
Cerca de 90% dos acidentes
.

dornésflcos com crianças podem
ser evitados. Saiba o que fazer.

SeusFillws

Prefeituras de. Jaraguá do Sul e de Schroeder
iniciaram consnuçãode uma passarela para

pedestres ao lado da Ponte Trindade.

Xande volta a

defender a Malwee
e se prepara para
estreia da equipe
na Liga, na próxima
terça-feira contrà
Unisul em casa.

a

Acomoda
IY

o do solo
causa morde terra

Segundo especialistas da Prefeitura, não há niotivo para pânico. O tremor de terra sentido nos bairros Três Rios do
Norte, Rio Molha e Santa Luzia, durante a madrugada e o final da tarde de ontem, foi causado pela acomodação
natural do solo, devido às chuvas dos últimos dias. A ocorrência de um abalo sísmico foi descartada. Porém, a

'

região está sendo monitorada e os moradores devem ficar atentos para a possibilidade de novos deslizamentos.
CÉSAR JUNKES .

Na manhã de ontem, moradore; do Três Rios do Norte tentavam entender o que aconteceu. Muitos deixaram as residências.

blush.
. ftreoista tÚimullrer i�ge/tle

DEP o F GA
Denúncias
pàra·o 190
quadruplicam
Desde o domingo
passado, Polícia Militar
recebeu mais de 200
ligações para ajudar na
recaptura dos foragidos'
do presídio. Ainda falta
localizar mais cinco
detentos.
Página 23

SEGURA
Inicia troca
dos pontos
de ônibus
Primeiro protótipo
foi colocado ontem,
naWalterMarquardt,
onde a estrutura para
passageiros caiu há
seis semanas.

Página7

www.fameg.edu.br
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Muito antes de se tornar Pagu, Patrícia
Rehder Galvão já era umamulher avançada

.

pelos padrões da década de 1920. Apesar de
fazer parte de uma família tradicional, já na _

adolescência ela cometia "extravagâncias"
como fumar na rua, usar blusas transparen
tes e dizer palavrões.

Aos 15 anos, em 1925, ela começa a co
laborar no "Brás Jornal", assinando como

Patsy. A paulista integraria o movimen
to antropofágico, de cunho modernista,
apenas três anos depois. É logo conside
rada uma musa entre os colegas, e passa
a ser influenciada pelo casal Oswald de
Andrade e Tarsila do Amaral. Em 1930,
Oswàld iria separar-se de Tarsila para ficar
com ela - a partir daí, os dois se tornariam,
militantes do Partido Comunista.

Durante suavida, Pagu foi presa 23 vezes
por motivos políticos e foi autora de vários

livros, entre eles "Parque Industrial", tradu
zido para o inglês. Em seu trabalho junto a

grupos teatrais, traduziu e revelou no Brasil
autores como James Joyce.

A musa do
modernismo

Militante comunista, Pagu teve grande destàque no movimento
modernista brasileiro, iniciado em 1922

PELO MUNDO

1 2

Cirurgia sem dor
No dia 30 de março de 1842, o Dr.

Crawford Long realiza a primeira ci

rurgia utilizando anestesia, na Geor

gia, Estados Unidos. O anestésico uti
lizado foi o éter, através de inalação.
Atualmente, medicações específicas
são injetadas no paciente para inibir
os nervos responsáveis pela sensibili
dade à dor na região operada.

1 7

Compra do Alaska
Neste mesmo dia, em 1867, o Se

cretário de Estado norte-americano,
William H. Seward, assina um trata

do com a Rússia comprando o Alaska .

para os EUA por US$ 7 milhões. Apesar
de ter sido ridicularizado pela aquisi
ção na época, anos depois descobriu
se que o novo estado tinha grandes
quantidades de ouro e petróleo.

198"'�

Reagan baleado
Ronald Reagan, o presidente dos

Estados Unidos da América, é baleado
emWashirigton por JohnW. Hinkley Ir.
Apesar de já ter 70 anos na época e ter

sofrido uma perfuração no pulmão, o
presidente sobreviveria. Hinkley foi

declarado inocente por insanidade e

permaneceu internado em uma insti

tuição psiquiátrica.

A Sociedade Esportiva e RecreativaVieirense surgiu quando um grupo de amigos, que
costumava reunir-se para jogar futebol, resolveu realizar bailes e iniciar assim uma sociedade.
A primeira reunião ocorreria em 6 de abril de 1943. As atividades foram interrompidas entre
1952 e 1958, por falta de sede própria, patrocinador e novos membros. Em 20 de julho de 1960
a sociedade fundou o "Clube de Bolão Coringa", e uma cancha de Bolão foi improvisada no
salão Konnel (hoje salão Líder). Em 1980, uma nova sede social foi construída com a ajuda da
PrefeituraMunicipal, com quatro modernas pistas de bolão. Além das tradicionais Festas de Rei
e Rainha do Tiro, a Sociedade promove a Festa de Rei e Rainha do Bolão e torneios de bocha.

Fim do domínio
francê's na Europa
o dia 30 de março de 1814 foi marcado

pela presença da Grã-Bretanha e das tro

pas aliadas em Paris, devido ao armistício
assinado pelo marechal francês Auguste
deMarmont. Chegava ao fim o domínio da

França no continente europeu. Nos dias 2'
e 3 de abril, o Senado e o Corpo Legislativo
francês votariam a deposição 'de Napoleão
Bonaparte, que abdicaria um dia depois.

.

Napoleão era o dirigente efetivo da

França desde 1799, mas se tornaria o

imperador do país somente rio dia 18 de
maio de 1804. Conhecido como um dos
"monarcas iluminados", tornou-se uma·

figura importante no cenário político da

época, conquistando grandes partes do
continente europeu.'

Seu governo pode ser dividido em três

partes: Consulado (1799-1804), Impé
rio (1804-1815) e Governo dos Cem Dias

(1815). Durante a primeira fase, o governo
foimarcado por características republica
nas, além de ser centralizado e dominado

pelosmilitares. Nesta época, ocorreu uma
recuperação econômica, jurídica e admi
nistrativa na França.

A expansão territorial aconteceria na

fase do Império, quando o ·exército fran-
cês tomaria-se omais poderoso de toda a

Europa. Apesar de terem sido derrotados

pelamarinha inglesa na Batalha deTrafal-
gar (1805), os franceses venceram a Áus-
tria no mesmo ano, a Prússia em 1806 e a

Rússia um ano depois.Aluta da coligação
Européia contra a França na "batalha das

Nações" culminaria na derrota definitiva
de Napoleãó. Um ano depois, em 1815,

,

ele seria exilado pelos britânicos na ilha)de Santa Helena.
_ "" ,

'

""","",--",,,,__

.
Por volta de 1920 e 1930,. o

jornal "0 Correio do Povo"
trazia uma informação
adicional logo abaixo do nome
do periódico: "Semanário
Independente". A declaração
significava que o jornal não
favorecia nem era vinculado a

nenhum partido político.

SOCIEDADE VIEIRENSE

Os eheqaes
-

Aprirneira substituição de moedas por
cheques foi feita pelos Cavaleiros Templários,
ordem formada por guerreiros Cristãos. Eram
alvos constantes de ataques, e a criação do
documento foi a solução encontrada para
proteger seu patrimônio.

ACERVO DA SOCIEDADE
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PONTO DE VISTA

Jorge Brognolli, DurvalMarcatto,
'e economi$fâ· presidente daAcijs

o fantasma do socialismo

Opresidente
norte-americano Barak Obama,

após urn ano de intensos debates, conseguiu
que fosse aprovada a reforma do sistema de
saúde na Câmara dos. Representantes do go

verno dos Estados Unidos. Esta casa legislativa é o

equivalente à Câmara dos Deputados brasileira. A

proposta foi aprovada por 219 votos contra 212. Ou

seja, apenas por urna diferença de seis votos. Isso sig-
.

nifica que há pessoas, no país mais rico do mundo,
que não querem que urna parte de sua população'
tenha acesso à saúde subsidiada pelo governo. Uma

nação que consome até quatro vezes o que o planeta
produz em recursos, que se apropria
das riquezas alheias por meio de guer
ras imperiais, é incapaz de olhar para
mais de 45 milhões de norte-america

nosque carecem de qualquer tipo de
coberturamédica. Nós, brasileiros, que
sempre estamos reclamando da nossa

saúde, devemos agradecer de viver
num país que nos oferece, apesar de
suas infinitas dificuldades, urn sistema
público, universal e gratuito.

A lei que o herói Barack Obama
deverá assinar não alcança ainda a co

bertura universal da população, mas
dimensiona o sistema de forma a in

corporar 95 % desta. Grande parte des-
'

tes cidadãos não dispõe de acesso a consultas, exa
mes e tratamentos, que, dessa forma serão integrados
na rede pública. A partir de 2014, o governo obrigará
todos os adultos a ter um seguro de saúde subsidia

do, ou através das apólices de grupo oferecidas pelos
empregadores. As famílias que tenham rendimentos

superiores ao limiar da pobreza, mas que não possu
am recursos suficientes para suportar os custos dos

, seguros, terão acesso .a subsídios governamentais.
Mais ainda, as pequenas e médias empresas que co

brirem os seus funcionários serão recompensadas
com créditos fiscais. Tudo isso significa urn avanço
extraordinário para a saúde daquele país, conquista
que amaioria dos governos do murido, é bom saber,
já incorporaram no século passado através de 'polí
ticas públicas. Não precisamos ir muito longe, é só
olhar para Cuba.

SÁBADO
Edwardde Sá,
financista

Apesar do conteúdo histórico da lei, os setores
mais conservadores criticam a reforma por tornar a
assistência médica "mais burocrática e cara", além
de que o projeto aumentaria o tamanho do Estado,
assim como seu controle sobre o sistema de saú
de. Tais manifestações têm uma longa história re- ,

tórica, que raiavam na histeria de imaginar que a

saúde universal levaria à implantação de práticas
socialistas. 'Medicina socializada, o que é isso?' -

exclamavam os congressistas republicanos - 'estão
atacando nossa liberdade de escolha para atender
a quem quisermos'. Desesperados, questionavam

que o país ia rumo ao comunismo.
Semelhante ato falho disfarçava o

interesse de ganhar muito dinhei
ro "escolhendo" aqueles que pu
dessem pagar. Não apenas isso, os
lobbies das empresas de plano de
saúde fizeram oposição ferrenha
ao projeto, já que as mesmas, cria
das durante o governo republicano
de Richard Nixon, foram dimensio
nadas para lucrar com a saúde hu
mana, e não para preveni -la. Com a

nova lei, 'tais planos se verão obriga
dos a restringir suas práticas abusi
vas, como recusar a tratar pessoas
com doenças pré-existentes, entre

outras. O capitalismo norte-americano funcio
na como o vírus da Aids, reproduzindo-se na sua

própria doença. Vou explicar melhor.· Enquanto
onze estados norte-americanos anunciavam que
entrarão com recursos judiciais para contestar a

constitucionalidade da reforma, as ações do setor

de saúde' faziam a festa na Bolsa de Valores atra

vés de seus operadores. -Nesse mesmo dia, o índice
Morgan'Stanley das seguradoras de saúde, registra
va alta de 1,9 %, superando o mercado geral, e as

grandes seguradorasWellPoint Inc. e UnitedHealth

Group subiam perto de 1 %. Não se assuste prezado
leitor, o sistema funciona assim, 'basta entende-lo.
Nada melhor do que a alegoria da lenda que conta
a história daquele capitalista, que, enquanto estava
sendo enforcado, negociava a venda da corda com
seu verdugo, até o último suspiro.'

,

"
A lei que o herói
8arackObama

deverá assinar não
alcança ainda a

cobertura universal
da população,mas

dimensiona o sistema
de forma a incorporar

-

95%desta.

"
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IMAGEM DO DIA

Quem
disse que não há o que fazer quando

chove lá fora? O estudante Eduardc
'

Víctor Souza aproveitou o tempo para
brincar na chuva. Foto enviada pelo leitor
Moacir César Souza.

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

* telefone (* não serão publicados),

, 'AB TO

Inscrições para
cursos do Senai

o Senai está com inscrições abertas para
cursos dequalificação. Em Jaraguá do Sul, os
cursos são de NRI0 - Recidagem Segurança
em Instalações e Serviços em Eletricidade,
MOPP Condutores deVeículos de Transporte
deProdutosPerigosos eCAD paraConfecção.
As formações têm o objetivo de aprofundaros
conhecimentos dos trabalhadores das indús
trias e de qualificar profissionais que desejam
buscar nova área. Informações pelo telefone
0800-48-1212 ou no sitewww.sc.senai.br.

TERÇA-fEIRA
Gats e Estação lançam

projeto de teatro
o Grupo de Teatro Gats (Grupo Artísti

co Teatral Scaravelho) inicia hoje o projeto
Teatro-Bar-Cena, Após grande repercussão
de público e crítica que assistiram a peça
"Tanto trabalho pra nada" no último dia
23 de março, em parceria com o bar Es

tação Armazém, o grupo lança o desafio
de apresentar toda terça-feira, às 21 horas,
urna peça de teatro no 'Estação Armazém,,

-"
abrindo urn novo espaço para o teatro e a

arte em Iaraguá do Sul.

. RECiCLAGEM

Moradores realizam
evento em Guaramirim
AAssociação de Moradores da EstradaVi

cente Bernardes, em Guaramirim, realiza dia
17 de abril a Festa da linguiça Campeira. O
evento tem como objetivo arrecadar recursos
destinados ao programa de reciclagem de
lixo do bairro e a oficina de peças de arte

sanato, feitas do material reciclado. Á festa
acontece no salão daParóquia São Pedro de
Alcântara, no bairro Guamiranga. Ingressos
antecipados ao preço de R$15"pelos telefo
nes 9652-9899 e 9653-0458.

MERCADO

Curso ensina a
,

'

investir na Bolsa
A Acijs e a XP investimentos realizam de

13 a 15 de abril o curso 'Aprenda a investir na
Bolsa deValores", voltado a apresentar o mer
cada de capitais, e a como obter resultados
comaplicaçõesemações.O curso temo apoio
do BRDE e da Uniodonto e o investimento é
deR$ 290 paranucleados e associados e deR$
320 para os demais interessados. Informações
e inscrições no setor de Capacitação Empre
sarial, telefone (47) 3275-7017 e pelo e-mail

treinamento@acijs.com.br.
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CÂ

Canari O pretende 'doar
ônibus.para,aPrefeitura
Projeto autorizamunicípio a receber doação da concessionária sem ônus
JARAGUÁ DO SUL

Veículo será transformado
em laboratório de
informática para programa

. de inclusão digital

Oprojeto
que permite a doa

ção, sem ônus, da Canari
nho ao município foi pro
tocolado semana· passada.

O veículo escolhido é um ônibus
Mercedes de 1978, avaliado em R$
18 mil. A proposta ainda não rece

beu parecer da Comissão de Legis
lação,Justiça e Redação Final.

Se for aprovado, o veículo es�
tará à disposição do projeto Ca
minhos do Saber, que faz parte
do programa Iaraguá Digital, a

ser lançado em maio. Segundo
o diretor de Administração da
Prefeitura, Olívio Beltrão Junior,
cursos de informática serão mi
nistrados no ônibus.

.

"Vamos transformá-lo num la
boratório, com 18 computadores.
Ao invés dos moradores irem até
um telecentro estudar informá
tica, a sala de aula é que irá aos

bairros'; comenta Beltrão.
e-

Apesar de não estar em regime
de urgência, Beltrão espera que o

projeto seja aprovado até abril. A

votação favorávelpormaioria sim
ples aprova o projeto.

ARGUMENTOS

A proposta de doação agrada
o vereador José de Ávila (DEM).
"Não irá beneficiar o Executivo e

sim a população .. Duvido que os

vereadores de oposição serão

contra", desafia. Já para Jaime
Negherbon (PMDB), o projeto é

positivo desde que não funcio
ne como moeda de troca. "Se
não for como no governo Moacir
Bertoldi (PMDB), que trocaram

um ônibus por dívida, tudo bem.

Aquela vez, a Justiça mandou de
volver o veículo", lembra.

