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ade
Saiba como tratar
a doença que

atinge oito a cada
100 pessoas.

Vula
Saudável

Pá :

Tradicional procissão volta a acontecer
. no Rio Molha nesta sexta-feira.

i'p
Vacinação para crianças

,

entre seis meses e dois
anos termina hoje.

Pág'na 1

Ivo Konell se a
hoje das secretarias

Ex-prefeito e ex-deputado confirma que' deve entregar os cargos, como exige
a lei eleitoral, para concorrer a deputado federal. Pré-candidato a deputado

estadual, CacáPavanello renunciou ontem àpresidência daFesporte.

Relatório é adiado pela quntavez
Dnit anuncia que estudos complementares para duplicação da
rodovia serão entregues ao Ibama no dia 15 de abril. Material
é necessário para dar início às obras. Página 7

}'PLURAL'
,

Mostra de humor,
coral, gente, baladas,

AndyWarhol e Dia ,

da Mentira.

BEATRIZ.
SASSE

Página 12

Página 4

PIERO RAGAZZI

ai,

Um incêndio no bairro Ribeirão Cavalo, na tarde de ontem, destruiu duas
casas disponíveis para aluguel e danificou a residência de uma família.'
As causas do fogo estão sendo avaliadas pelos bombeiros.

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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QUARTA--FEIRA
DurvalMarcatto,
presidentedaAcijs

PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA' SÁBADO
Edward deSá,
financista

OAB deJaraguá
doSul

o Santo Sudário de Turin

o Santo Sudário é
uma prova direta
da paixão e morte
de Cristo,mas
também uma

prova indireta de
sua ressurreição

Vamos
viver esta semana uma das datas co

memorativas mais importantes entre as cul
turas ocidentais, aPáscoa, cuja origem daco
memoração remontamuitos sééulos atrás. O

termo "Páscoa' tem uma origem religiosa que vem do
latim Pascae. Na Grécia Antiga, este termo também é
encontrado como Paska. Porém sua origem mais re

mota é entre os hebreus, onde aparece o termo Pesach,
cujo significado é passagem. Domingo passado foi ce
lebrado o Domingo de Ramos quémarca a entrada de

. Jesus na cidade de Jerusalém.Entre os primeiros cris
tãos, esta data celebrava a ressurreição de Jesus Cristo

(quando, após amorte, sua alma voltou
a se unir ao seu corpo). O festejo era

realizado no domingo seguinte à lua
cheia posterior ao equinócio da Prima
vera (21 de março), o que mantemos

até hoje, com o adendo de característi
cas novas como o coelho da Páscoa, os
ovos de chocolate, mas principalmente
a reverência a mais importante perso
nalidade já existente, Jesus Cristo.

Mas há um documento arqueológi
co na cidade de Turin, Itália, na forma
de um lençol'de linho com as imagens
de frente e costas, de um homem,
cujas marcas denotam um suplício sofrido pelo per
sonagem ali estampado que nos leva aos evangelhos
e a história da "via crucis"que passou, culminando
com a sua crucificação. Expostomuito poucas vezes
na sua história, tive o privilégio de vê-lo em duas ve

zes, coincidindo com viagens li negócios em Turin:

1998, quando se celebrava o centenário da primeira
foto tirada por Secando Pia, cujo negativo surpre
endeu aos mais céticos, e no ano 2000, nos festejos
do Ano Santo. Em frente à catedral de Turin, há outra
igreja, comuma cópia em exposição permanente, mas
principalmente com uma amostra dos instrumentos
do flagelo. Foi ali que verdadeiramente pude imaginar
o quanto foi doloroso.

