
Deap analisa situa
,..,

o

do PresídioRegional
Durante reunião na SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional) namanhã de ontem, diretor do
Departamento deAdministração Prisional,Alexandre Brum, prometeu que será feitauma análise da

estrutura do complexo para evitar que novas fugas voltem a acontecer
..
Um dos objetivos é criar parcerias.

. permanentes com empresas, universidades e aPrefeituraparamelhorar o atendimento aos presos.

18 PRESOS JÁ FORAMRECAPTURADOS' .'
PIERO RAGAZZI

-----

Depois do encontro na SDR, representantes do Deap foram fazer uma avaliação sobre o estado da unidade prisional. ...t:.fMj"'iii!J
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lido Vargas
fala depois do
rebaixamento
Presidente do Juventus

.

diz que se arrepende
de ter disputado o
Estadual, onde o
clube 9,astou cerca
de RS 500 mil.
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Agora não é hora de
apontarculpados,

ma� de planejar
o futuro.
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FAMEG

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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2 História

1899
A Babilônia

-é encontrada
No dia 26 de março de 1899, o arqueó

,logo alemão RobertKoldewey descobre as

muralhas da antigaBabilônia, localizada na
,

região central do Iraque. O pesquisador es
cavou a área por 14 anos e achou as mura

lhas externas, a fundação da torre de Babel,
os palácios de Nabucodonosor e a aveni

da principal que atravessava a cidade.
O .complexo fazia parte da Mesopo

tâmia, considerada' o berço da civilização
contemporânea, e as ruínas estão situadas
a 160 km a sudoeste de Bagdá. É nela que
localizam-se os "Jardins Suspensos", uma
das setemaravilhas domundo antigo.

A fundação da cidade é atribuída aos

acádios (2350-2150 a.C), e a primeira di-,
nastia teria se estabelecido na Babilônia
por volta de 1850 a 1530 a.c. O Rei Ha

murabi, sexto dessa dinastia, teria trans

formado a cidade na capital da Mesopo
tâmia e centro mais importante da Ásia
Ocidental- deixando ainda um dos mais

importantes legados da humanidade: "o

código", a mais antiga coleção de leis já
encontrada, gravado em uma estela cilín
drica de diarito. .

Durante o governo do ditador Saddam
Hussein, cerca de 90 milhões de dólares
foram destinados para reconstruir e res

taurar a antiga Babilônia, para promover
a "reabilitação damonarquia e de valores

antigos". Os princípios da construção e os

materiais da época seriam respeitados.
Durante a ocupação das tropas america-:
nas no país, em 2003, grande parte do sítio
arqueológico teria sido depredado, com
o roubo de peças como a "harpa real de

UR", com cincomil anos de idade.'

BA NOtrE

Prestando contas
Entre as décadas de 1930 e

1940, era comum no jornal "O
Correio do Povo" a publicação
da receita orçamentária
daPrefeituraMunicipal,
normalmente em duas páginas
inteiras. Este balanço foi
publicado na edição do dia 30
de setembro de 1939.
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A arte manual
da tapeçaria

É,quase impossível conhecer a data e o

local exatos do. surgimento da técnica mi
lenar da tapeçaria. Sabe-se que a prática
surge em épocas próximas nos mais dife
rentes lugares-do mundo - na Antiguidade,
é desenvolvida por povos daMesopotâmia,
Egito, Grécia, Roma, Pérsia e India. Hoje,
suas expressões mais fortes são encontra

das em países do OrienteMédio, como Irã e

Turquia, que se destacam pelos intrincados
desenhos geométricos.

Jána IdadeMédia, naEuropa, a confecção
'de painéis de tecidos passa a ter fins decora
tivos e funcionais. Além de adornar grandes
áreas das paredes dos castelos e igrejas me
dievais, as tapeçarias são usadas para aumen
tar o conforto térmico das edificações.

Seus bordados têm ainda uma função
narrativa e didática, por apresentar temas
históricos e bíblicos. É dessa forma que sur

ge a "Tapeçaria de Bayeux", uma das inais
conhecidas do gênero. No Brasil, a arte só
se destacaria a partir do início do século XX,
com artistas como Regina Graz.

Tapeçaria
de Bayeux,
obra do
século XII,
feita para
comemorar
os eventos
da batalha
de Hastings

Atualmente,
a Turquia
é um dos

países que
se destaca
na arte da
tapeçaria n�- -fP.lii �,�"'\. "f"'K I,'. ".'\

PELO MUNDO

1828

Apresentação pública
No dia 26 demarço de 1828, o com

positor austríaco Franz Schubert fez
em Viena, pela primeira e única vez,
um concerto dedicado exclusivamen
te a obras de sua autoria. O composi
tor, que viveu no fim da era clássica e

da música erudita, foi bem recebido

pelo público. Em 31 anos de vida, che-
gou a escrever mais de 600 obras.

'

1

Conspiração.
A polícia invadiria o jornal diário

"O Estado de São Paulo" neste mesmo
dia em 1940, acusando seus diretores
de conspirar contra o Estado Novo. O

jornal seria tomado dos proprietários
. pelo interventor paulista Adernar Pe
reira ·de Barros, sendo devolvido ape
nas em 1945. O jornal ignora o período
em sua história oficial.

"19

Auschwitz
No dia 26 de março de 1942, os ofi-

'dais nazistas iniciaram a deportação
de judeus para o campo de extermínio
de Auschwitz, onde se estima que três

milhões de pessoas tenham sido as

sassinadas durante a Segunda Guerra

Mundial. O exército vermelho liberta

ria cerca de 7.500 prisioneiros somen

te em 27 de janeiro de 1945.

o encontro
Em 1940, quando foi reeleito pela terceira vez, o presidente norte-americano
FranklinDelano Roosevelt recebeu a carta de ummenino cubano que o

- cumprimentava e lhe pedia, como lembrança, uma nota autografada de
10 dólares. O menino chamava-se Fidel Castro - o próprio.

SOCIEDADE DE ATIRADORES JARAGUÃ
- Fundada em 6 de março de 1906 com o nome de Schützenverein Jaraguá, a sociedade estabeleceu-se'
em terras doadas por Bernardo Grubba. Amarcha em busca do Rei passava pelas principais ruas da,
cidade. As atividades tiveram que ser interrompidas durante a 1 a GuerraMundial, mas já em 1923
um novo pavilhão de tiro era inaugurado. Cinco anos depois, o stand passa por uma remodelação .

e é comemorado com grande festa. Em 1939, a sede seria usada para a exibição dos filmes do Cine
Odeon, e em 1943 a sociedade é fechada e passa a servir de quartel general. AAtiradores' Iaraguá só

\ seria reaberta em 8 de dezembro de 1946, passando a denominar-se Clube Jaraguaense por causa de
perseguições políticas. Um ano depois, uma fusão a transformaria em Clube Atlético Baependi.

ARQUIVO DA SOGÍEDADE
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PONTO DE VISTA

1ERÇA-FEI'RA QUARJA-:FEIRA -QUINTA-FEIRA.'
EdwarddeSá,
financista'
,,·'Ii�..

"

OABdeJaraguá
doSul

,
�

Recursos hídricos'

j1Jreservação
dos recursos hídricos deixou de

ser um discursomeramente político-ambien
tal e se tomou uma questão de ameaça ao de
envolvimento social. Neste. debate têm sido'

mensuradas as consequências do uso desordenado da
águapara fins que não sejam estritamente de consumo,
vital à sociedade, mas sim o impacto que a falta de cui
dado com os cursos de água e o que existe no entorno
deles provoca no meio ambiente. A desatenção com

a ocupação desordenada de áreas de terras e a degra
dação das matas ciliares têm se refletido cada vez com
maior frequência em impactos ambientais que resul
tam em fenômenos recorrentes como

deslizamentos de terras e inundações,
trazendo prejuízos com aperda de bens,
destruição de casas e de emprendimen
tos comerciais e industriais, situação
.que se agrava ainda mais quando os

desastres trazem no seu bojo a perda de
vidas humanas.

'O dilema lançado como desafio para
a sociedade de modo geral tem sido
como conciliar desenvolvimento com

a ocupação do solo e a utilização dos
recursos naturais. É certo que muito do

que se vê hoje como efeito reflete a falta
de informações, ignorância oumá fé de

quem tirou proveito do que a natureza

nos deixou. Muito também é resultado

, JorgeBrognolli,
economista

Embora não 'deva ser entendido como mérito, mas
sim como um despertar ainda que tardio, felizmente
Jaraguá do Sul e região têm-se debruçado sobre o as

sunto. Mais umavez percebe-se o empenho dos vários
segmentos da sociedade nabuscade alternativas. Nesse
aspecto, boavontade e disposição são imprescindíveis.

Um exemplo claro desta preocupação é o estudo re
alizado pelaArnvali (Associação dosMunicípios doVale .

do Itapocu) para a elaboração de um diagnóstico da si
tuação hidrográfica da região, trabalho este respaldado
pelo Ministério Público de Santa Catarina, com apoio
do Projaraguá e do Comitê daBaciaHidrográfica do Rio

.

Itapocu, ao qual a Acijs e as entidades .

do Centro Empresarial apoiaram viabi
lizando recursos para a sua execução.
Como o diagnóstico serão estabelecidas
as ações de. ordenamento estabelecidas
pela legislação, porém, baseadas no

bom senso e na percepção de que é pos
sível conciliar o desenvolvimento com a

preservação dos recursos naturais.
No dia 22 de março, dedicado fi

água, as linhas gerais deste diagnóstico
foram apresentadás à classe empresarial
e à comunidade. Como foi frisado pelo
representante do Ministério Público,
trata-se de projeto pioneiro que possibi
litará a tomadas de ações para recuperar
as áreas nas margens dos rios, nas fai
xas a partir dos 15 metros, grande parte

delas ocupadas pela agricultura e criação de gado, mas
também com interferências na área urbana. O levanta
menta teve como propósito mapear as principais áreas
ainda existentes de cobertura vegetal, identificar as áre
as de interesse ecológico, pontuar as áreas de risco e de
conflito de ocupação e identificar as principais ativida
des e interesses que induzem a ocupação das APPs em

,

margens de rios de Iaragua do Sul.
A Acijs assim cumpre mais uma vez sua função de

estimuladora do debate, participando diretamente da
busca de soluções a problemas na comunidade e com

isso contribuindo para amelhor qualidade de vida a to
dos que produzem e vivem na região.

"
o dilema lançado
como desafio

. para a sociedade
de modo

geral tem sido
como conciliar

desenvolvimento
com a ocupação do
solo e a utilização

dos recursos -

naturais

da conivência e omissão das autorida-
des, principalmente da falta de capacidade e de estrutu
ra do Estado enquanto responsável na fiscalização por
parte das administrações públicas no que tange a cons
truções e usos diversos das regiões cortadas por rios e

cursos de água demaneira geral.
Muito há por fazer, portanto, para reverter esse qua

dro. Se existe a certeza de que seria impraticável "zerar
as contas" do prejuízo praticado e dos danos causados
ao meio ambiente, também é certo que a reflexão so

bre o assunto e a tomada de decisão, com a mudança.
de postura, representa uma perspectiva favorável para,
termos a compreensão e o engajamento da atual e das
futuras gerações para com o problema.

"
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Já ouviu O ditado, quando voltar vai ter duas?

.

Envie. sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

CONSTRUÇÃO CIVil

Senai promeve
.

curso gratuito
Profissionais que desejam aprimo

rar seus conhecimentos ou aprender um
novo ofício podem aproveitar o novo

curso de qualificação oferecido pelo
Senai em Jaraguá do Sul: o de pedreiro
assentador. O curso é gratuito e de curta

duração (160 horas), focado em deman
da específica apontada pelas empresas
da região. Informações na própria uni

dade do Senai (rua Isidoro Pedri, 263), ou
através do site www.sc.senaLbr e também

pelo telefone 3372�9500.

lEITURA

Projeto livro
livre na' Barra

Hoje, por volta das 13h30, uma equi
pe da Biblioteca Pública Municipal Rui
Barbosa, deixará três livros em pontos de
ônibus próximos à empresa Malwee Ma

lhas, no Bairro Barra do Rio Cedo, é o pro
jeto "Livro livre - Passe adiante". "Quem
encontrar alguma dessas obras, pode
levá-Ia para ler e, depois de concluir a lei
tura, deixá-la novamente em outro local

público ou passá-la para algum amigo",
orienta a supervisora da BibliotecaMuni
cipal, Dianne Katie Konell Chíodini.

ATRAÇÃO
Segunda ediçã9 do
Sábado Cidadão

,

A segunda edição do Sábado Cidadão
em Guaramirim acontece amanhã, das
14 às 19 horas. O evento será realizado
na rua João Butschardt (em frente ao gi
násio de esportes Prefeito Rodolfo Iahn).
O tema desta edição é Páscoa, além das

atrações culturais, o evento oferece ofici
nas de pintura facial, varal de desenhos,
exposição dos projetos de todas as secre

tarias, distribuição de banana, maracujá e

mandioca, através da Secretaria de Agri
cultura e Pecuária e avaliação física.

INSGRICÕES
..:I>

Centro do Idoso
oferece oficinas

O Centro de Referência do Idoso está
com inscrições abertas para diversas
oficinas até o dia 31 de março. Todas as

pessoas com QO anos ou mais, inclusive
os que não participam de grupo de ido
sos, podem se inscrever pessoalmente no
Centro. Entre as oficinas oferecidas, de
cozinha experimental, artesanato, ginás
tica, artes, coral, yoga, marcenaria e curso

de alemão. O endereço é rua Marina Fru
tuoso' 740, Centro, nos fundos do Angelo
ni. Informações pelo telefone. 3370-7562.
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A ,EAM

Câmara abre guerra a Casan
Vereadores criticam problenias no abastecimento de água em Massaranduba

•

•• I

CÉSAR JUNKES
.

"
Nós ficamos aqui

reclamando, gritando
e ninguém nos ouve.
Com a Prefeitura, .

seria diferente.

nária de segunda-feira.
De acordo com o documento,

o problema no abastecimento é

antigo e foi agravado entre do

mingo e segunda-feira, quando
a cidade ficou sem nenhuma

gota de água por causa de de
feitos no sistema de captação.
"As três bombas estavam que-

.

bradas, uma sendo consertada

por funcionários de Jaraguá do
Sul. Porém, percebeu-se que são
bombas antigas e inadequadas e

nunca há uma em perfeitas condi
ções para emergência", diz o texto.

Os vereadores denunciam,
.

ainda, que aCasan atua nomunicí
pio hámais de 30 anos, período em
que a população dobrou, com cres

cimento maior na área urbana. No

entanto, nenhuma obra demelhora
teria sido feita pela estatal. Além da

ação civil pública exigindo investi
mentos no setor, os vereadores que
rem que a Justiça exija um laudo
atestando a qualidade da água.

legislativo protocola pedido
de ação civil pública ao
Ministério Público contra a
autarquia estadual, exigindo

. investimentos no setor e

qualidade na água
MAURO BRAMORSKI (DEM)

.Desde domingo, o abasteci
mento de água na área urbana do

município está irregular. Proble
mas com as bombas que fazem
a captação resultaram no corte

parcial do serviço em diversos ho
rários durante a semana. As recla

mações da população foram parar
na

.

Câmara de Vereadores, que
decidiu acionar o MP (Ministério
Público) contra a Casan.

O protocolo pedindopara que o
MP entre comuma ação civilpúbica
contra a autarquia, exigindo obras
de melhorias no abastecimento de

água foi assinado pelos vereadores
José Osnir Ronchi (PP), Mauro Bra

morski (DEM) e Pier Gustavo Berri

(pMDB), após reclamações da po
pulação no plenário da sessão ordi-

" .

Casan não é
encontrada

. A reportagem de O Correio
do Povo procurou, ontem, os res

pon�áveis da Casan no escritório
do' município para comentar a

ação dos vereadores no Ministé
rio Publico. Porém, ninguém foi
encontrado. Em recente entre

vista ao jornal, a autarquia havia
dito que as melhorias no abas-

. tecimento necessitam de uma

ampliação no fornecimento de

energia, de responsabilidade da
- Celesc, para o reservatório.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

....

