e Eventos, e Celso Filho, pós-graduado

,

em Estratégias Empresariais. o investimento
é de R$ 260 (nudeados), R$ 280 (assocíadosl
e de R$ 410 (demais interessados). Informa
ções e inscrições no telefone (47) 3275-7017 e

e-mail treinamento@acijs.coin.br.
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JARAGUÁ DO SUL

Ivo Konell não acredita
que comissão criada
para investigar o caso irá
prosperar na Câmara

cusado de aderir ao Refis

(Programa de Recupera
ção Fiscal) de forma irre

_� ......ar pelo ex-secretário de
Turismo, Cultura eEsporte, Ronaldo
Raulino, o secretário deAdministra
çãoe de Finanças, Ivo Konell, confir-
.mou que participou do programa,
porém sem nenhuma ilegalidade.

O ex-prefeito afirma que apaga
menta de R$ 9.394,26 representa o

valor original damulta impostapelo
'

TCE (Tribunal deContas do Estado),
já que o Refis prevê ri pagamento de
dívidas sem juros e correção mone
tária. Ele alega, ainda, que a lei que
instituiu o programa permite a sua

adesão e foi aprovada ano passado
pelaCâmara deVereadores.

"Eu souum entre seismil pesso
asque aderiram ao Refis. Que peca
do cometi? O Raulino não pode par
ticipar porque o programa era para
quitar débitos constituídos até 31 de
dezembro de2008 e a-multa dele foi

imposta em 2009", afirma,
O secretário não acredita na

prosperação da Comissão Proces
sante instalada naCâmara para in

vestigar a denúncia. Para ele, a CP
,

será arquivada antes dos 90 dias.

"Qual a dúvida que os vereadores
terão? Se houver algum problema,

, quem decidirá é a Justiça. A prefei
ta não tem nada a ver com isso".

/

EM DEFESA DE ELÓI
Konell rebateu também a de

núncia de que o procurador, do
município,Valmir Elói, teria atuado
como advogado pessoal do secre

tário no caso. "Ele sempre advogou
para mim, mas desde que assumiu
o cargo naPrefeitura não podemais
fazer isso. Porém, eu continuo clien
te do escritório do qual ele faz parte.
O Elói não fez nada de errado", co
menta. O procurador do município
e a prefeita Cecília Konell (DEM)
foram procurados pela reportagem
para comentar sobre o assunto,mas
não foram encontrados.

'

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorl'eiodopovo.com.b'r
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Para Konell, prefeita não tem nada a ver com o caso. "Se houver algum problema, quem decide é a Justiça"

INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Correio do Povo que buscaria a

'metade do valor para uma pro
,posta que cobriria 60% da popu
lação. ,No entanto, o projeto foi

ampliado para 71%, incluindo
a construção da estação de tra -

,

tamento e da rede coletora em

todo o perímetro urbano domu
nicípio. A ampliação emelhorias
na estação de água também es

tão nos planos do Executivo. A
obra neste setor foi orçada em

R$ 2,9 milhões.

Prefeitura busca recursos
a fundo perdido junto
ao govern,o federal

.

Se for aprovada, a corítrapar
tida do município será de R$ 312
mil. Voigt lembra que a Prefeitu
ra assumiu o serviço de água e

saneamento em '2007 e que, por
isso, precisa de .recursos externos

,

para fazer as devidas melhorias.
"Bstamos pedindo verbas a fundo

perdido. Se não for assim, imagi
na o tamanho do financiamento
que seria preciso. Nós arrecada
mos todos os meses com a água,
mas ainda é pouco para obras tão
grandes", comenta.

AGENDA COM
DEPUTADOS

-

Além' do" projeto de sanea-.

menta, o prefeito Felipe Voig!: foi
em busca de outros recursos para
o município durante a viagem
para Brasília' feita semana pas
sada. O progressista conta que
conversou com oito' deputados
,federais catarinenses, além dos
senadores Raimundo Colombo
(DEM) e Ideli Salvatti (PT). "Sai
de lá com promessàs de emendas
que somam R$ 2,5 milhões para
saúde, pavimentação, entre ou
tras obras. Nem todos irão cum

prir, mas acredito que teremos
um saldo bem positivo" afirma.

Estou entre ,

seis mil pessoas
que aderiram
ao Refis. Que

pecado cometi?
IVO KONELL

SECRETARIO MUNICIPAL, '

'"

Para presidente
do DEM, a �ulta
do TCE caducou
o secretário Ivo, Konell não

deveria ter utilizado o Refis para
, pagar amulta com oICE (Tribu
nal de Contas do Estado) porque
ela não precisava mais ser paga.
A afirmação é do presidente do
Democratas no município, Ca
rione Pavanello. Segundo o ex

vereador, o prazo para o TCE
cobrar a dívida do secretário já
expirou e adesão não precisava
ter sido feita.

"Conversei com advogados
.aquí em 'Florianópolis e foi cons
tatado o �rro da procuradoria

. jurídica da Prefeitura. Pelo con

trário, 'a Prefeitura deve devolver
o dinheiro para o Konell", expli
ca. .Para Pavanello, a informação
derruba a denúncia de Raulino
e a Comissão Processante nem

deveria ter sido constituída. "Há
uma perseguição clara à prefeita
Cecília Konell", declarou,

4 Política

I Ã R, ES TE

9mil representam
valororiginal damultá'
Secretário de Finanças confirma adesão ao Refis,mas nega ilegalidade

Schroeder quer R$ 12 mi para saneamento
Está nas mãos do Ministério

da Integração Nacional o projeto
de saneamento básico do muni

cípio. O prefeito Felipe Voigt (PP)
protocolou semana passada, em
Brasília, a proposta que pede R$
12 milhões do governo federal

para investimentos no setor. A

meta da Prefeitura é conseguir o
empenho de pelo rrienos parte
desta verba até junho, antes do
início do processo eleitoral.

Voigt conta que a Prefeitura
está se adiantando ao protocolar
o projeto agora, já que os recursos

para o setor serão liberados junto
,

ao novo PAC (Programa de Acele
ração do Crescimento), previsto
para abril, "O PAC 2 irá contem

plarmunicípios commenos de 50
mil habitantes, o que não é pre
visto no programa atual. Quando
eles anunciarem, já estaremos

com tudo pronto para pleitear a
verba', explica.

Em janeiro, Voigt disse ao O

Segundo Voigt, execução
do projeto dará cobertur� a

mais de 70% da populaçao
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carolina Tomaselli

VereadGr
IsairMaser (PR)

deve.protocolar hoje re

quenmento para que a

Câmara tome providên
cias jurídicas e administrativas no
sentido de apurar irregularidades
na nomeação dos'secretários de
Desenvolvimento Social, Edima
ra de Souza, e Francisco Garcia.
Ambos residem fora de Iaragua,
ferindo o artigo 76âa Lei Orgâni
ca, que estabelece os requisitos
para as nomeações de secretários
municipais. liA prefeita burlou a

lei em vigor'nomeando essas

pessoas, sem levar em conta

as questões de formação e co

nhecimento, que caíram aqui
de paraquedas, através' de
conchavos políticos", acusou o

FALA Aí!

o mandato de
vereador é hoje a

minha única função.
VIREA Qtl JUSTINO DA
UI (1'1), QUEASSUM'U A
S GVNO tLATOfUA €
o 'S! ONAcAM A

vereador na última sessão.

Maser também usou a

tribuna para se pronunciar
sobre· o bloqueio das contas
da Prefeitura, em razão da
não prestação de contas de
convênio para obras em um

posto de saúde, divulgada
com exclusividade pelo O
Correio no último dia 20. E

contra-argumentou as in

sinuações de que o muni

cípio não recebe recursos

federais porque a Prefeitura
, é comandada pelo DEM. "É
claro que o governo federal
não libera recursos sem que
hajabons projetos, e sem que
as contas do município este

jam em dia", largouMaser.

CÉSAR JUNKES

ia 1
O ex-diretor da Águas de Guaramirim, Osni Denker, criticou o

prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) por inaugurar a rede de água que
abastecerá as comunidades de Bananal e Figueirinha. A cerimô

nia ocorreria às 18 horas de ontem, como divulgado pela coluna
na edição anterior. Segundo Denker, a licitação para implantação
da rede foi feita na gestão do prefeito Mário Sérgio Peixer (DEM) e,
desde então, os moradores recebem a água. Já no g<?verno Evaldo
Junckes (PT), informou que foram promovidos alguns consertos

e reposição de peças em razão de vazamentos. 110 Nilson Bylaardt
não fez nada. Para começar, só existe água na rua principal. Nas
ruas laterais, das residências, não têm rede ainda. Só instalaram

um relógio na igreja e vão inaugurar", criticou Denker.

-EMENDA PARA MASSARANDUBA

Os vereadores Silvio Mainka (PSDB) e Pedro Deretti (PMDB)
receberam do deputado federal José CarlosVieira (PR) a

confirmação de emenda ao Orçamento daUnião no valor

de R$ 150mil para compra de urna retroescavadeira para
Massaranduba. Os dois estiveram em Brasília esta semana

reforçando os pedidos de repasses para omunicípio em
gabinetes de deputados catarinenses. A emenda será apresentada
ao Ministério daAgricultura, mas entre a confirmação e a vinda

do dinheiro existe uma distância grande.

Pressão
Está nasmãos do PMDB a con

dução da Comissão Processante
contrá a prefeita Cecília Konell

(DEM) instaurada pela Câmara na
última quinta-feira. Por sorteio, o
partido assumiu duas das três va

gas na comissão, entre as quais a

presidência, que ficou com Lorival
Demathê.A dúvida é de como será
a postura do vereador que, apesar
da fazer parte do bloco oposicio
nista, só votou pela abertura da CP
por pressão do partido.

Sabão
Primeira escolhida no sorteio,

a vereadora Natália Petry (PSB)
declinou de integrar a Comissão
Processante. Alegou impossibili
dade por ser a presidente da Câ-

. mara, acumulando, assim, mui
tas funções estratégicas na Casa.

'

"Espero que a comunidade, a

imprensa e meus colegas enten
dam minha decisão", declarou.
Em janeiro, Natália renunciou

também à presidência da CEI da
Schützenfest.

DIVULGAÇÃO

CÉSAR JUNKES

Muro
Não por falta de opinião for

mada sobre o assunto, o único re

presentante do PSDB na Câmara,
vereador AdemarWinter, adotou
a postura de abster-se na votação
da denúncia feitapelo ex-secre

tário Ronaldo Raulino. Com isso,
deixou a bancada do Democratas
isolada contra a acolhida da re

presentação, e a nítida impressão
de que a torcida era pela abertura
da Cp, contra o governo do qual
os tucanos fazem parte.

Pra quê?
Alegando estar sendo cobrado

sobre a pista de atletismo, o verea
dor e ex-presidente da Fundação de
Esportes, Jean Leutprecht (pC do B),
foi à tribuna sugerir que a Prefeitura
instaure uma sindicância ou, ainda,
que a Câmara crie uma Comissão

Especial de Inquérito. Se confirma
da pela Casa, a conclusão da CEI é
evidente. Ou alguém vai sugerir in
vestigação para colocar o próprio
pescoço na guilhotina?

Repasses
o secretário de Desenvolvimen

to Regional, lia Tironi, assinou on
tem convênios com Prefeituras nas
áreas de educação e saúde. Para Co

rupá o governo do Estado vai liberar
R$ 98 mil para obras de ampliação
da EscolaMunicipal José Pascoalini
e oficializou os R$ 160mil para com
pra de equipamento do PA O con

vênio com Schroeder é no valor de
R$ 320 mil para construção de um

ginásio naEscolaSantosTomaselli.
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Gravaçao telefônica é prova lícita

o desembargador
TassoCaubi

Soares Delabary,
relator, apontou
que a gravação
de conversa é '

, ilícita quando é
feita pormeio
de intercepção
telefônica
clandestina

Não'
é considerada ilícita

prova feitamediante gra
vação de conversa telefô
nica feita por um dos in

terlocutores sem o conhecimento
do outro. Com esse entendimen
to, a 9a Câmara Cível do TJ do Rio
Grande do Sul manteve indeniza

ção de R$ 20 mil a advogada que
foi difamada por in

tegrantes de um sin
dicato para a qual
prestou serviços. c'

A autora da ação
narrou que traba
lhou como advoga
da no sindicato e foi
demitida por justa
causa. AJITmou que
a alegada justa cau

sa foi afastada pela
Justiça do Trabalho.
A decisão determi
nou ainda o paga
mento de indeniza

ção que foi paga apenas em parte,
restando um saldo de R$ 300mil.

Muitos participantes do sindi
cato buscaram explicações sobre
as "chamadas extras" junto à ins

tituição em virtude do pagamento
do. saldo devedor e que a infor

mação vinha acompanhada de

manifestações difamatórias que
denegriram sua imagem e ativida
de profissional, como "máfia dos

advogados", "cobranças por fora" e
"haras extras sem nunca ter feito".
Para comprovar as ofensas, outra

.pessoa telefonou para o sindicato
e gravou o diálogo, que também
foi ouvido pela secretária da advo
gada, pormeio de extensão.

A sentença de primeiro grau
condenou o sindicato ao paga-

menta de R$ 20 mil de índeniza
ção por dano moral.

No recurso, o sindicato susten
tou que a gravação telefônica não
poderia ser usada como prova
por ser ilegal, uma vez que foi fei
ta semo consentimento de uma
das partes. Questionaram ainda
a validade das testemunhas da

autora, defendendo

que não há prova,
portanto, das ofen
sas narradas.

.

O desembar-

gador Tasso Caubi
Soares Delabary, re
lator, apontou que
a gravação de con

versa é ilícita quan
do é feita por meio
de intercepção tele
Jônica clandestina
ou sem autorização
judicial. No caso, o

. diálogo foi gravado
por uma das interlocutoras, o

que é legal. Enfatizou que, mes
mo se considerada ilegal a gra
vação' as mesmas informações
poderiam ser obtidas pelo depoi
mento da interlocutora, que não
é parte na ação.

A respeito da ocorrência, do
dano moral, citou decisão de lo
Grau avaliando que a conduta
profissional da autora foi expos
ta e denegrida por insinuações e

suspeitas, algo que abala qualquer
um que preserve seu nome e sua

atividade. O relator votou pelama
nutenção também do valor fixado
anteriormente, de R$ 20 mil.

"

"

ThiagoMarkiewicz, Advogado com
atuação no departamento contencioso

da CassuliAdvogados.

EDrfORIAL

Educacão
, �

/

E
lamentável a situação do ginásio da Es- '

, A reforma da Heitor da Silva começou em

cola Luiz Delfina, em Schroeder. Des- janeiro deste ano, mas) foi interrompida porque
de' que um vendaval danificou parte da a empresa responsável pela obra foi contratada
estrutura, há seis meses, os estudantes sem licitação no gove�no do então prefeito Eval

são obrigadas a fazer as aulas de educação fí- do Iunckes, o que é irregular. No bairro �ecanto
sica no pátio da escola, expostos ao calor e ao Feliz, também em Guaramirim, a estrutura da
frio. A gerente de Educação da SDR (Secretaria

-

quadra de esportes da Escola Municipal Verea
de Desenvolvimento Regional), Deni Rateke, dor Armin Bylaardt caiu na semana passada e

procura minimizar o problema,' afirmando ainda permanece no chão. A Prefeitura acredita
que o pátio tem amplo espaço que a reforma do telhado ca-

para que as atividades sejam re-
,

mece na semana que vem.
alizadas enquanto as obras não Foi uma sorte ninguém
são concluídas. Porém, ela se ter se ferido em nenhum
esquece que a área externa se- desses casos. Mas, se algo
quer pode ser utilizada quando bom pode ser aprendido
chove. E o que dizer então do pelos governos estadual e

esporte praticado sob o calor municipal diante desses
intenso do verão, muitas vezes problemas é que é neces-

em horários prejudiciais à saúde sário investir mais na segu-
dos alunos? rança dos alunos. Não basta

Mas o problema enfrentado em Schroeder somente abrir a escola e inaugurar o ginásio;
infelizmente não é o único na área de educação ao fazer a obra, Prefeitura e Estado precisam ter

na região. Mês passado, a Escola Heitor Antônio a consciência de que será preciso investir na ma
da Silva, no bairro Barro Branco, em Guarami- nutenção constante, da estrutura e que isso vai
rim, foi interditada e os alunos tiveram que ser gerar gastos aos cofres públicos'.
transferidos para uma unidade no bairro Jacu- ,

,

Os estudantes não merecem ser punidos por
Açú, que estava desativada há anos, Mas antes, um problema que é exclusivo dos õrgãosque ad
eles foram abrigados no salão'de uma igreja às ministram os impostos pagos pelo povo, que de

margens da SC-413, onde não .havía condições veriam ser investidos em saúde, infraestrutura e

de aprendizado e nem de higiene. educação de qualidade.
.