O vereador Justino da Luz (PT)
deve esperar os pareceres das co
missões, porém lembra do reajus
te da tarifa. "Doar um carro um

mês após o preço da passagem su

bir é no mínimo estranho. Dá para
deseonfiar", afirma.

O diretor da Canarinho, Dé
cio Bogo, não foi encontrado

pela reportagem.

I.

I .

l

• ADEMARWINTER (PSOB)
......................................................

Afirmou não ter lido
ainda o projeto

• AOEMAR POSSAMAI (OEM)
·iniClaimente·a·favor··

.. ·· .. ··· .. ·······

da proposta

• AMARILOO SARn (PV),
·· ..

··Sü'val·se·pronünClar·····
depois de ler o projeto

• .����.I.��.�.���.(�!L .

Só vai se pronunciar
depois de ler o projeto

• JAIME NEGHERBON (PMOB)
.........................................................

A favor da proposta"
desde que sem segundas
intenções

...� .. I.��I.�.����.�.���)
Inicialmente a favor
da proposta

Vai ser dificll o ônibus
estar pronto para
o lançamento, mas
planejamos começar
os cursos em 90 dias.
ouno BELTRÃO JUNIOR,

DIRE�OR DE ADMINISTRAÇÃO

"

·· ..

·Agüaiaa·pareceres·das
comissões; posSui
desconfianças

.

• lORIVAL OEMATHÊ (PMOB)
·Dfsse·qüe·ir�rpronün·cia·r··'··�·····
após leitura do projeto

...� ..�������.��x�.�.�).
De luto pela morte da mãe,
preferiu não comentar.

'CP notifica CecOia, Elói e Konell
JARAGUÁ DO SUL

A prefeita Cecília Konell
(DEM) foi notificada ontem

pela CP (Comissão Processan

te) que investiga uma denúncia
de uso irregular do Refis (Pro
grama de Recuperação Fiscal).
Também denunciados, o secre

tário de Administração e de Fi

nanças' Ivo Konell � o procura
dor geral do município, Volmir
Elói, já tinham sido intimados
na sexta-feira passada.

Segundo o presidente da
cormssao, Lorival Demathê
(PMDB), os acusados têm dez
dias para formalizarem suas de
fesas. O prazo para Konell e Elói
termina na próxima segunda - fei
ra' dia 5. A prefeita poderá entre
gar o documento até na quarta
feira, dia 7. "Vamos analisar as

defesas para saber se continua
remos investigando ou arquiva-

-

mos o processo. Não vamos pu
lar etapas", afirma Demathê.

COMISSÃO PROCESSANTE AGUARDA DEFESA DOS ACUSADOS

PIERO RAGAZZI

Ontem à tarde, aconteceu" a se
gunda reunião da comissão, que
também já comunicou oficial
mente oMinistério Público e o Tri
bunal de Contas do Estado sobre a
instalação e o início dos trabalhos.

"Vamos analisar as
defesas. Não vamos

pular etapas".
lORIVAl DEMATH@,

PRESIDENTE

No relatório final, cada con
clusão do documentá deverá
ser votado separadamente, ne
cessitando de dois terços dos
votos do Legislativo {oito dos
11 vereadores) para aprovação.
A comissão pode cassar o man

dato da prefeita, mas não pode
punir outros envolvidos que
não tenham cargos eletivos. No
caso do secretário e do procura
dor, a CP pode denunciá-los ao

Ministério Público. Prefeita tem prazo até o prõximodla 7 para se manifestar
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carolina Tornasellí

IJ
prefeito Luiz Carlos Taminini (pMDB) rece
eu ontem o relatório da empresa Serrana sa

re a estrutura do sistema de água de Corupá. A
onclusão é de que precisam ser investidos, de

imediato, cerca de R$ 350 mil para garantir o atendi
mento básico à população. "Com isso vamos sair da

UTI", declarouTamanini à coluna, informando que o

montante inclui a construção de uma nova estação
de captação sobre o Rio AnoBom, uma caixa de dis

tribuição de 100 mil litros naVila Isabel, além da re
forma completa da estação de tratamento.

As obras devem começar dentro de uma semana, já
queo decreto de-emergência do sistema pérrnite a dis

pensa de licitação. Segundo o prefeito, a administração
vai pedir três orçamentos para escolha da empresa exe
cutora. Os pagamentos devem ser feitos com recursos

do IPTU e oriundos do lucro dopróprio sistema, entre
R$ 20 e 30 mil mensais, "Essa é a diferença entre o sis
tema da Prefeitura e da Casan. Se são R$ 30mil mês ,a
diferença, em 30 anos dariaR$ 10milhões. Corupá teria
esgoto sariitário 100%", calcula. Aprevisão é de que em
90 dias as obras sejam concluídas.

'Projeto
O gestor do Hospital' Santo Antônio, Ivo Ran

ghetti, recebeu ontem o projeto de adequação
.

do novo centro cirúrgico. A entrega foi feita pelo
diretor técnico Victor Hugo Gomes e o arquiteto
Waldir Ramos, da empresa de engenharia e arqui
tetura Santa Clara, de Curitiba. O documento foi

enviado, em seguida, para a Vigilância Sanitária
do Estado.Confirmada a aprovação, prevista para
15 dias,' as obras serão licitadas.

Terra mexeu
Não foi terremoto, mas o tremor de terra nos

bairros Três Rios do Norte, Rio Molha e Santa Lu

zia, na madrugada de segunda-feira, que se repe
tiu no fim da tarde, levou Iaraguá do Sul para o

noticiário nacional. Segundo os especialistas, o

que ocorreu foi uma acomodação natural do solo,
motivada pelas chuvas intensas. Mas diante das
catástrofes mundiais e pelo fato de o registro ser

novo na cidade, a preocupação se justifica.
DIVULGAÇÃO

Ampliando
o PC do B instalou, no último fim de semana, a

comissão provisória em Guaramirim, presidida pelo
professor Abílio da Costa (segundo à dir.). A homo

logação foi feita pela presidente estadual, deputa-,
da Ângela Albino, e pelo secretário de organização,
Diva Ghizoni (à esq.), 'em encontro macrorregional
no sábado, reunindo 300 pessoas em almoço come
morativo aos 88 anos do partido. Em Jaraguá, a si

gla foi reativada em 2007, por iniciativa do vereador
Jean Leutprecht, pré-candidato à Câmara Federal.

Coletiva
o reajuste salarial dos servidores é tema hoje

de entrevista coletiva da prefeita Cecília Konell

(DEM), marcada para as 11 horas, na sala de reu
niões da Prefeitura. No começo do mês, o Sinsep
aprovou em assembleia a pauta de reivindica

ções' que inclui não só a inflação no período, de
4,94%, mas aumento real para a categoria, con-

.

siderando os reajustes do IPTU e no transporte
coletivo, este de 11%.

.Jovem
Desmembrado de BarraVelha em 29 de março

de 1992, São João do Itaperiú completou ontem

18 anos de emancipação político-administrati
va. A data foi comemorada em sessão solene na

Câmara de Vereadores, com a outorga de títulos
de Cidadão Honorário ao secretário estadual de
Educação, Paulo Bauer, e ao assessor do prefeito
de São Paulo, Ênio Andrade Branco. O deputado .

Carlos Chiodiní (PMDB) esteve presente.

CÉSAR JUNKES

s O
Eleitores que precisarem pro

curar os cartórios eleitorais apartir
de amanhã, esqueçam! Por conta
da Semana Santa, não haverá ex

pediente na Justiça Eleitoral de

quarta-feira em diante. Nos pro
cessos eleitorais cujos vencimen
tos ocorram entre 31 de. dezem
bro e-4 de abril, os prazos ficam
prorrogados até o dia 5, segunda
feira, quando os atendimentos
serão retomados.

FALA Aí!
.

"
Éo preço do
progresso.

PRfSiOfH E DAAOAG,
autsAMAIOCH',SOBRi A
DeMouçAoDO P RQU!
VE lVENTOS PARA DAn

lUGAR AO C!OOP

CÉSAR JUNKES.

Quase
Está em fase de conclusão o asfaltamento da RuaWilly Germa

no Gessner, ligando os bairros Ano Bom e Itapocu, O trecho de
um 'quilômetro integra -as obras de asfaltamento em extensão de
5,8 quilômetros, incluindo também a Rua Abílio Lunelli, no bairro
Itapocu, que liga Corupá a Jaraguá do Sul. Até o fim do governo, a
meta do prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB) é dobrar a malha
viária pavimentada.

·e
uamlres

10 anos de vitórias
Troféus I Medalhas

Roupas para Ginástica e Hidroginástica
Agasalhos Esportivos
Jogos d� Camisas

Càmisetas Promocionais'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 81.9 I Jaraguá do Sul/SC
sportbraslJ@uol.com.br I Forie/Fax: 47 3275--4044 I CeI.: 47 99754665

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 30 de março de 201-0

CHARGE,

)EFES
CIVIL

OOLErr-OR

Ajadefi e estacionamento
dos hospitais

C
aros leitores 40 jornal O
Correio do Povo, quero
através deste espaço pe
dir para que nós, popu

lação de Jaraguá do Sul e região,
façamos algo a respeito sobre a

,retirada dos profis
sionais da Ajadefi
(Associação Iara-
'guaense

.

dos De
ficientes Písicos)
do controle do es

tacionamento do

Hospital e Materní-.
dade São José.

'

Fico indignado
com essa mudan

ça, pois isso é uma

forma de negar a

inclusão, de negar trabalho para
essas pessoas portadoras de ne

cessidades especiais, que muitas
vezes são muito mais capacitadas
para os mais diversos trabalhos do

que as pessoas que se consideram
"normais". É um trabalho digno e

como todo trabalho dignifica o ser

humano, estão tirando esse direito
dessas pessoas. Como esse pró-

prio jornal já publicou, se essa as

sociação perder a concessão, sua
receita deve cair, bem como pes
soas vão perder seus empregos.

Pergunto: por que essa mu-

dança? Qual o real motivo? Por

que a diretoria do

hospital não conti
nua com esse con-

, trato? Acredito que é
uma forma do mes

mo fazer filantropia.
Filantropia que, ali
ás, é o que muitas

'

empresas de Iara
guá do Sul e região '

fazem para manter
,

os hospitais. É uma

forma de agradecer
a comunidade. Existem tantas

outras maneiras de arrecadar re
cursos do que uma concessão de
estacionamento. É surpreendente
essa atitude mesmo. Fico tentan
do entender qual o real motivo
dessa mudança. Deixo aqui meu
protesto contra essa situação.

"
Filantropia
que, aliás, é
o que muitas
empresas de
Jaraguá do Sul
e região fazem
para manter os

hospitais

"

MarcioMaestri,
Cronoanalista de processos

.

EOrTORIAL

'Alerta
Mais

uma vez, deslizamentos de terra mostra que a força da .natureza não escolhe hora
voltaram a assustar os jaraguaenses. nem lugar para reagir às 'nossas ações. Em 2004,
No bairro Três Rios do Norte, os mo- a região Sul do país conheceu a fúria do furacão
radores sentiram o chão tremer na Catarina. Em 2008, foi aVez das enxurradas que

madrugada de ontem. Conforme geólogos, os causaram a morte de mais de 100 catarinenses,
pequenos tremores são consequência da aco- 13 delas no Vale do Itapocu. Desde então, cada
modação do solo, devido à chuva intensa dos úl- chuva mais intensa parece ter se tornado uma

timos dias. No bairro Águas Claras, omau tempo situação de perigo em potencial. '

voltou a causar alagamentos.
.

A natureza está respondendo ao egoísmo
As alterações climáticas, provocadas prin- desenfreado e ao comodismo do ser humano e

cipalmente pelo avanço do ho- --'-

. temos que agir enquanto é
mem sobre a natureza, deixam tempo. A ocupação de áreas
'rastros cada vez mais violentos. irregulares precisa ser com-
Enquanto a chuva volta a castigar ,batida de forma eficiente
algumas regiões do Brasil, o frio

.

pelas Prefeituras. Em Iaraguá
intenso provoca estragos em ou- 'do Sul, a criação da lei que
tras partes do planeta. É o caso da proíbe a ligação de água: e

Mongólia, onde dois rriilhões de energia em áreas ilegais é o

animais já morreram por causa primeiro passo para evitar
das baixas temperaturas. novas tragédias. Porém, é preciso estabelecer

O início deste ano, aliás, foi marcado pelas, penas rigorosas, com multas pesadas e até pri
catástrofes naturais. No dia Iode janeiro, a te- são para os loteadores irresponsáveis.
levisão anunciava a morte de pelos menos 30 A implantação de estações meteorológicas na

pessoas durante os deslizamentos de terra ern cidade é outro objetivo daDefesa Civil para os pró
Angra dos Reis (HJ). No dia 14 daquele 'mês, um ximos meses. Mas a população também precisa
terremoto matou mais de 200 mil pessoas no tomar consciência sobre a destinação correta do
Haiti. Em fevereiro, outro terremoto, desta vez lixo, razão pela qual parte da tubulação da cidade
no Chile, deixou outras centenas de vítimas.' está entupida. A natureza está dando seu alerta,

A intensidade dos fenômenos climáticos agora nos resta dar atenção ao aviso. '

NACIONAL

,Debate' eleitoral
Se

t-odos os projetos que estão sendo
anunciados pelos candidatos virarem
realidade, o futuro do Brasil será mesmo
magnífico. Obras prometidas há anos são

reempacotadas como novidades para embalar
a campanha eleitoral. Projetos encalhados ga
nham maquetes mirabolantes. Soluções para
os gargalos de infraestrutura '

aparecem como um milagre. Ao
lançar o PAC 2 ao lado do pre
sídente Lula, na antevéspera de

-

deixar a Casa Civil, a ministra
Dilma Rousseff opera o mila
gre da multiplicação das obras,
mesmo sem ter conseguido dar
a largada para todas as obras
previstas no PAC 1. Deixar pro
jetos para o sucessor é positivo,
mas o volume de obras do PAC
2 é tão grande que fica impos
sível dissociá-lo da plataforma
de

'

campanha da candidata.
Na outra 'ponta, José Serra, que
deixa o governo de São Paulo
no mesmo dia da despedida de
Dilma da Casa'Civil, não fez por
menos, inaugurando até maquete de obras
que. ficarão para o próximo governo executar.
A disputa eleitoral de outubro vai ocorrer com

,

a economia crescendo, criando emprego, com

ampliação de renda e crédito. O quadro favore
ce a todos. Dilma dirá que tudo é graças ao PAC.

José Serra vai lembrar que foi mantida a política
econômica do PSDB. Ciro Gomes dirá que era

ministro no começo do'Plano Real. E Marína
tem dito que sua proposta é consolidar os acer-

,

tos de 16 anos.
De fato, a economia não cen

tralizará os debates este ano.

Não será necessário que ne

nhum candidato escreva uma

carta para acalmar os mercados.
A inflação não está descontrola
da e nem há a possibilidade �e
uma retirada em dominó de do

lar e-suspensão de investimen
tos. O que, se houvermaturidade
dos candidatos ,e dos partidos,
pode representar uma excelente

oportunidade para' falar sobre

o futuro. Delinear uma reforma
<,

trabalhista, tributária e política,
por exemplo. Debater planos
para melhorar a infraestrutura,
aumentar o acesso à saúde, qua

lificar a educação. Porque se os candidatos op

tarem por ficar falando do passado, o programa
eleitoral vai virar remédio contra insônia.

. "
O que, se
houver

maturidade dos
candidatos e dos
partidos, pode '

representar
uma excelente

,

oportunidade
para falar sobre

o futuro

"
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T SP TE l I

Protótipo substituiabrigo
que desabounaVilaNova
Prefeitura instala nova" estrutura para passageiros naWalterMarquardt

, JARAGUÁ DO SUL
.

Seis semanas depois de
'um dos abrigos de ônibus
da RuaWalter Marquardt
desabar sobre passageiros, a
PrefeibJra repôsa eStrutura.