"

Vereadores querem investimentos na central de abastecimento

o maior valor da

emancipação política
c-

é a emancipação humana.
Vereàdores defendem a

municipalização do serviço
-

"Hoje, a Casan da cidade está
submetida a um escritório
regional em Penha,' que é

submetido a Florianópolis.
Nós ficamos aqui reclaman
do; gritando e ninguém nos

ouve. Com a Prefeitura, seria

diferente", acredita.
.

O vereador José Osnir non
chi (PP) também défende a

municipalização, porém aten

ta para a capacidade de in

vestimentos da Prefeitura. I'A

cidade não possui condições
de bancar as obras que pre
cisam ser feitas para melho
rar o abastecimento. A Casan

ficou 30 anos aqui e não vai

colocar dinheiro' nenhum?
Sou a favor de assumir a água
depois deles arrumarem o que
fizeram", afirma.

Massaranduba é o único

município da região que ainda
não assumiu o serviço de água
e saneamento. A última cida- .

de a' transferir o sistema foi

Corupá, no começo do mês,

após uma vitória judicial.

A'municipalízação do ser

viço de água e saneamento

pode ser luma das soluções
para o problema no abaste
cimento da cidade. O pre
feito Mário Fernando Reinke
já declarou que pretende
assumir o setor e viajou on

tem à Florianópolis para co-
.

municar a decisão à direção
da Casan. "Vamos assumir
por bem ou por mal", disse
Reinke, em entrevista ao O
Correio do Povo.

IIA Casan ficou 30
anos aqui e não vai
colocar dinheiro

nenhum?"
JOSÉ OSNIR RONCHI (PP)

26 de março de 2010.76 anos de emancipação política de Jaraguá do Sul.

A emancipe ção politica de um munlcfpio traz a organização do trabalho na saúde, educação, moradia e no meio

ambiente. Fatores que for.mam a base das necessidades de uma comunidade cidadã.

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul comemora os 76 anos de emancipação politica do municfplo, com a convicção de

que o exercícto da democracia é a mais Importante forma de consolidarmos a qualidade de vida.

A proposta do prefeito
foi. bem vista pelos verea
dores' que protocola�am o

pedido ao Ministério Públi
co. Para Mauro Bramorskí
(DEM), a municipalização
poderá aproximar a direção
�a autarquia da população.

CÂMARA DE
VEREADORES
DE JARAGUÁ DO SUL

Participe das s ss6es na Camara d Vereadores.
To(! s as t .(ç�sequintas,bs rs bera AVllnidClGetúlioVarg < 621 -Centre Jar guá do Sul .

Assista t rn�m ii progr maç o d TV CAmara p lo caMI27 da NET.
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stourouopr

Dos
pedidos de informação dos pelo Executivo no último dia 1°.

encaminhados ao Executivo, Conforme a Lei Orgânica do

quatro já venceram o prazo município, são 15 dias para que
. para envio das solicitações '

as informações e documentos re

à Câmara, abrindo um precedente quísítados sejam encaminhados à
contra a administração. Câmara. A possibilidade de prorro-

Um dos pedidos éreferente ao gação também é prevista, por igual .

concurso público de 2Q08, no qual período, mas "desde que solicitado
os vereadores requerem, em suma, e devidamente justificado'.'; o que
a relação de todas as contratações.' não ocorreu nos quatro casos. �

Ele foi recebido pela Prefeitura no A constituição muriicipal tam-
.

dia 17 de fevereiro, data que come- bém faculta ao presidente da Câ-

. ça a correr o prazo. Outro pedido, mara solicitar. intervenção do

que chegou ao governo' dia 24 de Judiciário para fazer cumprir a

fevereiro, trata dos contratos firma-legislação.. Os. vereadores pode
dos entre o município e fornecedo- . rão, 'ainda, recorrer ao Decreto-Lei
res de produtos alimentícios desde 201/1967 que, em seu artigo 4°,.
o começo da atual gestão. aponta o não atendimento aos pe-

Também expirou o prazo nos pe- didos de informação como uma in-
.

didos de informação sobre o Ginásio fração político-administrativa dos
Arthur Müller e sobre os projetos en- prefeitos, E, portanto, sujeita ao
caminhadospelaPrefeituraaosgover- .. julgamento da Câmara, em pro
nos estadual e federal,'ambos recebi- cesso de cassação do mandato.

1_

PIERO RAGAZZI

lORespo�sta
A vereadora Natália Petry

(PSB) contrapôs a nota publicada
ontem intitulada "sabão", abor
dando a renúncia dela à vaga
na Comissão Processante para a

qual foi sorteada. "Me senti in

justiçada", declarou a vereado

ra, justificando a decisão não só

pelo fato de ser a presidente da
Câmara mas, também, motivada
pela doença damãe. Natália tam
bém disse que jamais se furtou às
suas atribuições de parlamentar.

FALA Aí!
Os vereadores têm até segun-

da-feira para encaminharem dú
vidas e sugestões acerca dos tra
balhas de revisão da Lei Orgânica
do Município, com previsão de ir
à votação' do plenário em abril.
Os encaminhamentos devem ser

feitos ao relator da comissão es

pecial, Amarildo Sarti (PV), que
prometeu recorrer aos artifícios

jurídicos que se fizerem neces

sários para ver aprovada a nova

LOM, que precisa de oito votos.

Se não for assim,
_imagina o tamanho
- do financiamento'

• •

que seria preciso.
. PREFEiTO DE SCHROEDER, FELIPE

VOIGT (PP), SOBREA BUSCA DE
RECURSOS A fUNDO PEROfO,Q JUNTO

AOGOVERNO fEDERAL

CÉSAR JUNKES

Homenagem
-

-'

o plenário da Câmara de Corupá, por escolha unânime dos

vereadores, passará a se chamar Haroldo Kuhl. A sessão solene
em homenagem póstuma, com descerramento da placa deno

mínativa, acontece hoje, às 19h30. Com uma história de vida
marcada por tragédias e dificuldades, Kuhl virou empresário e

ingressou na política em 1982, quando eleito vereador pelo PDS.

Em 1996, já no PMDB, foi eleito vice-prefeito em dobradinha
com Luiz Carlos Tamanini (PMDB), atual prefeito.

EMANCIPAÇÃO
Por iniciativa da presidente Natália Petry (PSB), a
Câmara deVereadores de Iaraguá do Sul também fará

. -uma sessão solene hoje, pela passagem dos 76 anos de

emancipação politico-administrativa do município,
ocorrida em 8 de abril de 1934. No ano passado, a data
passou em branco, como lamentou a vereadora na
ocasião. Ex-prefeitos e ex-vereadores são convidados

para a cerimônia, marcada para as 10 horas.
.

-

/

G Up
Com cinco meses de atraso da

previsão inicial, 0- secretário es

tadual de Educação, Paulo Bauer
(PSDB), assina hoje. a abertura

,

do edital para licitação das obras
do Cedup (Centro de Educação

,

Profissional). O ato acontece às
. 9·horas na Câmara deVereadores
de Guaramirim, que ano passado
autorizou a doação do imóvel do

município para o Estado. A obra,
orçada em R$ 6,5 milhões, será
financiada pelo MEC. O centro

será construído em terreno ane

xo ao Parque Municipalde Even

tos, motivo pelo qual a adminis
tração municipal procura outra

,

área pa�a um novo parque.

Outra
Ex-prefeito Evaldo Iunckes

(PT) protocolou ontem noMinis
tério Público - denúncia contra o

prefeito Nilson Bylaardt (PMDB),
por conta da contratação do Ins
tituto Jaime Lerner, que será con
firmada no próximo dia 8, 'para
assessoramento nos projetos de

revitalização da cidade. Pupo
.

considera o valor - R$ 370 mil -

alto demais, comparando com os,
R$ 42 mil cobrados por uma em

presa de Curitiba para o mesmo

serviço, através de uma parceria
com o Codec (Conselho de De
senvolvimento Econômico), que
estava em vias de ser concretiza
da no governo dele.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDrrORIALCHARGE
,

A hora é agora
pital e o outro foi resolver problemas burocráticos
no Fórum. "

Outra ação prevista pelo Deap será tentar esta
belecer parcerias com universidades, empresas e '

a Prefeitura, para que possam ser realizadas ações
permanentes para melhorar o atendimento aos

presos. Embora a responsabilidade pela maou
tenção do local seja do Estado, a situação do local
estaria bem pior se não fosse o esforço e o inves

timento do Conselho Comu-
'

, nitário Penitenciário" OAB
(Ordem dos Advogados do -

Brasil), Acijs (Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul) e
-e

outras entidades.
A abertura da licitação

,

para construção de um muro

ao redor da unidade, ocorrida
ontem, parece mostrar que, finalmente, o governo
do Estado acordou para a insustentável situação,
em que o presídio se encontra. Porém, é preciso
lembrar que os problemas da segurança pública
também estão na fruta de delegacias e de policiais '

civis emilitares. "

A hora de exigir asmelhoriasé agora, pois a Lei
,

Eleitoral deve impedir a vinda de recursqs para a

, região dentro de alguns dias. Que, as autoridades
políticas sejam ágeis e façam do tempo que ainda,
resta um aliado.

APrimeira
tentativa de tentar melhorar-a

situação do Presídio Regional parece
ter sido dada na manhã de optem, du

rante reunião entre representantes do

Deap (Departamento de Administração Prisio

nal), SDR (Secretaria de Desenvolvimento .Re

gional) e a Polícia Militar. Pela primeira vez nos

últimos meses, o órgão se mostrou disposto a.

tentar resolver à situação da, unidade prisional"
que abriga cerca de 330 presos, mas
tem capacidade para apenas 7,�.

No encontro, o diretor do Deap,
Alexandre Brum, anunciou que
uma equipe do órgão permanecerá
na cidade por cerca de 15 dias para
fazer um levantamento da situação
do complexo. Um dos assuntos em ,

pauta foi a revisão de alguns proce-
dimentos para aumentar a segurança no presídio,

,

como o deslocamento diário de detentos para o

Fórum, dentistas e hospitais.
Entre as sugestões analisadas está a centraliza

ção de serviços dentro do complexo, permitindo
que os agentes prisionais dediquem mais tempo .

para efetivamente fiscalizar,os presos. Essa medi
da ajudaria a evitar, por exemplo, a fuga ocorrida
na semana passada. Nà hora em que OS_detentos
se rebelaram, havia apenas dois profissionais no

local; um havia levado um presidiário para o hos-
DOLErTOR

Eu acertei na Mega Sena
NACIONAL

'Ebem
provável que aprimei

rapergunta será: de quanto
foi o prêmio? Quantos mi
lhõesrAntes de responder,

deixe-me tecer antes um pequeno
comentário: considerando que te
mos e- somos formados material
mente de igual com todos os com

ponentes orgânicos
na terra e porções
minerais idênticas,
restá-nos algo que
nos diferencia de to
dos outros seres vi
vos eminerais, isso é

irrefutável, inegável.
Vou chamar de inte

ligência e seguindo
essa análise, che-

/

gamos à dedução
de que todo resultado inteligente
teve uma ação igual inteligente,
ação inteligente é igual a reação
inteligente e assim é obvio se che

'gar a conclusão de que existe algo
no ser humano além dos seus

componentes meramente maté
rias que chamaremos de princípio
inteligente damatéria universal. E
esse princípio no ser humano é o

responsável por todo ato e ação"
a ele diremos alma, espírito, que
sendo real, veio de Deus o criador
do universo espiritual e material.

Ora, se temos algo que nos é
imortal, é natural que esse algo ne
cessite sempre de "aprendizado"

de evolução para .se chegar algum
pontomais adiante do queapenas
um acoplador de .matéría sem tirar
o devido mérito dessa função. Eis
um real e sem preço patrimônio
do ser humano, conhecer-te a ti

mesmo, se ver como uma enti
dade imortal. Não nos cabe mais

a ignorância sobre
isso, a relutância

impensada e equi
vocada do homem'
possuir um espírito,
não nos cabe fechar
os olhos para esse

horizonte, pois um

dia todos nós ire-

Pretecãe
_,

O contingente de idosos no país tem crescido
consideravelmente' nos últimos anos. Segundo
levantamento .do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia, e Estatística), em' 2008 o país já tinha
mais de 21 milhões de pessoas na chamada ter-

'

ceira idade, o que corresponde a cerca de 9% da
população.

Diante desta realidade, o poder público e en

tidades da sociedade civil estão
atuando para ampliar as iniciati
vas voltadas a terceira idade. Entre
elas está a lei 10.741, de 2003, que
estabeleceu uma série de procedi
mentos protetivos aos que já pas
saram dos 60 anos, como a prefe
rência na tramitação deprocessos
judiciais. Depois disso, os idosos
ganharam gratuidade no trans

porte intermunicipal, tiveram
programas implantados para o

esporte e o lazer. Cresceram tam
bém os clubes e as atividades vol
tadas para os idosos. Bem como,
as 'empresas se atentaram para
necessidade de atender esse tipo de consumidor.

Mas, infelizmente muitas leis são descumpri
das e os idosos sofrem para ter garantidos serviços
essenciais. Na área da saúde a questão ainda é bas
tante grave. Mas, é na esfera familiar que a situa
ção pode ser aindamais complicada.

Tentando dar suporte para que a realidade seja
diferente, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
do Senado emitiu parecer favorável ao projeto de

lei enviado pela Câmara dos Deputados quetor
na obrigatório aos serviços de saúde públicos ou

privados a comunicação às autoridades acerca

'dos casos de violência sofridos por idosos ,quando
'

constatados durante atendimento prestado por

profissionais da área de saúde. S�
gundo o projeto de lei, esses sefVl

'ços deverão estar atentos para os

casos de mortes, danos, sofrimen
to físico ou' psicológico quando
envolver pacientes de mais de 60

anos. Agora, a proposta será reme
tida, em caráter terminativo, para
Comissão de Direitos Humanos

e Legislação Participativa (CDH).
Depois, deverá ir ao plenário do

Senado para ser votada pelos par
lamentares.

Estudos mostram que a maior

parte da violência contra os i�OS?S
é cometida no âmbito do propno

ambiente familiar. S� aprovada essa norma em b.e
nefício dos idosos, estará sendo enriquecida a legts
lação protetiva. Espera-se que, além de viger no or

denamento jurídico, ela-seja cumprida à risca, para
que eventuais responsáveis por delitos contra a po

pulação demais idade sejam punidos com rigor..

"
Eis um real e sem
preço patrimônio
do ser humano,
conhecer-te a

ti mesmo, se
ver como uma

entidade imortal
"
Mas,

infelizmeote, '

muitas leis são

descumpridas
eosidosos'
sofrem para ,

ter garantidos

mos para essa cons

tatação quer queira" ou não e aí os mais

frequentes queixumes são do tipo
"ah se eu soubesse".

Enquanto estamos mergulha
dos na vida aqui terrena temos

ainda chances de mudar em nós
tudo que for de egoísmo e vaida
de tola que são os maiores empe
cilhos de arcar uma real colheita
boa e tranquila no futuro, toda
ação tem uma reação, não desistir
da vida seja ela como for, crer no
amanhã, ser humilde, ajudar os

outros, eis amaior Mega Sena que
realmente nós fará ricos, o que '

você é por dentro é o importante.

serviços
essenciais

, "

Edson Gomes, servidorpúblico
(efegom@yahoo.com.br)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PEIXE

Venda cresceematé 300/0
Setor é aquecido com a Quaresma, mas enfrenta dificuldades no ano

Peixe produzido e beneficiado na cidade tem como destino merenda escolar, restaurantes, MercadQ Público Municipal e programa Fome Zero

JARAGUÁ DO 'SUL

, A tradição de não comer
carne vennelha durante os
dias que antecedem a Páscoa
jámovimenta.a produção de
peixes na região.

Etre
os integrantes da Asso

iação dos 'Aquicultores de

araguá do SUl (AJA), a épo- ,

a é de trabalho dobrado.
. Com 25 associados diretos e outros

25 indiretos, a AJA tem uma produ
ção de quatro toneladas por mês.
O peixe é comprado dos próprios
associados. Na sede da Associação,
ele é abatido e beneficiado, para de
pois ser vendido na cidade. Metade
da produção, que em suamaioria é
de tilápias, tem como destino a me

renda escolar da rede municipal. O
restante é fornecido para o Progra
ma Fome Zero, do .governo federal,
restaurantes da cidade e Mercado

Municipal. Neste último, a movi

mentação costuma aumentai du
rante o período daQuaresma.