NACIONAL
. '

A máquina não pode parar
Piorou ainda mais o clima entre o Executivo

e o Legislativo em Jaraguá do Sul. A abertura de
outra Comissão Processante, agora para investi
gar o suposto pagamento irregular de uma mul
ta que o secretário Ivo Konell recebeu do TCE
(Tribunal de Contas do Estado)
na época em que era prefeito,
antes mesmo da apresenta
ção do relatório sobre a CEI da
Schützerifest, mostra que a guer
ra está mesmo aberta. Cada lado
joga com as armas disponíveis
no momento.

Na sua função de fiscalizar,
a Câmara de Vereadores tem
mais que o direito, tem o de
ver de analisar qualquer indi -
cativo de ilegalidade da admi
nistração municipal. Mas tem
também a missão de agir com
transparência, sem' se deixar
levar por interesses pessoais
e desejo de vingança, precisa
buscar sempre o equilíbrio, mesmo sendo di
vidida entre oposição e governo. O bom senso
deve prevalecer. A Casa é da sociedade e não
de um grupo restrito de pessoas. Serenidade é

fundamental para que o trabalho de inve.stiga
ção não caia no descrédito. É precisoIembrar
que pela lei todo mundo é inocente até que se

prove o contrário. Por isso, os vereadores de
vem continuar, trabalhando com seriedade,

,

mas sem cair na armadilha de

criar um palanque eleitoral e

fazer da tribuna um ringue.
À administração munici

pal cabe explicar o que acon

teceu. Até agora, o Executivo
não mostrou ter jogo de cintura

necessário para lidar com o sis

tema democrático. Um governo
eficiente, além de agir na lega
lidade, precisa ter respeito à in

dependência entre os poderes
e também ter humildade para

, dialogar. Os vereadores, assim
como a prefeita Cecília Konell,
foram eleitos pelo povo e o que
se espera é que tanto o Legisl�
tivo quanto o Executivo não es-

queçam que precisam trabalhar em defesa �os
anseios da sociedade, que carece de melhonas
em educação, saúde, infraestrutura e segurança.
Amáquina não pode parar.

Porisso,os
vereadores

devem continuar
trabalhando

com seriedade,
mas sem cair na
armadilha de

criar um palanque
� eleitoral e fazer

da tribuna um
ringue.
"
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Entretanto, a- data para o pagamento continua a-mesma: IOde maio
o

CÉSAR JUNKES

Imposto Predial e Territorial Urbano vale para 42.290 imóveis existentes no município. Taxa sofreu aumento devido a uma atualização de valores

JARAGUÁ DO SUL '

Quem esperava receber
o carnê de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
nesta quinta-feira vai ter
.que aguardar mais alguns
dias para tê-lo em mãos.

Tudo
porque a previsão

da Prefeitura de iniciar a

entrega dos documentos

hoje voltou a ser revista.
Conforme o -secretãrio de 'Admi
nistração e Finanças, Ivo Konell,
a gráfica responsável pela impres
são dos boletos possui prazo até a

próxima quarta-feirapara finalizar
o serviço. Mas, há a possibilidade
de a remessa chegar aos Correios
antes da semana terminar. Caso
isso aconteça, a distribuição inicia
logo em seguida.

-

Esta é a segunda vez que o Exe
cutivo adia o processo. A primeira
teve como motivação o fato de a

Câmara de Vereadores somente

regulamentar os descontos pre
vistos aos.contribuintes no último
dia 9 de março. Dessa forma, a lar

gada da confecção sofreu atraso.
.

Segundo Konell, apesar da

demora, as datas referentes ao

pagamento do tributo' perma
necem iguais às divulgadas an

teriormente. Os jaraguaenses in
teressados em acertar a conta de

maneira integral devem reservar

o dinheiro até a segunda-feira, 10
de maio. O mesmo ocorre com

aqueles que pretendem dividir a
soma. O recebimento da tarifa é /,

feito em todas as agências ban
. cárias da cidade e também nas

lotéricas ou estabelecimentos
-comercíais credenciados à Caixa

.

Econômica Federal. Após o ven

cimento, apenas este banco está
autorizado a quitar.a dívida.

Quem aderir ao parcelamento
perde o desconto de 30% ofereci
do pela administração pública aos

cidadãos que preferirem pagar a
cota total de uma só vez. Porém,
ainda pode usufruir do abatlmen
to de 12% caso não possua dívidas
com o município antecessoras a

31 de dezembro de 2009. As Pres
taçõesmínimas são de R$ 37,92.

A Prefeitura pretende fazer a

, entrega de 42.290 carnês. Os mo
radores que não receberem o bo
leto em casa até a terça-feira, 23 de
abril, precisam retirá-lo no Setor
de Tributação antes da data esti

pulada para o primeiro pagamen
to. A segunda via também ficará

disponível no link de serviços da

página virtual www.portal.jara
guadosul.com,br.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

,. -

Secretário Ivo Konell: o IPTU de Jaraguá do Sul é extremamente barato

De acordo com o secretário de Administração e Finanças,
Ivo Konell, o Executivo espera receber 80% dos débitos re

ferentes.ao Imposto já no primeiro vencimento e à vista. "O
IPTU de Jaraguá do Sul' é extremamente barato e o desconto
atrativo", resumiu. A. soma total lançada em 2010 chega.aos
R$ 24 milhões, porém, devido aos descontos, a arrecadação
pode ser reduzida a menos da metade. Conforme Milton Perei
ora Junior, do setor de Tributos e Fiscalização, a inadimplência
costuma ficar em torno dos 20%.

Geral

Alistamento
encerra em

30 de abril
JoARAGUÁ DO SUL

Todos os homens re

sidentes no
°

município e

que completam 18 anos

de idade em 2010 devem
procurar. a Junta de Ser

viço Militar de Iaraguá do
Sul. Eles são obrigados a se

alistar até o próximo dia 30 .

de abril. Quem não o fizer
sofre impedimentos legais
e, ainda, paga multa quan
do solucionar o problema.

Para fazer o alistamen
tomilitar é preciso compa
recer ao órgão, instalado
no Terminal Rodoviário da
cidade, de segunda-feira
a quinta': feira, das 13h às

18h, e nas sextas-feiras
entre as 8h e às .13h. Os

jovens precisam ,entregar
duas 'fotos em tamanho

3x4, cópias .de compro
vante de residência e da, .

Certidão de Nascimento e,

ainda, apresentar a versão
original do documento.

Depois disso, a dispen
sa é automática. O não

cumprimento à lei gera a

impossibilidade de matrí
cula em cursos de nível su-

I

perior, de obtenção de Tí-
tulo de Eleitor, de registro
em carteira profissional e
de inscrição em concur

sos públicos. Os alistados
voltam à Junta no mês de

agosto para assinar o certi
ficado que oficializa a libe

ração. Outras informaç6es, .

podem ser solicitadas pelo
telefone (47) 3371-5714.

PIERO RAGAZZI

Junta fica no segundo piso
do Terminal Rodoviário
de Jaraqué do Sul
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-"
.

RPG é uma técnica francesa que melhora dores em várias 'p1artes do corpo
ma das técnicas de fisioterapia que vem

ganhando cada vez mais força. Mas a

RPG (Reeducação Postural Global), ao
contrário do que muita gente pensa,
não cuida apenas da postura.Várias do-

res musculares e articulares em qualquer parte do

corpo e até mesmo enxaquecas podem ser curadas
"

com .a técnica. A fisioterapeuta especializada em

RPG, Paola Frassetto dos Santos, explica- a diferença
do tratamento convencional.

"Depois de identificarmos o local da lesão, tra-

ESCOLA CIEM SAHB
JARAGUÁ DO SUUSC

UMA PROFISSÃO AO SEU ALCANCE

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

balhamos todo o corpo. Os trçn�mas musculares e

articulares provocam o encurtamento de uma série

de músculos, que estão ligados uns aos outros.Se

não alongar todo o corpo, o problema pode voltar.
A RPG dá atenção especial aos músculos estáticos,
que estão em contração contínua nos mantendo"
em pé ou sentados, por exemplo, e por isso encur
tam com mais facilidade".

"

Apesar de atender diferentes tipos de dores, a

questão postural ainda é o ponto-chave da RPG. E o

atendimento é para taças as faixas etárias. "São oito

posturas possíveis. Avaliamos individualmente o pro
blema de cada um e adequamos o tratamento. Cada

� sessão dura de 45 minutos a uma hora", diz Paola.
Os adolescentes e jovens são hoje os quemais sofrem

com problemas de postura, Sedentarismo, hereditarie
dade e maus hábitos são as principais causas e que, ge
ralmente, estão associadas. UOs jovens ficammuito tem

po semados. no computador ou na frente da televisão.
Se ele tiver histórico de alterações posturais na família,
pode piorar a situação", afirmaPaola. Segundo ela, a fase
que mais se percebe os problemas de postura que vem
de família são no período conhecido como "estírão do
crescimento", onde o adolescente cresce muito em

pouco tempo.
A RPG também é confundida com

o pilates. uRPG não fortalece os mús

culos, apenas alonga para resolver os

problemas. O pílates.' que fortalece e

"

" alonga, também 'ajuda na

postura", afirma,
-

" MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

"TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouíropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

"

JARAGUÁ DO SUL/Se
Certificado reconhecido pela' Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n? 186

28/12/1999 - Registro n? 4480

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

FOTOS PIERO RAGAZZI
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Dicas de saúde
e beleza

Pequenas e valiosas recomendaçõesque podem
melhorarconsideravelmente o seu dia a dia. '

I

Tendência
"

o apelo desses produtos é muito forte, tendo em vista '

a dificuldade das pessoas em consumir alimentos natu
rais, mas mesmo que suas ações fossem benéficas, eles
seriam .completamente ineficazes, se incorporados' a
uma dieta inadequada.

Todos sabem que a 'cada novela, novas tendências de

roupas e cabelos entram na moda. Dessa. vez a persona
gem Betina, de Letícia Spiller, vem fazendo sucesso pelo

-

corte diferenciado. O cabelo da personagem passa a ideia
de leveza e de ser fácil de arrumar, portanto perfeito para
o dia a dia. Além de rejuvenescer.

É preciso que o cabelo esteja com comprimen-
to médio. O corte é feito em camadas e tem o es

tilo desfiado nas pontas que ganhammechas
mais claras.Amanutenção é relativamen-
te simples; o corte deve ser "retocado" a
cada 45 dias, emmédia, e as mechas re
feitas, além de retocar também a tintura
na raiz dos cabelos caso os fios tenham

passado por coloração a fim demudar
a cor ou cobrir fios brancos.

Feüão emagrece
O feijão branco, consumido por alguns, como
salada ou como feijoada possui uma proteína
chamada faseolamina, que de' acordo com

estudos recentes, pode ajudar no proces
so de emagrecimento. A prteína inibe a

absorção do carboidrato (amido) en

contrado em massas, batatas, arroz,
pão e biscoitos. Para preparar sepa
re 250 gramas de feijão branco cru,
lave bem e deixe secar no solou
sobre o papel toalha, depois.tri
ture no liquidificador até formar
uma farinha. Meia hora antes

das refeições (almoço e jantar)
misture uma colher de chá rasa

desta farinha, em um pouco de

água e beba. Não consuma'mais
do que um grama por dia, pois o

excesso pode causar diarreia e

não terá efeito.

\
•

Obesidade infantil
A crescente epidemia de obesidade

tem,. cada vez mais, afetado as crianças,
e pode tomar até 20 anos de suas

vidas, segundo pesquisadores
da instituição de saúde Kaiser

Permanente, nos Estados
Unidos.

Em estudo com mais
de 710 mil crianças com
idades entre dois e 19

anos, os especialistas
descobriram que 7,3%
dos meninos e 5,5%
das meninas já' po- -

dem ser classificados
como extremamen

te obesos, com o

pico de prevalência
ocorrendo aos 10 e

aos 12 anos, respec
tivamente. "Sem mudan

ças importantes no estilo
.

vida, essas crianças enfrentamum

encurtamento de 10 a 20 anos na

expectativa de vida, e irão desen
volver, aos 20-anos, problemas
cardíacos, que tipicamente ve

mos aos 40,60 anos de idade",
disse a pesquisadora Corinna

Koebnick, líder do estudo.

- Hipertensão
Um estudo corri 229 par

ticipantes com idade entre

50 e 68 mostrou' que a solidão
aumenta o risco de hipertensão.
O grupo respondeu a uma sé
rie de perguntas, como "Tenho
muito em comum com as pesso

as ao meu redor?", "Mirihas rela
, ções sociais são superficiais?", "Eu
posso encontrar companhia quando

quiser?". A análise constatou também que
a depressão e o estresse são apenas parcial
mente responsáveíspela hipertensão .

A pesquisadora Louise Hawkley, da
Universidade de Chicago, disse ao jornal
Daily Mail que o aumento de pressão
associado à solidão não era observá

vel até os dois primeiros anos da

pesquisa, que durou cinco, De

pois, constatou-se que até níveis
modestos de solidão afetaram os

voluntários.Alimentos funcionais -

Você já deve ter ouvido falar em alimento funcional.

Aquele, que além de alimentar uma pessoa, traria be

nefícios 'à saúde. Mas não existem alimentos- remédios,
apenas alimentos saudáveis. Vinte anos depois da che
gada ao mercado dos iogurtes com lactobacilos, mar

garinas com fitosteróis, derivados de soja em leites, su- ,

cos e chocolates, um trabalho científico criterioso em

andamento, realizado pela agência reguladora de ali

mentos europeia questiona os reais benefícios desses

suplementos. Um dos produtos que tiveram avaliação
negativa foram os iogurtes e leites com lactobacilos,

amplamente utilizados no Brasil.
.

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

,

Venda de aparelhos auditivos
Assistência técnica

�:n::a�:;:: :;��:�::::i�i::S 'II§A IVenda de acessórios ,

�;a..
CENTRO AuolTlvO JARAGUA

(47)3372-2364

Na FARMÁCIAEKILlBRIO você encontra esta e outras
fórmulas para emagrecer com saúde!

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

intestino funcionar!

Faça-nos uma visita e consulte nossas

farmacêuticas!!!
Fone 3371-8298/3371-6087
Rua João Picolli 110; Centro

A FARMÁCIA DE

MANIPUlAÇÃO
EKllíBRIO

TRAZ MAIS UMA
NOVIDADE PRA VOCÊ!

KOUBO
Se você é do tipo que

vive de olho na balança,
precisa se esforçar muito

,

para não cometer o peca
do da gula, não resiste a

um chocolate, então pode
comemorar que vem novi

dade -por aí! KOUBO, sua
mais nova arma contra o
-

.

excesso de peso!