[ltem,
quem aguardou pelo

ansporte coletivo na altura
o acesso à Rua 25 de Julho,
aVilaNova, o fez debaixo de

.

uma armação diferente das encon
tradas no restante do município.
O protótipo exemplifica a mudan

ça de padronização sugerida pela
administração pública e, por isso,
ainda não é definitivo. Conforme o

secretário de Planejamento, Aristi
desPanstein, o novomodelo precisa
da aprovação dos usuários, assim
como também de avaliação do se

tor de Trânsito e da prefeita Cecília.
Konell, para ser oficializado: '

Estima-se que, em Iaraguá do

Sul, existam cerca de dez abrigos
de concreto ria eminência da subs

tituição. Segundo laudo feito após a
queda de um deles, no dia 16 de fe

vereiro, o estado de conservação foi
considerado bom, apesar do tempo
de uso, em volta dos 20 anos, e do

desgaste sofrido. Mesmo assim, o
Executivo resolveu fazer a troca de
acordo como o prometido na época
do incidente. "Alguns mereceriam

reparos", explicaPanstein.

TROCA GRADATIVA

A substituição dos abrigos de

passageiros, segundo Panstein, será

gradativa. As primeiras instalações
acontecem nos locais onde estão

as estruturas de concreto. Na sequ
ência, é possível que a modificação
atinja os demais existentes na cida
de conforme a necessidade. Os 180

instalados pela Canarinho, a partir
de 2007, como parte da renovação
da concessão do serviço seguem o

mesmo critério. O valor da compra
e a data da abertura da licitação ain
da não foram estipulados e depen
dem da aprovação do protótipo.

O modelo é construído com fer
ro galvanizado e policarbonato. Para
proteger os usuários contra a chuva,
omaterial cobre mais as laterais que
os jáutilizados.

-

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br �

"
Alguns

/ mereceriam
reparos.

SECRETÁRIO DE
PLANEJAMENTO,

ARISTIDES PANSTEIN

"�o

-

.�'.

Ponto de parada de ônibus ainda depende de aprovação dos usuários para ser transformado em modelo padrão. Ele é feito de ferro e pblicarbonato

ESTACIONAMENTO DEVE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO AINDA EM 2010

Estudo técnico de sistema está pronto
JARAGUÁ DO SUL

.

O estudo técnico que deve via
bilizar a implantação do estaciona
mento rotativo no·município está
finalizado. O documento é resulta
do de uma verificação de rotativi

dade realizada durante o mês pas
sado nas principais ruas dó Centro
da cidade. O laudo tem assinatura
de uma empresa de Apucarana, no
Paraná, e a entrega àCodejas (Com
panhia de Desenvolvimento de Ia
raguá do Sul) estava prevista para a

tarde de ontem.
A partir de agora, os dados

são apreciados pela equipe do
setor de Trânsito da Prefeitura e

também pelo secretário de Pla

nejamento, Aristides Panstein.
Conforme Adolar Iark, da Code-

. jas, a compilação ocorreu na se

mana passada. As informações
devem ser incluídas no edital de
licitação, porém, este ainda não

possui data de abertura definida.
As ruas abrangidas pela co-

Na época. foram listadas 26

vias. Caso alguma alteração ocorra
é exigida uma nova regulamen
tação. Conforme Iark, a intenção
é abranger entre 800 'e mil vagas.
"Não queremos fazer uma.coisa
na qual se visa exclusivamente
ao lucro", enfatiza. Seguindo esse

intuito, diversas estradas laterais
às de maior movimentação da
área central podem ficar de fora
de lista. O pagamento será fra- .

cionado e a coritagem feita atra

vés de parquímetros instalados
nas calçadas. Cobrança está prevista para abranger entre 800 e mil vagas

brança seguem o mapa deter
minado no decreto assinado em

outubro de 2007 pelo ex-prefeito
Moacir Bertoldi.

IINão queremos fazer
uma coisa na qual se visa
exclusivamente ao lucro".

ADOtAR JARK, RESPONSÁVEL
PElJ\_CODEJAS

,
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ACIDENTES DOMÉSTICOS:
O QUE FAZER?

Estudos revelam que pelo menos 90'% das lesões
em crianças poderiam ser evitadas

--- ar mais que os pais to
mem cuidado e vigiem

.._. os seus fílhos.-acíden-
tes envolvendo crian

ças em casa aconte

cem. Evitar é preciso, mas os

país devem estar preparados
para oferecer os primeiros cui
dados podendo até salvar a vida
da criança.

De acordo com dados do Mi
nistério da Saúde, os acidentes,'
ou lesões não-intencionais, re

presentam a principal causa de
morte de crianças de um a 14,

anos no Brasil. No total, cerca

de seis mil crianças até 14 anos

morrem e 140 mil são hospitali
zadas anualmente. Estimativas
mostram que a cada morte, ou
tras quatro crianças ficam com

sequelas permanentes, o que·
irá gerar, provavelmente, conse
quências emocionais, sociais e

financeiras à criança e à família
dela. A boa notícia é que estudos
mostram que pelo menos 90%
dessas lesões poderiam ser evi
tadas com atitudes de prevenção.
.Um dos acidentes mais fre

quentes é a intoxicação. As crian
ças ingerem principalmente
produtos de limpeza, pois mui
tas mães têm o costume de dei
xar eles estocados em garrafas

de refrigerante, confundindo a

criança, que bebe o líquido sem

sequer imaginar o risco. Ou os

produtos ainda são deixados em

armários baixos, ao alcançe da

criança. Caso isso aconteça" os

Bombeiros Voluntãtirios reco

mendam que pais não ofereçam
nada para a criança beber. Indu
zir o vômito também é um erro. A

criança tem que ser levada ime
diatamente ao pronto-socorro e

os pais devem levar uma amostra ,

da substância ingerida.
Em caso de queimaduras, so

mente coloque o' local afetado
em água corrente até, amenizar
a dor. Não estoure as bolhas ou

passe pomadas, cremes e pasta
de _dente como manda o mito.
Isso só piora. Procure ummédico

para os curativos.
Outro acidente comum em

casos de crianças sapecas são as'

fraturas. Se houver uma fratura,
não tente "encaixar" o osso no lu

gar' pode piorar. Imobilize a parte
fraturada e não ofereça alimento,
pois a criança pode ter que passar
por uma cirurgia. Se houver he

morragia, faça uma compressão
'

no local com toàlhas ou panos
limpos. Leve-a para o hospital ou
pronto-socorro imediatamente.

Se a criança se cortar, lave o

local com água corrente e tente

estancar o sangue com pano lim

po. Não coloque remédios ou re
ceitas caseiras, pois "elas podem
infeccionar ou dar alergia, pio
rando o corte.

'

Se a criança caiu e bateu a

cabeça e estiver sangrando, com
prima com pano limpo ou bol
sa de gelo. No transporte até o

hospital deixe .0 pimpolho com a

cabeça e ombros mais elevados.

Fique atento a fraturas do crâ
nio e hemorragias. Se no período
de doze horas após o acidente a

criança tiver náuseas, vômitos,
dor de cabeça, sonolência, ton
turas ou convulsão, leve-a ime
diatamente ao hospital.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

DICAS PARA EVITAR ACIDENTES

Quedas,
• Não deixe a criança sozinha em camas, trocadores, ou sofás:
• Coloque barreiras nas escadas;
• Não use andadores: ,

,
.•Verifique se os brinquedos do playground são seguros;
o. N.ão permita que crianças brinquem em lajes e telhados;
• Coloque grades protetoras 'em janelas, sacadas e varandas;
• Não coloquemóveis perto de janelas.

'Afog�eatos "

'

.

,�',

• Coloque barreíras tIve impeçam a ctiançadeentrar;
"
na piscina de casa sem servista;

• A criança deve usar bóias.ou�utuadores sempre;
• Observe se na praia ou no clube existem salva-vidas;
• Tenha cuidado especial com omar por causa dos buracos
e das correntezas.

Asfixia'
• Cuidado especial deve ser tomado com sacos plásticos.A criança
pode querer brincar com eles e se asfixiar. Esse material, deve ficar

longe de seu alcance.
'

, Correntinhas eCordões
,

•Muitas vezes utilizadas como enfeites, eles podem se enroscar no

pescoço da criança e levar ao enforcamento ou estrangulamento.
As chupetas também não devem ser atadas a-cortlões, pois obebê

,

pode se virar no berço e se enforcar.

Queimaduras , '

-'"Mru;teooa os alimentos e bebidasquentes longe daborda tios
balcões, mesas e pias; ,'.

• Deve-se evitar o uso de toalha de mesa se nela houver ali:tÚe�tos
ou bebidas quentes, pois a críançapode puxá-la e se queimar; "

• Sevocê estiver segurando algum alimento quente, não pegue seu' ,

filho no colo: "

• Quando estivercozinhando, mantenhaseu filhoaíastadodácozínha;
• Oriente seu filho - e se tiver empregadas ou babás, também - para
o risco das queimaduras; ,

• Mantenha seu ferro de passar desligado; .

• Não .deíxe a criança regular a temperatura da água e não a deixe
entrar no banho sem antes testar a temperatura;

• Mantenha tomadas tampadas e nos de extensão fora das tomadas

quando estão fora de uso. A criança pode tentar enfiar os dedos ou
objetos dentro do buraco da tomada, oucolocar plugs de fios de
conexão naboca.

Engasgamentos
• Bebês e crianças tendem a pôr tudo na boca. Por isso, peças e
objetos pequenos devempermanecer longe de seu alcance. Os
objetosmais comumente implicados em engasgamentos sãomoe
das, pregos, agulhas, lápis, brinquedos com peças pequenas, pedaços
de balões de gás estourados, joias, bijuterias, pilhas e baterias.

-

Envenenamento
• Medicamentos, produtos de limpeza e higiene, além de plantas orna- ,

mentais são as causasmais comuns de envenenamento em crianças,
Este tipo de acidente é imprevisível, pois bastam alguns segundos
para a criança ingerir grande quantidade desses produtos.

Evitar este tipo de acidente é obrigação dos responsáveis pela crian
ça e dos fabricantes.Aos pais cabe afastar a criança dosriscos,
deixando essesmateriais longe do seu alcance.

Fonte: Guia do Bebê
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INVESTIMENTO

Apae retoma obras
demelhoriana sede.
Término do prédio está previsto paramês de dezembro
GUARAMIRIM

Depois de quinze anos

.

de espera, tudo indica
que finalmente a estrutura
da Apae de Guaramirim
será acabada.

Aonclusão
está prevista

para dezembro, mas de-
.

pende da liberação do

epasse de R$ 'ISO mil do.
governomunicipal já aprovado pela
Câmara de Vereadores em novem

bro do ano passado. Em 25 anos de

fundação, que vão ser festejados no
mês de julho desse ano, a falta de
recursos sempre foi empecilho para
dar fôlego aos trabalhos.

Nos últimos quatros meses, a

entidade driblao orçamento aperta
do para dar sequência às obras. Piso,
janelas e portas foram colocados, o
telhado passou por reforma e os va

zamentos estão consertados. Ainda
faltam os acabamentos daparte elé-

.

trica e hidráulica.A rampa de acesso
ao ambiente superior será substituí
da porum elevador, que deve custar
cerca de R$ 30 mil. A área total é de

1;5milmetros quadrados. _

c'

A conclusão do imóvel está or

çada em R$ 400 mil, desde 2005

já foram investidos R$ 250 mil no
local. Segundo o presidente' da as

sociação, Ângelo Silva, uma das
alternativas para conseguir pagar
as contas tem sido as parcerias em
eventos. Por exemplo, o Rotary
Clube vai repassar todo o valor ar
recadado no Rota Apae, marcado
para 17 de abril, no Parque Perfeito
Manoel de Aguiar, para entidade. O
ingresso custa R$ 50 e inclui jantar,
baile e camiseta. Informações pelo
telefone (47) 3373-0140.

A despesa mensal também é
outro desafio enfrentado. Os gastos
chegam aR$ 30mil. E os débitos são
pagos com o repasse de R$ 8,5 mil
da Prefeitura, R$ 2,2 mil do governo
federal, R$ 5mil do Estado, emais as
contribuições pela conta de ener

gia elétrica e doações de empresas.
Hoje 90 alunos são atendidos por 30
funcionários.

A construção da sede própria da
associação começou em 1995. Mas,
foi em 2007 que a associação come
çou a atender no local, mesmo com
as obras inacabadas.

• Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Silva diz que rampa será substituída por elevador para aproveitar espaço

DOCUMENTOS ROUBADOS
Foram furtados todos os documentos e cartões de Maria

Kath, a mesma não se responsabiliza pelo uso indevido dos
documentos, caso alguém tenha informações favor entrar em
contato pelo telefone 3372 3177.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2010
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/GERÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES

-

TIPO: Menor Preço por Item

ESCLARECIMENTO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Adminis

tração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão
Presencial acima, que por equívoco de digitação, está retificando a descrição do
item 13 do Edital, como segue: Onde está escrito: Tinta acrílica AMARELO Q4-45,
semi-brilho acondicio-nada em balde de 181. Leia-se: Tinta acrílica AMARELO Q4-
25, semi-brilho acondicionada em balde de 181. Sendo assim, por força do § 4° do
art. 21 da Lei Federaln.? 8.666/93, tendo em vista a retificação não modificar a for
mulação das propostas, a Administração Pública comunica aos interessados, que
mantém a mesma data para entrega e abertura dos Envelopes n." 01 - Proposta
Comercial e 02 - Documentos de Habilitação, como segue: DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 31 de março de
2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio. Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 13:45hs do dia 31 de março
de 2010, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.Jaraguá do Sul
(SC), 26 de março de 2010.

_

IVO KONELL - Secretário de Administração

Mesmo com chuva, ponte de improviso começou a ser construída

Começaa obra da passarela
ao lado da ponte da Trindade

SCHROEDER
A chuva de ontem não invia-

.'

bilizou a construção da passarela
para ciclistas e. pedestres ao lado
da ponte daTrindade. Os governos
municipais decidiram pelo im

proviso porque a passagem entre

os bairros Santa Luzia, de Iaraguá
do -Sul, e Bracinho, de Schroeder,
ficará interditada por 90 dias para
erguer a nova plataforma,

.

reivin
dicada pela comunidade há anos.

A ponte improvisada, que cus

tará R$ 23 mil, será de.madeira e

suspensa por cabos de aço. Até a

próxima quinta-feira, dia primeiro
de abril, a obra deve ser concluída.
A partir disso, iniciam os trabalhos
de substituição da ponte de ma-

deira por uma de concreto.
O tráfego de carros e caminhões

terá que ser desviado pelas localida
desvizinhas Itoupava Sul, São João,
ou pela área central da cidade.

O secretário de Obras e Servi

ços Urbanos de Schroeder, Leo
nor Jacobi, acredita que é melhor
concluir a passarela para depois
iniciar a construção de uma nova

ponte. A interdição estava prevista
para' terça - feira passada e depois
passou para sexta-feira e acabou
atrasando novamente por causa

das chuvas.
Ao todo, a obra custará R$ 400

mil A empresa vencedora da li

citação é a Arcos Engenharia, de
Londrina, do Estado do Paraná.

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 23/3, a Sra. Gisela Rosemann

. ,

com idade de 68 anos, 'o sepultamento foi
realizado dia 24/3, às 16 horas, saindo o
féretro da Capela Mortuária Cristo Salvador,
seguindo após para o cemitério da Barra do
Rio Cerro.

• Faleceu dia 24/3, o Sr. Carlos Friedemann,
com idade de 66 anos, o sepultamento foi
realizado dia 25/3, às 16 horas, saindo o
féretro da Capela Mortuária Bom Jesus, se
gUindo após para o cemitério Municipal de
Guaramirim.

• Faleceu dia 25/3, o Sr. Werner Wierguzt,
com idade de 82 �nos, o sepultamento foi
realizado dia 25/3, às 16 horas, saindo o fé
retro da Comunidade Cristo Bom Pastor-Ro
Cerro II, seguindo após para o cemitério de
Rio Cerro II.

•. Faleceu dia 25/3, o Sr: Leonardo uber com
.

'

Idade de 58 anos, o sepultamento foi reali-
zado dia 26/3, às 10 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo
após para o cemitério da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 25/3, o Sr. Celso Pickler com
.

. .,

Idade de 40 anos, o sepultamento foi reali-
zado dia 26/3, às 10 horas, saindo o féretro

da Igreja Católica de Santo Antonio no Ran

cho Bom, sequíndo após para o cemitério
.