A expectativa, segundo o pre
sidente da AJA e produtor de peixe
há 30 anos, Ena Mathias, é de que
em março, sejam comercializados
dois mil quilos de tilápia e carpa,
somente noMercado Público, o que
representaum aumento de 30% nas

vendas. É a melhor época para os

aquicultores, que durante o resto
. do ano costumam ter dificuldades
como o alto custo de produção e a

falta de incentivo do governo.

Mathias explica que cada quilo
de tilápia é vendido pelo produtor
a R$ 3. Mas para se produzir um
quilo de filé são necessários 3,3
quilos do peixe. Depois de benefi

ciado, o quilo chega ao consumi

dorpor cerca de Râ lâ.rblão temos
autorização para vender nosso

peixe para fora da cidade. Estamos
aguardando o registro do Estado.
Por enquanto, nossa venda ainda
é muito restrita", acrescenta.

Os produtores sofrem ainda
com a baixa demanda. Segundo
eles, o consumo deste tipo de car
ne ainda é muito baixo se compa
rado com a procura por carnes de

frango, porco e gado.
O lucro adquirido pela AJA

é

distribuído entre os associados
e vai para a manutenção da enti
dade. I

A Associação conta apenas
com um funcionário. O trabalho
de limpeza, abatimento e benefi - �

ciamento do peixe é feito em es-
.

quema de mutirão.
A. Aja existe há dez anos e a

construção da sede ocorreu em

2004. A compra dos equípamen
tos da unidade foi custeada pelo
governo federal.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

.
.

Preço final chega a ser cinco vezes maior do que o produtor recebe

. .

Substituira carnevermelha pelo peixe é uma dica saudável. .

.

Que vale para o ano todo. Espectatlstas recomendam o consu-

mo pelo menos três vezes por semana. rsso porque os nutri
cionistas afirmam que" peixe é um alimento nutritivo, rico em
vitaminas, minerais, proteínas e fraco em gordura.

O consumo deste tipo de carne branca ajuda a evitar do

enças cardiovasculares e" por ser fonte de ôrnega 3, impede a

formação de coágulos de sangue Que podem Jevar a um infar-
.' "

to ou derrame.

Geral 7

Alto custo
dificulta
produção

. I

Com balde e ração em

mãos, o produtor Laércio

Krüger, 39 anos, alimenta
diariamente os peixes que
cultiva, e que meses depois
estarão na mesa das famí
lias jaraguaenses, O ritual
é um dos mais importan
tes no cultivo e também o

que mais pesa no bolso do

aquicultor. Pelo menos 60%
dos custos que ele tem com

a produção das tilápias vai

para a ração. Um saco de
ração custapara o produtor,
em média, R$ 27. O ideal é
alimentar os peixes, pelo
menos, três vezes ao dia.

No ramo desde 2000, ele
conta que a família investe
em outras atividades, como
criação de gado, de fran

go e plantação de aipim,
porque hoje ainda é difícil
tirar o sustento somente

da produção de peixe. "É
lucrativo, mas ainda não é
um bom negócio. Eu pre
cisaria investir na minha

propriedade para conseguir
aumentar a' produção. Mas
não temos incentivo do go-
verno", argumenta.

.

Kruger, que além de as

sociado, é funcionário da

Aja, produz em sua proprie
dade, 1,5 mil quilos de tilá

pia por ano.

"
É lucrativo, mas
ainda não é um
bom negócio.

LAÉRCIO KRÜGER, 39 ANOS.

"

Produtor diz que preço da
ração é um dos problemas
enfrentados pelo setor

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Saiba como proteger seus eletrônicos em dias de, tempestades elétricas
empestades elétricas proporcío- lâmpago até o instante em que ouve o som

nam belos espetáculos mas, além ' do trovão. Cada segundo significa cerca de
dematar, podem danificar equipa
mentos eletrônicos. Para proteger
vidas e também computadores,

1Vs, equipamentos de som e outros disposi
tivos, basta tomar algumas precauções:

•Desligue qualquer engenhoca eletrôni
ca que se queira salvar do risco de ser quei
mada caso caia um raio nas, redondezas. '

Ou seja, não basta simplesmente desligar o
.

equipamento no interruptor Liga/Desliga..
• Ê preciso desconectar o aparelho da

tomada e,' se 'ror o caso, da linha telefônica
do modem, do fio da TV a cabo ou da TV
a satélite e do fio da antena convencional.

,

Faça isso quando vir nuvens com cara de
tormenta e antes de deixar a casa fechada
em caso de viagem ..

• Para avaliar a urgência de desconectar
os equipamentos, uma boa prática é tentar
saber a distância àproximada entre um raio
e o ponto.onde você está. Conte os 'segundos
desde o momento em que vê.o clarão do re-
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300 metros de distância. Assim, por exem
plo, se contar 11 segundos, o raio estará a

3.300m (3,3km). Se esse intervalo de tempo
. for quase nenhum, então é melhor desco
nectar tudo bem rapidamente '_ os raios
estão caindo perigosamente perto de você.

• Estabilizadores de corrente previnem
contra picos moderados de energia e flu-

'

tuações no fornecimento elétrico. Mas um
raio é muito mais poderoso e 'sua descar
ga rompe qualquer barreira de segurança.

Para proteção máxima, s6 desconectando
os aparelhos das tomadas inesmo.

• Para os casos em que não é possível
desligar imediatamente o computador,
mantenha sempre um no break entre a

rede elétrica e o conjunto computador e
monitor de vídeo.

,. Evite. ainda -usar telefone fixo" bem
como usar água corrente, A descarga segue
as fiações elétrica e, telefônica, más tam

.

bém os canos d'água. Usar o celular nesses
momentos também não é uma boa.

eoel Joinville
Rua Blumenau, 735

, América
47 ..3455-0220

CONSULTE·NOS PARA' OUTRAS

FORMAS DE PAGAMENTO!

Jaraguá do Sul .

Rua Reinoldo Rau, 67
Centro

. 47 ..3273-6859:!; Notebooks
i .

Notebook Acel Emachlnes E627-5436
PROCESSADOR ATHLON 1.OOHZ
Memória 2GB .

HD 160GB
Tela 15.6" -

Gravador OVO
Leitor de cartões
Teclado Numérico Lateral

R$ 1.599,00 à vista
ou em 6 x de R$ 293,00 (cheque)

NOTEBOOK SONY VAIO VPC-CW21FXL

Core 13 2.13 Ghz
Memória 4GB

. HO 500 GS
Gravador de DVD
Rede sem fio
Placa de Vídeo 256 Nvídia
Bluetooth
WebCam
Tela 14"

R$ 3.490,00 à vista
.

ou em 6 x sem juros (Cheque)

Notebook ACER 4540-1047
AMO Athlon X2 2.2 GHZ
Memória 4GB
H0320GB'
TELA 14" LED
Vídeo ATI Radeon 256MB DEDICADA
DVD�RW
HDMJ
WEBCAM

R$ 2.249,00 à vista .

ou em 6 x sem juros (Cheque)

NetbookAcer One 250-1165
Atom Processor (1.66GHz)
Memória 1GB
HD 160GB

" Wi-Fi
Webcam
TeJa 1011 11·

WindowsXP
Disponível nas cores azul e preta

R$ 1.149,00 à vista
ou em 6 x de R$ 211,00,00 (Cheque)

�.--�
..-

11 --;. .., '0'?Cl��
-,�-" .....---�'-

Ofertas válidas até 02/04/201.0 ou enquanto durarem os estoques!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROGRAMAS NOTA lO!
Confira as dicas 4e aplicativos gratuitos para

dar uma turbinada no seu novo, PC
-

--. e você acabou de tirar o seu com-
putador Okm da loja e está sem

--. grana para dar uma turbinada
em sua máquina, separamos

.._. dez dicas de progra -

-:

mas legais qye podem ser bai
xados na internet. Todos eles
estão disponíveis, claro, sem

que' você tenha que coçar o

bolso. É molezinha!
.

- Vale lembrar que as, dicas
servem também para aqueles
PCs já mais rodados e que es

tão. precisando de uma recau
chutada. Basta rodar oWindows 7, XP ou

Vista. Os programas vão desde player de
áudio até um utilitário que limpa arqui
vos desnecessários.

- Com esses programas instalados,

o usuário fica com um computador bem
completo. Essas soluções valem também
para pequenas empresas - destaca Paulo
Sant'anna, da Consultoria Invent IT, que .

coloborou na nossa lista.
Caso essas opções não

atendam às suas necessida
des' muitos dos programas
selecionados possuem versões
mais sofisticadas. Mas para ter
acesso a elas será preciso abrir
a carteira.

As dicas também são uma

prova de que ninguém preci
sa recorrer a produtos piratas para com
prar programas caros. O mercado ofere
ce soluções gratuitas e que podem bater
um bolão. Veja no quadro ao lado e faça
bom proveito!

"
Dicas provam

que os produtos
, piratas não são

a solução

"

.

'-

'. ": -�. FIQUE LIGADO NA LISTA! '., ..... ,;

• 7-Zip
Trata -se de um eficiente e

bastante leve compactador de
arquivos nos formatos 7z, ZIp,
GZIP, BZIP2 e-TAR. (http:/ I
www.7-zip.org!).

se pela rapidez e segurança .

(http://www.mozilla.com/
pt - BRI firefox!).

do MS-Office. (http://www.
broffice.org!) .

• CCleaner
Ótimo utilitário utilizado para
corrigir problemas, limpar

.

arquivos desnecessários e de
sinstalar programas. (http:/ I
www.ccleaner.com).

• Kvl.lteCcdec Pack
É uma coleção de Codecs para
visualização de vídeos em di
versos formatos. (http://www.
superdownloads.com.br I
download/182/k-lite-mega
codec-pack!).

• Foxit PDF Reader
Leitor de puF, o programa é

equivalente ao Adobe Reader.
Mas a grande vantagem
do Foxit é que ele é mais

rápido que o seu semelhante.

(http://www.foxitsoftware.
com!).

• Nero Lite
Versão gratuita e mais simples
do Nero, o programa permite
gravar e copiar CDs e DVDs. O
site para baixar é: http://www.
nero.comlengldownloads
nero9-free.php.

• iTunes
O player de áudio e vídeo da

Apple organiza o conteúdo
de mídia no seu computador.
Muitos pensam que somente

aqueles que possuiem iPod e

iPhone podem utilizá-lo. Nada
disso! (http://www.apple.
com/br I itunesl download). • Picasa

Ótimo software para edição
e organização de fotos.

. (http://picasa.google.com/
intllpt-BR).

•AVG Antivírus
Há muitas e boas opções de
antivírus gratuitos disponíveis
na rede. O AVG é uma delas.

(http://free.avg.com/br-ptl).
• BrOffice
A suíte completa de escritório
é compatível com os formatos

• Firefox
O famoso navegador destaca- Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estradas de acesso ao bairro Ribeirão Grande foram danificadas com a chuva Eulália e as duas filhas tiveram casa alagada na noite de quarta-feira, em Schroeder

PREJlJízo

Chuvaprovocaalagamentos
.

�

e deslizamento debarreiras

� "
.Perto das 22h
saí com minhas
duas filhas

para a casa da
vizinha.

. EULALIA·
�ZIMANCZUK

DefesaCivil trabalhapara recuperar estragos causados em Schroeder e Jaraguá do Sul
. .

"

REGIÃO
.

gistrou a retirada de cinco famílias . uma árvore e o deslizamento de

de suas casas, 300 pontos de alaga- terra em um barranco deixaram 'a

Ontem o dia foi dedicado mento e vários desmoronamentos passagem emmeia pista.

para limpar e recuperar o
de terra, além de estradas danifica- ADefesa Civil de Iaraguá do Sul

das. O centro domunicípio foi omais registrou alagamentos e desliza-

que sobrou dos estragos atingido. Segundo o agente do órgão, mentos nos bairros Tifa Martins,

deixados pelas chuvas. IíuvaniAssing, as bocas de lobo e as Estrada. Nova, Ribeirão Grande e

tubulações entupiram provocando Santa Luzia. A Secretaria de Obras

Moradores
de Iaraguá acúmulo de água pela cidade. conseguiu recuperar a maioria das

.

do Sul e Sd�oeder tra- O secretário deObras e Serviços vias danificadas.

balharam para deixar _ Urbanos, Leonor Jacobi, afirmou

a casa orgarrizada e as que as obras da ponte da Trindade SAMAE
Prefeituras batalharam para con-

estão prorrogadas por causa desse

sertar ás estradas. A Defesa Civil acontecimento. Na próxima sema- A chuva dos dois últimos dias

das duas cidades registraram em na, a Prefeitura deve construir a interrompeu o serviço de tratamen-

várias regiões alagamentos e des- passarela de improviso para cíclis- to do Samae (Serviço Autônomo

lizamentos de terra causados pelo tas e pedestres circularem durante Municipal. de Água e Esgoto) em

aguaceiro da quarta - féira à noite. os 90 dias de trabalho, enquanto algumas regiões de Jaraguá do Sul

Algumas famílias tiveram que dei- será erguida a nova estrutura de porque caiu a qualidade das águas
xar suas casas.

concreto ligando os bairros Santa dos mananciais. Cinco unidades

Bastaramduás horas seguidas de Luzia, de Iaraguá do Sul, e Braci- responsáveis pelo abastecimento

chuva forte para água invadir a resi- nho, em Schroeder. em áreas mais elevadas, corno o

dência da costureiraEulália Sziman- Na cidade de Iaraguá do Sul, BoaVista, Águas Claras e o Molha

czuk, 39 anos, na rua Eugênio Al- a comerciante Margrit Mathis, 42 e mais distantes, como Sahta Lu�
brech, na área central de Schroeder. anos, teve o terreno de sua casa zia, estão isoladas. Estava prevista .

"Perto das 22 horas saí com minhas tomado pelo barro do morro que a normalização das átividades até o

duas filhas para a casa da vizinha", despencou. "Um dia de limpeza", fim do dia de ontem.

relatou. Ontem elas tentavam salvar resumiu. Logo na frente da residên-
osmóveis e eletrodomésticos. cia dela, na ruaWaldemar Gurnz, • Daiana Constantino

.:
A Defesa Civil de Schroeder re- no bairro Santa Luzia, a queda de daianac@ocorreiodopovo.com.br

I
•

Árvore e terra caem na pista de'acesso ao bairro Santa Luzia /

SAÚDE
Postos fechados .

.

A rede de postos de saúde da cidade de Guaramirim está fechada durante todo
o dia' de hoje. A decisão da Prefeitura tem o objetivo de promover uma capacitação
para os funcionários,. denominada Oficina do Fortalecimento da Atenção Primária
à Saúde. O encontro está marcado pu-a acontecer das 8h às 17h30, no Auditório'da
Fameg (Faculdade Metropolitana de Guaramirim).

'
.. SCHROEDER

Força Tarefa .

Os moradores d� cida�e d.e Schroeder podem prestigiar o evento Força Tarefa, na
escola Professora Elisa Cláudio de Aguiar, no bairro Schroeder I. O encontro aconte
cerá nes�e sába?o, dia 27 de março, das 9h30 às 15h30, recheado de atrações culturais
e. es�ortIVas, alem de prestações de serviços. Todo o serviço será gratuito. A expecta
tíva e atender cerca de mil pessoas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�-

Mutirão organizado pela Prefeitura coleta materiais reclclévels amanhã

I_I P P
�""

eu

.l\qui eumoro,
aqui eu cuido'
r

"
.

e neste sabado

í

Mas, hoje, moradores já devem
colocar lixo na frente das casas
JARAGUÁ DO SUL não aceita entulhos e restos de

construção. Para completar, o

"Aqui eu moro, aqui eu cuido"
ainda é responsável pelo enca

mínhamento de itens destinados
à. doação, como móveis, eletro
domésticos, telhas, tijolos, col

chões, roupas e calçados, Mas,

Por
isso, os moradores dos

. para tal, os interessados devem
entrar em contato com o Execu

bairros Garibaldi, Iaraguá tivo pelo telefone 0800 642 0156
84, Jaraguá 99 e Barra do

e agendar a entrega. Vàle lembrarRio Cerro podem �pro- que os itens só são aceitos se em
veitar a sexta-feira para separar bom estado de conservação.
o lixo que pretendem despachar
através da iniciativa.