Extraído da cactácea
Cereus sp. e conhecido

como o "doce 'do deser

to" o KOUBO é uma fruta

muito popular no agreste
brasileiro, utilizada amp
lamente na culinária do

norte e nordeste do país
em preparações doces,
como compotas e .geléias.
Estudos científicos consta
taram que o KOUBO pos
sui propriedades impor
tantíssimas no processo
de emagrecimento, sendo
umpotente moderador de

apetite, que auxilia no pro
cesso de emagrecimento
estimulando o organismo
para liberar mais insulina

à célula, saciando a fome

e, principalmente, diminu-

Saúde 9

...

A_".""EKILIBRlO �
farmãeia de Manipulação .

Medicámentos em geral
Manipulação de fórmulas mpdicas

Fitoterápicos' II
Cosméticas manipulados

Rua João PíçoLli, 110 - Cpntro

Tel. 3371':8298

-,

indo a vontade de comer

doces. Age também estim

ulando o organismo a utili

zar suas. próprias reservas

energéticas.iauxiliando na

queima de gordura. Além
disso o KOUBO contém
Proteínas,' Fibras, Vitami-
.nà C, Omega 3, Omega 6

�

e Aminoácidos.
Uma grande vanta

gern do KOUBO é a ausên
cia de efeitos colaterais, ,

como a agitação, boca

seca e dependência, que
os medicamentos sin

téticos moderadores de

apetite causam.

O KOUBO' não
deve ser usado em diabé
ticos.

Benefícios do KOUBO

• Potente moderador Nat
ural do Apetite
• Diminui a vontade de

comer doces
• Lipolítico (Queima gor
dura)
• Redutor de Medidas
• Diurético
• Antioxidante

FOTOS DIVULGAÇÃO
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EDU A

Ginásio fechado há
- ,

mais de seismeses
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SCHROEDER

Ginásio de esportes da
Escola Estadualluiz
Deltino permanece com

as portas fechadas desde
setembro passado.

,
I

I

Desde
que as chuvas e os

vendavais danificaram

p�r:e �a estru�ura do gí
nasio, improvisar as au

las de Educação Física se_ tornou
, umarotina para os cerca de 650
estudantes matriculados na uni
dade de ensino de Schroeder.

. Ainda ontem o educador da dís-
, '

ciplina transformou o pátio em

uma quadra, mesas e pneus de
carros em cestas de basquete e

arranjou uma corda para delimi
tar a área do jogo.

O professor Nilton Ramos se

preocupa porque o inverno está se

aproximando e os alunos ficarão ex

postos ao tempo frio, prejudicando
o ensino" e até mesmo a saúde das

crianças. Nos dias de sol, o campo
de areia tem sido a alternativa para
a aplicação das atividades. f'

, Entretanto, a dificuldade não
tem a mesma importância para a

Gerência de Educação. A responsá
vel pelo setor, Deni Rateke, afirma
que "os alunos têm bastante espaço
para as aulas esportivas no próprio
pátio da escola". Sobre o conserto,
a gerente afirma que a parte supe
rior do ginásio depende da entrega
das telhas sobmedida,mas não deu
previsão de data para o início das
obras. A demora é justificada pela
espera do processo de licitação.

Conforme relata a diretora da
escola Sirlei Domeraski da Silva,
a situação do ginásio piorou de

pois da última tempestade em

fevereiro deste ano. Faz seis me
ses que parte do telhado desabou
e outra ergueu com a força do
vento. Há infiltrações, poças de

água pelo chão, canos quebrados
e fiação elétrica exposta no local.

A direção da escola proibiu os

estudantes de usar o ambiente.
Desde o começo do ano letivo os

alunos não têm acesso à ala es

portiva que está interditada para
a segurança de todos. As portas
do ginásio ficam trancadas.

• Daiana Constantino
, daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

e caminhões que transitam
entre Santa Luzia e Bracinho
vão ter de fazer o desvio pelos '

bairros vizinhos ItoupavaAçú,
'São João ou passar pelo centro
da cidade.

Acesso dà ponte da Trindade
interditado a partir de amanhã
SCHROEDER

A interdição da ponte da

Trindade, prevista para ter

ça-feira, passou para ama

nhã, sexta-feira. Isso porque,
a Prefeitura atrasou a impro
visação de urna .passarela
para a passagem de ciclistas e

pedestres durante os 90 dias
de trabalho no local. A nova

ponte de concreto vai ligar os
bairros Santa Luzia, de Iara

guá do Sul, e o Bracinho, de
Schroeder. "A passàrela deve
ficar pronta quinta-feira _ à

noite e vamos interditar o

local na sexta- feira", anun

ciou o ontem o secretário de
Obras e Serviços Urbanos,
Leonor Jacobi.

A partir de amanhã. os
.

transportes públicos, carros

A construção contará com

R$ 200 mil do governo do Esta
do. As Prefeituras de Jaraguá do
Sul e Schroeder vão desembol
sar R$lOOmil cada uma. À obra
custará R$ 400 mil. A empresa
vencedora da licitação é aArcos

Engenharia, de Londrina, do
Estado do Paraná.

Acertado· convênio para
manter o lar daCriança

.

GUARAMIRIM
A Prefeitura de Guaramirim

firmou convênio com as cida
des de Massaranduba e Schroe
der para manter o Lar da Crian

ça Marcos Valdir Moroso. Em
reunião ontem, os prefeitos
dos três municípios decidiram
encaminhar para a Câmara de
Vereadores em regime de ur

gência um projeto de lei lega
lizando o acordo.

Bylaardt, como' a cidade de Gua
ramirim é,a nova mantenedora
da entidade, a Prefeitura vai arcar
com a despesà de R$ 10 mil e os

outros dois municípios vizinhos
vão desembolsar R$ 7,5 mil cada.

, Estes valores do convênio poderão
aumentar conforme a demanda'

. de crianças atendidas no lar.
"Estou satisfeita com este

convênio. É uma política pública
.necessária e obrigação dos mu

nicípios", declarou a secretária.
A Prefeitura de Corupá ficou de

analisar a possibilidade de parti
cipar do convênio.

Agora o Lar da Criança Mar

cos Valdir Moroso terá uma

equipe inicial de seis monitores,

psicólogo, assistente social, se

gurança e motorista. A nova co

ordenadora da entidade é a -psi
cóloga Fabrícia Bublitz.

Coleta de
'amostra de
mosquito
MASSARANDUBA

•

Uma pesquisa sobre omosqui-
to transmissor da malária trouxe
até Massaranduba uma estudiosa
do Rio de Janeiro, amestre em pa
rasitologia Natália Giglio. O obje
tivo é examinar as diferenças e as
proximidades entre as três espé
cies possíveis de difusão da doen

ça infecciosa para o ser humano.

Nos dois últimos dias, a es

tudiosa coletou mosquitos Ano-
,phcles.Aamostra s�áanal�a- -������������������������
da na Fundação Oswaldo Cruz.
"Existem três gêneros deste mos
quito muito parecido patologica
mente, por isso queremos íden
tifícar as peculiaridades de cada
um deles", explicou a pesquisa
dora. O estudo fará parte da tese.
de doutorado de Natália.

A Gerência de Saúde de Iara
guá do Sul, através da SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento Re

gional) deu suporte para Natália
enquanto permaneceu na região.

IIÉ uma política pública
necessária e obrigação

dos municípios".
SECRETARIA JANINE BYLAARDT

RAIVA

Mais uma' suspeita
A morte de um boi na manhã de ontem no bairró Ponta

, ,

Comprida, em Guaramirim, deixou em alerta a equipe de ve
terinários da Prefeitura mais uma vez sobre os casos de raiva
bovina na cidade. O animal apresentava sintomas da doença.
Foi feita a coleta do material para enviar para um laboratório
e diagnosticar a causa da morte. Guaramirim registrou cinco
casos no ano passado. Foram quatro casos na localidade de Ti-

bagi e um no Barro Branco. "

,

Ao todo, R$ 25mil serão neces
sários para sustentar a estrutura
da casa. Segundo a secretária de
Desenvolvimento' ,Social, Janine

Cerca de 650 crianças tem Educação Física no pátio da escola
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PIERO RAGAZZI

Crianças entre seis meses e dois anos recebem a vacina contra a gripe A .

VA INAÇA C NT GRIPE A

Metaédístríbuír
,8mildosesnesta
s daetapa
Gestantes, crianças e doentes
crônicos recebem imunização

Não sabemos
quando o

laboratório vai
entregar as doses.
WALTER CLAVERA, GE'RENTE
DE SAÚDE DA PREFEITURA

"

Vacina�paI
intàntil confirmada

A Prefeitura confirma a re

alização da campanha muni

cipal de vacinação antigripal
infantil neste ano. Crianças
com idade entre dois e cinco
anos devem ser imunizadas

pela dose, que protege 'contra
a gripe comum.Mas, adúvida
ainda gira em torno da data
de realização da campanha,
inicialmente prevista para
maio. "Como a demanda por
esse tipo de vacina é muito

grande, não sabemos quando
o laboratório vai entregar as

doses", explica Clavera.

Iniciou no último dia 22
e segue até 2 de abril a

segunda fase da vacinação
contra a gripe Am Desta

.

vez, gestantes, crianças
e doentes erõnlcos
recebem a dose.

De acordo com o gerente de
Saúde da Prefeitura, Walter Cla

vera, o posto da Reinoldo Rau é

o mais procurado para vacina

ção. Em alguns horários a equi
pe de profissionais é reforçada
para atender a demanda. A meta

de acordo com Clavera, é distri
buir 8 mil doses nesta segunda
etapa de imunização. Até o final
da campanha,. que encerra em

maio, a previsão é atingir um pú
blico de 68mil pessoas. CRONOGRAMA

DA CAMPANHA
• 22 de março a 2 de abril:

gestantes, pessoas com doenças
crônicas de base (cardiopatia,
doença renal e doença
pulmonar) e crianças saudáveis
com idade entre seis meses e

menos de dois anos de idade.

• 5 a 23 de abril: jovens de
20a29anos

• 24 de abril a 7 de maio: idosos

com60 anos ou mais com

doença crônica de base.

• 10 a 21 de maio: pessoas com

idades entre 30 e 39 anos .

Com
isso, já é grande a mo

vimentação nos postos
de saúde, principalmente
de pais preocupados.em

imunizar os filhos pequenos.
Além do cuidado de mãe, Tchar
la Menel Garcia, 35 anos, teve um
motivo a mais para procurar a

vacina namanhã de ontem. Com
a pequena Valentina Menel Gar

cia, 1 ano, nos braços ela conta

que se antecipou em levar a filha

ao posto de saúde, já que no ano

passado o filho dela de 5 anos

foi contagiado pelo vírus H1N1.

"Meu filho teve muita febre e fi

cou confirmado que ele tinha a

gripe A. Ele tomou Tamiflu, fez
todos os tratamentos e se curou.

Mas foi um susto", lembra.

Até o final da campanha,
que encerra em maio,

- a previsão é atingir
um público de 68mil

pessoas.

. Na primeira fase, 1.670 profis
sionais da saúde foram imuniza

dos. "Superamos as expectativas
que era de atender 1.490 pessoas",
destaca Clavera. Para ser imuni

zado, basta procurar um posto de
saúde com sala de vacinação.

• bebora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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Saúde orienta sobre como
prevenir a tuberculose

Quem passou pela Praça Ân
gelo Piazera, no dia de ontem,
recebeu orientações sobre como
prevenir e tratar, uma das doen

ças infecciosas que mais mata no

mundo, a tuberculose. Em alusão
ao Dia Internacional de Combate
à Tuberculose, comemorado on

tem.:profissionais da Secretaria

Municipal de Saúde distribuíram
folders e levaram dicas saudáveis

para a comunidade.
O município possui o Progra

ma de Controle da Tuberculose

que conta com um pneumo
logista e uma equipe de enfer
meiros. "Depois de consultarem
a rede pública, os pacientes são

encaminhados ao programa. Lá,

passam por exames e em cáso de

confirmação da doença são mo

nitorados pela equipe", explica o

gerente de Saúde,Walter Clavera.
São atendidos cerca de 350 pa
cientes por ano.

Dados da Secretaria de Saú
de revelam que em Iaraguá do

Sul, de 1980 amarçode 2010, 712

pessoas contraíram a tuberculo
se. Desse total, 80% foram cura

dos, 3% estão em tratamento, 5%
foram a óbito e 12% abandona
ram o tratamento.

.

O exame de diagnóstico da do
ença é feito no Gentro deTestagem
eAconselhamento, que fica na rua

. João Picolli, 109. O telefone do

programa é 0(47) 3376-2989.

PIERO RAGAZZI
f

Distribuição de folders alerta sobre como se prevenir da tuberculose

• PRINCIPAIS SINTOMAS

• Tosse por mais de 3 semanas,
• Falta de apetite e emagrecimento
• Cansaço, suores noturnos e dores no peito
• Febre baixa no final da tarde

• COMO SE PEGA

• Através do ar que respiramos (tosse e espirro)
• Através da convivência com doentes de tuberculose em ambientes

, fechados, com pouca ventilação
• Em condições de alimentação, habitação e saúde precárias

• COMO SE CURA

• Procurando a Unidade de Saúde mais próxima.
• Fazendo o exame de escarro.
• Não interrompendo o tratamento.
• Tomando os remédios todos os dias

O CORREIO ERROU:

Diferente do publicado na edição de ontem, a Regional
de Jaraguá do Sul conta com 15 autoescolas, e não dez.
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Plural

Beatriz Sasse

Igor R. de Lima, mais conhecido como DJ Igor Lima, se divide entre

as tarefas de administrador de empresa e sua paixão pela música.
A vontade de trabalhar com música foi para proporcionar ao
público momentos de divertimento, lembranças e alegrias.

"Fora que para mim isso não é um trabalho e sim um hobby no qual
.

me divirto demais"; diz. O estilo preferido para tocar é o house e

variações, limas nem sempre tocamos só o que queremos.-

Prefiro agradarminha pista a mim", confessa.
Sobre a concorrência ele dá sua opinião: "hoje em dia hámuitos que. '

se dizem DJ, mais poucos têm o espírito de saber o que o público quer
ouvir emuito poucos conseguemmanter uma pista animada. Lugar
para todos existe, mas poucos são os que vivem o que é ser um DJ.

Escolher umamúsica e dar o play é fácil, difí�il é saber qualmúsica"

SENSAÇÃO INEXPlICAvEL .

Para se aperfeiçoar ele conta que lê, conversa com nomes mais fortes
na cena, procurabuscar equipamentosmais avançados, o que requerum
grande investimento. Também ouvemilhares demúsicas pormês. Onde
ele vai, ouve "tracks" e já faz seleção para o próximo fim de semana.

Entre os planos para 2010 estão: buscar aperfeiçoamento, para po
derproporcionar cada vezmais, umamelhor "vibe" nos locais por onde
.passa. Para 2011, Igorprograma uma viagem ao exterior para adquirir

.

mais conhecimento: Perguntado sobre a sensação de. agitar a galera
com seu som ele fala: "essa é uma sensação inexplicável, quando você
toca amúsica certa na hora certa e o público vai ao delírio é demais"

478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitte r. comi beatrizsasse

-c.krI beasasse
orkut Beatriz Sasse

Dando um' alô!
Para finalizar o DJ Igor Lima deixa um recado para galera de Jaraguá

do Sul e região: "amo Jaraguá, aqui foi a cidade onde meu nome cres

ceu e recebo muitos recados de carinho por e-mail e Orkut. São mui -
.

tos parceiros para agradecer pelo apoio. Um que me deu uma grande
força foi o Chico Piermann, do London Pub, fui residente de' sua antiga
casa, a Combat, por um ano. Outro mais amigo que parceiro e agora
trabalhando juntas, é o Charlex Lux, da Moinho Disco, onde hoje sou

residente. Também convido a todos para o meu aniversário, dia 27, na
Moinho Disco, mais informações na comunidade daMoinho no Orkut
e na página Plural de sábado".