Municipal de Sheroeder.

• Faleceu dia 28/3 o Sr. Alfredo Bonomini,
,

.

com idade de 70 anos, o sepultamento fOi

realizado dia 29/3 às 10 horas, saindo o .

, .

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzl,

seguindo após para o cemitério �unicipal
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 28/3 Samuel Jeferson Rosa,
, .

com idade de 17 dias' o sepultamento fOi re-

alizado dia 28/3, às 16 horas, saindo o fére�o
da Paróquia São Vendelino, seguindo apos

para o cemitério Municipal de Schroeder.

• Faleceu dia 29/3, o Sr. Elpidio dos passo�
com idade de 63 anos o sepultamento sera

realizado hoje, dia 30;3, às 9 horas, sai�do
o féretro da Capela Mortuária Maria ��Ier,
seguindo após para o cemitério MUniCipal
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 29/3, o Sr. Izido Uzinsk :om
idade de 58 anos o sepultamento sera re

alizado hoje, dia '30/3, às 9 horas, saind?
o féretro da Capela Mortuária da Vila Lezl,

sequíndo após para o cemitério Municipal
da Vila Lenzi.
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A cama tremeu
eeu caí para

fora. Os vizinhos
gritavam, todos
em pânico•.
ROSA ALVES

EGER, 64 ANOS

"
Especialistas garantem que fenômeno não�está relacionado a terremotos

Tremores de terra deixaram
moradores em alerta na
madrugada de ontem .

.

COrri
o primeiro deles, 'registrado por

. volta dameia-noite, amoradora da
rua Amoldo Piske, Rosa Alves Eger,
64 anos, chegou a cair da cama, "Eu

estava dormindo quando ouviumbarulho
enorme. A cama tremeu e eu caí para fora.

. Os vizinhos gritavam, todos em pânico",
relata. Alguns moradores contam ainda

que com o impacto, perfumes caíram' das
prateleiras equadros despencaram das pa
redes. "Foium barulho muito forte e pavo-

,

roso. Eu leveiminha esposa eminhas filhas

para dormir em outro lugar", acrescenta o

filho de Rosa, Jair Antônio Eger, 38 anos,

que mora na mesma localidade. Na ma

nhã de ontem, a maioria das residências

permanecia fechada já que os moradores
preferiram se alojar em casas de parentes.

.

De acordo com o motorista Edirlei

Vitorino, 35 anos, residente do mesmo

. bairro, foram pelo menos. quatro tre

mores. "O primeiro foi forte. Depois um
mais de leve, um terceiro mais forte e o

quarto foi o pior. Levei minha esposa e

meu filho de 20 dias para a casa da mi

nha sogra. Foi assustador", relembra.
Por volta das 17h30 de ontem, um

novo tremor foi registrado no bairro. "Eu
estava cochilando e senti a cama tremer.

Desde o tremor da madrugada até agora
não consegui dormir", comenta o opera
dor demáquinas Erni da Cruz, 29.

Durante toda a manhã de ontem,

profissionais da Defesa Civil e o geólogo
da Prefeitura, Normando Zitta, estiveram
reunidos para discutir o fenômeno. Os es

pecialistas afirmam que os pequenos tre

mores, sentidos também por moradores

de Santa Luzia 'e Rio Molha, não possuem
relação com a ocorrência de terremotos

em países vizinhos, como o Chile. "O que
ocorre é apenas acomodação do solo.

Devido às chuvas, há encharcamento e

consequentes deslizamentos nas áreas de

encostas. Essas variações podem causar

trincas tanto no solo como nas casas", es
clarece o geólogo.

Serão realizadas vistorias nas áreas

atingidas para uma análise mais aprofun
dada. Se a chuva persistir, existe possibili
dade de novos tremores e deslizamentos

de terra. Osmoradores devem ficar alertas.

A Prefeitura está tentando trazer para a ci

dade dois professores da UFSC (Universi
dade Federal de Santa Catarina) especiali
zados em geologiapara avaliar a situação.

Dona Rosa conta que a cama tremeu e ela chegou a cair com o impacto. Susto fez muitos moradores deixarem suas residências

FALTOU POUCO PARA ÁGUA ENTRAR NAS CASAS

para estudar uma medida que
possa amenizar os transtornos.

Ruas ficam alagadas com a chuva

IIA tubulação não
dá conta da pressão

da águaIl•
VALDtR BORDIN, SECRETÁRIO .

MUNICIPAL DE OBRAS

A chuva que caiu com inten

sidade no fim de semana, prin
cipalmente na noite da última

sexta-feira, voltou a causar trans- .

tornos em Iaraguá do Sul. No

bairro Águas Claras, a rua Hen

rique Krause, ficou alagada. "É
a terceira vez que acontece isso

neste ano. Faltou pouco para a

água entrar naminha casa", con
ta Iuraci Cabral, 58 anos. Na ma

nhã de ontem, o terreno da casa

dela ainda permanecia tomado

pelo barro. Com a ausência de

sol, até a limpeza fica difícil, se

gundo a moradora.

De acordo com o secretário

municipal de Obras, Valdir Bor
din, o que ocorre é que "a tubu-

.

lação não dá conta da pressão
da água". Na manhã de ontem,
o secretário esteve reunido com

representantes da Associação
de Moradores .do bairro para
discutir o problema. Bordin dis
se ainda que vai visitar o local

O mesmo impasse ocorre na

localidade de Estrada Nova, para
onde já foram enviados novos tu

bos. "Amaioria dos locais atingidos
pelas enxurradas são os morros.

Nessas áreas, fica difícil direcionar a

água para as bocas de lobo, porque
tem muita pressão. A' população
pode contribuir ajudando na ma

nutenção das bocas de lobo. E pre
ciso limpar e tirar folhas, pedras e

lixos que possam obstruir a passa

gem da água", resume.

Moradora conta que
por pouco a água não

entrou na casa
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Universo TPM BISCOITO
,

J DA SORTEEI·11iane un'9 o medo é um muro alto

'J
-

_----JlI.-tiran-donoss_aViSãO.�
niversotpm@ocor.reiodopovo':c:om.tir" "

Grande dia!

GTRL G + GTRL V
o que dizem por aí sobre Mar

celo Dourado do BBB 1 O: Marcelo
Dourado e Chuck Norris preten
dem fazer uma troca de aprendi
zados. Norris ensinará o Round
House Kick, enquanto Dourado
explicará o uso do Poder Supremo.
Há milhões de anos Marcelo Dou
rado chutou uma pedrinha...Hoje
nós a conhecemos como Lua. Dou
rado desafiou o Super-Homem na

queda' de braço' e quem perdesse
teria de usar a cueca por cima da

calça para todo o sempre. Dourado
venceu! (do descicIo.pedia.ws)

�� uando minha irmã (minha própria irmã!) teve a capacidade de me ligar para perguntar quem eu

achava que ganharia o BBB, percebi o alívio que seria esta terça-feira. encerramento do programa.
Queria ter perguntado se ela já havia acabado de ler aquele livro que eu lhe emprestei, ou o que

-- achou do filme que eu recomendei... Mas não tive chance. Ela tagarelou os 10 minutos da ligação
so re os finalistas e sua preferida. E antes que você me esculache, tenha calma. Trago uma dica legal aos
viciados no BBB: a Super Interessante deste mês oferece um teste: Com qual dos 'brother s' você se parece
e quanto tempo duraria na casa. Acesse o site e confira. Adeus, Bial!

ÉGA! ABANDONA!
Mas abandona 'for ever' a ideia de usar aque

le vestido ou aquela blusa de alcinha ou tomara

que-caia, sem estar devidamente em dia com suas
axilas. É uma espécie de respeito ao próximo (em
especial aos bem próximos) mantê-las depiladas
e com aparência saudável. E pele escura tem trata
mento, então ... Ou abandona uma axila mal cuida
da, ou abandona os modelitos.

Sem "nóias"
Triste mesmo é ter duas mu-

"

em nada. No domingo choveu
lheres em casa, um fim de se- outra vez e apesar do nosso âni
mana inteiro pela frente" uma mo, tínhamos muitos outros tra
casa bagunçada e... Nenhuma balhos para fazer (um churrasco
inspiração para Amélia. Nós até -

e um pokerzinho ... ) Quer saber?
nos programamos, fizemos a ta- Às vezes uma casa de pernas pro
belinha com as atribuições de ar pode abrir seus olhos para um
cada uma (banheiros, garagem e mundo novo, onde a faxina pode
calçada caíram para mim), mas ficar para segunda, depois das
o sábado chuvoso não ajudou 22h. Animador, não?

• Tenho um amigo €J:pe ,

anda apaixonado. Parece
que já andou de beijinhos
com amoça;:fuas ela:'hao
dá sinais deque quer algo
mais sério. Agora ele vive sé
lamuriando, dizendo que'o

.

filé é grande demaispara o

prato dele. Homens também
sofrem, sabia?

• Fico aqui pensandb em
como deve ser divertido
sair de casa nesta semana i

para prestigiar o comércio
da cidade: supermercados
lotados, crianças gritando,
migalhas de ovos de Páscoa,
filas enormes.e trânsito
caótico... Quer passeio mais
divertido?

• Mulheres bombas... Se os
.. homens já nos consideravam
assim, em função da nossa
TP.M;, o que dirão agora que .

algumas malucas resolveram
.

ser terroristas? Esse mundo
está perdido mesmo!

• Vi uma foto. de um
�, desfile (agora n�o lembro

,
' 'i e�afamê'fi\te a grife) I onde a

modelo maquiou de prata
toda.a,região das olheiras.
Imagine se inventarem de

maquiar essa área de negro
ou roxo. Bonito não seria ...
Mas abandonaríamos os

corretivos. Ufa!

• Amanhã é tido como

o Dia Nacional da Saúde'
e Nutrição. Só para nos
lembrar das batatas fritas, das

pizzas, dos refrigerantes, dos
churrascos... E da celulite,
dos problemas cardíacos,

.

hipertensão, diabetes ... Abre
o olho, mulher!

• "Sigo palavras e busco
estrelas. O que é que o mun?o
fez prá você rir assim. Pra nao
tocá-la, melhor nem vê-la.
Como é que você pôde se

perder de mim ...

" (Seguindo
estrelas, .de HerbertVianna)

Nos banhos de creme.

Não, não falo de nenhum pro
cedimento estético em espe
cial. Filio de usar e abusar de
todos os creminhos que você
pode: para o corpo, para o

,

rosto, para o cabelo, para os

pés e mãos. Crie o hábito.
Quando usados regularmen
te, os resultados são visíveis.
Deixa de preguiça e ... se joga!

LORD CAFA RESPONDE:.
P: Lord, estou com um' pro

blema. Namoro há três anos e

há alguns meses estamos mo

rando juntos. Sou uma mulher
bonita e vaidosa e tenho amor

para dar e vender. Sabe aque
las, dores de cabeça que as

mulheres inventam quando não "

-"""""

estão a fim? No nosso caso, é
ele quem sofre desse mal, com
uma constância exagerada. O que fazer?

R: Minha amiga, você diz ser

bonita e vaidosa e eu devo acredi-
tar em você. Mas isso, por si só, não
basta. Pare, e pense: você é chata?

�

Você cozinha bem? Você tem mau

hálito ou um problema gravísslmo
de chulé? Você não é piriguete,
em função dessa sua 'gostosura'
toda? Por fim, se as respostas das
questões acima te favorecem, você

tem certeza (AB-SO-LU-TA) que ele gosta da fruta?
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EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANIACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionaroento: 09:00h às 18:00h

EDITALDEINTIMAÇÃO.
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou
pagar no tríduo legal (3 dias úteis�, ale_rtando-se, desde já, quanto à possi�ili�ade de oferecim�nto de resposta escrita nom�mo prazo, s?b pena de, e� não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicaçao se deve ao fato de a(s) pessoa(s) mdicada(s) para aceitartem), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 ele 1023, todos do CNCGJ.

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 140865 Sacado:ADNAIDOFISCHER ·CPF: 824:631.319-34 Cedente: BOACOSTURA
CNPJ: 83.489.088/000 Número do Título: 1527/05-7 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Ap�ese�ante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/03/2010 Valor: 336,00 Liquidação após a

mtímação: R$1O,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-

P;�;���i�;-i4-i38i--&;�ã�:-ÃGROPECU�-SmLENELIDA-----------CNP]:-ó5�iM:49iíoóô---------------
Ce_dente: AGROCOMERCIALSANDRI ITDA CNPJ: 79.658.134/000
Numero do Título: 4 01l315D· Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 17/03/2010 Valor: 453,50

�������_����_�_��:'������_��,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141515 Sacado: ALCffiÃVi-----------------CpF:-4i-9��6ã.7í9�i5-C��-�;�;GUAPos-cHllij-Ê-üFE
;;rDA EPP CNPJ: 07.215.044/000 Número doTítulo: l-OI Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
presentante: BRADESCO Data Vencimento: 01/03/2010 Valor: 2.600,00

Uqwdação apõs a intimação: R$10,40, Condução:R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40

p;�;���I��-i;ii5õ--��d�:-ÃiDo-josEME-URA-----------------CPF:-5oã�3;-9.4ô9�ã2--c�d����:-sicoOB--SC
BLUCREDI COOPECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000Número doTítulo: 11961 Espécie: Dupli
cata deye�daMercantil Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/02/2010 Valor:
96,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ i3,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;�;���i�;-i4�ií�9--s���-d�:-ÃNÂ-PAUiA-DÃ-RoSA�OSUMA---------CPF:-�25�6;O.7�O��9--------------Cedente:PELEGRINl ETOMEI ITDAME CNPJ: 02.109.085/000 Número doTítulo: 12438 Espé
�Ie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASIL SA. BANCO�TI-
1� pa�aVencUTIento: 10/02/2010 Valor: 105,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Conduçao: R$

, ,DiligencIa:R$20,80, Edital: R$10,40 .

fu;;���i�;-i�i383--&;�d�:-OOiAREGiNA-NiEi_illFS-BECKER---CPF:039-.025�4�9�25-�d�;�:ARFREE
�O�CIO DE EQUIPAMENTOS ElETRO-ELETROCNPI: 03.895.17i/000 Número do Título: 6478/03

.
pecie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVen

CRUTI$2ento: 16/03/2010 Valor: 683,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência:
0,80, Edital: R$ 10,40 .

--------
.