Quem quiser participar deve
colocar os materiais recicláveis
nas calçadas em frente de casa

ainda hoje. A intenção da Pre

feitura é recolher tudo ao longo
deste sábado. O arrastão de lim

peza inicia às 8h. Os caminhões

seguem até a igreja São Pedro e

também param quando chegam.
à comunidade evangélica lutera
na do Jaraguazinho.

Além de coletar plásticos, pa
peis, vidros e sucatas, o projeto
retira das localidades visitadas

podas de árvores. No entanto,

Amanhã é dia de mais uma
etapa do programa "Aqui
eu moro, aqui eu cuido",
do governo municipal.

Esta é a segunda etapa do

.

mutirão em 2010, porém, a nona
desde a criação, em junho de
2008. Dessa vez, cerca de cem.

servidores públicos' auxiliam na

execução do programa. Até ago
ril, foram contemplados 27 bair
ros da cidade ..

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Manos sujeira
,

em 21 bairros
. .

Desde a primeira edição,
o programa '�qui eu moro,

aqui eu cuido" já passou por
27 bairros' de Iaraguá do Sul,
Nessas oito etapas" foram re

colhidas cerca de quatro mil
toneladas de .lixo, No pró
ximo arrastão de limpeza,
ainda sem data definida, os
moradores do Centro, Vila
Nova, Rio Molha e Barra, do
Rio Molha serão convocados
a participar. A iniciatíva tem

previstos outros dois muti
rões em 2010. Um deles na

região do Três Rios do Norte e

o outro na do ÁguaVerde. ,

Entulhos não são recolhidos

Geral 11

Cras inaugura 'Café com
lideran�' no Jaraguá 84

JARAGUÁ DO SUL
- Dar consistência à coletivi
dade, Esse é um dos principais

_ objetivos do projeto "Café, com
lideranças". Organizada pelo Cras

(Centro de Referência de Assistên-
.

cia Social), a iniciativa contou com
a presença de cerca de40 pessoas,
ontem, na sede da entidade insta-.
lada no bairro Jaraguá 84. Este foi
o primeiro encontro na localidade.

Segundo a coordenadora,
Marci Deretti, a reunião deve
dar início a uma sequência de
atividades com as quais a insti

tuição pretende firmar parcerias
e, ainda, fortalecer os líderes co

munitários. Entre eles estão re

presentantes de igrejas, escolas e.

associações. "Queremos incenti-

var o sentido de pertencimento,
que todos tenham orgulho do lu-

.

gar onde moram", comenta. Jun
to da instituição, o Sesc (Serviço
Social do Comércio) também
atua na comunidade.

, Além do Jaraguá 84, o "Café
com lideranças" acontece no Boa
Vista. Hoje, por exemplo, ocorre
a sexta etapa do projeto neste

bairro. Os participantes se en

contram às 9h30 para dar conti
nuidade às discussões e analisar
os avanços já conquistados.

Em Iaraguã do Sul existem
quatro unidades do Cras. As outras
duas estão no Santo Antonio e no

João Pessoa. Ambas não possuem
previsão de receber Q. programa,
pelo menos,'por enquanto.

,
.

Com sequência de reuniões, intuito é fortalecer os líder.es comunitários

Fim da semana é de céu
encoberto e chuvas fortes

JARAGUÁ DO SUL
, A sexta-feira deve ser de

céu de éscuro em toda a região
Leste de Santa Catarina. Uma
frente fria estacionária unida
a um sistema de, alta pressão
está posicionada sobre o ocea

no; na altura no Sul do Brasil,
e causa chuvas persistentes
também no Vale do Itapocu. '

De acordo com o Ciram

(Centro de Informações" de
Recursos Ambientais e de

Hidrometeorologia do Esta

do), os acumulados devem
ser significativos, ultrapas
sando facilmente os 50 mm

na maioria das cidades. Há,
inclusive, a chance de alguns
pontos superarem o dobro
dessa quantidade em apenas

. 48 horas de precipitações. A
condição aumenta o risco de

alagamentos e deslizamentos
de terra, principalmente, nos
municípios do Norte ..

, Segundo (iram,
riscos de al�gamen�os

e deslixamentos
persistem nesta
sexta-feira

Amanhã, também exis
te a possibilidade de chuva' a

qualquer hora do dia de for
ma isolada. Já no domingo, as
chances de trovoadas e pro
blemas em decorrência delas
diminuem considerando os

dias anteriores. A sensação
térmica continua amena. Os
termômetros não indicam
temperaturas superiores aos

30° C, com mínimas girando
em torno dos 20° C.

-,
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12 Mulher

Chave
h·�S·

.

eln.· el ...
resentaram-me a Teoria

da Chave Mestra: A per
gunta: "Mestre, não enten
o. Se um homem transa

com várias mulheres, ele. é visto
como um garanhão, Se umamulher
transa com vários homens, ela é vis
ta como uma vadia. Não é injusto?"
A resposta;"Minha filha, pense nis
to destá forma. Se uma .chãve abre
várias fechaduras, ela é uma chave
mestra, uma coisa boa de se ter. Já
uma fechadura que é aberta por
várias chaves diferentes ... bem,'
esta é uma péssima coisa para se

-

ter". Do ponto de vistamasculino, a
explicação é ótima, mas...

o CORREU' DO POVO·· Sexta-feira, 26 de março de 2010

Concursos
o site www.obid.senad.gov.br abriu inscrições para três concursos

nacionais: Concurso de Iingle, Concurso de Fotografia e Concurso de
Cartazes. Todos admitem a participação tanto de profissionais quanto
de amadores. Todos seguem o mesmo tema: 'A prevenção do uso de dro-

_ gas'. Além do papel social, tem a premiação que é bem legal e a possibi
lidade de ter um trabalho reconhecido. As inscrições para os três con
cursos vão até o dia 23 de abril. Entre no site e confira as informações.

�,

LORD CAFA· RESPONDE
P: E aí cara? Negócio é o seguinte: tenho uma namorada das

mais gatas, mas me sinto inseguro com ela. Ela é linda e já teve

multes namorados, e, às vezes, fico pensando nela com os outros
caras e me dá uma raiva! O que fazer para mudar isso?

R: Brow. Parece que você está achando que ela é muita areia
para o seu caminhãozinho, seja porque ela é muito gata ou você
muito feio. Cara, relaxa! Aproveita essa mina e lembre-se sempre:
passado de mulher é igual cozinha de restaurante, meu velho: "É o

melhor você não conhecer ou você não come" ...

OBA! SE JOGA
Na cintura alta. Mas não se

limite a ficar com as saias lápis,
aquelas justinhas. Abuse tam
bém das shape's, das drapea
das e das de modelagem godê, .

essa última, mais soltinha e,

portanto, ótima para quem tem quadril
mais largo. Só um toque: saias altas exigem
cintura, ok?

.

_ TRICOTANDO
• Confesso para vocês que não vi a

�. previsão dp tempo para o fim de semana.
E dessa vez não o fiz propositalmente. Que
venha sol, ou que venha-chuva, Eu vou
éficar de molho, lendo um bom Iivro e

1 curtindo meti neném.:

.. Um amigo pefguntou por que os

furacões, uma das desgraças da natureza,
têm nome demulher. Sei lá, or� essa. Vai
ver, é porq�� é forte. e age por impulso.
Na TPM, por exemplo, amanhecer ,

chovendo já é motivo paraacabar.um
.

relacionamento...·
.

.

ÉCA! ABANDONA
Tabú. Não, eu não estou

falando de assuntos que cos

tumam ser evitados, falo da
quele perfumezinho da mar- -

ca Dana. Aos que .gostam,
perdoem-me .antecipadamente. Desde que eu

era menina, conheço o cheiro e não consigo
acreditar que alguém ainda use. Abandoname
eesmo! Pode trocai por um Rexona qualquer.

• Minha amiga passou a semana

cíceroneando uma equipe de trabalho de
fora. Almoçou em ótimos restaurantes
e foi chamada pelo nome pelos
proprietários das casas. Ser pop é isso:
estar ao lado do Papa e alguém dizer:
aquele sujeitinho velho de vermelho
eu não sei quem é. .. Mas aquela ali éA
FULANA!

• Hoje é oDia do Cacau, amatéria prima
que compõe o produto que embala a calma
feminina, adoça nossos martírios e alimenta
nossas paranóias... Rezaa lenda que o cacau

.
era considerado pelos maias uma fruta dada -

:dij:etamente pelos deuses. Etfcollcortlo!
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CINEMA

IDAS EVINDAS DO OR·
Filme estreia hoje no cinema do Shopping Breithaupt, com clima de romance no ar

-JARAGUÁ DO SUL

10 anos de vitórias

Ficha Técnica
Reúna algumas das
atrizes mais desejadas de
Hollywood, acrescente uns

astros bonitões e misture'
. tudo com um enredo leve

.

de romance.·

Elenco: Iessiêa Alba, Iessíca Biel, Bradley
Cooper, EricDane, PatrickDempsey, HectarEli
zondo, Iamie Foxx, IenniferGamer, Topher Grace,
Anne Hathaway, Queen Latifah, Shirley MacLai
ne, Emma Roberts, lulía Roberts. Taylor Laut
ner, Taylor Swift, Ashton Kutcher, Carter Ienkíns,
BrooklynnProulx Díreção: GarryMarshall. Gêne- ,

ro:ÇomédiaRomântica. Duração: 117mín.

I·
das e Vindas do Amor, que
estreia hoj� no Cine � do Sho
pping I. Breithaupt; e

.

aSSIm.

O filme mostra cinco histó
rias românticas interligadas, que
acontecem no Dia dos Namora

dos, em Los Angeles. Casais e sol
teiros vivenciam os altos e baixos
de encontrar, manter ou terminar
relacionamentos no dia do amor.

No dia de São Valentim, Reed
. (Ashton Kutcher) pede a mão da

namorada, interpretada por Iessí
ca Alba, em casamento que, para
a surpresa de todas as pessoas que
ele conhece, aceita o pedido. A

. maioria das histórias acontece ao

redor de Reed, que é um florista.
De outro lado, existem o

médico charmoso que engana a

mulher e a amante, a primeira
vez de uma adolescente, uma

solteirona que "odeia" o Dia dos .

Namorados e o primeiro amor.

Todos eles se cruzam em Los
.

I ,

Angeles, carregando suas pai-

_ CONFIRA OS
HORÁRIOS DA SESSÃO
• Cine Breithaupt 2
• Idas eVindas do Amor (Leg)
(l9hlO, 21h30 - todos os dias)
(16h50"'- sexta, sábado, domingo,

.

quarta, quinta) _(l4h30 - sex) .

•
QlJ mires

Curiositlades
• O orçamento foi de US$ 52 milhões .

• GarryMarshall, de 'Uma LindaMulher'
e 10 Diário da Princesa', dirige o longa.

• SamWorthington e Jake Gyllenhaal
recusaram participação no elenco.

• Katherine Heigl foi convidada a participar,.
mas pediu um salário abusivo e foi

dispensada pelos produtores.
-

• GarryMarshall e lulíaRoberts já trabalham juntos
em 'UmaLindaMulher' e 'Noiva em Fuga'.

Troféus I Medalhas
.

Rou�as para Ginástica e Hídrogínástíca
Agasalhos Esportivos
Jogos de Camisas

Camisetas Promocionais

Av. Ma'. Deodol'o da F�)Ilseca. 81.9 I Jaraguá do Sul/SC
.portbtaail@uol.com.bl' I Fone/Fax: 47 3275-4044 I CeI.: 47 9975 4565 G�andes astros compõem elenco de comédia romântica

./

E valorizando o passado que podemos viver plenamente
nosso futuro, sabendo que somos herdeiros de tudo
o que está aos nossos pés. Valorizar nossa história, -

.

cultura e tradições, começa por aqui. Visite a Casa do
Colonizador e começa a fundo suas oriçens,

CASA DO COLONIZADOR
Aberto ao público de segunda a sábado, das 9h às 15h. Entrada livre.
Av. Waldemar Grubba, nO 1111 - Vila Lalau
Anexo-ao Posto de Informações Turísticas - Fone: (47) 3275.2146

PREFEITURAl1E
JARAGUA DO SU l
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CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASÁBADO

,
'

QUINTA:_j;EIRA
CarlosHenrique

Schroecler, escritor
LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

-

KellyErdmann,
jornalista

Patrída MoraeS,
"jornalista

Sexo .globalizado
��ue a Tailândia é notável pelo turismo se

xual é sabido.Sites e agências de turismo
oferecem pacotes onde a acompanhante

.....,- escolhida em
- adiantado pelo cliente,

�um sistema de book, fica disponível a partir da
chegada no aeroporto. Claro que a prostituição
é proibida naTailândia, mas o dinheiro que gira
em torno desse tipo de turismo fala mais alto.
Conheci no sul daTailândia uma ilha chamada
Phuket. Cem quilômetros são suficientes para
contorná-la. Belas praias por

.

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

toda a costa. Para todos os

gostos. Daquelas feitas para
dormir a aquelas feitas' para
não dormir, como a praia de

Patong. Na noite, neons por
todos os lados. Dos bares a

franquias de comidas rápi
das, como McDonalds. Boates que se dizem
bares de karaokê são muitas. Decoram a fa
chada e a parede, enormes cartazes que po
dem passar por outdoors estampando fotos
do rosto e do decote das garotas que estão lá

para mostrar quem vai "cantar" naquela noí
te. Tem para todos os gostos. Inclusive loiras
da Polônia, da Ucrânia, da República Tche

ca, para atender o mercado inteiro - o cliente
tailandês. Tem o "karaokê" para as mulheres
também. Na porta destes, fazendo poses de

fortes, somente de sunga, nigerianos que de tão
negros parecem ser azuis. O público alvo destes

são as turistas russas e japonesas.
Pelas ruas da redondeza, pilotando moto

cicletas scooters, os aqui chamados lady boys:
os garotos-mulheres, os travestis. E cercan
do "essas", as levando para jantar, ou acom

panhando-as na praia riuma tarde de sol, os
turistas europeus. Principalmente .os na faixa
dos 60 anos. Quando estendidos na areia não
é difícil ver os europeus mandando ver nos

longos beijos de língua em suas lady boys -

que raramente têm mais de
20 anos de idade. Muitos
desses 'tailandes�s garotos
mulheres passam por verda-

.

deiras mulheres na primeira
olhada. Sempre de cabelos

, longos bem arrumados, per-
fumados e bem vestidos.

Eles fazem operação do sexo, implantam seios
e reparam o rosto operando o nariz inclusive.
Com uma.aparente tolerância na sociedade,
na Tailândia os garotos-mulheres possuem
suas restrições após as cirurgi�s. No banhei
ro público não podem usar nem o feminino,
nem o masculino. Empresas podem declarar

que não os aceitam no trabalho de maneira

alguma. Passaportes estão proibidos de tirar.
Portanto se vier para ilha de Phuket, na

Tailândia, cuidado ao beber e ao se deixar

contagiar no ritmo da música de Zeca Pago
dinho: "deixa a vidame levar... , vida leva eu... ".

LANÇAMENTOS

Lições de Vida e Goragem
Por mais de dois anos, em pleno perío

do de reconstrução democrática da África
do Sul, nos início dos ános 1990, o editor
da revista 'Time". ·Richard Stengel, pre
senciou o dia a dia de Nelson Mandela. As
incontáveis horas de _ç__onvívio resultaram
num relacionamento de íntima amizade. E
na descoberta, por Stengel, das múltiplas
facetas do homem complexo que vive sob a

capa de herói do nosso tempo. A essência
dessa descoberta está aqui, com prefácio
do próprio Mandela.

-- ,-�.",.... '._ .......,"""'" _...-�, ��
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t�"PROCUI"8[EI
UM FUME DE KEN �ÓA(H

Enfrentando o passado
Sua caótica famãla, seus enteados traves

sos e o misturador de cimento no jardim da

frente não ajudam, mas é o segredo de Eric que
o motiva a mudar. Ele conseguirá encarar Lily, a
rnuíner que ele amou há 30 anos? Apesar do
grande esforço e da vontade de seus amigos
fãs' de futebol, Erlc contínua se afundando.
Agora, há só uma saída ... Como os chineses, e
um francês, dizem: "Quem tem medo dê jogar
o dado, nunca vai tirar um seis".