�I1I1fIlIllItI1WMIlfIIIIJ/IIIIIl1f1Hif1mIIlIII!lJJJ1I1J/f1/1l1JfJ11I111mJJ1i1Itl���' '�/J/I11l1IJJlJI!I!JIIl1/JIJII1IltIIIJJJIIU/J1HtJ�/1IIJJII1I/IIIfIiilm/lJilWIII/i1
\

'. Homenagem a Noel Rosa
.

o espetáculo musical" I 00 .anos de Noel Rosa" terá quatro apresen
tacões esta semana. Hoje, no Museu Histórico de Iaraguá.a partir das
19 horas; sexta-feira e sábado, no Teatro do Sesc, às 20 horas; e em Ita

jaí, no Auditório Martin Schmelíng, 'dia 31/3, também às 20 horas. A
entrada é frarica em todos os espetáculos. No show, serão lembrados
os sucessos do poeta e compositor carioca, como "Conversa de-bote
quim", "Feitiço daVila" e "Com que roupa".A interpretação é da cantora
e idealizadora do projeto, Bel Bandeira, com a participação dos músi
cos Flávio Araújo (percussão), Fernanda da Silveira (cavaquinho), Jorge
Pires (flautas) e Raphael Galcer (violão, arranjo e direção musical) ..

DIVULGAÇÃO

Jorge Pires (E), Raphael Galcer, Bel Bandeira, Fernanda da Silveira e

Flávio Araújo afinados com repertório do sambista Noel Rosa

As DJs que integram o Female Angels lançaram um novo vídeo

p�omocional da turnê "Discos Diamond Tour", As filmagens foram
feitas na Save Club em Porto Alegre/RS e promovidas pela Agência
Play. Acesse e confira www.youtube.com/watch?v=9iLS6sjAE2c

. Ao��u�2d��?EP1�st
pping Center Breithaupt. É a 'lute
no Guarda-Sol" que dá espaço
para talentos artísticos de Jaraguá
e região. O projeto selecionará
pinturas ou desenhos que terão
como suporte peças semelhan-.

.

tes a guarda-sóis na cobertura da"
praça de alimentação. O resultado .

da seleção será divulgado no dia
27 de abril. Serão. selecionados 8
trabalhos para a confecção dos
guarda-sóis que servirão de deco
ração do local. Os vencedores le
vam vales-compras em qualquer
loja do empreendimento e após o
período de exposição cada artis
ta receberá seu trabalho de volta,
como presente do shopping. In
formações pelo 3275-1122.

OpçÃO NOTURNA
Inaugura nesta sexta em Blu

menau, o Ahoy! Tavern Club, uma
nova opção de entretenimento
para a região. Estruturado em um

conhecido espaço boêmio (rua Pa
raíba, 66), o bar tem ambiente des
pojado, eclético e .abrirá de quinta
a . sábado. As paredes receberam
trabalhos de artistas plásticos, de
signers e estilistas, o palco abre
espaço para bandas de rock, MPB
blues, jazz, hard rock, metal, indie

.

ou outras manifestações culturais
válidas. A idealização é dos inte-

.

grantes do Barba Ruiva Produções,
Marcelo "Kaiser" Novelli e Leonar
do Biz. Para a noite de abertura
show com a banda The Lumber�
jacks. Saiba mais acessando o site
www.ahoyblumenau.com.br:

.,;"

SAlOQN CHOPERIA
Preview Café Confusão é um

esquenta da balada que ocorre em

junho. Para a festa desta sexta, i3
partir das 22 horas, DJ Mac Dave,
Magic Sax e Top DJ Chris Kessler
Rony Costa (pércusston/drums).

Elas grátis até 23h30 e eles
pagam R$ 10 antecipado na

.

Lola Vollà e Upper Man.

BIER HAUS CHOPERIA

MPB( rock-e pop com o

cantor Paulo Henrique,

.

lONDON PUB
Renato & Cía agita a Sexta

Universitária com muito pop e rock,

Ingressos na hora R$ 5 feminino
.

e R$ 15 masculino.

. ESTAÇAO ARMAZÉM
Alexandre Franz em voz e violão.

Conheçam também o

novo cardápio da casa.

SEVEN CHOPERIA
Sertanejo universtiário com Bruno

&MaiGOnl a partir das 22 horas, Elas

grátis até 23h30 e eles pagam R$10,

MOMMA CLUB E BAR
Música ao vivo com Bruce

a partir das 22 horas:

,

CARAMBAS CLUB
Absolut Party é a festa com

som dos DJs Conrado e Guilherme
Konnin. Litro de Absolut por

R$ 130 a noite toda,

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON . 3055-00651 londonjaragua,com.br

BIER HAUS· 3275.-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbaLcom.br

MOMMA. 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS. 333-22751 carambas.com.br
FUEL. 843>3�00831 fueleventos.com.br

-

KANTAN SUSHllOUNGE· 3371-1584-
MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

. SEVEN CHOPERIA • 9122-7190 ou 9106-9982
, LlCORERIA FULLDRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3275-2590

CHOPERIASALOON.3373-1673

� CORREÇAo
O excelente registro fotográfico do

grupo Spyzer Project, no Lon?on
Pub, publicado na Plural do dia 20

>

-é do fotógrafo Eric de Lima.
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MÚ ICA

Curupira traz
.

"
-

tres atrações
neste sábado

. WanderWildner vem a Guaramirim

para lançar o último trabalho, o
DVD "Aventuras de um Punkbrega"
o palco do Curupira Rock
Glub vai ficar pequeno
para as apresentações
Que vão acontecer neste
sábado, dia 27.

O
artistaWanderWildner é
a atração principal, com

-

o show de lançamento
do DVD "Aventuras de

um Punkbrega".
Outras duas bandas também

devem agitar a casa do rock. A

Wander':Wildner
e o punk brega

Fly-X abrirá a noite com o show
de lançamento. do álbum "Des

pertar". Formada em 1997, esse é
o terceiro disco da banda e está
concorrendo na categoria "Me
lhor disco de rock Catarinense".
A Banda da Caverna além de ser
vir como apoio do cantorWander

Wildner, tocando com o músico
metade do show, fará sua tradi
cional apresentação para o pú
blico da região.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Antes de estrear carreira solo, em
1996,WandefWildner foi cantor dos Re

plicantes nos anos 80. Depois disso en

trou com um discoproduzido porTom
Capone, o "Baladas Sangrentas'" (Fora
da Lei), nascendo ali o punk brega, estilo
em que mistura as influencias da jovem
guarda com o punkrock, e onde canta.

algumas musicas em espanhol.

Variedades 13

10 anos de vitórias
Troféus I Medalhas

Roupas para Ginástica e Hidrogtnástica
Agasalhos Esportivos
Jogos de Camisas

Camisetas Promocionais

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 I Jaraguá do Sul/SC
sportbrasil@uol.com.br I Fone/Fax: 47 3275-4044 I Cei.: 47 9975 4565

•
{, mires

v
,nc.VITé", ....

'�pi.,..�jII r;. "'�' 't�

OVO reúne
vldeoclipes

e shows,
mostrando por ;

onde Wander
.

andou, desde
.

que iniciou
carreira solo

Depois vieram "Buenos Diasl" (Ira
ma/1999) e "Eu Sou Feio ...mas Sou Bo-

nito" (Barulinho/2001) produzidos por'
Wailder, e "Paraquedas do Coração" (Fora
da Lei/2004) novamente sob a direção de
Tom Capone. Em 2005 Wander partici
pou da gravação do programa Acustico

-

MTVBandas Gaúchas e lançou a coletâ-
nea "10 anos BebendoVinho" com cator

zemúsicas de seu repertório de clássicos.
O quinto álbum solo, o "La Can

cion Inesperada" (Fora da Lei/Unimar

Music/2008), foi produzido pela du

pla Berna Ceppas e Kassin. No final de

FOTOS DIVULGAÇÃO

Fly-X (acima) e Banda da
Caverna também vão compor a

noite de shows do Curupira

2009,Wander lançou o DVD "Aventuras
de um Punkbrega" que reúne vários vi

deoclipes e alguns shows antológicos, .

mostrando por onde andou, desde que
iniciou a carreira solo.
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SEXTA-FEIRA

CRÔNICA
SÁBADO· TERÇA-fEIRA QUARTA-FEIRA

Luiz.CarlosAmorim,
Escritoreeditor

� CharlesZimmennann,
escritor

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

PatrídaMoraes,
jornalista

.

Braços curtos = vergonha longa

. i

AVOZ
diz sempre .as mesmas palavras.

Difícil lembrar .exatamente quais são
elas um minuto depois de ouvi-las,
mas as tais seguem ali, imponentes e

em igual tom faça chuva ou sol. Jamais apare
cem roucas ou com indícios de cansaço' e mau
humor. Pelo contrário, felizes e solícitas ecoam.
Falam: seja bem-vindo e obrigado e, por vezes, in

clusive, até logo. O que, aliás, é um avanço e tanto

considerando condições atuais e tambémo fato de

qualquer- ouvinte responder
aos cumprimentos, a não ser

por pura diversão ou chacota,
Não sendo a fala o problema,

I

passemos a real dificuldade.
Tudo bem que isso pode ser
ideia de baixinhos. Perdoem,

. caso seja. Porém, convenhamos: se deram voz aos (

equipamentos que controlam as cancelas de aces
so dos estacionamentos alheios, poderiam, igual
mente, ter dado a eles braços. Ou não?

Imagine se os tivessem. No momento em

que você para o carro ao lado do aparelho na

tentativa de retirar o bilhete expelido por ele
não necessitaria passar por percalços e nem por
constrangimentos. Um deles (talvez o mais' fre

quente) é se ver obrigado a desprender o cinto
de segurança e, assim, angariar alguns centí
metros a mais de deslocamento corporal com
a esperança de alcançar o papel. Durante esses • kellyerdmann@gmail.com

instantes, o motorista de trãs se enfurece (com
toda a razão, sejamos sinceros) e lança a mão
sobre a buzina demonstrando ao shopping/su
permercado/loja toda a incompetência do con
dutor à frente. Hajaespaçopara tanta vergonha!

.

Não bastando, tem ocasiões que nem isso
funciona. O braço continua curto apesar dos
malabarismos. Então, em uma quase maratona
maluca, você cogita a possibilidade de' enga
tar a ré do veículo. Com sorte, pode começar a

tarefa do início e diminuir a
distância entre o automóvel e
o equipamento. Entretanto, o
mais comum é não conseguir
tal façanha. Se existe, nova
mente, o indivíduo logo atrás,
impossível manobrar sem

receber, igualmente, alguns sonoros alertas de

completa inaptidão à função exercida.
Encurralado, você precisa pensar rápido.

A solução é abrir a porta e sair e, quando olhar
pelo retrovisor, assistir aos risos da fila formada
logo adiante. Tivessem os aparelhos, além de
vozes, amistosos braços, nada disso acontece

ria e ninguém teria a chance de se divertir, nem
.

mesmo você ao estar logo atrás, assistindo as in-
vestidas frustradas de outro infeliz motorista de
curtosmembros superiores.

LANÇAMENTOS

Mass Efect2
Os humanos continuam lutando contra

sua extinção e atíenígenas fascinantes. O
roteiro bem trabalhado ataca com revira-

. voltas, momentos marcantes,' diálogos in
tensos e o convite à eterna exploração de

planetas. Há novas armas, melhorias técni
cas e trilha sonora grandiosa. Mass Effect
2 está correspondendo a todas as expecta
tivas. O título obteve incríveis 97 pontos em

100, através de 29 analises, sendo o RPG\
mais bem avaliado até hoje nessa geração
de videogames.

\ A'Tr(\jetória de Coco
Quando criança, Gabrielle é deixàda com a

irmã em um orfanato. Ao crescer ela divide seu

tempo como cantora de cabaré e costureira, fa
zendo bainha nos fundos da alfaiataria de uma

pequena cidade. Até que recebe o apoio de
Étienne Balsan, quê passa a ser seu protetor.
Recusando-se a ser a esposa de alguém, até
mesmo de seu amado Arthur Capei, ela revo

lucionaria a moda ao passar a vestir as roupas
dos homens com quem se relaciona.

,

�f,tJW"!fI,l·t",.,
D�VOS

• Cine Mueller 2
• o Amor Acontece (Leg)
(14h15, 16h40, 19h30, 22h - todos os dias)

,
·CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O Fada do Dente (Dub)

.

(15h, 19h - todos os dias)
• O Amor Acontece (Leg)
(17h, 21h10 - todos os dias)

.

• Cine Mueller 3
• Lembranças (Leg)
(14h, 16h30, 18h50, 21h30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt '1

.

• Ilha do Medo (Leg) (13h40, 1,6h20,
19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
.: '. Vírus (Leg) (14h20 - sab, dom, qua, qui)

(16h, 17h40 - sab, dom, seg, ter, qua ,qui)
(19h20, 21h - todos os dias) • Cine Neumarkt 2

• O Livro de Eli (teg) (13h50, 16h40,
19h30, 22h - todos os dias)• Cine Breithaupt 3

• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h30 - sex, sab, dom, qua, qui)
• Avatar (Leg) (16h30 - todos os dias)

.

• Premonição 4 (teg) (19h3�, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(15h - todos os dias)
• Preciosa - Uma História de Esperança (Leg)
(19h10, 21h20 - todos os dias)
• O Lobisomem (Leg) (17h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Vírus (Leg) (15h, 17h10,
19h40, 22h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Lembranças (Leg) (14h10, 16h30,
19h10, 21h30 - todos o� dias)

�
• Cine Neumarkt 5
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(19h20, 21h50 - todos os dias)
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (teg)
(14h20, 16h50 - todos os dias)• Cine.Cidade 2

• O Fada do Dente (Dub) .

(14h40, 16h40, 18h40 - todos os dias)
• A'Vatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Alvin e os Esquilos 2 (Dub)
(14h, 16h - todos os dias)
• Avatar (Dub) (18h - todos os dias)
• Simplesmente Complicado (l:eg)

;
.

(21h10 - todos os dias)
,

• Cine Mueller 1
'

• Ilha do Medo (Leg) (13h30, 16h20, 19h10,
21h45 - todos os dias)

/

NOVELAS
CAMA DE GATO
Duda pede que o juiz deixe Alice ficar com

Pedro. Pedro implora que o juiz não tire Alice
dele. Leda fica comovida e retira o pedido de

posse. Heloísa tem uma síncope nervosa ao

ver Verônica na rua e decide ir para o interior, .

Alcino chega à mansão e convida Rose para
jantar. Gustavo se emociona com a declara
ção que Tarcísio lhe faz. Um carro com um vi
dro fumê atropela Heloísa. Nuno fica desespe
rado e chora ao ver Heloísa desmaiada. Alcino
tenta seduzir Rose durante o jantar. Taís fala a

Rose sobre o atropelamento de Heloísa e ela
e Alcino acreditam que a culpada foi Verônica.

Luciana. Isabel faia para Tereza que Marcos
está com ciúmes e ela se anima para jantar
com Jean. Dora volta para a casa amarela
e vai para seu apãrtamento. Jorge, Paixão,
Ariane e. Gabriel conseguem sentar juntos e

apreciam o espetáculo. Marcos fica nervoso

ao saber que Dora está no apartamento de

hóspedes. Jean chega para o jantar. Marcos
invade o apartamento, enquanto Dorà dorme.
Helena chega na casa amarela e se dirige
para o apartamento de hóspedes. Dora acor

da assustada. Helena ouve a conversa com
prometedora entre Marcos e Dora.