��OCOlO: 141375--S��d�:CENffiRSOM-ÃUDI-OEVIDEO-i:IDÂ-ME------CNPj:-Õ�.�2i�9-ã2-/0ÕO�d��;�:
Es

OPRESS RIMO lND E COM FONOGRAFlCA LT CNPJ: 67.562.884/000 Número do Título: 01049783

5�éci�.Du'phc�ta de Venda Mercantil Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 09/03/2010 Valor:

___

,14 uqwdaçao após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Pr�;���i��-i4-i389--&;�d�:-DmrEvÃllE-ME--CNPj:82�i4-i.03�ióoóQ;d����;-EXPRESSOCONVENTOS
;rn�di _

CNPJ: 89.405.336/000Número doTítulo: 0000154385 Espécie:Duplicata deVendaMercantil
Uor .d �çaoApresentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 16/03/2010 Valor: 102,00
__

qui açao após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
----------------

�6oCOlO: 141,t4�--&;��d�-EIIDEBÃSTOS-DE-OLMJRA-----------CPF:-Õ33.-Ó2�.458--ã6-(;d����;BERTÃ
d

VEIS CNPJ: 09.524.313/0ó0 Número do Título: 201 . Espécie: Duplicata de Prestação-
3
e SefVIÇosApres�mtante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 13/03/2010 Valor:

_��,OO uqwdaçao após a intimação: R$ 10,40, Ómdução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40
Pr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�6oCOlo: 141537 Sacado: ESPACON CONFECCAO LTDA-ME CNPI: 10.579.453/000 Cedente: EVOLU

Es ��MERCIO DECOMPRESSORES EEQUIPAMENTCNPJ: 07.382.761/000Número doTítulo: 5151/01Pie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dar� venci
menta. 19/03/2010 Valor: 824,78 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência:

R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141445 Sacado: GABRIEL SPEZlA CPF: 064.538.839-45 Cedente: BOGO RECAPADORADE
PNEUS ·ITDA CNPJ: 05.831.488/000 Número do Título: 95821 Espécie: Duplicata de Prestação
de ServiçosApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 14/03/20.10 Valor: 410,63
Liquidação após a intimação: R$ tO,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141437 Sacado: GUS1AVO PACHER CPF: 003.606.309-60 Cedente: CONDOMlN10 RESl
DENCIALAMARYillS CNPJ: 00.906.163/000Número doTítulo: 9200034979 Espécie: Duplicata deVenda
MercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/03/2010 Valor: 117,84
Liquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141466 Sacado: J CIPRlANI ADM lNISTRADORADE BENS ITDA CNPJ: 09.943.422/000
Cedente: FAMCRED f-ACTORING MERCANTIL DE CREDITO LTDA CNP): 01.393.959/000 Número do
Título: 173297/1 Espécie:Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRASIL
S.A. BANCOMUlTIPLO DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 5.960,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$lB,B2, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141259 Sacado: IAlJ�DOS SANTOS CPF: 392.041.540-04 Cedente: COMERClALHA-·
VEG ITDA CNPJ: 01.914.457/000Número doTítulo: 16203-1 Espécie:Duplicata deVenda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/03/2010 Valor:
242,22 Liquidação após li intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 138727 Sacado: IAmO SEIDEL CPF: 615.250.909-25 Cedente: BARBI MAQS E EQUIP ITDA
CNPJ: 76.841.451/000 Número doTítulo: 16418-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 782,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,7l, Diligência: R$ 20,BO, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------:=-----------------------------------------------------------------,..------------------

Protocolo: 138705 Sacado: JANETE MARIA PEDROTI TAFNER CPF: 517.958.179-68 Cedente: ANGHE
BEN BClA LIDA CNPJ: 85.373.439/001 Número doTítulo: 1018 01 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/02/2010 Valor:
33B,70 Liquídação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141050 Sacado: KENNYALESSANDRO MACANElRO CPF: 065.496.709-1B Cedente:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN ITD CNPI: 85.315.042/000 Número do Títu-
lo: 26133 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE .

BANCOS BRASILEffiOS SA. Data Vencimento: 10/03/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141436 Sacado: LUDMILA FERREUtA RAMOS CPF: 070.943.849-47 Cedente: CONDOMlNIO
RESIDENCIALAMARYLLIS CNPI: 00.906.163/000 Número doTítulo: 9200034740 Espécie:Duplicata
deVendaMercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 12/03/2010 Valor:

123,36 Líquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
.

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

Protocolo: 141505 Sacado: MUNDIAL CONIABlLlDADE CNPJ: 07.727.867/000 Cedente: COMERCIAL
P1BIUDA CNPJ: 79.017.752/000 Número doTítulo: 10793 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 15/03/2010 Valor:

137,53 Líquídação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141067 Sacado: PASTEI.ARIADO)TAllANO ITDA CNPI: 03.064.437/000 Cedente: CHO
COLElTE IND.DEALlM.LTDA CNPJ: 05.044.030/000 Número doTítulo: 10445-1-1 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO I11\U SA. DataVencimento: 02/03/2010

Valor: 78,72 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141452 Sacado: PATRIClAAPARECIDAMARAFAGUNDES CPF: 064.381.759-00 Cedente: BIO
HAIR LTDAME CNPJ: 02.266.619/000 Número do Título: 8352-2 Espécie: Duplicata deVen
daMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DataVencimento: 14/03/2010 Valor: 149,60

.

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141343 Sacado: RENIRODRIGERI CPF: 219.372.309-53 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/000Número doTítulo: 107647.05 Espécie/Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 500,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141418 Sacado:ROBERTOMARQUARDT CPF: 845.434.349-00 Cedente: AJLCLlMATIZACAO
ITDA CNPJ: 04.581.151/000 Número doTítulo: 28349V6/05 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 16/03/2010 Valor: 578,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141455 Sacado: ROSANGELADEQUADROS CPF: 082.483.799-14 Cedente:VAIDOCffi HAAS
ME CNP): 03.986.145/000 Número doTítulo: 23447-02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL· Data Vencimento: 12/03/2010 Valor: 475,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

. Protocolo: 141241 Sacado: RUBlA KAMMER BRUNS CPF: 004.449.869-10 Cedente: BERL\ IMOVEIS
CNPJ: 09.524.313/000 Número doTítulo: SAlA12/COND Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
caçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 73,62
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141409 Sacado: SUKETS MALHAS ITDA CNPJ: 04.545.029/000
Cedente:V S TRANSP SERVICOS ITDAEPP CNPJ: 02.297.092/000
Número doTítulo: 0034665_ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO I1AU S.A. DataVencimento: 05/03/2010 Valor: 973,70
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141427 Sacado:TECH MASTER INFORMATICAME .. CNPJ: 07.206.478/000
Cedente:MOTTlN SARANA ITDA CNPJ: 02.011.692/000
Número doTítulo: 00016383-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 16/03/2010 Valor: 190,67
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141430 Sacado:VAlDECIDECARVALHO CPF: 421.742.369-15
Cedente: PROAGROAGROPECUARIA ITDAME CNPJ: 95.830.626/000
Número do Título: 10693/2-N Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 446,50
.Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-----------------------------------------------------------------------------------:---------------------_:._----------------
Protocolo: 141507 Sacado: WG PECAS E SERVICOS ITDA ME CNPI: 09.266.187/000
Cedente: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWAID ITDA cNPJ: 82.887.175/000
Número doTítulo: 90959 Espécie:
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 90,59
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
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HORÓSCOPO
ÁRIES

.

(20/3 a20/4)
Ótimo momento para deixar su� in�

dividualidade de lado. Quem esta so

pode apostar em um novo amor. O ideal é fa

zer o que tem que ser feito com boa vontade

e currprir todas as obrigações com eficiência.

TOURO
(21/4 a 20/5)
No campo afetivo, é preciso
manter-se na rotina. As relações

estáveis contam com maior prote

ção das estrelas. Confiar no próprio taco é

essencial para levantar a autoestima e con

quistar seu espaço.

9GÊMEOS(21/5 a 20/06)
O seu magnetismo pessoal estará

em destaque e tudo indica que vive

rá uma paixão intensa, aproveite! Hoje é um

bom dia para ligar para aquele amigo com

quem não fala há tempos e de quem sente

saudade.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Aproveite as boas influências para

deixar seu cantinho mais aconche

gante, seja no trabalho ou em casa. som as

tral no amor. Se não esconder suas emoções,
conseguirá realizar boa parte do que sonha.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Você notará que as pessoas estão

. mais amigáveis e tolerantes. Na

área afetiva, o romantismo deve irnpe-.
raro O astral promete facilidade para colocar

tudo em prática. O resultado pode ser incrível.

VIRGEM

. (23/8 a 22/9)
No trânsito da Lua Cheia, os rela

cíonarnentos ganham maior im-

portância. Tenha cuidado com sua

possessividade. Pense de maneira positiva,
veja o que é mais importante mudar e dê o

primeiro passo.

UBRA

(23/9 a 22/10) .

.

Osc�lação �e humor. As reações
serao mais Intensas que o normal

e um clima de excitação vai .esti
mular a paixão. Procure ser especial para
alguém, essa atitude poderá restabelecer
seu equilíbrio.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
A discriçâo será a sua melhor alia
da neste momento, principalmente

no que diz respeito à vida amorosa.

Ainda que algo pareça difícil, não desista!
Mantenha-se firme e forte naquilo que quer.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O desejo.de agradar a todos vai aju
dá-Ia a fazer algumas concessões a

fim de manter a harmonia .. Energia e

iniciativa no ar: bom momento para fazer pro
postas, dizer o que pensa e agir com cautela.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)' .

Há grandes chances de se tornar
mais popular agora. A noite é ideal

para sair e fazer amizades. Se você'
deseja mudar alguma coisa em sua postu
ra, hoie é um excelente dia para colocar em
prática.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Invista no seu aprimoramento e

abra seus horizontes para o futu
ro. Proteção para quem deseja iniciar um

romance. Faça sua parte. Assuma respon
sabilidades, mude sua postura e não impo
nha nada!

,-

PEIXES
(19/2 a 19/3)
As relações em geral devem ser

tratadas com mais refinamento. A
fase é propícia para quem deseja se

acertar Com a pessoa amada. Se você tem
coisas importantes para fazer, estabeleça
prioridades.
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Lia pretende
ficar solteira

Depois de assumir a atração que sentiu pelo
companheiro de confinamento Cadu Lia afirmou', -

que por enquanto não pretende continuar o roman-

ce com Luciano Ariemma .. "Sou dançarina, traba
lho na noite e o fato de estar com uma mulher que
dança na noite é complicado", disse a ex-BBB. Logo
após ser eliminada do programa, ela disse quesó
não beijou Cadu para não ficar na vontade.

Ana Paula Arõsio
será protagonista
Na próxima novela de Gilberto Braga, "Lado

a l::a90", a atriz Ana Pauta Arósio deve faturar o
papel principal. No entanto, antes de começar
'a filmar a novela que estreia em 2011 e deve
substituir "Passione", ela se dedica a projetos
cinematográficos. Ainda nesse semestre, Ana
Paula começa as filmagens da comédia român-

, '

-tíca "O Homem do Futuro", de Claudio Torres.

Aniversário de
lima Duarte

Lima Duarte, nome artístico de Ariclenes Venâncio

Martins, completou ontem 80 anos de idade. Conside

rado um dos mais importantes atores brasileiros, ele
iniciou a carreira artística aos 15 anos, participando
de peças de teatro em um circo em Sacramento, (Mi
nas Gerais). Lima Duarte fez parte do elenco da pri
meira novela da TV brasileira, "Sua Vida Me Pertence",
exibida na Tv Tupi em 1951. O ator, diretor e dublador

soma atualmente 65 anos de carreira.

DIVIRTA-SE

O Concerto

Ricardo Pereira
marca casamento

Morre
Nogueira

Morreu ontem o jornalis
ta Armando' Nogueira, um dos
mais importantes na história do

jornalismo brasileiro. Armando
faleceu aos 83 anos, vítima de

um câncer. Especializado em

jornalismo esportivo, ele foi um
dos responsáveis pela criação
do "Jornal Nacional" e do "Globo

. Repórter". O jornalista passou
as .últimas horas em seu aparta
mento da Lagoa, zona sul do Rio

de Janeiro.

O ator Ricardo Pereira e a namorada Francisca

Pinto se casam em julho. "Estou muito feliz e an

sioso porque vou casar. Ano passado fiz 30 anos

e acho que esse é o momento próprio para o ca

samento"; declarou Ricardo à revista "O Fuxico". A

lua de mel deve ser no Rio de Janeiro, e segundo a

noiva do ator eles terão duas cerimônias religiosas
- uma no Brasil e outra em Portugal.

ANIVERSARIANTES
29/3
André Kosloski
Arthur Diefenthaler
Bruna T. da Silva
Carin Sanches
Carlos R. da Cruz
Cátia R. Harbs
Cintia Reinert·
Edemar J. Einsfeldt
Ederlei M. Fuilk
Edir Riegel
Edosn Murara
Eloisa Prestini
Fabricio Trentini
Hellen da S. Francisco

Jorge A. Machado
Julia Becker
Leoídia Borchardt
Lucas C. dos Santos
Mareio L. Ferreira
Mauro L. Salvador
Paulo R. Jung
Ricardo C. Berch
Romeo Piazera
Sandra M. R. Machado
Si Ivano'Schroeder
Sueli M. da Silva
Tania C. da Silva

.

Terezinha S. S. P. Cóelho
Valdemiro Pereira

O Manuel e a Maria resolvem ir a um concerto no

Teatro Municipal. Percebendo estarem atrasados, o

marido pede à mulher que se arrume mais rápido.
Após muitos retoques, Maria finalmente fica pronta
e eles se dirigem às pressas para o teatro. Ao entra

rem, o apresentador está anunciando:
- E agora, a Quinta Sinfonia de Beethoven.

Irritado, o Manuel olha para a Maria e diz:

- Estás vendo, mulher? Por tua causa perdemos
. as outras quatro!

Mães de brothers
. se desentendem

Segundo o "Jornal da Tarde", a rivalidade entre

Marcelo Dourado e Dicesar no "BBB .10" alcançou as

mães dos brothers. A mãe de Dicesar, Alice dos San

tos, teria dito que Rose de Portto Alegre, mãe de Dou

rado, "mexia com magia negra", por causa de seu livro

"A Bruxa Gauderia e o Bando de Loco". Rose negou a

acusação. "Eu sou astróloga, se ela não sabe distin

guir um escritor de um personagem, deve ser analfa

beta funcionai", alfinetou a mãe de Dourado.

SUDOKU

7
-- -

L _'

3

30/3
Adriano Colombo
Aldo Jochem
Aurea Maiochi
BeatrizW. dos Santos
caio Uno Becker
Camila Piontkiewicz
Celi Forlini
Claudete A. Bortolini
Deise G. Muller
ElioVicenzi
Elzirta Guetz
Geison L. Viergutz
Guilherme. de P. Jensen
Guilherme Selhorst

Jeorge L RVegini
Leonardo N. da Silva
Marcos Junkes
Maria L castilho
Maria L. Zanotto
Milton Maiochi
Paulo Roters
Roberto Onelli

Rogerio L. Lescowicz
Rosileia R. Michels
Rosineide G. Berri
Sandra M. Blesing
Sandra M. Canegoste
Solange Demetrio
Talita B. Kamrott
Valdir Belarmino
Valquiria L. Hack

Volney Kettenberg

I�_ i 4 I l J 7 _5t

SOBREO JOGO z 6 S L 9 � 17 e c

É um jogo de lógicamuito L e c v 6 Z 9 9 r

simples eviciante. O objeti- O 9 � t- e 9 €: Z 6 L
vo é preencherum quadra- 15 9 E 6 9 � 9 L .. 17<-

do 9x9 com números de 1 ::::> t- L 9 Z €: 9 6 ! 9
a 9 sem repetir números --' ! � e 6 t- L € 9 9
em cada linha e cada col- O E 9 Z ! L 9 9 V 6
una. Também não se pode V\

6 9 L S 9 v t � Z
repetir números em cada

e v ! € z 6 S L 9

quadrado de 3x3.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Bola branca

O
poeta Camacho, como é conhecido, é uma daquelas figuras
bacanas que não consegue ficar parado. Seu objetivo é sem

pre inovar. Já lançou vários comércios na cidade, todos com

resultados positivos. O último é o conhecido "X UM", que faz
sucesso há anos. Que, aliás, também já o incrementou. No "menu" da
casa foi inserido a deliciosa batata recheada XUM, que foi provada e

aprovada por este colunista.

Luto
Iaraguá enlutada, a família

mergulhada em profunda triste
za, com o falecimento da senho
raDaura S. Petry, mãe da verea

dora Natália Lúcia Petry. Amiga
de todos, esposa e mãe exemplar.
Deixou um vazio em nossa so

ciedade. No domingo, na Igre
ja Nossa Senhora Aparecida no

bairro Ilha da Figueira, rolavam
lágrimas dos rostos de quem foi

homenageá-la.

Os corretores da Imobiliária Jardim,
com este colunista, em recente

confraternização para a inauguração
da nova camisa da equipe

Buxixo'
.

Sabe aquele rapaz boa pinta
que anda espalhando que vai

passar uma temporada fora do

país? A mãe pensa que ele vai
estudar... Mas ,há controvérsias.
Dizem as línguas de veludo que
o bonitón andou beijando um

. colorido e confessou que tem

desejo pelo mesmo sexo. Ver
dade ou mentira, �u vou tomar

meu delicioso chopp Konigs Bier
para relaxar.

A minha Amiga Maria luiza
Vasel é a aniversariante
mais festejada de hoje

NAS RODAS
• Zé Luiz.Rausis, daAutomóveis
Iaraguã, já está ultimando
detalhes para inaugurar a sua
elegante revendedora de carros;
naMarechal Deodoro. Do mês
de abril não passa.

descolados das baladasmodernas,
pelomenos cinco já aderiram à .

famosamarca de energético.