'·CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1 .

• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (15h, 17h, 19h,
21h - sex, seg, ter, qui) (13h50, 15h45, 17h40, ';

19h35, 21h30. - sab, dom, qua)

• Cine Breithaupt 2 '

· ° Fada do Dente (Dub)
(14h40 - sab, dom, seg, ter, qua, qui)

• Idas e Vindas do Amor (Leg) -(19hl0, 21h30 -

todos os dias) (16h50 - sex, sab, çfom� qua, qui) \

(14h30 - sex)

.• Cine Breithaupt 3
• Percy JacksorrO Ladrão de Raios (l.eg) (14h20
sab, dom, qua, qui) (16h40, 19h, 21h20 -

sab, dom, seg, ter, qua, qui)
• o Fada do Dente (Oub) (15h, 17h, 19h, 21h - sex)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Zumbilândia (Leg)
(14h, 15h50, 17h40 - todos os dias)

• Preciosa - uma História de Esperança (Leg)
(i9h25, 21h30 - todos os dias) .

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub) (14h40, 16h40, 18h40 -

-
.

todos os dias) .

• Avatar (Dub)'(20h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Muelier 2
.

• Lembranças (Leg) (1,6hl0, 21h50 - todos os dias)
• O Amor Acontece (Leg)(13h50, 19h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, 16h30, 19h15,
21h50 - todos os dias)

BJ,.UMENAU
• Cine NeumarÍ<t '1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• cme Neumarkt 2
• O Livro de Eli (teg)

. (141}20, 17h, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3.
� Ilha do Medo (l.eg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)

I .

• Cine Neumarkt 4
• Lembranças (Leg) (19h20, 21h50 - todos os dias)
• Percy Kackson: O Ladrão de Raios (l.eg)
(14h - todos os dias)

• Vírus (Legf(16h30 - todos os dias)
\

• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (Leg) (21h45 - qui)
• Guerra ao Terror (leg) (13h50, 16h40, 19h15 -

todos os dias) (21h45 - sex, sab, dom, seg, ter, qua)

• Cine Neumarkt (;3
• Idas e Vindas do Amor (Leg) ..
(14hl0, 19h10 - todos os dias)
• Nine (Leg) (16h45, 22hl0 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
O médico avisa que Heloísa pode não

sobreviver, pois seu caso é muito grave. Rose
fica emocionada ao ver Gustavo pedir ao mé
dico para se esforçar e salvár Heloísa. Tarcísio
fala para a mãe se afastar de Alcino se não
quiser perder Gustavo. Pedro acorda com o

choro de Alice e fica desesperado. Érica che
ga, o ajuda com Alice e o abraça encantada.
Sofia e Davi percebem que Érica está interes
sada .em Pedro e comentam entre si. Roberto
é flagrado por Verônica ligando para Glória do
hotel. Gustavo é hostil com Alcino durante uma

reunião e os dois acabam se desentendendo.

TEMPOS MODERNOS
Hélia se aborrece e tenta proteger Leal dos

comentários maldosos de Niemann. Ramón cri
tica quem gosta de música clássica e Led tem .

vergonha-de contar que está tocando violoncelo.
Goretti tem sua primeira aula de dança com Nara.
fts sulàs da escola de dança triplicam e Hélia avisa
a �eal que não poderá vê-lo, Led conta para Bár-'
bara que vai tocar com a mãe. Túlio leva Jannis
para conhecer Fidélio e lhe faz uma proposta de
casamento. Nara se atrasa para o Jantar e' Zeca
fica sozinho com Nelinha e Renato. Portinho se

revolta e deftrói os móveis que fez para _Regeane.

VIVER AVIDA
Dora e Marcos são surpreendidos com a

presença de Helena. Helena se recusa a ouvir
a explicação de Marcos e Dora. Jean convida Te
reza para uma viagem à Europa. Ellen comenta
com Alice que Helena está demorando demais

. para voltar da casa de Marcos. Dora conta para
Helena como se envolveu com Marcos. Helena
enfrenta Marcos e decide sair da casa, tornada
pela raiva. Depois que Helena vai embora,Dora
fica acuada. Gustavo propõe que Malu e Marce
Ião marquem uma nova data de casamento. Ga
briel conversa com a pianista, enquanto Jorge
fala de sua admiràção pelo menino.

BELA A FEIA
Ataulfo mente que Carlos trabalhou em

sua casa como jardineiro, mas voltou para o

Ceará. Ele também mostra uma identidade
falsa no nome de Tadeu Dantas. As crianças
entregam mais cópias do DVD para Clemen
te. Rodrigo vê o retrato falado e reconhece
Charles, primo de Verônica. Márcia e Douglas
ficam perplexo? ao perceberem que Ataulfo é
Tadeu Aguiar. Bárbara admira a escritura da
ilha enquanto Adriano continua revoltado.
Magdalena e Victor Hugo se mudam para a

casa de Clemente. Verônica fica_a.pavorada
com a visita dos investigadores, que a ques
tionam sobre o retrato falado.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras),

CLIG DO LEITOR

Esse fl�quinho de neve é a Oara, a companheira
das leitoras Mayara, Luma eManuella Moreira.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A partir do meio-dia, as energlás

vão fluir com menor resistência. No ro

mance, o seu sucesso será absoluto! Não se

intimide com-as dificuldades, elas só tempe
ram sua vontade de se realizar. Vá em frente!

TOURO

(21/4 a 20/5)
Não tente remar contra a maré. À

.

noite, o astral com o par promete
ser aconchegante. Se quiser manter o bom

humor, é melhor exigir um pouco menos de

quem você ama. Faça o mesmo em relação
aos colegas.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Convém encarar esta fase como

um período de renovação e liberta

ção. O romance está bem-amparado e ati

tudes mais ousadas podem apimentar sua
vida amorosa. Faça algo interessante com os

amigos hoje!

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Deve lutar com unhas e dentes

para chegar onde deseja. Interesses e

,objetivos em comum podem fortalecer a vida

amorosa! Use sua sensibilidade e ligue-se em
suas sensações, são elas que te orientarão.

LEÃO·
(22/7 a 22/8)
As vibrações astrais melhoram

e você terá uma percepção mais

clara dos fatos. No amor, fase de renovação
a dois. Seja como sempre, sem medo das

limitações. O dia é para quem sabe dosar a

esperança e a fé.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Pare de adiar os problemas e re

solva-os! Há forte inclinação para se

envolver num romance secreto. O resultado

do que rolar hoje será bom para você, porque
define rumos e acena com novos horizontes.

LIBRA

(23/9 a 22/10) .

As alianças estão favorecidas, pro
cure agir em equipe. No amor, o

clima é de total harmonia e união!

Se você quer mais de suas relações, este
é o momento certo para construí-Ias. Valo
rize-se mais.

ESCORPIÃO
.

(23/10 a 21/i1)
O setor profissional recebe uma

nova alavancada. O desejo de agra-
dar a quem ama pode fazer a diferen

ça. Tome atitudes e avance na direção em

que ninguém foi. Acredite, tenha mais segu
rança e liberdade.

SAGITÁRIO
.'

(22/11 a 21/12)
Aposte no seu lado criativo, mas

tenha cuidado com gastos. No ro

mance, terá satisfação de sobra! .Através de

conversas é que poderá dar sua mensagem
de paz. Aproxime-se mais de seus familiares.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Evite entrar em atrito com alguém

da família. Um clima de erotismo e

sensualidade vai esquentar o clima a dois!
Cuide mais de você: nada de baixo-astral, le
vante a sua autoestima e equilibre-se.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2) .

Plutão indica que você pode se
""

deparar com uma sensação de im-

potência. Há boas chances de receber
uma declaração de amor. O ambiente em

casa pede compreensão. Os negócios andam
neutros, como o dinheiro.

"EIXES .

(19/2 a 19/3)
Tudo o que conseguir' neste dia

será fruto do seu trabalho e dedica-
ção. Há chance de se envolver com pes

soa com quem convive. Evite gastos. Nem
pense em pedir emprestado, espere passar
a vontade de comprar. -
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Letícia Spiller
perde celular

Segundo o jornal "O Globo", o celular da atriz Le
tícia Spiller foi roubada essa semana. O furto acon

teceu na academia que a loira frequenta, A!Body
Tech, na Zona Oeste do, R'io de Janeiro. Segundo
as informações da coluna de Ancelmo Gois, a atriz

prestou queixa na 16a Delegacia de Polícia e teria
ficado triste pr.incipalmente porque o celular guarda
va poemas escritos por ela.

Verônica espera
filho de Roberto

Se tem algo que-Verônica, de "Çama de

G.ato", tem, é perslstêncla. Em poucas horas"
ela' sequestra Glória" trocando-a depois por

, Rose e exigindo que Gustavo lhe dê dinhei
ro e um avião para escapar. Seus pedidos
são aceitos, mas antes de ir ela tranca Rose,
Gustavo e Alcino em um galpão no qual colo-
ca fogo. Acaba sendo presa pouco depois, e
descobre .que está grávida de Roberto.

DIVIRTA-SE

História de vida

Glória Maria
de namorado

novo

Quase no final da noite, dois bêbados conver

sam em um bar - a certa altura, um amigo conta
.

para o outro a triste história de sua vida.

.

- Tu é casado? - pergunta o primeiro.
- Viúvo. Viúvo três vezes. - ele responde.
- De que morreu tua' primeira mulher?
- Tomou um copo de formicida.
- Que coisa triste. E a segunda?
- Tomou um copo de forrniclda.
- Putz! E a terceira? De que ela morreu?
- Caiu do quinto andar. Não quis tomar o copo de

formicida.

Parece que Glória Maria vai pa-
.

rar de dedicar todo o seu tempo às
filhas: segundo a coluna "Página
3", do jornal "O Dia", a jornalista
estaria vivendo um romance com

o economista Paulo Mesquita, de
30 anos. Os dois estariam sendo
vistos com muita frequência, e te
riam sido flagrados em um restau

rante carioca na segunda-feira, 22
de março. Glória volta à Globo no

dia 9 de abril.

Bela vai voltar
como Valentina

A notícia de que Bela foi vista se espalha pela cidade. Enquanto isso, Ataulfo
vende a falsa ilha para Adriano, que desvia 10 milhões de euros da agência,
causando um atraso nos salários. Esperta, Vera sugere contratar Valentina para
salvar a empresa. Só que, antes de Bela reaparecer, haverá uma passagem de

tempo e ela dará à luz um menino, antes de ressurgir linda e poderosa.

Monica não
sente ci,úmes

Nelly quer só
.. roupas daqui

Apesar de Lia ter se declarado ·para
Cadu na última festa do BBB, a namora

da do participante afirma que não sen

te ciúmes da relação dos dois. Lia vem

tentando dizer que sentiria apenas amor
de amigo, mas Monica Wagner não tem

dúvidas de que a dançarina está envolvi
da. "Ela está apaixonada. Não sou só eu

quem acho. Acredito- que a carência e o

confinamento podem ter ajudado", afir
mou a bela. A namorada estaria tranquila
quantos aos sentimentos de Cadu.

Enquanto faz uma turnê pelo Bra

sil, a cantora Nelly Furtado quer pres
tigiar a moda brasileira. Segundo o

jornal "O Dia", Nelly pretende usar

apenas roupas de estilistas nacionais.
em seus shows por aqui. Victor Dzenk,
um dos principais nomes do ramo, in

clusive, já teria mandado vários mo

delos para a produção da cantora.

Ela fez uma participação especial se
apresentando no Big Brother Brasil na
noite de quarta-feira.

SUDOKU ANIVERSARIANTES
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SOBRE OJOGO L S 6 � V g, 9 Z t

É um jogo de lógica muito Z � 9 6 8 9 L v a

simples e viciante. O objetí- O v í 9 ti L z 6 � 9

vo é preenchei um quadra- 15 9 L t ( z 6 9 ti to
do 9x9 com números de 1 .:::) ti S c v 9 L � 6 z

a 9 sem repetir números ....I 6 v G 9 B t E L 9
em cada linha e cada col- O 9 z L 9 t ti V E 6
una Também não se pode '"

t: 9 B L 6 v z 9 1:
repetir números em cada

� 6 'v z 5 8 a 9 L

quadrado de 3x3.

26/3
Anatalia Pereira Schug
André F. Buzzi

Audrey E. Cardoso

Carmen Schwirkowski

Dilson Porath

Douglas L. Ramos

Ednilson Philade!?pho
Gilmara Simbalinski

Greice K Pianezzer

Jean M. Pereira

Joao N. Schiochet

Josiane Venera

Uege Hass

Luciano Erdmann

Luisa Montebeller

tuzía D. Hille

Mario Da Rocha

Marli de Souza

Matheus D. de Souza

Narciso Sevegnani
Ricardo Voigt
Venado Kroutzsled
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Moa·Gonçalves
Do leitor"

M,oa
sou leitora fiel da sua coluna e qu�ro apro�eitar para ��-

rabenizar o seu trabalho. Mas, Moa, mclua ai na sua SOhCI

tação ao Sr. Zeca Schmitz, da Divisão de Trânsito, para que
ele sincronize também o sinaleiro da Walter Marquardt

(na frente do Supermercado Breíthaupt) para travessia de pedestre.
A gente começa a atravessar e já fica vermelho no meio da pista. E
como você diz: 'enquanto isso só tomando um copo bem gelado do

chopp Konigs Bier para relaxar'''. CÁTIA REGINA (ESCRITA CONTABILIDADE

Bola branca
Depois, do sucesso do encer

ramento ':0.6 Festival de Teatro
Vivo de' iáTaguá do Sul, agora,
todas às terças-feiras, numa ini
ciativa do grupo de teatro Gats e

Estação Armazém, 'terá apresen
tação de peças ao vivo. A minha

amiga, a fisioterapeuta TalitaMi
chelle Maba foi ao ensaio e saiu

, -

rasgando elogios. Bola branca.

Rachel Adelle'
Lehmann, com
os pais Kalico

'

e Luciana, elia
20, ocasião
quea bela

festejou seus

14 aninhes

NAS RODAS
• A família de Rodrigo
Fraiberger e Luciana Lehmert
aumentou. Dona cegonha
trouxe ontem de presente o '

lindo Natan. Arnaldo.o popular
Oca, avô matemo, é só sorriso.

•A3a Festa doChampanhe, que
este ano será realizadano Estação
Armazém, dia 25 demaio, já
tem como grandes apoiadores
aConcessionáriaPeugeot e a
DominiPizzas. Certamente será
uma noitememorável.

• Não ousem esquecê-lo!Alcides
Rocha é o grande aniversariante

,

de hoje. Liguem! Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

• No próximo dia31 demarço,
serei homenageado, no Clube
Atlético Baependi, pelo terceiro
ano consecutivo como o

melhor colunista social da
região norte.

Fuel
Será com uma balada daque

las que os queridos Thiago Mat
tos e Pepe Narloch prometem
sacudir modernos e descolados,
hoje à noite, no Salóon, para
'brindar a festa Preview do Café
Confusão. Presença do renoma-

do DJ Chris Kessler e Rony CoS
ta na percussão. Elas free até às
23h30.

"
Não há problema
que não possa ser
solucionado. pela

,

.padênda, ,',
"

". ,

, .

(HiCO�'UAAQUf

"

• A Rádio Brasil Novo,
comandada pelos amigos
Reale Ir e Olavo Reale,
está com o site todinho

repaginado. Acesse www.
radiobrasilnovo.com.br e
confira as novidades.

• Na batuta de Tato Branco '

e Beto Fiscal, no sábado ao

meio dia, rola no bar do Sérgio
aquele filé de tilápia.

As "Trudinhas" em foto exclusiva para
coluna, na tradicional reunião mensal

leitora fiel
Mari de Souza, 'a bonitona

dos corredores da Câmara de
Vereadores, estudante de direito
e assessora parlàmentar, é leitora
fiel de hoje. Ela lê a coluna todos
os dias para ficar hiper antenada
nas boas notícias da urbe sorriso.