'

Os espinhos da coroa, vindos do oriente, iguais ao

utilizado no flagelo, são indescritíveis, enormes e pon
tiagudos. O "flagrum", utilizado para o açoite, com a

peculiaridade de poder provocar uma carnificina, faz

você suai frio ao imaginar uma sessão de açoite com
aquele instrumento de tortura. A lança, bem ao ver a
ponta, você já imagina o poder perfurante quê tem e o

que pode resultar de uma estocada no peito de baixo

para cima. Os pregos, esqueça os modelos que você
conhece e imagine algo que começa quadrado e ter

mina pontiagudo, com uma cabeça para ser golpeado
por umamarreta e com tamanho para atravessar dois
pés com sobra.Depois disso,mergulhei fundo embus
ca de conhecimento, comprando o que Via pela'frente

,

sobre a história, culminando com um livro definitivo
em italiano escrito porMons, Giulio Ricci, denomina-'

do "ruamo della Sindone e Gesú", tra
duzindo, o Homem do Sudário é Jesus.

A imagem do Sudário é um mis-. .

tério que continua' do ponto de vista
da ciência; mas demonstra veemen

temente a dor, mistura de um imenso

amor, que encontrou uma maneira
de exprimir com voz de sangue e água
quando o ferro pontiagudo de uma

lança entrou no peito para nos revelar
oAmor, o Crucifixo por amor e o Mor
to porAmor.

Jesus Cristo disse sete frases diante
de testemunhas: 1) Pater, dimitti illis

non enrn sciunt quid faciunt; 2) Hodiemecum eris
in Paradiso; 3) Mulier, ecce filius tuus; 4) Deus, Deus
meus! Utquíd deriquisti me?; 5) Sitio; 6) Consumma
tum est!; 7) Pater, in manus Tuas commendo spíri
tum meum! O Santo Sudário é uma prova direta da

paixão e morte de Cristo, mas também uma prova
indireta de sua ressurreição. O Santo Sudário é um

problema fascinante, uma leitura que interessa e

prende porque éum documento histórico que guar
da o segredo de uma vítima gloriosa. Tudo já foi
analisado, tudo já foi comparado e' todos que ten

tam provar o contrário, acabam de joelhos diante
da imagem que faz vibrar os corações dos que a pu
deram estudar ou ver de perto.. Quem puder ir ver o
Santo Sudário, de 10 de abril a 23 de maio deste ano,

.

vá porque é uma experiência única e inesquecível. É
tempo de pesar, pensar e ressurgirparauma novavida.
APáscoa é passagem. Feliz Páscoa!

"

"
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IMAGEM DO DIA
CÉSAR JUNKES

A'raucária
brasiliana de 350 anos é exibida

com orgulho no quintal do senhor
Wilfried Dornbusch, no bairro Baependi.

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

* telefone (* não serão publicados).

INSCRiÇÕES
Apevi programa
dois novos cursos

CURSO

Mecânica básica
-

para mulheres
o Núcleo das Auto-Mecânicas de Iara

guá do Sul realiza de 6 a 8 de abrilmais uma

edição do curso de mecânica básica para
mulheres.A atividade acontece das 19 às 22

horas, na Auto Mecânica Nicoluzzi, na rua
Carlos Hardt, 688, no bairro Água Verde. O
treinamento pretende repassar noções bá
sicas para a perfeita manutenção do veícu
lo. O investimento é de R$ 15. Informações
pelo telefone (47) 3275-7óÍ2 e pelo e-mail

nucleos@acijs.com.br.

MÚSICA
Coral da Scar
comvagas

Ainda dá tempo de fazer parte do Coral
da Scar. Homens e mulheres com idade aci
ma de 18 anos, interessados e� integrar o
corpo de coralistas que funciona como um

dos núcleos de produção da entidade, devem
entrar em contato com a secretaria do Centro
Cultural. O 'Coral da Scar mantém atividades
durante o ano inteiro, com apresentações na
comunidade e em encontros realizados em
SantaCatarina e fora do Estado. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477.