BELA A FEIA
TEMPOS MODERNOS
lolanda volta a cuidar exclusivamente

das Marias. Nelinha contempla sua casinha
ao lado de Zeca. Ditta se anima com a ideia
de dar aula em uma ONG e diz a Justine que
vai convidar Led e Jannis para participarem
do projeto. Leal conversa com lolanda quando
resolve tirá-Ia para dançar e é surpreendido
por Hélia. Leal tenta desfazer o mal-estar com
Hélia e avisa que lolanda não cuidará mais
dele. Niemann vê Leal saindo com a família
e planeja estragar- o passeio. Renato convida
Nelinha, Zeca e Nara para um jantar. Niemann
vaí à casa de Leal e finge que está lhe ofere
cendo apoio. .

Verônica volta a fingir que está depres-'
siva. Vanda não consegue perdoar Ariosto.
Adriano volta a se encontrar com Cíntia, que
não sede mais aos seus encantos. Luddy
.culpa a mãe por Armando-ter "investido" o

dinheiro. Samantha não entende e Luddy
a enfrenta, Bela lê notícia de que Dinho e

Ataulfo fugiram do Brasil. Ela comemora e

diz que vai voltar a viver com sua família,
Vera aconselha Bela a esperar os bandidos
serem presos. Ataulfo fica preocupado ao

pensar que Bárbara pode ter descoberto
que as joias são falsas. Cíntia deixa Adriano
desapontado ao dizer que ainda é cedo para
casarem. /

VIVER A VIDA (O resumo dos capítulos é de responsabi-
Miguel toma um banho de piscina com 'lidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR '

Este labrador foi encontrado'no dia 23 destemês na rua MarechalDeodoro da
F.!lnseca. Se o dono ,estiver procurando ou alguém quiseradotar, é só entrar em

contato com Vivian pelos telefones (47) 9919-2412 ou (47) 3371-4309.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
ótimo' astral para quem trabalha

assuntos imobiliários, Trabalhar efT)
equipe pode ser gratificante. Paixão e .prazer

estarão no auge! Começa um período muito

bom para finalizar projetospendentes.

TOURO

(21/4 a 20/5)'
Quanto mais liberdade 'tiver, me

lhor. Garra e espírito competitivo
não vão faltar. A dois, privacidade é tudo. Di

versificar pode ser a maneira mais eficiente _

para driblar os problemas no seu orçamento.

GÊMEOS
.

O' (21/5
a 20/06) .

"

.' Mostre seus tatentos sem �edo
de se expor. No campo afetivo, o

, astral é de grande cumplicidade.
Um amigo poderá interceder a seu favor

num assunto que envolve uma pessoa que

rida. Aposte na humildade.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O astral leve estimulará você a

ousar mais. No campo afetivo, não
faltará ousadia e autoconfiança para

atrair 'seu amor. Hoje, você tem a 'chance de

circular fazendo a alegria dos outros com seu

encanto.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Trabalho sigiloso terá ajuda espe
cial. A capacidade de manobrar

o s fatos a seu favor está em destaque,
inclusive no amor. ótimo período para a in

trospecção, aproveite para entender quem
você se tornou.

VIRGEM

(23/8 ÇI 22/9)
No trabalho, há, urna tendência a

buscar o isolamento. Na vida afeti

va, procure manter a sua discrição. A imagi
nação flui e a intuição está a mil. O'perigo é
descuidar do dinheiro, gastando sem pensar.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
.

É hora de dar' um salto ambicio
so. Sua capacidade de liderança

está em evidência, podendo fazer

conquistas importantes. Valorize a beleza

que é capaz de criar. Provas de amor fazem

mais por você.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Compromisso está em destaque,
podendo ter êxito em cargo de che

fia. No .arnor, procure traçar prioridades e

se concentrar, _O dia será tranquilo e até as

tarefas tediosas serão leves. Cultive a espon
taneidade,

eSAGITÁ.RIO(22/11 a 21/12)
Confiança é tudo o que precisa
para encarar os desafios. Procure

a raiz dos problemas em vez de tentar so

luções superficiais. Amor em alta; procure
ser cativante, mas não prometa o que não
irá cumprir.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
É hora de buscar a raiz dos proble-
mas e o sentido mais profundo da

vida. A dois, o astral é de erotismo. O passado
precisa ser deixado de lado e as confusões
com alguém necessitam esclarecimento.

---. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Saberá farejar boas oportunidades

de trabalho e aumentar sua renda
mensal. Nos assuntos afetivos, o diálogo ajuda-
rá na reconciliação. Você pode convencer, mas
precisa crer no que está tentando realizar.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Não faltará energia para realizar

todas as suas atividades. Na vida

afetiva, não faltarão apoio e lealdade.
Clima bom para aquela conversa delicada
que você precisa ter. Não pode nem pensar
em solidão.
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Geisy Arruda
vai -lançar grife

A polêmica envolvendo um vestido curto pelo qual
Geisy Arruda foi hostilizada por colegas da universida-

'

de trouxe resultados à estudante: ela quer lançar sua
próprla linha de vestidos curtos e provar que seu Jeito
de vestir não é inadequado. Depois de ver mulheres
usando vestidos parecidos com o qual a deixou famo

sa, Geisy apresentou a ideia para um empresário, que
decidiu investir na grife "Geisy Arruda". O lançamento
deve acontecer em breve.

Cláudia Gimenez
já sofreu abuso

Em entrevista à revista "Quem", nesta semana,

Cláudia Gimenez revelou que sofria abusos de um

vizinho quando tinha sete anos de idade. Ela afirma

que o senhor comprava chocolates, convidava-a para
entrar em casa e fazia carinhos nela, apesar d� nunca

ter passado disso. A atriz não teve coragem de con

tar para família até fazer 18 anos, já que o senhor era

amigo da farnilia e respeitado por seu pai. Para supe
rar o-trauma, Claudià faz análise desde os 14 anos.

DIVIRTA-SE

Susto no cemitério
Tarde da noite,' o guarda do cemitério ouve:

- Pléc, pléc, pléc ...
Curioso e assustado, estica o pescoço e vê um

homem com uma talhadeira e um martelo sentado

em um dos túmulos, talhando a lápide.
- Puxa - murmura, aliviado. - O senhor me pregou

um susto e tanto!
- Desculpe - responde o homem, e continua tra-

balhando..
- Afinal, o que o senhor está fazendo? - torna a

perguntar o sujeito.
- Estou corrigindo meu nome ... Escreveram erra

>

do na lápide!

Helena
flagra Dora
e Marcos,

Marcos encontra Dora so

zinha na casa amarela, e não

perde tempo. Ele entra no quarto
em que a morena dorme, e co

meça a provocá-Ia, dizendo gue
-ela estava à sua procura, e não
à procura de Helena. A certa
altura da conversa, os dois co

mentam sobre o filho que Dora

espera de Marcos - e é nessa

hora que Helena sai de trás da
cortina onde estava escondida,
flagrando os dois.

Mateus Solano
marca casamento

O ator Mateus Solano declarou à revista Contigo que será o próximo a subir,
ao altar. Ele e a mulher, Paula Braun, planejam se casar após o fim de "Viver a

Vida", previsto para 14 de maio. "A ideia de casamento veio muito tempo antes

do filho, somos muito felizes. Paula é a mulher pela qual procurei a vida toda",
. disse Mateus à revista. Os padrinhos já estão sendo escolhidos.

Homenagem
àXuxanos.

f

Estados Unidos
A apresentadora Xuxa será homenageada por

um coral formado por 300 crianças, filhas de imi

grantes brasileiros nos Estados Unidos. Segundo o

jornal "Folha.de São Paulo", a festa deve acontecer

na Flórida no dia 12 de abril. Os planos são de que
Xuxa assista com as crianças de seu último filme,
"Xuxa em O Mistério de Feiurinha". O longa estreou

no Brasil dia 25 de dezembro.
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SOBRE o JOGO
6 1- 9 � 17 Z 9 L S

É um jogo de lógica muito
O

V L � s s 9 � Q z

simples eviciante. O objeti- 9 S z " 6 L 17 c 9
vo é preencherum quadra- IS L � 1 17 9 6 Z 9 g
do 9x9 com números de 1

::::l Z; 6 g L '1 9 9 ti' c
a 9 sem repetir números ....I 9 9 V ? ( S 6 � L...

em cada linha e cada col- O 1 z 9 6 g E L 9 17
una Também não se pode '"

g 9 6 S L 17 c z r
repetir números em cada

E 17 c 9 .." � S g, 6...

quadrado de 3x3.

;

Ad(i�ma Ç, dos SantO$: .�.

AlbinoROSá
Aldo Kanzler
Alexandre Augusto
Anne C. Rlchtes
Annete Maffezzolli '

Astrit R. Shroeder

Augusto Geisler
Edenilson Colaço
Eduardo Chibicheski

Elisângela S. C. Inacio

Érica Rocha Pascual

Eugenio Movaco

Gabriel da Silva

HarryGumz
.

Herberto Hanemann

Irene Moser

IvoneWeber

José L Heleodoro

Juliana "Milbratz

Leonardo l Arnecke
Luir Fonseca

Luis C. Da Costa
"

Maria E. M. Wilberstedt

Maria E. B. de Medeiros

Maria S. K. Espezim
Mário C. Felippi
Marlene M. Schrilitz

Marli M.Papp
Noemi Henn

Olinda P'Chiodini

Ondina Soares

Relli F. Giacomelli

Ronal90 janh
Rubens Radunz

Sonia M. Valentini

Thiago H. Fodi

Valcir P. Silva

Valerío Karzmierski

Valmor de Luca

Vilberto Rolloff
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Vamos em frente

Terminantemente,
2010 já começou! O carnaval já se foi, aca

.

bou o horário de verão e as águas de março já mostram que

c?e��u a nova estação. Nos points ma!s que?tes,da urbe sor
fISO ja deu para perceber que todos estao na area - e commui

to fôlego! Almoços, lanches e jantares são a bola da vez, já que todo
mundo temmuita aventura para contar. Não é?

Horácio, comandante do Chopp & Clube esua esposa
" Rute Carvalho, ladeados pelo grupo Tchê Garotos durante

apresentação na casa mais movimentadada região
,

,

NAS RODAS
f'

• O querido Ismar Lombardi r:
um amigo de longas datas - está
recolhido nos últimos tempos
por ordens médicas. Mas logo,
logo, voltará em forma. Cheers!

• Estão rasgando elogios sobre
amatéria do craque Lenísio na .

revista Nossa, realizada pela
competente jornalista Priscilla

.

Milnitz Pereira.

I

• Não ousem esquecê-lo! O
espirituoso e competente
advogado MárIO César Felippi, .

é o grande aniversariante desta

quinta - feira. Certamente, hoje, na
cantina do Fórum o que não vai
faltar é bolo pra cortar e degustar.
Parabéns amigo, O meu desejo
é que você e toda a sua farníliá

sejam eternamente felizes.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

v· ';,.'''''''���Ar'''��<''$;$<"'',,. _",

·www.criciumac�)Os!.com.hr:

Elogios
Nas rodinhas sociais da urbe

sorriso, quando se fala em pão,
é unânime os elogios para o cia
bata da Pão Brasil, comandado
pelos dinâmicos Carlinhos e

Nice Boga Bastos. Olha, tem'
-

gente que arrisca comentar que
é .o melhor de Santa Catarina,
Eu também acho!

. Perguntar',
. não ofende

Alguém conseguiria apon
tar algum caixa de supermer
cado que conseguiu completar
seis meses na função? Por fa
vor, me dê o nome e o sobre-.
nome da pessoa, que eu peço
para o chefe Nelsinho Pereira e

mando uma assinatura gratui
ta do O Correio do Povo.

Sem ofender
Zeca Schmitz, da Divisão de

Trânsito, por favor, sincronize
os sinaleiros da Reinaldo Rau,
O povo-e os motoristas agrade
cem.. Com a palavra!

Niver da Ritta

.

• omeu abraço de hoje cheio
de energiaspOSitivas vai para o

'. boa praça EduardoMiurer. Ele
ao lado da sua excelente.equipe
comanda commuita fidalguia a
Sansen, Aquele abraço.

• O meu camaradaAdautô
Schollemberger, da Sport Brasil,

.

certamente, receberamuitos .

- cumprimentos hoje. Pois é
.bem nesta quinta-feira que ele
festeja mais um ano de vida.
Parabéns e continue assim:
uma pessoa bacana emuito
querida, Adauto, que Deus te
ilumine cada vezmais,
Mil vivas!

Na festa de níver da Dani Dldzlan, na London, Carol Tolentlno,
da Voilà, Tati Falcão e Eliane Lorenccetti, da A Chave

Cocõ
Recebi um e-mail reclamando

que muitas pessoas levam seus ca

chorros para passear e fazer suas

necessidades fisiológicas nas ruas .

da cidade. Sei que é a minoria, mas
concordo com o relato, acho anti

higiênico e uma falta de considera

ção comos pedestres. Do outro lado'
sei do trabalho de conscientização
.que a Ajapra (Associação Iaragua
ense Protetora dos Animais) vem
praticando para que isso seja coisa
do passado. Mas vai aqui uma dica:
leve o saquinho plástico para reco
lher o cocô. Tá falado?

A jornalista e diretora de Co
. municação da Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul, Rosana
Ritta, vai ter que levantar bem

disposta e com bom humor no
dia de hoje, pois certamente a

sua imensa trupe 'de amigos vai
"atazanar" ela o dia todo, ligan
do e mandando e-mails. Quem
manda ser querida! E o motivo é
o seu niver, comemorado hoje. A
idade ela não revela, pois diz que
depois que "trintou nunca mais
contou". Mil vivas! O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

• Há comentários a boca
pequena que mais de duasmil
pessoas já estão mobilizadas

J

'

.
....
••

,j

'N'VllW_buefitermann_com.br '

/

"
o amor é semelhante a um

jogo, ganha ou se perde,
mas depois poderá jogar .

novamente e quem sabe
um dia ganhará!

i.'1 :'B/AIf/iMA

,.

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é

Fabiana Dallagnolo Muller. Ela
também lê a coluna todos os dias
para ficarantenada nas boas

fofocas da região.

Cruzes'
Tem gente que envia e-mail,

manda mensagens I
mal educadas

e até me "xinga" por telefone, pas
mem, tudo isso por eu registrar no
tinhas picantes extremamente ge
néricas e sem nomes. De duas uma.
Ou a pessoa não tem nada o que fa
zer ou acarapuça serviu direitinho.
Pois a minha índole não permite
caluniar pessoas sem ter certeza,dos
fatos. Aliás, não estou aqui pra isso.:
Omeunegócio é informar e entreter
os leitores. Enquanto isso eu sugiro
um copo bem gelado do chopp Ko

nigs Bier para relaxar.

.I{ojéa comissão
organizadora daGieen Beats
liberoumais 10 convites na
faixa-pata o pessoal participar
do niega evento que acontece
dia 27 de março, sábado,
no Parque de Eventos. Os
primeiros que ligarem e '

falarem corn-o Helton levam
o ingresso. O presente é da
Imobiliária Iardím,

• Hoje temmúsica fie

qualidade no bar O Meu
Boteco, com o cantor
Marquinhos.Nessaeu vou!
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PREVISÃO DO TEMPO

E A

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

r:«>;
Mí�:19°C �
MAX: 22°C

SEXTA

Mí�:19°C �)
MAX: 28°C .

SÁBADO
'MíN: 20°C '

MÁX: 28°C
- "_.,,

DOMINGO
MíN: 19°C.