Buxixo
Jaraguá vai ficar em .chamasl

Rumores dão conta queum famoso

político, assim que sair do ninho e

fazer o caminho de volta para casa,
vai ligar o ventilador;e muita coisa'
vai respingar onde não deveria, O
conteúdo? Não tive acesso aos "au-
tos". Quemviver verá! ,

'

",Dica
Pois é, mulheres antenadas,

Já que muitos cabelos não são à

prova d'água - e com qualquer
chuvisco vira aquela bucha - é

_

melhor as lulus se precaverem
contra o tempo, antes de assu

mir qualquer compromisso a céu
aberto. Já que a natureza pirou,
aí adeus figurino! Anotou?

Andréia Rech cola grau
nocu�odeErigenhari�
de�limentos da Unerj

• A belamorenaMarina Leite
está solteírinha nas baladas

.

da moda. O namoro de '

cinco anos com o boa gente
Leonardo Luís Soares, O Léo,
teve um ponto final.

• Enquanto isso o casamento
dos meus amigos Dr. José A.
dos Santos Neto e Charlene,
vai bem obrigado!

,

• Quer comer aquele
hackepeter numa boa em
casa sem sujar a cozinha, faça
como eu. Ligue no Califórnia
Lanches. Além damordomia
toda, é uma delícia.

•O homem que só bebe
água tem algum 'segredo
que pretende ocultar dos
seus semelhantes. (Charles
Darwin) .

• Com essa, fui!

·Green'beats
Na festa da Green Beats que

acontece amanhã no Pavilhão A
da Schutzenfest a "rapeize" tem
que levar a identidade, pois me

ninas com menos de 16 e me-.

ninos abaixo de 18 não entram.'

Outra coisa, a Imobiliária Jardim
vai presentear hoje mais dez in

gressos. Ligue já!

• Quem andameio sumido
por ordens do trabalho é meu

amigo Elcio Rodrtgues, da
Transportadora Dalvan. O
convite da cerveja já foi aceito.
Aquele abraço, irmão!

Ti-ti-ti.
Ontem numa roda gente des

colada a "gatinha" achou que
ninguém estaria vendo e tirou
um batom da bolsa da amiga.
Os colegas juntaram aconteci
mentos parecidos de pequenos
"sumiços" e estão em dúvida se a

moça é mimada ou cleptomanía
ca. Será? Miauuuuuuuuuu!

\

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
os amigos Keio e Mitsuo da
KM Autobox. Eles também são
leitores assíduos da coluna.
Aquele abraço!
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TEMP RATURAS
VÃ DIMINUIR
Predomínio de sol e l
chuva isolada. Os riseos r

de alagamentos e _\.deslizamentos persistem .

.:

Temperaturas amenas.

Jaraguá do Sul
e Região

-

HOJE '

,

MíN: 22°C
MÁX: 26°C

'SÁBADO'
MíN: 21°C
MÁX: 26°C

DOMINGO
,MíN: 20°C
MÁX: 28°C

SEGUNDA

MíN: 19°C
MÁX: 27°C

(}
Ensolarado

ALERTA
Podem ocorrer

deslizamentos
A presença de uma frente' esta

cionária e um sistema de alta pres
,

. são no oceano deixarão o céu enco

.

berto na faixa leste do Estado, com
chuva variando em' média entre

) ,

50mm e lOOmm. Considerando os

elevados volumes das últimas 48h,
a chuva pode resultar em pontos

,

de alagamentos e deslizamentos.

/
'/

Pal"cialmeClte Nublado
N!!blajjo

MAfRA
....
19° 24° JOJNVlllE

....
23° 27°

/SEVOCÊ Vft..I PARA.. •

DIONÍSIO
CEROUBRAvariar

'lemperaturas deve� ,
t 19°C e 2SoC. Com so

en re cadas de
"6 pouco vento, pan te
chuva acontecem

dura0

todo o dia, com pouca
intensidade.

JARAGUÁ DO SUL
T.
22° 26°

I
I

\ I

Vi
I

RIO DO SUL
TÂ

. 19° 27° FlORIANÓPOUS
....
21° 27°. 'PRÓXI OS DIAS

Tempo instável
Nos próximos quinze dias,

pouca variação deve ocorrer nas

condições do tempo. Entre os

dias 6 e 8 de abril uma frente fria

deve. passar pela região Sul do
Brasil, provocando mais nuvens

e chuva mais significativa em to

das as regiões. As temperaturas
devem se elevar.

LAGES
,T Â
17° 23°

.

.1MBITUBA
....
22° 27°

\
.

1

CHEIA

,

Chuvoso

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

3à/3

ONDA.GAIIVE

.

,

ESÁBADOATEAS 17h

Preços, taxas e condições como
-

•

você nunca viu.Venha para aGablVel! Av. Pref VValdemar Grubba, 2120 - 3370�4800 ' Tudo que Você Quer'
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A polêmica da
Schnell Brasil

Para uma plateia de empresa-
-

. ,
.

rios atônitos e para os represen-
tantes do Ministério Público, o

empresário João Henrique Ren-

.

ner relatou o problema que está
enfrentando com o projeto de
um conjunto residencial com 288

apartamentos que a municípalí-
. dade pretende localizar no terreno
ao lado da fábrica recém cons

truída em plena área industrial.
Promotor Alexandre Schmidt dos
Santos manifestou sua preocupa
ção e confirmou .que está anali
sando o caso. Esta coluna já rela
tau o problema no início do mês e

tivemos diversasmanifestações de
leitores que não conseguem en

tender a posição da Prefeitura.

(
i
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

LourivalKarsten

Seara se destaca
no mercado

A Seara Alimentos, depois da aquisição pelo Grupo Marfrig, está
com diversos projetos de investimento. Atualmente a empresa, está
em segundo lugar em praticamente todos os segmentos do mercado
de aves e suínos no Brasil e gera 34,2 mil empregos em sete Estados,
incluindo a unidade em Jaraguá. Os maiores investimentos estão sen
do realizados em nova unidade no Mato Grosso, mi área de �uínos. A
Seara foi de certa forma beneficiada com a criação da BRF, pois pode
ocuparmais espaço no mercado.

Um porto de ,polêmicas.
ANorsul, transportadora de bobinas para aVeja do Sul, tem

desde 2007 em andamento um projeto para construir um ter

minal em terreno de mais de 60milm2, situado entre a 8R-280
, e a Baia da Babitonga. Trata-se do TerminalMarAZuLAlém re

ceber as barcaças marítimas que transportam as-bobinas esta
. prevista a-construção de um cais para receber outros navios. O
processo de licenciamento está bastante conturbado por cau
sa de pressões de todos os lados, de estivadores a ecologistas.

ISO 26000 estãa caminho
Este conjunto de normas que visa balizar o 'quanto socialmente

responsável a empresa é, formulado pormais de 400 especialistas de 100

países, incluindo o Brasil, está com cerca de 80% de seutexto aprovado.
Espera-se a sua publicação para outubro deste ano.

CÉSAR JUNKES

'.'
::. 'j,;" "

...
,- 1

,., -"�,'
�

�,_ '
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egíão norte. ·:<:�tarine.nse .P?s�,ui al-, }?fancisc�:â� $01 e JQ�WIe j�'está se�om�- ,espaç�s entre Join:Ville e Araquarí 'e ampl�ar .

gumas Gondi�oesmilito pecUliares e de uma teãhd,ade. � '!lll� poderosa lfifraes- ' 'o víncúlo comBarraVelha. Uma vez que Sao '

ue�teJ1l uma.�portância sign.ü!cê:l- trutura q�e está s:�ndomelhorada. O aeropor- Francisco do Sul, tem limitações gar� a íns-

.
vanas decisões'quanto à instal�o to deAraquarí, emQ, �..

.

"dadistante, po(ilerá .

' tã,lação de empresas.O grande indutor paI�
,

de indüstríãs"Além de {ollwill�, e todo ri seupo-. .sermaisurn,tnillfo dár�gião� ,.'< está ímplantação de indústrias certámenre
tencial, temóspporto:Q�:,�oFranc.jsCó'dóSUle , Comto�aesta.infr�estn:ltura,nâ@édes�' será à BR-280; .coja;:duplicação viab.illzarál

'

o futuro porto de ltapdáNão podeser ilWorado estranhar e*tão os�tJncios"Ôenovos invés-
,
espaço adequado para implantação de no-

'

ainda�po��ncfàl danld�tría dé Jâragp.á do��.. timentv� no Perni�us�ness Park.bem COqlO' vos projetos .. A existêncía de .um porto de '

Também ép�tante'int<i!ressante a exiStêp� do é 'investifuel1to no €ondomínio Industrial- ámas profundas junto à estruturaportuária '

g�ut? q�� garante af� fácil �0este cõm-. da Menegotti ém G�ar;mllriJn, assiyl çomo .e retro-portuéíía, já existente, com a.possí- I
'

bustívell?emcomb ote�al de sombustíVeis
..

I:,OS çliv�r§Os projetes de indústrias que pre- "bílidade de uma'ãreà aeroportuãríà de car

dápétr0biáse1n� AléníMosfuvesti- tendem' se- instalar em .Araquarí. Novos' ga são muitos atrativos para uma região só.
." mentesnospor,tos, temQs_o�)nvestiirientosn� . projetos índnstriaís da região deverão cada Para que isto deixe de ser apenas umsônho

"

duplicação dá BR-280, que estão se airastan- vez mais se concentrar nas margensda BR':'
.

e se. torne uma realidade concreta, cabe. um
do, mas que vão sair, beuí, como as obras de '280, notadamente em. direção à BR-IOl. As esforço muito grande do empresariado, sen- ,

desvio dos trilhos, que pelo menos em São indústrias deverão ocupar gradativamente sibílízando a classe política.
.

,
'

,

EMISSAO DE fiOTAS
FISCAIS ELETRONlCAS .

Software gratuíto, só'
.

R$ 100,00 jmês
para at� $9 NF-e emitidas

www.dímrife.com.br
Fone: 47 3371 ..1514

.

Morosidade nos

licenciamentos
Os empresários da cidade há

muito tempo reclamam da mo

rosidade no licenciamento e na

última reunião do Cejas contaram
com o apoio.do promotorAlexan-

.

dre Schmidt dos Santos que apon
ta para o desmonte da estrutura de

fiscalização da Fatma que é um ór

gão com quem o Ministério Públi
co não pode contar, A estratégia
de diversas empresas tem sido le
vantar todos os projetos futuros

que necessitam da lAP - Licença
Ambiental Prévia - e encaminhar
o pedido para a Fatma. Se o.pro
jeto demorar, renova-se a LAP.
Desta forma, quando o projeto
está pronto, fica menos demora
do obter a LAI - LicençaAmbien
tal de Instalação - que � a licença
que permite iniciar a construção.
Depois, é preciso agilizar a solici
tação da LAO - LicençaArribiental

.

de Operação - para não correr o

risco de as instalações estarem ter

ininadas e a produção não poder
iniciar por fruta de licenciamento.

. .
.

Garantia estuadualizada··
Levar o seu veículo para uma oficina mecânica credenciada

pelo Núcleo Estadual de Automecânicas - NEA-SC - traz algumas
vantagensmuito interessantes. Odair Borges de Freitas do Núcleo
de Automecânicas da Acijs explica que para fazer parte da rede,
as oficinas precisam cumprir uma série de exigências o que, com
certeza, sé reflete no trabalho que as mesmas prestam. Estas 'ofi
cinas dão garantia do serviço prestado a seus clientes. Em uma

viagem, acontecendo algum problema coberto por esta garantia, o
veículo poderá serlevado para a oficina credenciada pelo NEA-SG
mais próxima e o concerto será gratuito. Por esta e outras ações é

possível observar a importância dos núcleos.

.INDICADORES

.,

BOVESPA
.

POUPANÇA

'"

2S.MARÇO.2D10

2S.MARÇO.2D10

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8080

1 DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7600
" 'rftriAR "RA'RELELO (EM R$)' l,B70Ll,

� .�

1,8100 .. 0,44%
�

.. 2,92%
�""ifiiIm·�

"

"fI%''-
... 0,73%2,4190

,� ifC;i
-

''l! i'!.""
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Foi convocada 'para o

dia 17 de abril a'eleição,
indireta para' escolher os
novQs governador e vice
do Distrito Federal.

G,andidatos
começam '

aaparecer
Até o momento, o governador

interinoWilson Lima (PR) é o úni
co pré-candidato. Em visita aos

colegas nesta semana, ele chegou
a pedir votos indiretamente. "Eu
sou oriundo dessa Casa é todo

deputado distrital pode se, candi
datar. Eu sou candidato [ ... ] Eu sou
da Câmara e como deputado é a

Câmara que governa hoje o Distri
to Federal", afirmou.

"

Alberto Fraga (DEM), ex-se-

cretário e amigo de Arruda, tam
bém pode concorrer. Para isso, ele
precisaria convencer o DEM, que
prefere se distanciar do escândalo
no DF a liberar sua candidatura. A
oposição articula lançar um can

didato; mas opina que nenhum
parlamentar deveria se candida
tar. "Nenhum deputado terá apoio
de nossa bancada", disse o líder do
PT, Paulo Tadeu.
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DIVULGAÇÃO

Governador interino Wilson Lima é o único pré-candidato até agora

"-

SINAIS DE ABUSOS DASOPERADORAS EM PREÇOS DE BANDA LARGA

GOVERNO DF .-'"
EI

· ".", ·

dírr fi" i· Senado quer explicações
. elçao ln· lreta· . ca p sobre cortes no Orçamento

. I

d
.' ,

I
BRASíLIA

para 'la·1·7 de a'bríl I..,.".ii A Comissão de Relações,
l:

Exteriores do Senado apro-

I
vou ontem um requerimento
do seriador Eduardo Azeredo

Posse do novo comando acontece dois dias depois, ' (PSDB-MG). o senador pede
informações {ao Ministério do

BRASíLIA abril. O "mandato-tampão' �ai dade institucional". Planejamento sobre cortes no
durar até o dia 31 de dezembro. A Na próxima segunda-feira, a Orçamento da União que po-
escolha do novo governador será Câmara local vota em segundo deriam colocar em risco pro-
feita pelos 24, deputados distritais turno uma emenda à Lei Orgãni- gramas militares das Forças
e a votação será aberta. ca do Distrito Federal. A lei afirma Armadas.

Pelas regras, as chapas (com que uma linha sucessória deve
governador e 'vice-governador) ria ser respeitada, passando pelo
precisam ser apresentadas pelos presidente da Câmara, vice-pre
partidos, com cópias das atas, e sidente da Câmara e o presidente

,

Os
eleitos deverão substituir

os candidatos podem se insere- do Tribunal de Justiça. Segundo a

José Roberto Arruda (sem
ver até o dia 7 de abril. Segundo presidência da Câmara, qualquer

partido) e Paulo Octávio
' o ato, a eleição indireta se justi- cidadão que respeite os crité

(sem partido), respectiva-
'

fica pelo "momento político ins- rios de elegibilidade previstos na

mente.De acordo comato daMesa
titucional singular porque passa Constituição para o cargo de go

Diretora da Câmara Legislativa do
'o DF 'e necessidade de máxima vernador poderá participar. Entre

DE publicado 'ontem, a posse do transparência no encaminha- eles, está a idade mínima de 30

novo comando será no dia 19 de
menta de soluções para regulari- anos e filiação partidária.

Anatei estuda interferência
A AnateI (Agência Nacional

de Telecomunicações) está sendo
obrigada a interferir no setor por
causa da diferença de preços de
pacotes de internet entre Estados
atendidos pela mesma operado
ra. De acordo com as regras desse
mercado, a única exceção que per
mite à agência interferir nos pre-

ços de acesso à internet é o caso em até 1.000% de um Estado para
de abusos das prestadoras. Segun-· outro. A Oi e a Telefônica, acusadas
do os técnicos daAnatel, é isso que

.

dos abusos, não serão processadas
acontece nomomento. porque o problema parece ter sido

Um informe .de setembro de "regulatório" Se comprovadas as

2008 que já recomendava a interfe- ' irregularidades; as teles podem ser

rência da agência.Aorientação teria punidas com multas e até mesmo

surgido após denúncias de que o a perda da autorização para prestar
produto de acesso à internet diferia . serviços de internet.
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sição dos navios-patrulha de
1850 toneladas, são indispen
sáveis para a proteção das re

servas petrolíferas do pré-sal",
afirma Eduardo Azeredo.

.