• O empresário Iurgen Ioesting,
o Igue, está de brinquedinho
novo. Ele está desfilando numa

possante máquina de duas
rodas.

• O Effect viroumoda entre
a jeneusse doré.A cada dez

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Brasileirinho.
Todo dia uma novidade em Buffet.

Níver
Não ousem esquecê-la! Neila

Mendonça é a graride aniversarian
te de hoje. Por favor, liguem! Ela vai
adorar saber que foi lembrada.

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

"

,

Momento péssimo
na vida é amar e ser
correspondido por
amizade, sem. poder
declarar a. verdade!

�WI f3/t'W/&,(,}S,jfJ;
,

"

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é

Jalyta Cachoeira, da leier
Empreedimentos. Ela é outra .

querida que lê a coluna todos
os dias para ficar por dentro

das notícias. Valeu!,

:';--:'SPÕRT-;--:
I�..... "---'�� I

:�F�':
.

:Ginástica é moda:
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca I

1819 - centro - Jaraguá do Sul I
---�-T �---- -�--,

I!I Por falar em Beira Rio,
Rogério Luiz Kumhlen vá;.
deixar a'presidência do clube
e assume o boa genteOdenír
D'alri.

.

• Dia IOde abril estarei
participando, em
Massaranduba, do corpo
de Jurados no baile que .

escolherá aRainha e Rainha

• Avida sempre foi e sempre i'

será umacaíãnha de surpresas.
(Rui Barbosa)

.

• Com essa, fui!

Ganso
O empresário Francisco Cavigliolli, o Chico, dono da.Elian Malhas,

além de empregar 800 pessoas diretamente, num gesto nobre cuida
também de gan�os, que foram abandonados nos lagos do pátio da em
presa. E o que é melhor, a água dos lagos são mais cuidadas do que mui-
tas que saem de algumas torneiras por aí. Grande Chico!

.
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o advogado de defesa
de Alexandre Nardoni e .

Anna Carolina Jatobá,
.

Roberto Podval, tem até

o fim desta semana para
entregar os argumentos
de recurso.
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menta automaticamente.
O pedido de um novo julga

mento pode não ser aceito, já que
há uma discussão jurídica sobre a

validade ou.não da lei. Segundo o

jurista Nelson Calandra, a justiça
não deverá aceitar o argumento.
"Mesmo a alteração legislativa ten
do sido posterior ao crime, no meu
ponto de vista, para uma grande
parcela de doutrinadores e juízes,
não haveria a possibilidade de anu-

. lar o júri, só porque a penà imposta
é alta" disse.

I/Temos condições de
afirmar que esse foi o
primeiro e o último

. julgamento do caso Isabella".
PROMOTOR FRANCISCO CEMBRANELLI

Segundo o promotor do caso,
Francisco Cembranelli, o julga
mento só pode ser anulado se a

decisão do júri for absurdamente
contrária à prova dos autos. Ele
afirma que· esse não seria o caso.

"Temos condições de afirmar que
esse foi o primeiro e o último jul-

PREVISÃO DO TEMPO

UgO
após a leitura da sen

ença, ele comunicou ao juiz
Maurício Fossen que apre-
entaria a argumentação

com os pontos que deverá questio
nar no julgamento. O casal foi con
denado na madrugada de sábado,
27 demarço, pelamorte damenina
Isabella Nardoni, ocorrida em mar-·

çode2008.
Os advogados do casal estu

dam como vão recorrer da decisão
do júri popular, e o mais provável
é que peçam um novo julgamento.
O recurso é baseado em uma lei .

que 'ainda estava em vigor na épo
ca em que o crime foi cometido, e
dá aos condenados a mais de 20
anos o direito de um novo julga-

gamento do caso Isabella", garan
tiu. o casal continuará cumprindo
pena nas penitenciárias em que já
estavam antes do julgamento, em
Tremembé. Antônio Nardoni, pai
deAlexandre, afirmou que não de-

.
sistiu de ver o filho livre.

CASAL DEVERÁ
CUMPRIR2/5

A pena aplicada a 'Alexandre
Nardoni foi de 31 anos e um mês,
enquanto Anna Carolina Iatobá
pegou 26 anos e oito meses. Se

gundo o secretário nacional de
Assuntos Legislativos, Pedro Abra
movay, o casal só terá direito à pro
gressão de regime após cumprir
dois quintos da pena, como prevê
a nova lei de crimes hediondos.

Assim, só poderão entrar em re

gime semiaberto em 2020 e 2018,
respectivamente.

.

Casal terá que cumprir no
mínimo dois quintos da

. penalidade imposta

Ainda chove
isoladamente no início
do dia. Temperatura em

elevação, amenizando um

pouco à noite. Umidade I

do ar mais baixa.

Jaraguá do Sul
e Região'
HOJE
MíN: 19°e
MÁX: 300e

QUARTA
MíN: 200e
MÁX: 28°e

QUINTA
MíN: 17°e
MÁX: 300e

SEXTA
MíN: 180e
MÁX: 300e

\

CHAPEGÓ
••

�
. 15°28°

�.�

E PO IR E

Massa de ar
seco em se

No decorrer do dia, umamassa
de ar mais seco deve avançar pelo
Sul do Brasil, deixando o tempo
mais firme em Santa Catarina. No

entanto, até a madrugada a pre
visão era de condição de chuva,

principalmente no Litoral do E�
tado. Ainda não está descartado o

risco de temporais isolados.

P. 6 q:)â· ,:;"/;'
nsolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado
.

SEVOC�VAI pARA··-
.

..

lA'Ó
O tempO deve permanecer

. \ T mperaturasinstave. e
280C17°C e '

variam entre
d

Com poucas nuvens
e

manl1ã e à noite, e cl1uvas

rápidas durante
a tarde.

"
BAtiDINHAS
T •
15° 27°

�
JOAÇABA
••
15° 30°

� Abril com
menos chuva

o início de abril deve sermarcado por
tempo firme e seco. Entre os dias 4 e 5,
uma frente fria traz chuva e temporais
isolados. Depois disso, as chuvas devem
ocorrer com menos frequência no Litoral
pelo menos até o dia 11. Temperaturas
devem cair devido à frente fria.

MINGUANTE NOVA

�7/3
'

CRESCENTE CHEIA

030/3

JOINVlllE
T •
21°27°

•

.(1
JARAGUÁ 00 SUL

T •
20° 28°

"
RIO DO SUL
T.
18° 28°

(1
FlORIANOPOUS

T •
22° 28°"

LAGES
••
14°27° �

SÃO JOAQUIM
••
13°25° IMBITUBA

T.
21° 29°o

GRICIÚMA
••
20° 30°
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1,5 trilhão-
emnovas obras

,

Cerimônia de lançamento destacaDilmaRousseff
Foi lançado ontem em

Brasãia pelo governo
federal o PAC 2, com
investimentos divididos
entre 2011 e 2014 e pós-
2014, somando no total R$
1,59 trilhão em obras.

'A'
segunda versão do Pro-"

, , grama de Aceleração do
Crescimento foi lançada
apesar de o governo ter

concluído apenas cerca de 40%
das obras previstas no PAC 1. O

programa é uma das principais
plataformas de campanha dami-

nistra Dilma Rousseff (Casa Civil)
ao Palácio do Planalto. Dilma foi
mencionada pelas autoridades

presentes como a responsável
pela implantação do PAC 2.

O governo destacou o minis
tro da Fazenda, Guido Mantega,
por apresentar detalhes econô
micos do programa - sem deixar
o lançamento do PAC 2 exclusi
vamente sob a responsabilida
de de Dilma Rousseff, evitando
assim críticas de, uso eleítorei
ro do evento. Os tucanos Aécio
Neves (PSDB-MG) e José Serra

(PSDB-SP) não participaram do
.

evento, apesar da presença de
18 governadores.

,RS1,09 trilhão para energia
O maior montante do progra

ma será investido na área de ener

gia, Uma soma de R$ 1,09 trílhão..
Desse recurso, R$ 465,5 bilhão de
vem ser usados até 2014 e R$ 627,1
bilhões ficam para o segundo pe
ríodo. A maior parte dos recursos

vai para projetos de petróleo e gás
natural, com R$ 879,2 bilhões. f'

.

Em seguida, aparecem inves
timentos em geração de ener-

gia elétrica (R$ 136,6 bilhões).
O PAC 2 prevê R$ 125,7 bilhões

para os projetos do pré-sal, dos
quais R$ 64,5 bilhões devem ser

investidos até 2014.
Unidades de fertilizantes tam

bém terão investimentos. Com
isso, o governo espera reduzir a

dependência de insumos impor
tados e reduzir o custo da produ
ção agrícola.

"
O PACfoi

fundamental
'

porque a

liberação
de recursos

sempre esteve
condenada à

apresentação, de
projetos, e não
a inclinações
políticas e

partidárias.
DllMA ROUSSEFf,

MINISTRA

" Dilma foi responsabilizada pela criação do
Programa de Aceleração do Crescimento

Prorrogado
programa
'de estímulo
BRASíLIA

, O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, anunciou
ontem a prorrogação do pra-

, zo para contratação do PSI

(Programa de Sustentação
do Investimento), de 31 de .

junho para o final de dezem
bro. Segundo o anúncio do
ministro, os recursos dispo-

, níveis para esses financia
mentos são de R$ 80 bilhões.

Apesar de estender o,
prazo, o governo optou por
elevar as taxas de juros para
esses empréstimos a partir
de Iode julho próximo. As
linhas com taxas de juros de
4,5% ao ano passarão para
de 5,5%. Já as linhas que
cobram hoje 7,5% de juros
passarão a ter taxa de 8,5%
ao ano. "Levando-se em

conta uma inflação de 4,5%'
ao ano, essa é uma taxa de

juro zero", avaliouMantega.

EMISSAO DE NOTAS
FISCAIS 'ELETRÔNICAS

Software gratuíto, só
R$ 100,00 jmês

para 'até 59 NF-e emitidas '

'

www.dimnfe.com.br
Fone: 47 3371-1514

IPCA APRESENTOU A DÉCIMA ELEVAÇÃO SEGUIDA, PARA 5%

Projeção da inflação oficial continua em alta
BRASíLIA Monetária) do BC deste mês de- -timaríva para esse índice, neste

A projeção de �nalistas con- cidíu-se manter a Selic em 8,75%' ano, subiu de 6,74% para 6,82%.
sultados pelo Banco Central para ao ano. No entanto, o comitê in- Em 2011, os analistas esperam
a inflação oficial continua em dicou ,que deve elevar os juros uma taxa 'de 4,55%, contra os

alta. Segundo o boletim Focus, básicos na reunião marcada para 4,50% previstos anteriormente.
divulgado, ontem, a estimativa o próximo mês'. A estimativa para os preços

para o IPCA (Índice doe Preços ao ' administrados passou de 3,67%
Consumidor Amplo) neste ano para3,70%"em2010, eperrnane-
apresentou a décima elevação Expectativas estão ceu em 4,50%, em 2011. Os pre-

, seguida, para 5,16%. No boletim acima da meta de ços administrados são aqueles
anterior, a previsão era de 5,10%. in,f1ação para este e o cobrados por serviços monitora-
Para 2011, a projeção permane- próximo ano,de 4,50/0 dos, corno combustíveis, energia
ceu em 4,70%. elétrica, telefonia, medicarnen-

As expectativas para o IPCA tos, água, educação, saneamen-
estão acima do centro da meta A expectativa para a Selic to, transporte urbano coletivo,
de inflação para este e o próximo ao final de 2010 permaneceu entre outros.

ano, de 4,5%. Essa meta tem ain- em 11,25% ao ano e para o fim

da margem de dois pontos per- de 2011 foi ajustada de 11,10%
centuais para mais ou para me- para 11% ao ano. O boletim Fo

nos - o limite inferior é de 2,5%, cus também traz projeção para
e o superior, de 6,5%. Na reunião o IGP-DI (Índice Geral de Preços
do Copom (Comitê de Política - Disponibilidade Interna). A es-

Estimativa para
preços administrados
passou de.3,67% para

3,70% em 2010 '

I,
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Mercado Regional

Lourival Karsten

I
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Falta de'
ciclovias

,

G�TA BAKANA NA GLOBO
lém das enclausuradas do BBb
10, Fernanda, Anamara e Cláu-.
dia, que regularmente aparecem
vestindo roupas da grife de Mas-

saranduba, no último dia 13', a persona
gem Luciana de Viver a Vida, interpreta
da por Aline Moraes, apareceu vestindo

Gata Bakana, Na campanha da marca

quem aparece é a atriz PaiomáBernardi.

Parceria ampliada
A maior fabricante de. prensas hi

dráulicas da América Latina firmou

parceria com a Weg ·que fornecerá os

painéis de comandos elétricos para
toda a 'sua linha seriada de prensas hi
dráulicas. As prensas hidráulicas estão

presentes em todas as, empresas que.
realizam a conformação de peçasmetá
licas. Embora aWeg já seja fornecedora
daHídral-Mac, agora ficará responsável
pelos painéis de todas ,as prensas com

capacidade de 5 a 1.000 toneladas.

Obras da Foz do
Itapocu avançam

Ao longo dos anos o rio Ita

pocu foi desembocar cada vez

mais longe de BarraVelha e já está
a cerca de dois quilômetros deslo
cado para o norte. Na última sex

ta-feira, foi concluída a primeira
fase da obra com a conclusão do
molhe nordeste - do lado de Ara
quarí - com 249 metros e um vo

lume total de 22 mil metros cúbi
cos de pedras. Aguarda-se agora o

cumprimento dos últimos deta

l�es para que seja liberado o iní
CIO do'molhe sul com 319 metros
ile extensão. Depois da constru
ção dos molhes iniciará a esca

vação do cánal entre os mesmos

que deverá ter 485 metros de ex

tensão'e quatro de profundidade e

1�0 m�tros de largura, viabilizando
nao so o trânsito de embarcações
pesqueiras como também barcos
de recreio e de turismo náutico.
Estas obras também regularização
o fluxo das. águas do Rio Itapocu
para o mar, regularizando o acesso
de peixes à lagoa. As construtoras
encarregadas das próximas eta
pas já estão definidas.

leilão de Belo Monte
No dia 19 foi publicado o edital de leilão para a usi

na de Belo Monte. Com capacidade instalada de mais de
11 megawatts, a hidroelétrica localizada no Rio Xingu, no
Pará, deverá consumir investimentos estimados em R$ 19

bilhões. Leilão será operacionalizado pela CCEE - Câmara

de-Comercialização de Energia Elétrica que utilizapara isto
software desenvolvido pela catarinense Paradigma.

INDICADORES

SELIC 8)5%
TR 0,003% 26,MARÇo,2D1o

CUB 985,95 MARÇo.201o

BoVESPA .1,83% 2'9,MARÇO.2D1o
POUPANÇA 0,5796 29.MARÇO,2D10

Exploração marítima
de petróleo

Hoje a liderançamundial em exploração ma
rítima de petróleo pertence aos Estados Unidos,
mas com a busca do petróleo do pré-sal, o Bra
sil está prestes a tomar esta liderança, tanto em

volume de atividades como em algumas tecno

logias envolvidas no processo. A tecnologia da

Petrobrás estámais facada nas águas profundas
onde existe a perspectiva de novas descobertas

também em outros países e isto torna o Brasil

candidato a se tornar um importante fornece

dor para o mercado mundial tanto de tecnolo

gia coma de equipamentos.

JBS incorpora Rockdale Beef
Embora sem informar valores, a JBS anun

ciou a aquisição da empresa Rockdale Beef.

Trata-se de uma empresa integrada através

de fazendas, confinamento, fábrica de ração
e frigorífico com capacidade para ab�te de,
200.000 bovinos 'por ano. Se a operaçao for

aprovada pelos órgãos controladores, a m�ior
processadora de carne bovina do mundo fica

rá ainda maior.