. MÁX: 27°C

� /
JOINVlllE I.., ..
19° 23°

.Ç[)
CANOINHAS
.., .
16°22° c<)

JARAGUÃ DO SUL
.., .
19° 22° I

I'"

,Ç[)
CHAPECÓ
..,.
11.° 26°

CJ:)'
JOAÇABA
..,.-
18° 24° Çf)

BlUMENAU
.., .
18° 22°

I

Q�
CRiCtÚMA
.., .
20° 23°

SEVOC�VAi pAAA··

����!��o,
õm chuvas isoladas

ao
c

. T mperaturas
longo do dia.

e
. el

variam entre 15°C_. pr�v;�
durante a manha, e

no periodo da tarde.

o

Sensação térmica
mais confortável

FlORIANÓPOUS
.., ..
22° 25°CÉU. ECHADO

Chuvas no litoral
Çf)
LAGES
.., .
15° 20°

I

!. ç;[)
SÃO JOAQUIM

.., .
14° 18°

A sensação térmica' média

apresenta grandes variações. No
extremo Oeste e no Litoral, a sen
sação média deve ultrapassar os
20°C. Enquanto na faixa central

que inclui de Caçador a São Joa
quim a sensação deve ser de 10°C.
a 15°C emmédia, nas outras regi
ões a sensação é de 15°C a 20°C.

Se o dia ficamais seco no Oeste
do Estado, a chuva pode chegar .a
BOmm entre Ioinville, Blumenau e

Florianópolis. Com índices varia

dos, a região mais próxima do li
toral promete mais chuva (índices
de 30 e 50mm), enquanto as cida

des que se aproximam do Oeste te
rão apenas fracas pancadas .

Ensolarado
•
Tl'óvoadill

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

/

H-ONDAGAllVEl

GabivalPreços, taxas e condiçõescomo •

. você nuncaviu.Venha paraaGablVell Av. Pref.Waldemar Grubba, 2120 - 3370.48Q0 Tudo que Você Quer
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'QUEIXA'

Valérío reabre acríse no STF
Arguição deMarcosValério contra oministroJoaquim Barbosa cai nasmãosde Gilmar Mendes

, DIVULGAÇAO, }

! ValérioBRASíLIA

Uma exceção de suspeição
protocolada no STF pelo
publicitário Marcos Valério
abriu caminho para novos

. desentendimentos.

Aação
.

do publicitário,
apontado como ope
rador do níensalão no

.

Congresso, pode causar

nova queda de braço entre dois
ministros, Joaquim' Barbosa e Gil
mar Mendes, às turras desde abril
de 2009, quando protagonizaram
bate-boca histórico no plenário da.
mais alta corte do país. .

'

Classificada de Arguição de:
Impedimento nO 4 na tramitação.
interna do STF (Supremo Tribunal
Federal), a queixa deValério, datada
de novembro e subscritapor seuad
vogado, 9 criminalistaMarcelo Leo
nardo, sustenta que Barbosa é sus

peito para tocar a relatoria da Ação
Penal 470 - processo do mensalão

-, porque em demanda relativa ao

rnensalão mineiro, fez afirmações
. que revelariam suas convicções so-

Tesouro não
concorda com
a reativação

Em nota técnica, o Tesouro'
Nacional condena a reativa

ção da Telebrás pelo governo
Lula para gerir o programa de
banda larga. Na semana pas
sada, o ministro das Comuni

cações, Hélio Costa, já havia
levantado publicamente res

trições à reativação da estatal.
A medida é defendida 'pelo Mi
nistério do Planejamento e pela
Casa Civil. Para o Tesouro, a Te-.
lebrás está exposta amuitas ações
judiciais e há risco de contaminar
os ativos que seriam usados no

programa. O governo também es-:

tuda viabilizar a banda larga atra

vés dos Correios ou do Serpro.
,

Tesouro afirma que
Telebrás está e)_(p.osta a
muitas ações judiciais,
contaminando os átivos

qQe seriam usados no

"programa

bre crimes atribuídos ao publicitá
rio, aindanão julgados.Ou seja, seria
um pronunciamento antecipado.

Naquela ocasiãoBarbosa afir
mou três vezes que o empresário
seria expert em lavagem de dinhei
ro. "Essas afirmações caracterizam
pronunciamento antecipado, ex

presso e explícito do ministro so

bre o mérito da acusação que pesa
contra Marcos Valério", acusa' Le
onardo. Caiu nas mãos de Gilmar
Mendes o pedido que fustiga Bar
bosa. Na condição de presidente
do STF, Mendes poderia ter indefe
rido o pedido liminarmente, mas
mandou processar a reclamação
e abriu vista para a Procuradoria
Geral da República, gesto que
muitos juízes interpretam

_

como

mais um· capítulo da rusga entre

os dois ininistros.

• Agênci� Estado

GILBERTO LUCENA NÃO COMPARECEU À CPI DA CORRUPÇÃO

Depoimento
ficou para o

dia 5 de abril
Gilberto Lucena, dono da

Linknet, não .compareceu à
reunião da CPI (Comissão Par-

.
.

lamentar de Inquérito) da Cor-

rupção da Câmara Legislativa
do Distrito Federal. Na falta
do primeiro depoente, todos
os interrogatórios marcados

para os próximos" dias foram
adiados para depois do dia 3D -

deste mês, quando será ouvido
Durval Barbosa, ex-secretário
de Relações Institucionais do'
DF e delator do' "mensalão do
DEM".O depoimento do em

presário ficou para 5 de abril e
foi aprovada sugestão de que
o juizado criminal de Goiânia

deverá determinar que um ofi
cial de Justiça obrigue Lucena a

comparecer na comissão, caso
ele não tenha uma justificativa
para faltar. O oficial de Justiça
pode solicitar auxílio de força
policial, se preciso.

DIVULGAÇÃO

Lucena deverá ser

obrigado por oficial de

Justiça a comparecer
na comissão dia 5

Na falta do primeiro
depoente, os outros

interrogatórios ficaram
. para depois'�o dia 30

sustenta que
.

Barbosa teria
emitido opinião
e seria suspeito
para tocar o

processo do
mensalão

LOTERIAS
QUINA.

CONCURSO N° 2252

1,9 7,32 �,43�'5(li�-5,2 ..

- "'" ",
-

DUPLA SENA.,
concurso n° 848
�-

- PRIMEIRO SORTEIO

04 - 20 - 21-:- 27 - 43 - 49
'.'

.

", I

SEGUNDO SORTEIO

17 - 34 -- 36�· 48 -- 44 �:48
.

"

• ,) ;, o!' ".' .,

lOTOFÁCIl

Nova rodada
de seleção j

para federais
OMECfaráumanova rodadade

inscrições do Sisu (Sistema de.Sele

ção Unificada) em junho. Os alunos
que tiverem interesse em disputar
as vagas que serão oferecidas por
instituições públicas de ensino vão

utilizar a nota do Enem (Exame.Na
cional do Ensino Médio) de 2009.

Agora, ao invés de três. etapas de

inscrição para preencher as vagas, o
Sisu terá apenas uma etapa, seguida
por unia lista de espera. A decisão
foi tomada após reunião do gbvemo
com os reitores das universidades
federais.Todas as 51 instituições que
participaram da primeira edição
do Sisu manifestaram interesse em

permanecer no processo.Aindanão
é possível saber quantas vãopartici
.par da seleção de junho, já que nem
todas fazem processos' seletivos
duas vezes ao ano. O MEC espera
que outras universidades que não

faziam parte do Sisuparticipem da

etapa de junho,' e o período para '

.

adesão das instituições começará
no final de abril.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
., '-I..!

destaque, com 609 novas vagas o que eleva o

saldo do anopara 1.159 vagas. Este volume, no
entanto, ainda não foi suficiente para zerar a

repú�o de 1.231 postos de trabalho em 2009.
,·A a�stração pábliea regW:t.'rsp:.306

admissõês, totaliZando no ano 339 vagas. O
setor dê serviços, que encerrou 2009 com

301 nova� vagas, já criou em 2010 mais 326

vagas, demonstrando um grande dínamis
mo. Afinal, comum crescimento demais de,
600 vagas nos últimos 14 meses esta sendo
muito importante paramanter o pàI�ço do
empregOposifivo em laragúã dóSuf

.1,

Criação recorde
de emareges

Na coluna do dia 17/03 antecipáva
mos a tendência dos empregos neste ano,
baseado na pesquisa do Ipea. Esta infor
mação está se confirmando parcialmente
com o anúncio da criação de Z09 mil em

pregos formais em fevereiro no país.A pre
visão é que esta situação perdure por pelo
menos mais quatro meses o que significa'
que os cenários que prevêem um cresci

mento do PIB na casa dos 5,5% não estão

fora da realidade. Este cenário tem tudo

para desencadear uma novamigração de
trabalhadores deumEstado para outro.

,

Indústria automobilística
AMitsubishi do Brasil, liderada pelo empresá

rio brasileiro Eduardo de Souza Ramos, anunciou
investimentos de R$ 800 milhões na ampliação
de sua fábrica em Catalão. A GM dá andamento
ao seu plano de construção da fábrica de moto

res em Joinville e anuncia investimentos de R$
1,4 bilhão em suas fábricas em São Paulo, os in
vestimentos nas outras montadores continuam

,

Franchising
Expo 2010

Acontece de 9 a lZ de junho, no Expo CenterNorte
em São Paulo - Sp, este importante evento do setor

de franquias. Trata-se de uma realização da ABF

Associação Brasileira de Franchising e visa reunir
franqueadores e interessados em empreender.

acontecendo.. a Fiat anuncia contratação de

mais mil funcionários e existem rumores de

um anúncio da Mercedes de que produzirá car

ros no país. Definitivamente, o Brasil entrouno
mapa mundial de produção de veículos. Para

março aguarda-se a quebra do recorde de ven

das de veículos. O atual é de 308,7 mil veículos

vendidos em setembro Z009.

� Vem aí o PAC II
O governo federal prepara a segunda etapa do

programa com foco nas áreasmetropolitanas da re-
- gião Sul e Sudeste. Embora existe um componente
político muito forte nesta iniciativa, não deixa de

ser uma oportunidade para conseguir uma contri
buição do governo federal. Afinal, ele fica com 80%

de toda a arrecadação de impostos do país.

EMISSÃO DE NOTAS
"

FISCAIS ELETRONICAS
Software qratutto, só

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

j'

. www.dimrife.com.br
Fone: 47 3371-1514
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Ações das
papeleiras sobem

As informações de novo re

ajuste nos preços da celulose
desencadearam recomenda

ções -de compra e as ações da
Fibria e Suzano tiveram forte

valorização na última semana.

Como já comentei, o mercado
de celulose está avançando
para cotações cada vezmaiores
em função de uma oferta limi
tada e retomada do consumo.

Os fabricantes de equipamen-
tos para indústrias de papel e
celulose estão entusiasmados
com a retomada dos pedidos
o que prevê um forte avanço
do Brasil no mercado mundial,
especialmente em relação à
celulose. O terremoto no Chile clf

prejudicou a produção da Co

pec - importante produtora de
celulose - e a greve nos portos

,

da Finlândia leva os especialis
tas a prever falta de celulose no
curtíssimo prazo.

A solução
da Scania

Tendo em vista a forte
demanda por s'eus produtos
no Brasil, a Scania está con

vocando seus trabalhadores
na Europa para passarem do

esquema de quatro para cin
co dias de trabalho por se

mana. O objetivo é suprir a

demanda por componentes
nos mercados que mostram

aquecimento, principalmen
te o Brasil. Quem diria que o

Brasil poderia contribuir para
a retomada de atividades
econômicas na Europa.

INDICADORES

SELIC 8,75% 9.DEZEMBRO.20OB

TR 0,017% 24.MARÇO.2010
CUB 985,95 MARÇO.2010
BOVESPA • -0,68% 24.MARÇO.201o

POUPANÇA 0,5 24.MARÇO.201o

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8000
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7100

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8700

EURO (EM R$) 2,3958

1,8020

1,8500

_ 1,9700

2,3976

.1,29%

... -1,16%
+0% _
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PRATAS DA'CASA
,

De ponta-esquerda a goleiro
João Germano Rudolfrelembra de fatosmarcantes de quando era jogador

JARAGUÁ DO SUL

Saudosista, com uma

memória invejável e de fala
pausada e calma. Essas
características são de um

_

dos melhores gõleiros Que
passaram pelo Baependi,
João Germano Rudolf, mais
conhecido como Cascudo.

"s
e eu tivesse a forma física
da época e a experiência de
vida que, tenho" hoje jogava
em qualquer time grande",

comenta o ex-jogador, hoje com 70
anos e que mora desde sempre na

Rua Epitácio "Pessoa, à margem do
Rio Itapocu e recebeu o apelido do

pai quando ainda era criança.
Ali ele, recebeu a equipe do Jor

nal O Correio do Povo e contou his
tórias que ainda estão vivas em sua

memória. A história dele 'no time
Azurra começou no ano de 1953, no
juvenil, como ponta-esquerda. Em

1957, trocou a linha pelo gol em uma

partida que. ele lembra como se fos-
. se hoje.' "O goleiro titular do juvenil
era o Gaulke, mas ele tinha viajado. O
substitui no jogo contra Rio do 'Sul e

depois contra o Atlétícó' de São Fran
ciscodo Sul. O Baependí estavamui- ,

to bem servido no gol", relembrou.
Em 1959, Cascudo foi servir o exér

cito, mas não deixou a vontade de jo
gar de lado. Quando voltou foi para o

time profissional. Ele lembra que, no
retorno aos gramados, o Baependi
contratou o técnico Aroldo Ferreira,
que tinha como característica' mo- '

tivar os, atletas. "Arolde colocava na

nossa cabeça que era possível chegar
à final". O time não chegou à decisão,
mas fez uma campanha memorável.
Logo na estreia, goleou o Palmeiras
de' Blumenau por 6xO. "O Caxias foi o
único time que ganhou da gente aqui
em Jaraguá. Foi uma pena não ter che
go na final", lamentou.

Como bom jaraguaense, a vida de
Cascudo não era só futebol, ele tinha
que trabalhar. Durante toda sua car

reira ele se revezava entre os treinos e

a Indústria de Madeira Rudolf. O seu

pai não tinha preconceito com joga
dores, apenas alertava: "quero que
se dedique mais a indústria que aos

gramados". Em 1970, Cascudo parou
de jogar e seguiu os conselhos do pai.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Hoje
Cascudo está
aposentado,
mas mora no

mesmo local
onde foi crladc

Abaixo, o goleiro
Cascudo (centro),
'ao lado deNorberto
Piazera '(esquerda) e
Otacílio Pedro Ramos

-

ACERVO PESSOAL

Treinos também no rio
Apaixão pelo futebol eramuito grande. Tanto que, para

melhorar o condícíõnamento físioo, Cascudo se aventura- r

va no Rio Itapocu. ','Eu pegava a canoa em frente de' casa,
descia duas corredeiras, tomava banho no rio e remava

mais duas corredeiras para 'cima, duas vezes por semana.
Isso até ficar noite. Tínhamos muita força de vontade, são
coisas do arco da velha. Hoje os caras são buscados em

casa até de helicóptero e não
.

erem nada c' 'nada'l�

Úma história engraçada contada por Cascudo foi
quando eles viajaram paraMafra e, no hotel, o jogador
Janote e um torcedor que viajava com o grupo, Fr<,tnds
co, usavam dentaduras. Antes-de dormir ambos ,a tira
ram e colocaram em dois copo. Para sacanear, um jo
gador trocou os copos e no outro dia nenhum dos dois
acertava amordida.

CLASSIFICAÇÃO PARA A DECISÃO VEIO COM UMA GOLEADA DE 6�
.

Brasil está na final do Sul-Americano
O Brasil está classificado para a

decisão do torneio de futsal dos Jogos,
Sul-Americanos. Mesmo com toda tor
cida contra - mais de 6mil pessoas =, os

hexacampeões mundiais venceram a

Colômbia por 6x2, na tarde desta quar
ta-feira (24/3), no ColiseuTúlio Ospina,
em Bello (região metropolitana de Me

dellín). A decisão da medalha de ouro

está prevista para amanhã e o Brasil
busca o terceiro título do torneio.