"Restrição deve seguir
critérios cuidadosos,

que nãe interferem com

interessesdo país".
SENADOREDUARDOAZEREDO{PSOIJ..MG)

A Marinha e a Aeronáutica
- seriam as afetadas, e Azeredo
teme que a medida cause im

pacto ao programa de constru
ção de um submarino nuclear

brasileiro, no projeto de com

pra de. helicópteros Seahhawk
e na licitação para aquisição
de três navios-patrulha, entre

outros, "A política de restri

ção orçamentária deve seguir
critérios cuidadosos, que não
interferem com os interesses
maiores do país. Alguns desses

programas, como o da aqui-

Apesar do aumento na ar

recadação, foi anunciado na

semana passada um corte de
R$ 21,8 bilhões no Orçamento
de 2010. A quantia é uma redu

ção de 11,2% nas despesas não
obrigatórias dos três Poderes.
Esse contingenciamento é o

maior promovido no governo
Lula, superior aos R$ 21,6 bi
lhões coitados em 2009.

DIVULGAÇÃO

Azeredó teme que a

medida cause impactos
nas Forças Armadas

....

Déficit da Previdência
39% maior em fevereiro

BRASíLIA na, Schwarzer será substituído

por Fernando Rodrigues, que foi
diretor de Previdência da Prefei
tura de Guarulhos (SP) e atual
mente é dirigente da Prevdata,
fundo de pensão do Dataprev.

LOTERIAS
MEGA-SENA

LOTOMANIA
CONCURSO N° 1021

01 - 02 - 08 - 19 - 23
25 - 26 - 27 - 33 - 40
41 - 42 - 45 - 50 - 52
69 - 74 - 85 - 89 - 96

LOTERIA FEDERAL

Bilhete
.

35.308
47.020
36.037
02.869
68.252

Valor do Prêmio (R$)
250.000,00
27.000,00
14.300,00
12.000,00
10.060,00

A Previdência Social registrou
um déficit de R$ 3,781 bilhões
em fevereiro, resultado de uma

arrecadação líquida de R$ 15,207
bilhões e uma despesa com paga
mentos de benefícios previden
ciários de R$ 18,988 bilhões. Em
fevereiro de 2009, o déficit da Pre
vidência havia sido de R$ 2,710 bi
lhões (valor corrigido pelo INPC).

No acumulado do primeiro CONCURSO N° 1164

bimestre de 2010, o déficit da Pre- '06 - 14 - 17 - 26 - 40 - 49

vidência foi de R$ 7,515 bilhões,
abaixo do resultado negativo re

gistrado no mesmo período de

2009, quando foi de R$ 9,371 bi
lhões. Nos meses de janeiro e fe-

'

vereiro deste ano, a Previdência
arrecadou R$ 29,381 bilhões e

teve despesas com benefícios pre
videnciários de R$ 36,897 bilhões.

O secretário de Previdência
CONCURSO N° 04435

Social, Helmut Schwarzer, esti- Prêmio
mau que o déficit da Previdên- 1°

cia deve oscilar em torno de R$ �

3,7 bilhões, por mês, nos próxi- !:
mos meses. Na próxima sema- 5°
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
CURIOSIDADES DA COPA

A expulsão mais rápida da história das Copas aconteceu
em 1986, no México. O uruguaio José Batista conseguiu ser

expulso aos 55 segundos do jogo contra a Escócia, em partida
válida pela terceira rQdada da primeira fase do Grupo E.

Futsal sub-15
A apresentação oficial dos times de base de futsal masculino foi on

tem, no Colégio Evangélico, mas hoje já tem gente entrando em quadra.
O time sub-15 do CE] /Luterprev/FME estreia em casa pelo Campeonato
Estadual, às 20h, contra a Krona/Ioinville. No sábado, às 10h, enfrenta
aApama de Blurnenau e às-16h a Spaca, também de Blumenau. O gru
po, que foi vice-campeão em 2009, foi praticamente todo reformulado.

Apenas o ala Eríc continua, os outros foram promovidos do sub-Iô.As
partidas acontecem no Parque Malwee e a entrada é gratuita.

�

Segundona

Clássico
O Avaí pode se complicar por negro), foguetes soltos da torcida em

causa da confusão- no clássico com direção ao campo, objetos atirados
o Figueirense, na RtJBENS FLÔRESjDIARINHO das sociais no trio de

quarta-feira O ár- arbitragem, isso sem

bitro LuizOrlando contar a reclamação
de Souza relatou, de atletas e comissão
na súmula, ínva- técnica do Avaí. Se for
são de campo de a julgamento, o Leão

gandulas (que te- da Ilha corre'o risco
riam brigado com_ de não jogar em casa

jogadores do Alvi- a fase final.

Time
montado em cima da hora, jogadores vinculados a em

presário, pouco tempo para preparação física. Um trabalho
iniciado de forma errada não poderia ter outro destino senão

os piores resultados. Infelizmente, uma reação se esboçou
- tarde demais e, quando esperávamos uma nova atitude, o time vol
ta a jogar mal. O jeito agora é torcer por uma campanhamais decente

_

na Copinha. E que o barco nãC? seja abandonado: _ -

....................................................................................................................................................

DOIS TOQUES

pur�IÇJ!.O ..A FCF anunciou
ont�m que suspendeu os �

OperáriosMafrenses por
falta de pagamento de taxas à
entidade.

SURPREENDEN're ..A campaahá
.

do Imbitubano Estadual. Já
, está em segundo lugar na
classificação geral, quatro .

pontos atrás doAvaí (31 a 27).
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Na área

Henrique
Porto

Política para o esporte
CâmaraMunicipal e a Unesporte promovem na próxima se

gunda-feira, 29; às 19h, a palestra "Construindo uma Política
PúblicaMunicipaldeEsporte e Lazer".Opalestrante seráAde

.

Pecos Borsatti, paladino do esporte catarinense e mentor
da parceria Malwee/Címed. Um prato cheio para quem atua na área,
seja de formaprofissional ou amadora, além de urna excelente oportu
nidade de debater o esporte e o lazerem nossomunicípio.Apreocupa
ção daCâmara se justificapelo fato de termos doisprofissionais da área
entre os vereadores (Jean Leutprecht e Natália Petry). Mas cabe um
aviso aos leitores interessados e aos próprios parlamentares: favor
nãomisturarem política (arte de viver em harmonia em sociedade)
com politicagem (servir a interesses individuais).Apalestra acontece
naCâmara dosVereadores, com entrada franca.

_

'

'

Sábado tem Varzeano.
Sábado tem a segunda rodada doVarzeano eminha equipe (Box

7) entra em campo para encarar a Momfort, O adversário vem de
derrota, o que é ruim já que um novo .revés pode custar a desclas

sificação. Ou seja, eles vão jogar no "fio da navalha". Notícias de
bastidores indicam que o adversário terá cinco desfalques, princi
palmente na zaga. O cenário parece bastante favorável, mas futebol
se decide dentro de campo. Também terei importantes desfalques,
incluindo meu centroavante titular, autor de dois gols na última

partida. Na quarta conto como foi.
CÉSAR JUNKES

,

. Tragédia, anunciada
A quedado Iuventus à segundadivisão foiuma tragédia anunciada,

cantada em prosa e verso, em alto e bom som. Fácil agora apontar os
culpados, difícil será reerguer o Clube. Havia cerca de 250 fiéis no João
Marcatto na quarta-feira, enfrentando a chuva e o fraco futebol para
apoiar o Moleque Travesso, Seriam elesmotivo suficiente para o clube
continuar existindo?Acredito sinceramente que sim.

HOje tem final em
Schroeder

Todos os caminhos levam
para Schroeder hoje de noite,
onde o Ginásio Alfredo Passold
certamente será pequeno. É dia
de final do 17° Torneio de Verão.
De um lado o invicto Loes, de
Blumenau, papa-título no Vale
do Itajaí, que agora aponta suas

garras para a região. Do outro o

também invicto Posto Cidade/Tio
Patínhas/Maderix, de Jaraguá do
Sul, com um elenco jovem emul
to talentoso. Dica: chegue cedo.

E o voo livre?
Pouca gente ficou saben

do, mas no- último fim de se

mana teve etapa do estadu
al de Asa Delta em Jaraguá
do Sul. Como choveu muito

no sábado, foi realizada ape
nas uma prova .no domingo.
Bons tempos aqueles em que
os campeonatos de voo livre

atraiam as pessoas aoMorro da

Boa Vista, para verem as de-

'colagens. Reflexo do precário _

acesso ou da fraca divulgação?

Esporte 21

E GO

Vargas comenta o
fracasso Tricolor

. ,..

:*-- -

Presidente se arrepende de ter disputado o Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

OCP - E o time para a Copa
Santa Catarina?

Vargas - Do plantel pretende- '

mos ficar com os jogadores que
não forem negociados. Procu

rar trazer algumas peças a mais,
dentro da nossa realidade finan
ceira. Essa Copinha é pior que.
o Catarinense. Não tem renda,
não tem televisão, e, se não par
ticipar, perde todos os degraus
que já alcançou, ficando por três
anos fora.

OCP - Como está a parte fi

nanceira do Clube?

Vargas - Estamos tentando

pagar tudo certinho, com em

préstimos, doações. Nós recebe
mos ajuda do Ivo Konell e Cacá

Pavanello, para quitar as contas

de fevereiro. Mas sabemos que
a ajuda não é o mais seguro, o

bom é ter uma fonte. Não vamos

I· --

',... _.

você compra uma caixa de laran
jas sempre vêm algumas podres.
Hoje nosso time chegou ao pon
to certo, mas agora é tarde.

'Alvo de críticas de muitos
torcedores do Juventus,
o presidente lido Vargas
esteve à frente do Moleque

, Travesso por três anos. '.

Em
entrevista para O Cor-

.

.

reio.do Povo, ele falou de-
talhes sobre o clube como

a quantidade gasta com o

Campeonato Catarinense, �m tor-

. no de R$ 500 mil, comentou sobre
as dificuldades de se montar um .

elenco com limitações financeiras,
analisou o trabalho desenvolvido
pela comissão técnica e o parceiro
Gênio Sports e informou como fi �
cará o clube agora em diante.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo - Como
será o trabalho agora que o time
está rebaixado?

lIdo Vargas - Na verdade o

pessoal pode ficar ciente de uma'
coisa, a gente não mediu esfor

ços. Tanto a diretoria quanto a

comissão técnica trabalhou. de
foram árdua, com recursos mui
tos pequenos, filas nós supera
mos isso com muita vontade. In
felizmente não veio o resultado
em campo.

Vargas.acredita que acertou em ter preservado o futebol jaraguaense .

ficar devendo para fornecedores
e jogadores, mas sim para quem
fizermos os empréstimos. Eu não
calculei quanto, mas a: estimativa
é que todo o Catarinense custe
R$ 500mil para o clube.

.

OCP - O senhor já sabe como
vai entregar O· clube para a pró
xima gestão?

Vargas - Vou entregar como
eu recebi. Quando assumi tinha

dívidas, problemas, um campeo
nato para disputar e com urgên
cia de recursos. Para quem pegar
depois de mim não será diferen
te. Em maio, vamos marcar uma
assembleia 30 dias antes, e nesse

penedo as chapas se habilitam.
Não tenho conhecimento dos
candidatos até agora.

OCP - Para o clube, a parceria
com aGênio Sports foi válida?

Vargas - Ele (Genival San

tos, dono da empresa) foi uma
pessoa que nos serviu na hora

que precisamos. Só que ficaram

muitas falhas, vieram muitos jo
gadores que não serviram. Mas

isso é uma contingência normal,

OCP - E o trabalho da atual
comissão técnica?

Vargas - Acho que foi um dos

melhores técnicos que passaram
pelo Iuventus. Realmente ele pe
gou aquela panela de jogadores
e colocou cada um no seu lugar.
Antes no segundo tempo do jogo
os atletas já estavam com cãibra,
hoje todos correm os 90minutos.

OCP - Se tivesse que voltar
atrás em alguma coisa, o que se
ria? E no que acha que acertou?

Vargas - Não teria disputado
esse Catarinense. Sem um patro
cínio forte, que realmente desse

sustentação financeira, não de
veria ter disputado. É humana
mente impossível, um desgaste
físico e psicológico muito gran
de. Apesar de tudo, acho que
acertei em ter proporcionado à

comunidade a condição de ficar
com o time disputando o Cam

peonato Catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Decisão coloca duas
gerações emquadra
Aberto de Schroeder chega ao final nesta sexta-feira
SCHROEDER Construção, única com 100% de

.

aproveitamento e que chega com
moral, depois de ter conquista
do na última semana o Aberto
de Blumenau. De Iaraguá do Sul
'vem o atual campeão Posto Ci -

.

dade/Tio Patinhas/Maderix, que
venceu seis dos sete jogos dispu
tados, empatando apenas um.

Os blumenauenses possuem
a melhor defesa da competição,
com apenas dez gols sofridos.
em sete partidas, atingindo uma

média de -1,42 gols por jogo. No
ataque o time também se sobres
sai, balançou as redes 35 vezes.

Quem defende a equipe é o ex-

jogador da Malwee, Xande.
O atual campeão Posto Cidade/

Tio Patinhas/Maderix também está
invicto. O time venceu seis dos sete

jogos disputados e empatouum. No
setor defensivo foram 13 gols sofri
dos, média de 1,8. Os golsmarcados
foram 25 em todo o campeonato. A
base do time é formada, por atletas
na casa dos 20 a 23 anos.

Quem quiser conferir a decisão
do Aberto de Futsal de Schroeder

pode comprar ingressos antecipa
dos no Posto Mime de Schroeder
e na lKL/Coremaco, no valor de
R$ 5, e que dá direito a concorrer a

umamoto zero quilômetro.

Hoje tem a esperada
decisão no Aberto de FutsaJ
de Schroeder. De um lado
a: experiência da Loes e,
de oiJtro, ajuventude do
Posto CidadelTio Patinhas/
Maderix.

A
final vai colocar lado a

lado duas equipes que
ainda não perderam
na competição. De Blu

menau vem a Loes Materiais de

DIVU LGAÇÃOjAVANTEESPORTES

Tereeiro lugar
tem disputa
jaraguaense

-

A disputa pelo terceiro lugar
do Aberto de Futsal de Schroeder
será entre times jaraguaenses.
As tradicionais equipes Kiferro
e Baumann duelam para confir
mar a boa campanha.

Abriga promete ser boa.A Kif�r
ro passou da segunda fase depois de
uma vitória heroica sobre o Noite a

Fora. Só que na disputa pela vaga
na final, o time daVIla Lalau perdeu
para o Posto Cidade/Tio Patinhas/
Maderix por 5x4, na prorrogação. A
'média de gols da Kiferro é de 4,14
gols e tem Daniel com o artilheiro
da competição, com nove gols.

A Baumann tem como arma

o setor defensivo ..A média. de
gols sofridos é de 2,5. O que aju
dou a aumentar essa conta foi a

goleada sofrida pelo Loes, por
8x2, na semifinal. Posto Cidade (azul) é o atual campeão e está invicto na competição

. JOGOS PELO ,MUNDO
• CAMPEONATO GAÚCHO RESULTADOS RESULTAOO Volta Redonda Ox1 Botafogo
• 5a RODADA RETURNO Santo André 3xO Monte Azul Chapecoense 1.x1Criciúma CLASSIRCAÇÃO
RESULTADOS Prudente 3xO Mogi Mirim CLASSIFIC,t..ÇÃO: AAvaí 13, Imbituba GRUPO A: Ramengo 16, Ruminense

Veranópolis 1.x2 Caxias 8otafogo 2x4Santos 12, Rgueirense 11, Metropolitano 16, Bangu 10, Boavista 9, Duque
Avenida 1.x2 Ypiranga Oeste 2x1Sertãozinho 10, Criciúma 9, AtI. Ibirama 7, de Caxias 9, Olaria 9, Americano 7 e
Grêmio 2x1 Novo Hamburgo CLASSIRCAÇÃO: Santos 38, Santo Joinville 6, Brusque 5, Juventus 3 e Volta Redonda 6.

CLASSIFICAÇÃO André 36, São Paulo 30, Portuguesa Chapecoense 3. GRUPO B: Botafogo 13, América
GRUPO A: : Grêmio 15, Novo 28, Prudente 28, Corinthians 26, 11, Vasco 9, Macaé 9, Tigres 6,
Hamtiurgo 12, Ypiranga 7, Inter-SM 6, BotafogoSP 25, Ponte Preta 25, São • CAMPEONATO PARANAENSE Friburguense 4, Madureira 3 e
Juventude 6, Porto Alégre 4, Esportivo Caetano 24, Palmeiras 23, Ituano • 1a RODADA - � FASE Resende3.