Até há pouco onipresen
tes em Jaraguá, as bicicletas
vão ficando cada vez mais
raras. O principal motivo,
sem dúvida, é a falta de lu

gar para as mesmas transita
rem. Afinal, disputar: espaço
com carros e motos em uma

mesma via é praticamente
impossível para um ciclista

que não tenha vocação para
suicida. Infelizmente, as ci
clovias ao longo dos trilhos
são poucas e a todo instante

são interrompidas por mais

algum obstáculo.

Exportações
de frango.

A ABEF - Associação Brasi
leíra dos Produtores e Expor
tadores de Frango - divulgou
exportações de 515 mil tone
ladas ode frango no primeiro
'bimestre deste ano, geran
do receita de US$ 884,9 mi

lhões. O interessante é que
o volume ficou 4,13% 'menor

que igual período de ano an

terior, mas a receita teve cres

cimento de 12,2%.

CÂMBIO COMPRA VENDA VARo

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,797 1,799 .. -1,69%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7400 1,8800 .0,58%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8700 1,9700 .. -0,53%
, EURO (EM R$) 2,4171 2,4212 .. -1,4%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20 Esporte
\

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 30 de março de 2010

Un.ia ;efun O

Julimar Pivatto
* UNISUL FUTSAL

Destaque na água
O

forte da equipe Urbano/FME é a piscina.
Mas o início de ano é recheado de pro
vas em mar aberto e Henrique Fructuozo
(primeiro àesquerda na foto) fez bonito

no Circuito de Maratonas Aquáticas. Com o

quarto lugar em Itá, no fim de semana, o jara
guaense terminou na segunda colocação geral,
sendo o primeiro cata�inense a ficar entre os

três melhores. Ele ficou atrás apenas do gaúcho
Carlos Pavão, com 114 pontos, dez a mais que
Henrique. O pai e treinador do atleta, Ronaldo
Fructuozo, o Kiko, disse que ele disputou várias
competições como essa no Canadá e, por isso,
tomou gosto pela coisa. Mas deixou claro que a

prioridade, tanto de Henrique como do resto da
equipe, são as provas na piscina.

DIVULGAÇÃO
�������.���---

ESTATíSTICAS,

'local dos treinos
o calendário de provas para os nadadores começa a es

quentar agora. Mas, infelizmente, a equipe jaraguaense terá
de dar uma diminuída no ritmo de treinos. O Acaraí passará
por reformas e eles ficarão alguns meses no Beira Rio. Sobre o
projeto de construção da piscina semiolímpica, Kiko diz que'

,

está para avaliação noMinistério do Esporte e espera que, até
o fim de abril, possa ter uma resposta do órgão. "Não tem por-
que não ser aprovado", acredita o treinador.

'

DOIS TOQUESClássico paulista. Mais
um jogaço, a exemplo do

que foi Palmeiras e Santos.
, Na minha opinião, são esses

clássicos que ainda salvam'
os Estaduais do ostracismo.
Os públicos nos estádios só
confirmam o que eu penso.

maisum amistoso antesdaestreia �

na liga Seránestaquinta-feirarem
'

Brusque, contraoBocaJuniOIS.

CIIII1'A"HA�Opessoal do Jaraguá
Breakers fará entrega de agasalhos
no fim de semana de Páscoa.

Quem quiser doar, entre em
.

contatopelo 9184-7423 .:• GOL CONTRA
Amorte de Armando No

gueira. O camisa 10 do jor
nalista esportivo no Brasil
era fã do futebol arte e de
um texto sensível e direto,
como poucos sabem fazer.
Referência para colegas de

profissão e leitores.

VC18TiJiADV/Jaraguá, no
feminino, eADV/FME Jaraguá, no

- masculino, foram os campeões da
TaçaSDR deVoleibol.

. '1JRO '" Samuel Lopes terminou
'apenas com o quinto lugarna

, modalidade de carabina deitado,
,

nos Jogos Sul-Americanos da
-Colômbia,

A Copa de 1990, na Itália, não foi ruim só para os brasileiros. Para
os amantes de futebol, foi uma das piores edições em termos de
nível técnico das seleções, mesmo com todas as campeãs mundiais
presentes. Tanto que a média de gols naquele ano foi de apenas
2,21., a menor na história dos Mundiais.

�.Asmeninas do

basquete venceram os três
amistosos que disputaram em

Ioínvílle - 66x26 nomirim, 46x30
no infantil e 6Ox44 no' infanto.

o RTE

Vitória larga na
frente nabriga
pela semifinal
Flamengo perde e precisa reverter a
vantagem contra. a Tupy de Joinville
JARAGUÁ DO SUL

Vitóri'a e Flamengo
fizeram, fora de casa no

fim de semana, o primeiro
jogo das quartas-de-
final da 7ª Copa Norte
de Futebol Amador.

O melhor resultado foi do Au
riverde do Rio da Luz que goleou
o, Corinthians, de São Francisco
do Sul, por 5xl. Com o resultado o

time jaraguaense pode perder por
5xO que ainda se garante na semi
final da competição. Já o timeAlvi
negro tem que desbancar oVitória
em sua casa e vencer por seis 'gols,
já que tomou um gol em casa.

O Flamengo não teve a mes-.

ma sorte e foi derrotado para o

Iuventus do Iririú por 4x3. No
Garibaldi a equipe precisará de
uma vitória simples para pros
seguir na competição. Já para os

joinvilenses basta um empate
para continuar no certame.

Quem também saiu na frente
foi Arsiper, que goleou o Beira Rio

por 7x2. O Beira Rio precísa golear
o time de São Bento do Sul por 5xO
para continuar 'na briga pelo título
da CopaNorte.

'

A Tupy também conquistou
vantagem no jogo de ida. O time
de Joinville venceu o XXV de De
zembro, por 2xl. A equipe classifi
ca com um empate no jogo de.vol-

ta.em casa. O XXV precisa de uma
vitória simples para semanter vivo
na competição. A próxima rodada
será nos dias 10 e 11 de abril.

No sábado, teve sequência o.

Campeonato Jaraguaense de Fu
tebol Sênior. OVitória bateu o lan
terna Vila Lenzi, por 3xl. No con

fronto direto entre Noite a Fora e

Caxias, melhor para o Noite a Fora,
que venceu na casa do adversário,
por 4x2 e divide a liderança com o
time. Auriverde. Para fechar a ro

dada, o Botafogo foi surpreendido
pelos Galácticos, por 6xl, e passou
para a terceira colocação.

No próximo fim de semana
não haverá rodada por causa do
feriado de Páscoa e o Sênior volta
no dia lüde abril,

CÉSAR JUNKES

.

Noite a Fora (vermelho) divide a

liderança com o Vitória no Sênior

FUTEBOL AMADOR
.COPANORTE
• QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE IDA

Arsiper (São Bento) 7x2 Beira Rio (Itapoá).
Juventus (Joinville) 4x3 Flamengo
25 de Dezembro (São Chico) 1x2 Tupy
(Joinville)
Corinthians (São Chico) 1x5 Vitória

• CAMPEONATO SÊNIOR
··4a RODADA
Vitória 3xi Vila Lenzi

'Caxias 2x4 Noite a Fora

Botafogo 1x6 Galácticos

CLASSIFICAÇÃO: Vitória 9, Noite a Fora 9,
Galácticos 7, Caxias 6, Grêmio Garibaldi 4,
Botafogo O e Vila Lenzi O.

• VARZEANO GUARAMIRIM
• ia DIVISÃO � 2a RODADA
Cruzeiro 5xi Beira Rio
Barro Branco 6xi Altitude/MM

Avaí 2x3 Rubro Negro
União/Jagunços 2xi Unidosda Vila-
2'" DIVISÃO - 2a RODADA

Cataratas/Elian 2x6 Vila Amizade
Esporte Guará 2xi AjaX;Alchini Tintas
Pirapora 3x3 Atlético
Guaratruck 3x3 Asckvi

• FUTSAL SUB-1.7 GUARAMIRIM

. CSKA 5x4 Arsenal
.Bem Bbládo(T&T 2x5 Rubro Negro
CRB Vila Carollna 3x5 Betão

Super Treis 1x5 Vila Amizade

• FUTSAL FEMININO'GUARAMIRIM
• ia RODADA
The BestjBarrabaxo Ox6 Raumak,lFME
Cataratas 2x7 Prefeitura Guaramirim
Posto Mime/FME 1x0 Marisol

Objetiva 2x4 União
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AMalwee/Gimed conheceu a
ordem doS adversários que
enfrentará na primeira fase
da Uga Futsal2010.

[]rimeiro
confronto será con

a a Unisul, terça-feira, 6, às
Oh1S, na Arena Iaragua O
écnico Fernando Ferretti

disse que a ordem dos times a se

rem enfrentados não faz diferença,
já que a Malwee não foca na clas
sificação, mas sim no título da liga
2010. "Nosso time entra pensando
no título e passar de fase é apenas
urna consequência", avisou.

Sobre os times que poderão fa-

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 30 de março de 2010

lhor sempre chega", declarou .

E preparação é o que não faltou
à equipe jaraguàense. Na última se-

,

mana, o time fez quatro amistosos
e ganhou todos. Ferretti disse que
gostou do rendimento da équipe
nos jogos-treinos e eles foram im

portantes para avaliar como esta

vam os jogadores que chegaram
para essa temporada.

data: 13 a 15 de abril
horário: 19h
Jocal: CEJAS • Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul

PIERO RAGAZZI

Xande volta
a treinar com '

time principal
Desde a semana passada o ala Xan

de foi reintegrado à equipe principal da
Malwee. O jogador chega para ajudar o
time na liga Futsal e no Estadual - junto
com o juvenil que representará a cidade de
Brusque. Ele tinha anunciado, no' fim de
2009, que deixaria o clube para realizar urn
trabalho 'de formaçãode base com o apoio
do Sesi.Mas o projeto ainda não foi assina
do. O jogador não quis dar detalhes sobre a
ova iniciativa e disse que avisará quanto a

roposta for oficializada.
'

, Sobre seu retomo às quadras o ala es

perar continuar contribuindo para a equipe
corno sempre fez. "Sabemosque pelo volu
e de competições que a Malwee tem du
te o ano, é necessário urn plantel grande,

eu venho para ajudar", disse. Xande este
e p�esente em competições .amadoras e

ontinuou com treinamentos ffsicos.. Xande'continuou com treinos físicos e competindo por times amadores

• 6/4 - Malwee x Unisul
• 17/4 '- Copagrí! x Ma�wee

�

• 20/4 - Malwee xUrnuararna
• 24/4 ':"",Carlo. arbOS8X\Malwee
• 27/4 - 'Malw�e x Co;tia�a/UCS
• 1/5 - Inte"i x-Malwee

-

.. 4/5 - Malwee x Minas
• 8/5 - São Paulo x Malwee
• 11/5 - Malwee x Petrópolis
• 18/5 - Anápolís.x Málwee

LIGA FUTSAL 2010
• 22/5 - Malwee x Florianópolis
í.' 25/5 ., Cascavel x Malwee
• 29/5 - Malwee x Foz Futsal

• 1/6 ., Atlântico x Malwee

• 5/6 - Malwee x Assoeva-RS
• 8/6 - Corinthians x Malwee

• 13/7 - Malwee x Praia Clube

,

• 17/7 - Garça x Malwee

• 20/7 - Malwee x Macaé
• 27/7 - Krona/Joinville x Malwee
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DIVULGAÇÃO

gar na girls (ll e 12 anos). Gui-:
lherme Getelina ficou com a'

prata na junior men,
Segundo Getelina, a chuva

deixou a pista pesada e 'escor

regadia e por isso as disputas
ficaram mais emocionantes. A
segunda etapa do Catarinense
acontece na pista do Parque
Malwee, dia 11 de abril.

Na edição de' 2009, Mar
kiewicz e Maria Isabelly foram
campeões de suas categorias.
Getelina ficou em quarto, por
que se machucou no decorrer
da competição e Bourscheídt
não participou. Recentemen
te os três garotos competiram
pelo Blv.1X Américas,' no qual
ganharam destaque nacional.
Markiewicz ficou na 10° colo

cação e Getelina em 13°, Bours
cheidt não se classificou.

Sub-15 fica emsegundo na

primeira etapa do Estadual
de Blumenau. Os comandados de
Augustinho Ferrari venceram por
4x3, com gols de Maykel, Miotto,
Victor e Juliano.

Também no futsal masculino,
os times sub-9, ll, 13 e 15, dispu
taram a 9a Copa Catarinense de
Futsal, em Rio Negrinho, No total,
foram oito jogos, com seis vitórias,
urn empate e apenas urna derrota.
Os adversários dessa etapa foram
Escola Feras do Esporte e Rio Ne

grinho/PME. Destaque para a ca

tegoria sub-l l que ganhou os dois
confrontos que disputou.

Apróxima etapa da competição
será no dia 18 de abril, em Iaraguá
do Sul, contra o CT Falcão no Par

queMalwee.

I A E
-

,.
'

ClasSlCO estadual
naestreia da Liga
Para Ferretti, ordem dos adversários não influencia

, JARAOOÁ 00 SIl zer frente aos jaraguaenses, Ferretti
'

.aponta Krona/Joinville, Carlos Bar
bosa, Cortiana eMinas. Esse último,
segundo o treinador, promete ser a

sensação de 2010. "O Minas pode
surpreender, esse ano será muito
bom para eles", opina.

O segundo jogo da Malwee
na Liga será fora de casa contra o

Copagril. O time paranaense tam
bém recebeu elogios do coman

dante da Malwee. "Eles mantive
ram a base, é um time' que gosto
muito", informou.

ParaFerretti, os finalistas da liga'
dificilmente estarão longe desses
citados por ele. "Nunca aconteceu

surpresas nemnunca vai acontecer.
, Um time que joga mal 20 partidas
é porque não deveria participar da
competição. Quem se prepara me-

Getelina (vermelho) conquistou o segundo lugar na junior men

Três pilotos jaraguaenses
.

no lugar mais alto do pódio
JARAGUÁ DO SUL

A Associação Jaraguaen
'se de Bicicross participou no

fim de semana da abertura
do Campeonato Catarinense
da modalidade, na cidade de

Brusque. Iaraguá do Sul subiu
no pódio quatro vezes, três no

lugarmais alto.

Em 2009, Luis
Markiewicz foi campeão
Catarinense de Bicicross
na categoria elite men

Guilherme Bourscheidt,
Luis Markiewicz e Maria Isa

belly Borges conquistaram o

ouro. Guilherme na categoria
juniormen (17 a 18 anos); Luis
na elite men (19 anos) e Maria
Isabelly faturou o primeiro lu-

JARAGUÁ DO SUL
O futsal de base jaraguaense

iniciou no fim de semana a dis

puta do Campeonato Estadual. A

primeira modalidade a entrar em

'quadra foi o sub-1S. A equipe CEJ/
Luterprev/PME, vice-campeã em

2009, abriu aprimeira fase em casa.

Com urna vitória, urna derrota e

urn empate os garotos estão com a

segunda colocação no Catarinense.
,

O primeiro, jogo foi um em
pate diante do Krona/Joinville,
em 2x2. Erik marcou duas vezes

para os donos da casa. Na segun
da partida a Apama de Blumenau
venceu por 5x2. Miotto e Maykel
anotaram para o time jaraguaen
se. Avitória só veio contra o Spaca
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Apenas cumprindo
tabela no Estadual'
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,

Equipe jaraguaense estámatematicamente rebaixada.
JARAGUÁ DO SUL

Antes da derrota por
5xO para o Figueirense

.

no sábado, o Moleque
Travesso ainda não
estava "oficialmente"
rebaixado do Campeonato·
Gatarinense.

Mas
a goleada tirou toda

e qualquer chance e

o time agora está ma
tematicamente fora

da elite do futebol catarinense.
A equipe tinha de ganhar todas,
torcer para o Brusque perder, to-.
das e ainda tirar uma grande di
ferença no saldo de gols."

A goleada foi a maior sofrida
na era José Esdras. O comandan-

. te atribui os 5xO à falta de foco
e as limitações técnicas de sua

equipe. "A gente pegou um time

(Figueirense) em um momento

muito bom enquanto que nós
estamos passando por uma fase

ruim", comentou.
.