O Brasil calou o Coliseu Túlio Ospi
na, aos 3min06, quando Lenísio acertou
um belo chute de fora da área. O segun-

'

do gol foi de Falcão, tocando rasteiro aos

6min27. O terceiro foi de Rafael, tocan
do por cima do arqueiro adversário, aos
9min20. Na sequência, Andrés Murillo,
com um toque sutil, descontou.

Em um contra-ataque, Gabriel es
capou em velocidade e chutou rasteiro,
para balançar as redes aos 14min19. O

quinto gol brasileiro foi uma pintura.
Falcão aproveitou o rebate de uma falta
cobrada pelos rivais e acertou um belo
chute, da quadra defensiva, fazendo
5x1, aos 16min03. '

No segundo tempo, o Brasil ampliou
com Vinicius aos 2min39. Franklin ·che

gou a defender um pênalti cobrado por
Camilo Gomez, aos 13min22. O placar foi
fechado pelos anfitriões, aos 18min11,
após boa troca de passes, com Cuervo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Linha de Fundo

ulimar Pivatto
. Pista

PI ERO RAGAZZI

_-'ouco mais de um ano de

pois da inauguração da'
pista de atletismo, o vere

ador Jean Leutprecht, que
na época era presidente da FME,
tomou a tribuna e deixou em aber

to para que os vereadores possam
abrir investigação 'sobre a obra.

Se�hdo 'ele, o material da pista,
doado pelo Ministério do Esporte,
não foi o que era esperado. Estra
nho porque, na época, represen-
tantes da FME foram até a fábrica

e viram pessoalmente o que viria

depois. Às rádios, Leutprecht disse
que o material não se adaptou ao

nosso clima, que é úmido.

Continuidade
Leutprecht também disse que

não- viu da atual administração
nenhuma movimentação para
dar continuidade à obra. No caso,
trocar todo o piso. No início de

abril, ele encabeçará uma' comi
tiva à Brasília para tentar resolver
o problema diretamente com o

Ministério do Esporte. A meu ver,
demorou demais para isso. E nem

deveriam ter inaugurado _uma
,

obra que nem pode ser utilizada

para o fim que foi construída.

Copa Norte
Os dois times jaraguaenses que seguem na Copa Norte te

rão a vantagem de fazer o jogo de volta, na segunda fase, em
casa. Na rodada do fim de semana, o Flamengo vai até Joinville
enfrentar o Iuventus, que eliminou o Cruz de Malta (foto). Já
oVitória estará em São Francisco do Sul para pegar o Corin

thians. Nos outros dois jogos, a Arsiper, de São Bento do Sul,
recebe o Beira Rio de Itapoá 'e o 25 de Dezembro de São Chico

joga em casa contra a Tupy, de Ioinville. Lembrando que o re

gulamento é o mesmo da Copa do Brasil e gol fora de casa é cri

tério de desempate. Os jaraguaenses jogam domingo, às 15h30.
1/

CURIOSIDADES OlíMPICAS

�m 1956, em Melbourne, a maior
Inovação foi na cerimônia de
ence.r�amento. As delegações

.

partICIpantes entraràm juntas,
sem separação por país, para,
m�rcar a união dos povos. A ideia
fo� d� um aprendiz de carpinteiro"
o 1'!1lgrante chinês John lan Wing.

. DOIS TOQUES
FOTO.Estou vestindo á camisa do
Atlético-MG porque hoje o 'clube

. comemora 102 anos de história.
Essa que uso é comemorativa aos
95anos.

'

REFORÇOS.Dois reforços
foram apresentados ontem no

Ioinvílle - o volante Angelo e o

meiaMiro Bahia. -\

ANIVERSÁRIOS"Quem também
;

faz aniversário hoje é o Racíng, da
Argentina, o Sampaio Corrêa e o

Colegial, de Fl�rianópolis.

AVISO.Você que que! ver seu time
também na coluna, seja ele amador
ou profissional, entre em contato
pelo e-mailque está no topo.

LANÇAMENTO-Hoje à noite, no
ColégioEvangélico Jaraguá,
ocorre a apresentação oficial
das equipes de base do futsal
masculino,

OESTE-Depois de anunciar
um atacante, a Chapecoense
agora confirmou o zagueiro
Rodrigo, que estava no
Londrina.

Esporte 21

disse que seu time vai terminar

Juve, do lateral-esquerdo Vanderson, fez a pior partida da era Esdras

E D TRI EZ

Iuventus está
fora daelite do

.Catarinense
Um milagre pode salvar, mas time
teria que golear em todos os jogos
JARAGUÃ DO SUL
Uma noite para o torcedor

juventino apagar da
memória. Apesar de jogar a
partida da vida, o Juventus
fez um de seus piores jogos

,

na competição.

O
gramado não ajudou, a

chuva era torrencial, o gol
tomado aos seis minutos

desestabilizou o time. Mas o fato
é que a derrota por 2xl em casa

para o. Imbituba, apenas selou
a má campanha- do Juventus e o

consequente rebaixamento. Com

o empate em OxO entre Brusque
e Atlético de Ibirama, o Iuventus
fica com nove pontos de diferença
para o Brusque e tem nove para
disputar.Além de vencer, teria que
golear em- todas as partidas e o

Brusque ser goleado, missão mais

que impossível para o time com as

limitações do Iuventus.
O técnico José Esdras estava

sem palavras para explicar a atu
ação do Moleque Travesso, mas

o campeonato com, ao menos,

um pouco de dignidade. "Vamos
continuar lutando em campo.
Eu vou seguir trabalhando com a

mesma seriedade e o mesmo em

penha", disse.
No jogo, os dois times apresen

taram um futebol que deixou a de

sejar. O Tricolor levou um gol, aos
6 minutos, do artilheiro do Catari
nense Felipe Oliveira. No segundo
tempo, o Juventus levou mais um

gol que estava fora dos planos. O
ex-juventino Edson Galvão am-

"Vamos continuar Jutando
em campo. Eu vou seg'uir
trabalhando com a mesma

seriedade e o mesmo

empenho"
T�CNfCO JOSÉ ESDRAS

pliou aos 19 minutos para os visi

tantes. Q time de Esdrasdescontou
aos 27minutos, comMário Cabre

úva, que tinha acabado de entrar.
O jogador chutou em diagonal no
lado esquerdo do goleiroAdilson.
• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAMPEONATOS ESTADUAIS

Luta para fugir
da degola segue
naChapecoense
No Paraná tem clássico hoje à noite
entre Coritiba e Paraná, pela 2a fase
JARAGuÁ DO SUL 19h30; no Olímpico, pelo returno

do Campeonato Gaúcho. Ambos
lideram o Grupo A com 12 pontos.
O técnico Silas não terá Hugo, Le
andro e Borges, todos se recupe
rando de lesão muscular.

Os campeonatos estaduais
chegam na reta final dos
turnos e returnos e a

disputa por uma vaga na

fase decisiva começa a

pegar fogo.

Alguns
times d�sejam

apenas a permanência
na elite das competições

. regionais. Esse é o caso

da Chapecoense que enfrenta o

Criciúma em partida isolada, hoje,
às 21h50, no Estádio Índio Condá.
O Verdão do Oeste não depende
mais de si para continuar na Pri
meira Divisão, pois precisa tirar os
três pontos que têm de diferença
para o Brusque.

Pelo Paranaense, tem o clássi- .

co Paratiba, - Coritiba e Paraná, às
19h30 -, no Couto Pereira. O Alvi
verde espera fazer valer a vantagem
do supermando para vencer ojival,
único time que derrotou o Coxa na
fase inicial, por lxO.

O Grêmio tem confronto di
reto com o Novo Hamburgo, às

No Paulistão, Santo André e

Santos querem carimbar de vez a

classificação para a semifinal. O

Ramalhão, considerado o time sur

presa da competição, pega oMonte
Azul, às 19h30. Se oSantoAndré é a
zebra o Santos é a sensação. Osme
ninos daVila enfrentam o Botafogo,
às 21h, em Ribeirão Preto. Para o

confronto Dorival Júnior não pode
rá contar com Neymar, que pegou
mais um jogo de gancho, eRobinho,
que segue lesionado.

O Carioca tem jogo isolado
entre Volta Redonda e Botafogo,
às 19h30. O atacante Loco Abreu,
que não jogou contra o Flamengo,
deve voltar a fazer dupla de ataque
com o argentino Herrera.

DIVU LGAÇÃO/VIPCOMM

Loco Abreu (C) volta ao ataque do Fogão hoje contra o Volta Redonda

CAMPEONATO GATARINENSE
...... _ ....... _ ..... _ .. _._ ....... _ .... __ .. _ ..... _ .....__ ._ ........_-_ ... _._._.... __ .... _._._ ........_. ..... --_._._ .. _ .... _._ .... _ .......__ . .....__ ....._._ .. __ ._ .. _ ......__ ......._- .... - ... _ ...... -_ .. _. __ ... _ .. _ .

, CLASSIFICAÇÃO 6"ROOADA
RESULTADOS

POSo Clube P J V E D GP GC SG AP PG Ati. Ibirama OxO Brusque

1° Avaí - 13 6 4 1 1 10 4 6 72,2% 31
Juventus 1x2 Imbituba

Metropolitano 2x1 Joinviile
2° Imbituba 12 6 3 3 O 10 7 3 66,7% 27 Avaí 1x1 Rgueirense

3° Figueirense 11 6 3 2 1 14 8 6 61,1% 25 HOJE
21h50 - Chapecoense x Criciúma

4° Metropolitano 10 6 3 1 2 11 11 O 55,6% 25

5° Criciúma 8 5 2 2 1 5 4 1 53,3% 19 7'RODADA
SÁBADO

6° Atlético-IB 7 6 1 4 1 4 3 1 38,9% 24 20h30 - Rgueirense x Juventus

7" Jolnville 6 6 1 3 2 8 11 -3 33,3% 25 DOMINGO
16h - Joinville xAvaí

8° Brusque 5 6 1 2 3 10 13 -3 27,8% 14 16h - AtI. Ibirama x Metropolitano

9° Juventus 3 6 1 O 5 9 14 -5 16,7% 10 16h - Imbituba x Chapecoense
SEGUNDA-fEIRA

10° Chapecoense 2 5 O 2 3 5 11 -6 13,3% 5 20h30 - Brusque x Criciúma

JOGOS PELO MUNDO
• CAMPEONATO GAÚCHO
• 5" RODADA RETURNO

RESULTADOS

Juventude 1.xl Porto Alegre
Santa Cruz 1.x2 Ulbra

São Luiz 1.xl Pelotas

Esportivo 1.x3 Inter-SM
São José Ox3 Internacional
• HOJE

17h - Veranópolis x Caxias
19h - Avenida x Ypiranga
19h30 - Grêmio x Novo Hamburgo
CI,ASSIFICAÇÃO

.

GRUPO A: Grêmio 12, Novo Hamburgo 12,
Inter-SM 6, Juventude 6, Porto Alegre 4,
Esportivo 4, Ypiranga 4 e Avenida 3.

GRUPO B: São José lO, Caxias lO,
Internacional8, Ulbra 7, São Luiz 5, Pelotas 5,
Santa Cruz3 e Veranópolis 2.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 1" RODADA - 2" FASE
• RESULTADOS

Operário 1.xl Cascavel*
Atlético-PR 4xl Corinthians
• HOJE

15h30 - lraty x Paranavaí
19h30 - Coritiba x Paraná

• CAMPEONATO PAUUSTA
• 16" RODADA
RESULTADOS

Rio Branco 2x2 Palmeiras

Mirassol Oxl Portuguesa
Ponte Preta 2x2 Rio Claro

ItuanoOxl São Caetano

Corinthians Oxl Paulista

Bragantino 1.xO São Paulo
• HOJE

19h30 .: Santo André x Monte Azul

19h30 - Prudente x Mogi Mirim
21h - Botafogo x Santos
21h50 - Oeste x Sertãozinho

CLASSIFICAÇÃO: Santos 35, Santo André 33,
·São Paulo 3D, Portuguesa 28, Corinthians 26,
Botafogo-Sf' 25, Prudente 25, Ponte Preta 25,
São Caetano 24, Palmeiras 23, ltuano 19, Rio
Claro 18, Mogi Mirim 18, Bragantino 17, Oeste
16, Mirassol15, Paulista 14,MonteAzul12,
Rio Branco 12 e Sertãozinho 11.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 6" RODÀDA TAÇA RIO

RESULTADOS

Bangu 1.xl América-RJ
Boavista Oxl Friburguense
Resende 1.x0 Duque de Caxias
Macaé 3xl Olaria

Madureira 1.x3 Fluminense

!

NOTA DE AGRADECIMENTO

Familiares enlutados de

Vasco 2x3 Americano
.

• HOJE

19h30 - Volta Redonda x Botafogo
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Flamengo 16, Fluminense 16,

Bangu lO, Boavista 9, Duque de Caxias 9,
.

Olaria 9, Americano 7 e Volta Redonda 6.

GRUPO B: América 11, Botafogo lO, Vasco 9,

Macaé 9, Tigres 6, Friburguel"\se 4, Madureira
3 e Resende 3.

• UBERTADORES
• RESULTADOS

Estudiantes 2x0 Bolívar
Libertad 1xl Universitario-PER

Lanús 1.x4 Blooming
Univ. Católica 1.xl Caracas

Cruzeiro 2x0 Deportivo Itália
• HOJE

19h - Vélez Sarsfield x Colo Colo

21h15 - Deportivo Quito x Emelec
21h15 - Racing-URU x Independiente-COL

* jogo adiado aos 16 minutos por causa da chuva

Wendel-in Joaquin Schmidt,
ainda consternados com o seu falecimen

to, agra-decem as enfermeiras do Hospital São
José, Dr. Cristovão e a todos os parentes e arnl

gos que lhe enviaram flores, coroas e o acom

panharam até' a sua ultima morada, convidam
para a missa de 7 o dia, que será realizada no

próximo domingo; 28 de março, as 8:00 noras
na capela Santa Cruz em Jaraguazinho.

.

EDITALDE INTIMAÇÃO _

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANfACATARINA
Tabelionato do MlU1icípio eComarca de Jaraguá do Sul

- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589

Telefone: (47) 3273-2390'Horário de Funcionamento: 09:OOh às 18:OOh
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto
EDITALDE INTIMAÇÃO

.