4 e Avenida 3. 19,�e 19, Rio Cíaro 18, Mogi RESULTADOS

GRUPO B: Caxiás 13,São Jcsé 10, Mirim 18, Bragantino 17, Mirassol lraty 0x0 Paranavaí • UBERTAOORES

Intemacional8, Ulbra 7, São Luiz 5, 15, Paulista 14, Monte Azul12, Rio Coritiba 1.x0 Paraná RESULTADOS

Pelotas 5,Santa Cruz 3 eVeranópolis 2. Branco 12 eSertãozinho 1i. Vélez Sarsfield 2x1 Colo Colo
• CAMPEONATO CARIOCA Deportivo Quito 1.x0 Emelec

• CAMPEONATO PAUUSTA • CAMPEONATOCATARINENSE • 6· RODADA TAÇA RIO Racing.URU 1xO Independiente-COL
·16aRODADA • 6a RODADA RETURNO RESULTADOS

PARISI TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA torna público que re

.quereu junto a FATMA a renovação da Licença Ambiental de Operação para ex-.

tração de areia e cascalho, no local denominado de Rio Itapocu, envolvendo os

municípios de Corupá e Jaraguá do Sul (SC). MIN 584/CRN (IN 1116474/2010).'

WEGS.A.
GRUPOWEG
COMPANHIAABERTA
CNPJ SOB NR. 84 429 695/0001-11
AVENIDA PREFEITOWALDEMAR GRUBBA, 3.300
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

..... E! :
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL QRDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Aéionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia .Geral Ordinária e

Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2010, às 16 horas, na sua sede social à Av. Prefeito
Waldemar Grubba, 3.300, nesta Cidade e Estado a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1 .. Ex�me, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer
da 'Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, e demais documentos relativos ao exercicio social
encerrado em 31/12/2009. 2. Destinação do Lucro Liquido do exercício e a ratificação da distribuição
de Dividendos e Juros sobre o Capital Própriç conforme deliberações de-Conselho de Administração,
tomadas nas reuniões realizadas em 23/03/09, 16/06/09.23/07/09, 17/09/09, 14/12/09 e 23/02/10. 3.

Eleição dos membros do Conselho de Administração. 4. Fixação da remuneração global anual dos
Administradores. 5. ELeição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. 6. Alteração
do caput do art. 26 do Estatuto Social, de modo a prever que a Diretoria será composta de 3 (três) a 15

(quinze) membros. 7. Aprovação dos jornais para publicação dos atos legais.
Infonnaçõesadicionais:. .

Documentos - Todos os documentos e informações necessárias ao exercicio do direito de voto

pelos acionistas, em especial as propostas da administração quanto às matérias a serem deliberadas
encontram-se à disposição na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). B,M&F/
BOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.weg.net), na internet. Procuradores -

Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído a menos de 1 (um) ano, que
sejam acionistas, administrador da Companhia 0L! advogado, e a procuração deve conter os requisitos
elencados na Lei nO 6.404/76 e na Instrução CVM nO 48:1/2009. Vóto Múltiplo - Em atendimento ao

disposto no art. 3° da Instrução CVM nO 165, de 11/12/91, o percentual mínimo necessário à requisição
da adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é
de 5% (cinco por cento) do total das ações da Companhia.

'Jaraquá dó Sul (SC), 26 de março de 2010.
DÉCIO DA SILVA

.

Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2010
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção do Posto de Saúde
ESF Tifa Schubert, localizado na Rua 1142 - Annieta Mathias Enke, no Bairro - Tifa Schu
bert, em Jaraguá do Sul-SC, para um total de 185,69 m2 (cento e oitenta e cinco vírgula
sessenta e nove metros quadrados). com fornecimento de materiais e mão de obra, em con

formidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta
de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e

LOCAL PARA ENTREGAdos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 16 de abril de 2010,
no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt na 1.111 -

Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC. ABERTURA dos_ENVELOPES: 14:00 horas dó
dia 16 de abril de 2010, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATA e

HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: dias: 01/04/2010, 07/04/2010 e 14/04/2010 com saída
as 09:00hs da Secretaria de Saúde, no endereço acima - Agendar visita com o Sr. Osmar

Muller, no telefone (47) 2106-8421 e/ou celular 9922-7399 nos horários das 7:30 as 11 :30
e das 13:00 as 17:00-hs. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível
na Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do
Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser retirados na .Gerência de

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no
horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:06hs, mediante apresentação do recibo
de pagamento de' taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do

Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço
acima. ORÇAMENTO MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 216.263,64 (duzentos e de
zesseis mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e qúatro centavos). INFORMA
ÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereçoacima ou

pelos e-mails saude.osmar@jaraguadosuLcom.br ou rose.compras@jaraguadosuLcom.
br. Jaraguá do Sul (SC), 22 de março de 2010.

CEcíLIA KONELL - Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2010
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção do Posto de Saúde ESF
Rio da Luz, localizado na Rua 863, S/N°, no Bairro - Rio da Luz, em Jaraguá do Sul-'SC, para
um total de 185,69 m2 (cento e oitenta e cinco vírgula sessenta e nove metros quadrados),
com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Fe
deral 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 16 de abril de 2010, no Setor de Protocolo desta
Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá
do Sul- SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do dia 16 de abril de 2010, na
sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATA e HORÁRIO PARA VISITA
TÉCNICA: dias: 01/04/2010, 07/04/2010 e 14/04/2010 com saída as 09:00hs. da Secretaria
de Saúde, no endereço acima - Agendar visita com o Sr. Osmar Muller, no telefone (47)
2106-8421 e/ou celular 9922-7399 nos horários das 7:30 as 11 :30 e das 13:00 as 17:00 hs,
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no endereço
www.jaraguadosuLsc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial
.e Planilha orçamentária), deverão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs
e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$
20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no Setor
de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima. ORÇAMENTO MÁXIMO DA

CONTRATAÇÃO: R$ 230.053,27 (duzentos e trinta mil cinqüenta e três reais e vinte e sete

centavos). INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito '10
endereço acima ou pelos e-mailssaude.osmar@jaraguadosul.com.br ou rose.compras@
jaraguadosuLcom.br. Jaraguá do Sul (SC), 22 de março de 2010.

CEcíLIA KONELL • Prefeita Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Segurança 23

Representantes debateram medidas durante reunião na SDR

POLíCIA SUSPEITA QUE A MESMA PESSOA PRATICOU OS ROUBOS

Orgao prometeu estudar melhorias para evitar que novas fugas voltem a acontecer

JARAGUÁ DO SUL menta aos presos.A parceria poderia ,Pt�Rol•.
AZZI

...
oferecer, entre outrosbenefícios,mais J

A situação do Presídio vagas de trabalho.aos internos. IIPor

Regional será avaliada
enquanto não vamos prometer
transferência de detentos. Essame-

por uma equipe do dida será analisada depois que o re-

Deap (Departamento de latório for concluído", afirmou

Administração,Prisional), o deslocamento diário de pre-

ti
'

ld d I
sos para ,o Fórum, dentistas e os

que Icara na CI a e pe os hospitais foi outra questão debati-

próximos 15 dias. da. O comandante do 14° Batalhão
daPolíciaMilitar, Rogério Kumlehn,

manhãde ontem, o diretor sugeriu que alguns serviços fossem
do órgão, Alexandre Brum, centralizados dentro do presídio.
se reuniu com representan- Segundo ele, a PM já chegou a fazer
tes da SDR (Secretaria de até 14 escoltas'no mesmo dia para

Desenvolvimento Regiorial) e da levar os presídiários a estes locais.
Polícia Militar. Na segunda-feira, a liAs audiêncías online, por exemplo,
equipe de apoio começará a fazer a são uma forma dos presos acompa
análise da estrutura e do número de nharem as audiências sem precisa
agentes prisionais que trabalham rem ir ao Fórum", comentou.
no complexo. Em seguida, serão es- Brum disse também que o órgão

I

tudadas ações para evitar que novas abriu, emjaneiro deste ano, a licitação .

fugasvoltem aacontecer., para adquirirum sistemà de câmeras
Conforme Brum, um dos obje- de segurançaeumdetector demetais

tivos é Criar parcerias permanentes para o presídio, já que os equipamen
com empresas, universidades e aPre- tos da unidade estão estragados. O
feitura, visando amelhoriado atendi- custo é superioraR$ 20mil.

Dois assaltos em meia hora
JARAGUÁ DO SUL por volta das 19h50 de quarta:-fei-'

ra. De acordo com informações da
PolíciaMilitar, umhomem usando

capuz e boné entrou no estabele
cimento e anunciou o assalto. Ele
rendeu a atendente com um revól

vere pediu o dinheiro do caixa, que
somava aproximadamente R$ 50.

Cerca de 25 minutos depois;
por 'volta das 20h15, foia vez do

Mercado Esquina, no bairro Ami

zade, 'Ser palco de um assalto. Um

Em um intervalo de menos de
meia hora, dois assaltos aconte

ceram na noite de quarta-feira. A
PolíciaMilitar suspeita que os rou- .

bos tenham sido praticados pela
mesma pessoa. Nos dois casos,
o assaltante teria fugido em uma

motocicleta escura, pilotada por'
um comparsa. O primeiro alvo

d.os bandidos foi a padaria Peda

cinho do Céu, no bairro São Luís,

CÂMARA DE
'VEREADORES
Df JAUGUA 00 SUl

REPUBLICAÇÃO DA LEI N° 5.504/2010

Dispõe sobrea isenção de contribuição de
melhoria para famílias carentes,

A PRESI�ENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições

�ue �h� sao conferidas, FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara

Uniclpal aprovou e ela promulga a sequtnte Lei:

,
. :Art, 1 ° Fica isento do pagamento de contribuição de melhoria para asfaltamento de

Vias publicas, as famílias que recebem até dois salários mínimos,

c di
_

Art. 2° A isenção será aplicada para as famílias que se enquadrem nas seguintes
on rçoes: '.

I-que possuem um único imóvel'
II ":"que comprovem renda familia� até dois salários; mínimos;
111- declaração que não possui veículo,

d 90
.

Art. 3° A_ present� Lei será regulamentada pela Chefe do Poder Executivo no prazo
e dias, a partir da publicação desta lei. � -

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

çamento vigente,
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Jaraguá do Sul, 11 de março de 2010,

Natália Lucia Petry
Presidenta

homem usando capuz e boné en

trou no estabelecimento, apontou
um revólver para o caixa e exigiu
dinheiro..

O funcionário entregou
o valor de R$ 300 que tinha na ga
veta. Mas, ao olhar para o tambor
da arma e perceber que não havia
munição, a vítima jogou a gave
ta no bandido, que saiu correndo
com o dinheiro.

Até o fechamento desta edi

ção, nenhum suspeito havia sido

preso. A corporação orienta que
as vítimas não reajam em caso de

assalto, a exemplo. do que acon

teceu no Amizade, pois isso pode
descontrolar o bandido.

Ladrão invadiu a panificadora

Deap ainda
não recebeu
a intimação
JARAGUÁ DO SUL

Até ontem, o Deap (Departa
mento de Administração Prisional)
ainda não havia recebido a intima

ção da juíza da Vara da Fazenda,
Eliane Luiz, para transferir os mais
de 200 presos condenados para pe
nitenciárias dentro de 15 dias. Até

ontem, a documentação remetida

pela Justiça continuava no Fórum
da Comarca de Florianópolis aguar
dando o cumprimento da citação.
Com isso, a remoção dos presidiários
não pode ser cumprida na 'prática.

Documentação remetida
�ela Justiça continua no

Fórum da Comarca de
Florianópolis

AAção Civil Pública contra o Es
tado foi aberta no final de fevereiro
pelo ex-promotor Gilberto PaUL
Se o prazo de 15 dias for descum

prido, o Estado deverá pagar uma

indenização de R$100 mil ao mu

nicípio. No caso das transferências
não acontecerem, o valor será de

R$ 5mil por preso.

"
Não vamos prometer
transferência de

detentos. Essa medida
sera analisada depois
que o relatório for

concluído.
ALEXANDRE BRUM,
DIRETOR DO DEAP

"

Muro começa
em cinco dias

A SDR anunciou que a cons

trução de um muro ao redor do

presídio começa em cinco dias.
A licitação foi aberta na tarde de
ontem e a empresa vencedora é
a AJM, de Jaraguá do Sul. A obra
está orçada em R$ 497.393,98 e

terá 200 metros de comprimen
to por seis de altura. A estrutu

ra vai possibilitar, futuramente,'
a construção de um bloco com
vagas para 70 presos e espaço de
trabalho.

Recapturados
18 foragidos
do preSídio
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar recapturou
18 dos 23 detentos que fugiram
do Presídio Regional, na noite de

domingo. Murilo Pereira, Clever
son Alírio Martins Alves de Lima
e Sandro José Ferreira Zocchetto
foram encontrados por volta das
17h de ontem, no município de
Garuva.: Eles estavam escondi
dos na casa de parentes de um

dos foragidos. Segundo a PM, um
vizinho desconfiou damovimen

tação na residência e fez uma de
núncia anônima.

Outros três fugitivos foram en

contrados namadrugada de ontem,
-

na Estrada Iaraguazínho, no Gari
baldi (perto do Salão Independên
cia). Luiz Carlos Lopes Dias e An
selmo Dias estavam juntos e foram
localizados por volta dameia-noite.
Às 6h, foi a vez de Gerson Aroldo
Matias Rosa ser detido. Já a recaptu-
ra de Gilmar Kretzchmer eValdemir
dos Santos Siqueira aconteceu na

noite de quarta-feira, na cidade de
Rio dos Cedros. Eles estavam an

dando em uma rua que fica a cerca

de quatro quilômetros do Centro.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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É AGORA OU NUNCA.

COM O IPI UZIDO

Novo Saveiro
VHT/Total FLEX

GoIG4
VHT/Total FLEX

Space �ox
VHT/TotarFLEX

•Banco do motorista
e cintos de segurança
c/ reguiagem de altura
·Tampa Traseira com sistema
de amorteCimento e chave.

DE 1 OO OPÇÕES
+ ÇARROS SEMINOVOS

A PRONTA ENTUGA

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

regulagem de altura
•Grade dianteira e para·choque
na cor do veículo
•Brake light

•Ar condicionado
•Direção hidráulica
•Vidro elétrico
•Para-choques com 'a' cor

'doveículo
·Alanne

www.vw.com.br, Promoções válidas até 3010312010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida e frete incluso. Os preços com isenção do IPI terão
validade apenas até o prazo estipulado pelo governo. Promoção 1 Real: veículo de referência - (1) Novo Goll0110, 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 km. Garantia de estoque de _1 (uma)
unidade por modelo anunciado. Pâra os demais modelos, o CETserá calculado e informado ao client-e previamente á contratação. Gol G4 1.0 TotaiFlex, 2 portas, ano modelo 10/10, cód. 5W1LL( com preço pro
mocional à vista a partir de R$23.490,00 ou financiado com entrada de R$11.745,00 (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 Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/10, cód. 5UllC4, com preço promocional á vista a partir de R$27.290,00 ou financiado com entrada de
R$13.645,75 (50%) + 36 prestações mensais de R$465,75. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% 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 modelo 10/10, cód. 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,OO 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 lO/lO, cód. 5U21C4, com preço promocional à
,vista a partir de R$28.990,00 ou financiado com entrada de R$14.495,00 (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. CET para esta

operação: 18,47% a.a. Estoque: 10 unidades. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portas, ano modelo lO/lO, cód. 5U91 E4, com preço promocional à vista a parúr de R$30.990,00. Pacote Trend grátis válido para compra
da Nova Saveiro 1.6 Tolal Flex, cód. 5U91 E4. Esloque: 2 unidades. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas nó cálculo da

prestação e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Alguns ilens moslrados ou mencionados- são opcionais ou referem-se a versões especfficas. O
.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 32746000

www.outoelite.com.br Grvpo Auto EUte 40 anos de cr dibilidode. BANCO VOLKSWAGEN
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