Segundo Esdras, todas as ve

zes que o Iuventus jogou melhor
foi porque os jogadores soube
ram colocar em prática tudo o

que foi treinado. "Sempre que
eles fizeram o que foi determi
nado apresentamos um futebol
mais competitivo, Depois de to
mar o segundo gol o time deses-

.

tabilizou e abusou das jogadas
individuais. Após o 3xO, ficou
ainda mais difícil de administrar
o nervosismo e o time tomou

-mais dois gols no segundo tem

po", relatou o treinador. .

Em todas as partidas que o

Iuventus saiu atrás no placar, o
Tricolor não conseguiu reverter o
resultado. Conforme o treinador,
faltou ter mais paciência duran
te os jogos. "Calma não significa
lentidão, mas prontidão e segu
rança nas jogadas", explicou.

Sobre. o próximo jogo, contra
o Joinville, no João Marcatto, às
20h30, no sábado, Esdras dis
se que pretende conversar com

os jogadores para que as falhas
não voltem a acontecer. Ontem
o time ganhou uma folga nos

treinamentos e volta ao trabalho

hoje à tarde no João Marcatto.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

RUBENS FLÔRES/DIARINHO

Juventus foi goleado, mais uma vez, fora de casa e deu adeus a todas
as possibilidades de ficar na elite do futebol Catarinense em 2011 .

MARATONAS AQUÁTICAS
. Maria Helena ganha troféu.

Maria Helena recebeu o troféu de primeiro lugar da 6a CopaVe-

I.mrão deTravessias.Aparatleta deGuaramirímvenceu as quatro etapas
que disputou e ficou com o título no geral. Desde janeiro a março
deste ano Helena participou de nove travessias. A cerimônia de en

trega aconteceu em São Francisco do Sul, no fim de semana.

GA PEONATO GATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

Poso Clube P J V E D GP GC SG AP PG

7"RODADA
• RESULTADOS

Rgueirense 5xO Juventus
Joinville 3x2 Avaí
Ati. Ibirama 3x2 Metropolitano
Imbituba 1x2 Chapecoense
Brusque 2xO Criciúma

-1 47,6%
2 47,6%
-1 42,9%
-2 42,9%
-1 38,1%

S"RODADA
• SÁBADO
16h - Avaí x Ati. Ibirama
20h30 - Juventus x Joinville
DOMINGO
16h - Metropolitano x Brusque
16h - Chapecoense x Rgueirense
18h30 - Criciúma x Imbituba

5° AtI. Ibirama 10 7 2 27 .

• CAMPEONATO GAÚCHO
·6a RODADA RETURNO
RE:SULTADOS
Pelotas 1x0 Santa Cruz
Caxias 2xO Internacional

Veranópolis 3x1 São Luiz
Grêmio 2xO Esportivo
Novo Hamburgo OxO Ypiranga
Inter-SM 2x1 Porto Alegre
Avenidà 1x0 Juventude
Ulbra 2x2 São José

._

CLASSIFICAÇAO.
GRUPO A: Grêmio 18, Novo
Hamburgo 13, Inter-SM 9, Ypiranga
8, Avenida 6, Juventude 6, Porto
Alegre 4 e Esportivo 4.
GRUPO B: Caxias 16, São José 11,
Pelotas 8, Internacional8, Ulbra 8,
São Luiz 5, Veranópolis 5 e Santa
Cruz 3.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 2a RODADA - 2a FASE
RESULTADOS
Atlético-PR 5xO Cascavel

Iraty 3x1 Operário
Coritiba 2x1 Corinthians-PR
Paraná 4x1 Paranavaí

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 8, Atlético
PR 7, Iraty 4, Paraná 3, Paranavaí
1, Operário O, Corinthians-PR O e

CascavelO.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 17a RODADA
RESULTADOS
Palmeiras 1x1 Mirassol
Paulista 1x0 Rio Branco
Rio Claro 1x3 Bragantino
São Caetano 2xO Ponte Preta
Oeste 2xO Ituano
Corinthians 4x3 São Paulo
Santos 5xO Monte Azul

Mogi Mirim 3x2 Santo André

Botafogo 3x1 Sertãozinho
Portuguesa 1x2 Prudente

3° Imbituba 12 7 3 2 57,1% 27
���==���--�--------���

254° Metropolitano 10 7 3

9° Chapecoense 6 7 1 -5 28,6% 14

10° Juventus 3 7 1 -10.14,3% 5

ESTADUAIS

CLASSIFICAÇÃO: Santos 41, Santo
André 36, Prudente 31, São Paulo

30, Corinthians 29, Portuguesa 28,
BotafogoSP 28; São Caetano 27,
Ponte Preta ãõ, Palmeiras 24, Oeste
22, Mogi Mirim 21, Bragantino 20,
Ituano 19, Rio Claro 18,Paulista 17,
Mirassol16, Rio Branco 12, Monte
Azul12 e Sertãozinho 11.

.cCAMPEONATO CARIOCA
• 7a RODADA TAÇA RIO
RESULTADOS

Bangu 2x1 Tigres
Resende 2xO Olaria
Madureirã OxO Americano

Flamengo 2x1 América-RJ
Volta Redonda 1x1 Friburguense
Macaé 2x2 Duque de Caxias
Vasco 3xO Fluminense
Boavista 1x4 Botafogo
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Flamengo 19, Fluminense
16, Bangu 13, Duque de Caxias 10,
Boavista 9, Olaria 9, Americano 8 e

Volta Redonda 7.
GRUPO B: Botafogo 16, Vasco 12,
América 11, Macaé 10, Tigres
6, Resende 6, Friburguense 5 e

Madureira 4.
.

• LIBERTADORES
• HOJE
20h15 - Libertad x Lanús
22h30 - Juan Aurich x Estudiantes

• LIGA DOS.CAMPEÕES
• QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE
IDA
HOJE
15h45 - ,Lyon x Bordeaux
15h45 - Bayern de Munique x
Manchester United
AMANHÃ
15h45 - Internazionale x CSKA
15h45 - Arsenal x Barcelona

WEG$.A.
GRUPOWEG
'COMPANHIAABERTA
CNPJ SOB NR. 84 429 695/0001-11
AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300 .

JARAGUÁ DO SUL· SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas 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. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer
da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, e demais documentos relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2009. 2. Destinação do Lucro Líquido do exercício e a ratificação da distribuição
de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio conforme deliberações do 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. Eleiçãõ 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.
Informações adicionais: .

D"ocumentos - Todos os documentos e informações necessárias ao exercício 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).BM&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 ouadvoqado, e a procuração deve conter os requisitos
elencados na Lei nO 6.404/76 e na Instrução CVM nO 481/2009. Voto Múltiplo - Em atendimento ao

disposto no art. 3° da Instrução CVM na 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.

.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de março de 2010 .

. DÉCIO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração

....2' :
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Denúnciasaludamna recaptura
Desde a fuga de 23 detentos, há oito dias, ligações para o 190 da PM quadruplicaram
JARAGUÁ DO SUL

Uma semana após a fuga
de 23 detentos do Presídio

Regional, o número de
denúncias através da
Central de Emergências da
Polícia Militar quadriplicou.

Para o comandante do 140 Bata
lhão daPolíciaMilitar,Rogério Kum
lehn, a população ficoumais atenta
depois do fato, o que tem contribuí

do com o trabalhodos policiais.

Um
levantamento feito

pela PM aponta que an

tes da fuga o 190 recebia·
umamédia de 50 ligações

semanais para averiguação de pes
soas suspeitas. Na última semana,

o número aumentoupara 200 liga
ções. A maioria delas (125 denún
cias) vem dos bairros próximos à
unidade prisional, como Gari�al
di, Barra do RioMolha, Rio Cerro I,
Jaraguá 84 e 99.

Segundo ele, 100% das recaptu
ras dos foragidos foram feitas com
a ajuda - da população através de
denúncias. ''A participação da co

munidade foi bastante efetiva nesse
caso.A polícia recebeu muito apoio
e isso demonstrou o quanto é im

portante a denúncia", avalia.
Até o fechamento desta edição,

PiERO RAGAZZI

Leandro Consolo (E) e Weydson da Silva se apresentaram ontem

Polícia Civil ganha reforço·
de dois novos delegados

JARAGUÁ DO SUL Consolo e Silva ficaram entre os

cinco primeiros colocados no curso

que formou 190 delegados. Por cau
sa da boa pontuação, eles tiveram o

direito de escolher onde desejariam
trabalhar. Como já conheciam o

município, optaram em trabalhar
.

emJaraguádo Sul. "Visitei a cidade e
achei a estrutura parecida com a da

minha cidade natal", destaca Silva.
.

O delegado Consolo também

encontrou _ semelhanças com sua

cidade no Estado de São Paulo,
mas também ficou atraído com a

característica empreendedora
.

da.

população. ''As. pessoas são muito

focadas no trabalho, o que me pa
rece bastante promissor", observa.

.

A Polícia Civil ganhou o reforço
de dois novos delegados. Leandro
Carlos Consolo, 28 anos, natural
de Ferdanópolis (SP) e Weydson
da Silva, 25, natural de Londrina
(PR), se formaram neste mês na

Academia dePolíciaCivil e se apre
sentaram ontem para trabalhar na

-

Delegacia da Comarca, Até então,
omunicípio contava somente com.
os delegados Bruno Effori e Adria
no Spolaor. A expectativa é de que,
nas próximas semanas, Effori as
�uma a Delegacia da Mulher, cujo
nnóvel está em reforma. Assim, a
Delegacia da Comarca ficará com
três delegados.

.18 detentos haviam sido recaptu
rados. Conforme Kurnlehn, a cor

poração tem pistas dos cinco que
ainda estão foragidos. "Estamos
estudando uma maneira de deter
o restante dos fugitivos. Temos in-
formações de onde eles estão e é só
uma questão de tempo até serem

pegos", garante o comandante.
Dos 23 presos, 13 foram en

contrados no município, dois em

Rio dos Cedros e três em Garuva.
Os detentos ainda não localizados
são: Adriano Laurindo, Cleverson
de Oliveira, Everton Willian Cor

reia, Josimar Ribeiro Rosa e Otávio
Garcia Machado .. Segundo a dire

ção do presídio, este último liderou
a fuga com a ajuda de Carlinhos
Erthal, que já está preso.

• Cristiane Alves
. cristiane@ocorreiodopovo.com.br

• JOSIMAR
RIBBRO ROSA
Idade: 18 anos

Acusado pelo
assassinato de

. Josimar Pinheiro,
38, no bairro Águas

.

Claras, há cerca de

15 dias. Ele enterrou

o corpo da vítima no

quintal de casa.

• ADRIANO LAURINDO
Idade: 34 anos

Suspeito de furto em comércio

e tentativa de homicídio

• EVERTON WlWAN CORRBA
Idade: 18 anos

Condenado a cinco anos e
.

dez meses de reclusão por
tráfico de drogas

• CLEVERSON DE OUVBRA
Idade: 28 anos

Suspeito de tráfico de drogas

• OTAVIO GARCIA MACHADO
Idade: 28 anos

Acusado de tentativa de roubo

a banco em Massaranduba,
no início do mês.

Polícia investiga tentativa·
de homicídio contrajovem

CORUPÁ
APolícia Civil investiga a tenta

tiva de homicídio contra Leandro
Vilvelfe Borges, 19 anos. O jovem
foi encontrado caído na rua Getú ..

lia Vargas, centro de Corupá, por.
volta das 18h de doiningo. Ele foi
levado para o Hospital São José
com fraturas no nariz, nos ossos

da face e suspeita de traumatismo
craniano. A vítima permanece in
ternada e seu estado é estável.

De acordo a PolíciaMilitar, uma
viatura fazia rondas de rotina na

região quando avistou a vítima. De

pois de fazer buscas, dois suspeitos
de terem agredido Leandro foram
levados para a Delegacia de Iara

guá do Sul. O delegado de plantão,
Adriano Spolaor, ouviu os acusa

dos e os liberou porque não houve

flagrante. Ele preferiu não divulgar
mais informações sobre o caso para
não atrapalhar as investigações.

Edevaldo Ribeiro da Silva, 27 anos,
foi assassinado a facadas em Cas-

-

cavel (PR). Segundo a Polícia Civil,
elemorava em Guaramirim e teria

se mudado recentemente para o

Paraná. O principal suspeito é Ro

drigo Lemes do Nascimento, 20,
que seria sobrinho de Edevaldo.

CÉSAR JUNKES

HOMICÍDIO
Na madrugada de domingo, Spolaor investiga a agressão

TRÂNSITO
Acidente na 280 causa duas mortes

Por volta das 23h do domingo, o motorista Cleber Bressan, de 32 anos,

morreu após perder o controle do HondaCivic e bater contra uma árvore às

margens da BR-280, em Guaramirim. De acordo com a Polícia�odovi�a
Federal, Bressan faleceu no local do acidente.A carona, AnaMana Rovans,
51, morreu logo após chegar noHospital São José de Joinville.

Homem morre

durante corte
de uma árvore
CORUPÁ

o mecânico Euclides Gramm,
54 anos, morreu ao ser atingido
por uma árvore, por volta das 14h
de . sábado, no bairro Ano Bom,
em. Corupá. De acordo com in

formações dos Bombeiros Vo
luntários de Corupá, o homem
estava com cortando um pé de

eucalipto com uma motosserra

nos fundos da casa onde mora

va, na rua Ano Bom; quando foi

atingido pela árvore, que caiu em
cima dele.

Corte de árvores grandes é
um trabalho que deve ser
feito pelos bombeiros ou

pela Defesa Civil.

A suspeita é de que ele tenha
calculado errado o lado onde
a árvore iria cair. Gramm teve

múltiplas fraturas pelo corpo e

hemorragia interna. Ele chegou·
a ser levado ao Hospital São José,
mas morreu logo depois de dar
entrada na emergência.

Os bombeiros alertam que
o corte de árvores grandes é .

um trabalho que deve ser fei
to pela própria corporação ou

pela Defesa Civil, pois recebem
treinamento especial para essa

atividade.
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"
D LE.

jos davelocidade"
Encontro do Motogiro deve sermaior esse .ano para

-

contribuir ainda mais com entidades jaraguaenses

Somos uma
família que ama
andar sobre duas
rodas e ajudar as
pessoas. Até já-nos
chamaram de anjos
da velocidade.

MIROMABA

. A preocupação com as

.

'causas sociais tem, cada vez
mais, mobilizado os clubes
de motos da reglão, Eles,
que antes eram conhecidos
como "baderneiros",
agora buscam mudar
essa imagem.

as pessoas, Até já no.s chamaram
de anjos da velocidade", resume o.

vice-presidente, Isolmiro Maba.
.

Em 1991 acontecia o. primeiro.
encontro de motociclistas do. Bra
sil na cidade, realizado. pelo. re
cém fundado. Motogiro, que hoje
é uma referência para outros clu
bes. "Somos muito. reconhecidos

aqui na região. porque o. evento.

é muito. organizado e doamos o.

valor arrecadado. para institui

ções carentes", contaMaba.
Os 24 membros do. clube rea

lizam o. maior encontro nacional
de motocicletas da cidade. Cerca
de 30 mil pessoas de todo. o. Brasil
e também de países vizinhos com
parecem ao. evento.

AAsso.ciação.
Motogiro

. Clube de Motociclismo
é um dos grupos mais
conhecidos em Jaraguá

do. Sul. O clube foi fundado. em
1989 por quatro amigos, que pre
tendiam reunir os adeptos e então
sócios para trocarem ideias sobre

Amigos dividem paixão pelasmotos e também pelas causas da comunidade

uma paixão. em comum: as mo-

to.s. "Somos uma família que ama _ Débora Kellner
andar sobre duas rodas e ajudar deborak@ocorreiodopovo.com.br

.

Motogiro já entrou para o calendário de grandes eventos da cidade

Cerca de 30 mil pessoas de todo o Brasil e
também do exterior visitam o Motogiro

,

E tempo de- outono e tempo de Páscoa.

.

'

�.

, -

E tempo de buscar a renovação e celebrar a ressurreição.
, .

E tempo de buscar o que há de melhor em cada um de nós .

I'
-

E tempo de Blush!

flreoista ·damallter inteligett1e
Nas bancas em abril. Assinantes do jornal O CORREIO DO POVO recebem gratuitamente.
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