'

OPORTUNIDADE

IEUSC tem 650
vagas de estágio

o IEL/SC (Instituto Euvaldo Lodi) ofe
rece mais de 650 vagas de estágio em todo o -

Estado. Os interessados devem se cadastrar
no site wwwestagíoresponsavel.org.br; É ne

cessário que os estudantes tenham no míni
mo 16 anos e estejam matriculados em uma

instituição de ensino. Em Jaraguá do Sul e
região há estágio nas áreas de administração,
ciências contábeis, comércio exterior, direito,
técnico em mecânica, técnico em eletrome
cânica e técnico em informática.

A Apevi realiza de 5 a 8, e de 12 aIS·
de abril dois cursos na área de capacita
ção empresarial, oferecendo preços espe
ciais para o pacote. Os cursos são "Análíse
de crédito, concessão com segurança'
e "Cobrando clientes inadimplentes". O
investimento em cada curso é de R$ 250

(nucleados), R$ 275 (associados) e R$ 375
(demais interessados). Inscrições e infor

mações pelo telefone (47) 3275-7024 e

pelo e-mail eventosesapeví.com.br.
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CANTINHO DA SAUDADE

Partiu aos

83 anos

Omestre
Armando Nogueira. Craque

das letras pintou frases e textos ines
quecíveis. Ensinou-nos que o es

porte não é apenas um espetáculo
emocionante de técnica e tática, mas, tam
bém, palco de dramas, comédias e tragé
dias. CarlosHeitorCony foi quemmelhor o
definiu: Armando Nogueira forma ao lado
de Mário Filho e Nelson Rodrigues, a Santís
sima Trindade de nossa literatura esportiva.
Mário o pai, até certo ponto o fundador. Nel
son é o filho, que se imolou por nós.Arman
do seria o próprio Espírito Santo, omais vas
to, o mais completo, o inspirador, a pomba
branca que paira acima de todas as coisas".

Homenageamos o mestre, pinçando alguns
trechos de suas crônicas imortais.

A voz do tempo
Setenta e seis anos. Fiz 76

anos. A ouvidos convencionais,
desavisados, a confissãoé quase
indecorosa. Como é que alguém
ousa revelar, de público, que já
passou dos 70 anos? O normal é
desconversar. Não dar bola pro
tempo. Ora, amigos, o que vem a

ser o tempo? Um carrasco ou um

amigo de fé? Confesso a vocês
uma doce verdade: tudo que sei
da vida e dos homens, aprendi
com o tempo. Grande parceiro
nas maiores aventuras e, mesmo

nas desventuras deste mundo de
Deus. Foi o tempo que me ensi
nou as coisas do futuro. Não pos
so me queixar dele. Até hoje, ele
consente que cada instante meu,
vivido no presente, se transfor
me em valioso passado esse,

sim, o grande patrimônio da vida.
humana. Eu sempre me pergun
to: que teria sido de mim sem a

experiência do passado? Sem
esse bem que tanto bem me tem

feito? A criatura humana vem ao

mundo com a vívida esperança
de viver muito. Viva, pois, o pas
sado, a grande porção do tempo
que, realmente, fica.
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História do Esporte ,redacao@ocorreiodopovo.com.br

JoséAugusto Ca lioni
",-,_""__""",,,'.ili._"

-,
1 ""'�.

CRAQUE DO CAMPO E CRAQUE DAS PALAVRAS

As delícias do ·futebol
Vi, outro dia, uma foto queme emocionou: Leônidas da Silva, no ar dando uma bicicle

ta. É um pôster que enobrece uma sala do Morumbi. Leônidas está com a camisa do São
Paulo. Deve ser dos anos 40. O estádio, naturalmente, fora de foco, não dá pra reconhecer.
Nada grave. O que importa é o gesto que ali está, intangível. Um gesto que, certamente, Ni

jinski, poeta do movimento, gostaria de ter criado no palco.A bicicleta é a jogada que inau
gura o poder de sedução do futebol brasileiro. O povo que é capaz de inventarmovimento
tão ousado e tão bonito, um dia, acabaria por inventar, também, o gol de letra, a folha-seca,
a embaixada e outros floreios que dão ao futebol uma graça que só ele tem. O inglês inven
tou o futebol, é verdade. Mas, o brasileiro fezmelhor: inventou as delícias do futebol.