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os
devedores intimados apartir da publicação desteedital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de respostaescrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e
registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoats) indicada(s) para aceitartem), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 cfc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 140951 Sacado:BIERHAUS IlDA CNPJ: 11.083.117/000Cedente:FWRICUlTURAFWRIZA
IlDA .. CNPJ�82.116.104/000 Número doTitulo: 23248 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 1.553,05
Liquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140932 Sacado: BIER HAUS CHOPERIAIlDA-ME CNPJ: 11.083.117/000
Cedente: BANCO DAYCOVALSA -FRIGORIFICO RIO SULENSE CNPJ: 62.232.889/000Número doTítulo: 07465301 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 13/01/2010 Valor:
461,30 Líquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140800 Sacado: CALIFORNIAlANCHES-BRGALIMENT CNPJ: 09.525.662/000 Cedente: EDITORAGRAFI
CAEVERESTIlDAM CNPJ: 00,651.783/000Número doTítulo: 4587 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: BANCO ITAU SA . DataVencimento: 25/02/2010 Valor: 550,00
Líquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
---------------------------------------------------------------------------------------::-..----------------------------------------------------
Protocolo: 141188 Sacado: CARLos RICCA CPF: 021.230.360-05 Cedente: ALTAIR ANIDNIO BORGES DE
FREITASME CNPJ: 97.514.061/000Número doTítulo: 3946' Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
�resentante: BANCO DOBRASILSA . DataVencimento: 09/03/2010,Valor: 130,00
Líquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------..--------------------------------------

Protocolo: 141041 Sacado: CLEONICE DE LURDES BEUD CPF: 726.663.319-20 Cedente: DILMA FABIANE
FRANKOMIAKME cNPJ: 10.297.886/000 Número do Título: 2010020501 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor:
200,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140760 Sacado:DEEPGRIlLCHURRASCARIAIlDAME CNPJ: 10.343.042/000 Cedente:D\FAL\CADO
DEALIMENTOS E BEBIDAS IlDA CNPJ: 83.017.350/000Número doTítulo: 0009684301 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 04/03/2010 Valor: 350,08
Líquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141225 Sacado: FRANCISCO JOSE MADER CPF: 060.935.009-93 Cedente: RM COMERCIO E
SERVICOSAUTO ELErRICOS II CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título: 1521001 Espécie: Apresentante: CAIXA
ECONOl\.1ICA FEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 130,00 Liquidação após a intimação: R$10,4O,
Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,4O

Protocolo: 141261 Sacado: GENECI OLIVEIRA SILVA CPF: 721.329.579-91 Cedente: DJD !MOVEIS IlDA
CNPJ: 83.540.187 /OOONúmero doTítulo: lDTE89MS/28 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
'�resentante: CAIXAECONOl\.1ICA FEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 419,05
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$15,30, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141255 Sacado: GIULIANO CIARELU CPF: 283.860.628-00 Cedenté: CONOOMINIO RESIDENCIAL PLA
TANUS CNPJ: 09.425.247/000Número doTítulo: 9200005235 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
��nt�te: ÇAlXAECO�Ol\.1ICAFEDERAL _ . Dat�ye?cimento: 10/03/�010 Valor: 233,66
Líquidação apos a UlO)TIaçaO: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 -.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------

Protocolo: 140756 Sacado: JANErE SOUZADEUMA CPF: 738.980.409-25 Cedente: BRASPRESSTRANSPOR
TES URGENTES IlDA - CNPJ: 48.740.351/000 Número doTítulo: 1001127749 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 26/02/2010 Valor: 52,42 Líquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

---------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------_.:
Protocolo: 141253 Sacado: LAERCIO DEOLIVEIRAATI1 CPF: 260.216.238-86 Cedente: CONDOMINIO RESI
DENCIALPLATANUS CNPJ: 09.425.247/000Número doTítulo: 9200005227 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 184,23
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141244 Sacado: UGIA FUHRMANN GONCALVES DE OLIVEIRA CPF: 060.507.999-46 Cedente: CON-
DOMINIO RESIDENCIALPIATANUS CNP): 09.425.247/000 Número doTítulo: 9200005251 Espécie: Duplicata de

.

Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA fEDERAL ,DataVencimento: 10/03/2010
Valor: 164,64 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------
Protocolo: 141271 Sacado: LORENO DRAGER CPF: 627.279.409-63 Cedente:ABS EMPREENDIMENTO
MERCANTIL lIDA CNPJ: 01.209.784/000 Número doTítulo: 607801(l4/18Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIl. IlDA DataVencimento: 11/03/2010 Valor: 962,25
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 141269 Sacado: MARCOSDOS SANTOS CPF: 582.750.889-68 Cedente: MARMORARIAMUlLER
IlDA CNPJ: 0!3.625.958/000 Número do título: 8500134 Espécie: Cheque Apresentante: MARMORARIAMULLER I1D�. DataV�nclIJ1ento: 30/08/2009 Valor: 365,00 Liquídação após a intimação: R$10,4O, Condução:
R$13,19, Dilígência; R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141196 Sacado: MASSA FACILCOM.E FAB.DEAUM.IlDA CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: FSSA IND E
COM D� PRODALJM!WI1CIOS IlDA CNPJ: 03.241.442/000Número doTítulo: 26309 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçaoApresentante: CAIXA ECONOl\.1ICA FEDERAL DataVencimento: 02/03/2010 Valor:
583,50 Liquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligênciâ: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141191 Sacado:MLFMAl'D CONSTRUCAO IlDAME . CNPJ: 03.391.088/000 Cedente: ESCRl1DRIO
CONLABILCENTENARIO CNPJ: 08.328.628/000 Número doTítulo: 32 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
ROr Indicação Apresentante: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULDataVencimento: 10/03/2010
Valor: 94,00 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------t--------------------------------Protocolo: 140738 Sacado: ORPSTES BRINING CPF: 739.118.019-04 Cedente: F M PNEUS IlDA
CNPJ: 81.374.8451000 Número doTítulo: NPI17718/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 07/03/2010 Valor: 1.010,00 ..
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
_______________________________ f..

_

Protocolo: 141067 Sacado: PASTElARIADO ITAIlANO IlDA CNPJ: 03.064.437/000 Cedente: CHOCOLEITE IND.
DEAUM.ITDA 'CNPJ: 05.044.030/000Número doTítulo: 10445-1-1 Espécie: Duplicata deVendáMercantil porIndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 02/03/2010 Valor: 78,72
Líquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
------_._---------------

0

----------------- _

Protocolo: 141156 Sacado:REGSISOSEUAME CPF: 018.501.069-59 Cedente: CONOOMINIO RESIDENCIAL
FIGUEIRA. CNPJ: 10.825.893/000 Número doTítulo: 8651814431 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: UNlBANCO-UNIAODE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 11/03/2010 Valor: 274,41
Liquídação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

-

fu;��I��-i41247--��d�:-D\LGEM.-CELUPPi-GONOO'VF.S---------:-CPF:-ã49:OOi-.569�49-Qrl����;SiPÃRCOMERCiõ
DEPARAFUSOSE� IlDACNPJ: 01.056.640/000Número doTítulo: 1131 7374- Espécie: Duplicata deVend��ercap.til p?r�di�çãOApresentante: BANCO DO BRASIL SA .

_
DataVencimento: 12/03/2010 Valor: 95,01

Líquidação apos a íntímaçâo: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------

.

Protocolo: 141266 Sa�d�;wÃDisiAüWINrniCH-------------CPF:-4i8.223.079�53-Qrl��;�;METÃLÜRGiCAÃM-iIDÃ
EPP CNPJ: 85.141.026/000Número doTítulo: F2954001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoAp�nt�te:�C<? DO BRASIL SA . DataVencimento: 12/03/2010 Valor: 729,00
Liquidação após a íntímação: R$10,4O, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$1O,4O
--------------------------------------- ---------�---------�-------------�-------------------------------------------------------------------

Carlos Fabricio Griesbach, Tabelião
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DELE I f� RA IRI

Definição sobre o imóvel'
.

,

deveaconteceratéamanhã
Reforma na atual sede é estudada devido à falta de locais adequados
O delegado Daniel Dias
deve definir, até amanhã;
onde funcionará a nova

sede da Polícia'Civil

-�esde a semana passada ele
rocura urn novo local para
delegacia firncionar. Mas,

...."como não está encontrando

um prédio corri o espaço adequado
às necessidades 'da equipe, o dele

gado acredita que a atual estrutura
deve passar por.urna reforma geral.
A atual sede da delegacia tem mais
de 40 anos e apresenta problemas .

como infiltração e rachaduras oca
sionadas pelo tempo.

Na quinta-feira passada, o se

cretario de Desenvolvimento Re-,

gional, Lia Tironi, se reuniu com

Dias e os vereadores da cidade

para debater sobre a necessidade
de uma nova sede. No encontro

ficou acertado que a SDR pagaria
o aluguel no valor de até R$ 3 mil
mensais. A Polícia Civil e os vere
adores ficaram encarregados de
avaliar os imóveis disponíveis.

ParaDias, a reforma da atual de
legacia tomaria o imóvel adequado
para o atendimento. "Existem salas
que estão sendo usadas como al
moxarifado e podem ser adaptadas
para o trabalho dos agentes" expli
ca. Tironi garantiu que as melho
rias necessárias no espaço seriam
bancadas pela, SSP (Secretaria de

Segurança Pública). Já a Prefeitura se

comprometeu em ceder três funcío-.
nários e' estagiários para os serviços
administrativos. No ano . passado,
Dias demonstrou interesse em trans
ferir a delegacia para urn prédio de'
três pisos, em frente ao Fórum. Mas
o aluguel iria ultrapassar o valor do
aluguel estabelecido pela SDR.

DELEGADO FICA
Dias também disse que decidiu

recusar a proposta de trabalhar na

��P (Central de Operações Poli
Cl(us), em Florianópolis, e preferiu
permanecer em Guaramirim para
dar continuidadeao projeto damu
dança da sede da delegacia. Com
ISSO, os delegados Isaías Cordeiro,
de Joinville, e .Eliézer Bertinotti de

Araquari, que eram cotados par� as

sumir o cargo dele, continuarão em
suas respectivas cidades.
• Cristiane Alves

.criStiane@ocorreiodopovo.com.br

Segurança 23

"
, Existem salas
que estão sendo
usadas como
almoxarifado

.
e podem ser

adaptadas
DELEGADO DANIEL DIAS

'"
CÉSAR JUNKES

sua residencia,rua Guilherme
Tomelin, bairro Caixa d'aguá,
seguindo após para o cemitério
Municipal de Guaramirim ..

Atual sede da Polícia Civil de Guaramirim tem mais de 40 anos e apresenta vários problemas na estrutura, por causa da ação do tempo

FALECIMENTOS

Polícia Militar recaptura o 10°
foragido do Presídio Regional

JARAGUÁ DO SUL
, .

. Rafael Cristiano Alves, 22

anos, foi localizado na rua

Jerusalém, bairro Iaraguã 84,

por volta das 22h de quinta
feira. Ele estava escondido na

.

casa do cunhado.
A Polícia Militar ficou sa

bendo do paradeiro de Alves

através de uma denúncia anô

nima pela Central de Emergên
cia, 190. Q cunhado do crimi

noso, Nivaldo de Souza Lutz,
26 anos, tentou impedir que os

'policiais entrassem.na residên

cia. Mesmo depois de ter sido

detido, ele continuava dizendo
que não havia nenhum foragido
no lugar.

'

Alves cumpre pena de seis

anos e dois meses de reclusão

por furto. Ele é o 10° foragido
recapturado desde a fuga que
aconteceu no domingo, dia 21.

Na ocasião, dois detentos ren

deram dois agentes prisionais

com armas de brinquedo e de
ram passagem para mais 21

presos, que fugiram pela porta
da frente. A polícia segue na

busca dos treze detentos que
ainda estão foragidos.

• Faleceu dia 21/3, o Sr.
Alcides Buzzi., o sepultamento
foi realizado dia 21/3, às 16
horas, saindo o féretro da

• Faleceu dia 17/3,' o Sr. Idalicio
Leite, com idade de 54 anos, o

sepultamento foi realizado dia

19/3, às 17 horas, saindo-o
féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade

• Faleceu dia 17/3, o Sr. Valdecir
Martins, com idade de 38 anos,
o sepultamento foi realizado'
dia 20/3, às 16 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério do centro.

Cunhado do detento
tentou impedir que os
pqlictais entrassem

na residência

• Faleceu dia 17/3, o Sr. Antonio
Seberino, com idade de 69 anos,
o sepultamento foi realizado
dia 21/3, às 9 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo após para o

cemítérto do centro.
O cunhado do detento assi

nau' TC (Termo Circunstancia

do), se comprometendo a com

parecer ao Juizado Especial para
responder em liberdade pela
obstrução ao trabalho da PM.

A Polícia Militar informou que,
até o momento, não registrou ocor
rências de furtos ou roubos supos
tamente praticados pelos foragidos,
mas pede a contribuição dapopula
ção para avisar sobre qualquer mo
vimentação estranha .

• Faleceu dia 20/3, a Sra.
Verônica Behling Volles,
com idade de 45 anos, o

sepultamento foi realizado dia

21/3, às 9 horas, saindo o féretro
da Comunidade São Paulo,

.

Rancho Bom, seguindo após
para o cemitério Municipal de
Sheroeder.

• Faleceu dia 21/3, o Sr. Plasio
Winter, com idade de 77 'anos,'
o sepultamento foi realizado dia

22/3, às 8h30, saindo o féretro da
Capela Maria Leier, seguindo após
para o cemitério Santa Cruz

• Faleceu dia 21/3, a Sra.
Leonora Lopes da Rocha,
com idade de 80 anos, o

sepultamento foi realizado dia
22/3, às 9 horas, saindo o

féretro da Igreja São Francisco
de Assis, bairro Vila Lalau,
seguindo após para o

cemitério do centro.

• Faleceu dia 23/3, a Sra. Zilda
B. Schulz, com idade de 82 anos,
o sepultamento foi realizado
dia 23/3, às 17 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para o

cemitério do centro.

• Faleceu dia 17/3, o
Sr. Arlindo Cervini, com idade
de 68 anos, o sepultamento
foi realizado dia 23/3, às 17

horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo
após para o cemitério da
mesma localidade.
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•

Novo Saveiro
VHTfTotal FLEX

GoIG4
VHT ITotal FLEX

Voyage
VHTfTotal FLEX

•Banco do motorista
e cintos de segurança
cl regulagem de altura
.Tçampa Traseira com sistema

,

de amortecimento e chave.

•Acelerador eletrônico
(tecnologia focando melhor economia)
• Banco do motorista com '

regulagem de altura
·Grade dianteira e para-choque
na cor do veículo __---...�"'"
• Brake li.ght

•Desem�ador Vidro Traseiro
'Banco do Motorista
c/ regulagem de altura
.Abet1ura interna elétrica
do poria malas.
·Para-<hoques com a cor,==��;.;
doveíc:ulo "'�'

Toda a Linha VW
sem,entrada e a

1 s parcela só depois
do Mund,ial da Africa.

.990, R$23.490, R$29.600,
VENHA FAZER UM BOM NEGÓCIQ NA CARAGUÁ.

www.vw.corn.br. Promoções válidas até 25/0312010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veiculas básicos com pintura sólida e frete incluso. Promoção 1 Real: veículo de refe
rência- (1) Novo GoI10/10, cód 5U11C4, 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 dos CETs. Condições não cumulativas e válidas para a linha Volkswagen zero kJTI, Garantia de estoque de i (uma) unidade por modelo anunciado. Para os demais modelos, o CET será calculado e

informado ao cliente previamente à contratação. Gol G4 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo iO/l0, cód. 5vyl LL4, com preço promocional à vista a partir de R$23.490,00 ou financiado com entrada de RS11.745.00
(50%) + 36 prestações mensais de R$424,33. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$27.020,88. CET para esta operação: 19,54% a.a. Estoque: 5 unidades. Novo Gol r.o Total Flex, 4
portas, ano modelo 10/10, cód. 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$27.290,00 ou financiado com entrada de R$13.645.75 (50%) + 36 prestações mensaisde R$465,75. Taxa de juros: 0,99% a.m.

e 12,55% a.a. Total da operação: R$31.400, 16. CET para esta operação: 18,81% a.a. Estoque: 10 unidades, Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano rnodelq 10/10, cod. 5Z31 R4, com preço promocional à vista a

partirde R$30.490,00 ou financiado com entrada de R$15.245,00 (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 10/10, cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$28.990,00 ou financiado com entrada de R$14.495,OO (50%) + 36

prestações mensais de R$517,07. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$33.109,63, CEr para esta operação: 18.47% a.a. Estoque: 10 unidades. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano
modelo 10/10, cód. 5U91E4, com preço promocional à vista a partir de R$30.990,OO. Pacote Trend grátis valido para compra da Nova Saveiro 1.6 Total Flex, cód. 5U91E4, Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros e

despesas de gravame Inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não Inclusas no cálculo da prestação e do CET Crédito sujeito a aprovação Alguns itens mostrados ou meneio

nados são opcionais ou relerem-se a versões especificas

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

.www.autoelife.com.br Grupo Avto Elite 40 anos de credibilidade.
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