,
'

o mestre...
Partiu, deixou-nos o legado que nas praças de esportes, o ser hu

mano sozinho ou em grupo, renasce a cada lance na superação de si
mesmo, seja na pista de atletismo, nas piscinas, nas quadras de vôlei,
basquete ou tênis, na linha caiada à direita do gramado verde onde,
na visão do ponta direita, o mundo acaba e começa do nada. Ficará
eternamente em nossos corações, bem ali, no cantinho da saudade.

A arte de pintar o sete
Sete são os dias da semana. Sete são os pecados capitais. Sete

são as cores do arco-íris. Sete são as notas musicais. Sete são os

céus búdicos. Sete são as chaves do Apocalipse: sete igrejas, sete
estrelas, sete trombetas, sete trovões, sete calamidades, sete taças,
sete reis ... No futebol, o sete não é apenas um símbolo que distin

gue uma camisa. É umamística. Uma sina com tintas de magia.

A vez do drible
Quantas vezes, ouvi vozes banais,

agredindo os instantes mais sublimes
de Garrincha: "Solta a bola, Mané!" E
Garrincha, qual o poeta, na dele, sol
tando o drible, seu verbo, em verso.

Respeito o passe, admiro o gol, mas
já fiz minha escolha: prefiro o drible.
O passe é razão, o drible, intuição. Um
vem do cérebro, o outro, do coração.
O drible é paixão, avassala. O passe é

siso, descortina. O gol é desfecho. Cul
minante. Ponto final de um caminho.
Sonho que se finda.

A bola do passe dá fruto. A bola do

drible dá flor. O'drible tem aroma. Por

onde passa, vai deixando um rastro co

lorido: é arco-íris. O drible de Garrin-.
cha tinha ecos. Até hoje,

ressoa pelos quatro cantos do cam

po, como um canto. Desatado acalanto.
Na geometria do passe, a bola con

vive. Na alegoria do drible, a bola revive.

Se a poesia reinventa a palavra, o drible
reinventa gestos que aturdem o instante.

O driblador é ummístico, velando a

grama planta dos pés.

o mito do Fla-Flu
A torcida do Fluminense deu di

mensão mística ao Fla-Flu de hoje. Foi
ao cemitério e lá reverenciou a me

mória do homem que melhor canto�
a mitologia do clássico: Nélson Rodn-

.gues. Escritor, cronista, dramaturgo,
tricolor. Fluminense de quatro costa

dos. Assistimos juntos a muitos FIa

Flus. Nélson Rodrigues é testemunha
do primeiro Fla-Flu, jogado, segundo
ele, 40 minutos antes do nada. Essa

proclamação bíblica encerra o mito. O

Fla - Flu, na visão homérica de Nélson,

sempre foi e será uma epopeia. De t�
..

manha' sedução que ninguém jamaIS
.

conseguiu ficar indiferente quando se

cruzavam essas duas camisas.
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KoneUdeve
deixarhoje
aPrefeitura

Façam uma pesquisa
para deputado estadual
e federal e apoiem os

primeiros colocados.
IVO KONELL, SECRETARIO DE
ADMINI$TRAçAO E FINANÇAS

"
O que diz a
lei federal

cedimento aos trabalhos já feitos
sem grandes mudanças", afirma.

Além do Democratas, outros
quatro partidos manifestaram
interesse em lançar candidatos
para deputado federal na re

gião. O excesso de nomes não

pr.eocupa o secretário, que faz
uma sugestão à Acijs (Associa- ,

ção Empresarial de Jaraguá do
Sul), que defende uni enxuga
mento no número- de candida
turas. "Façam uma pesquisa para
deputado estadual e federal e

apoiem os primeiros colocados,
pois esses terão mais chances de
vitória", dispara.

A desincompatibilização
é uma exigência da Lei Com
plementar 64/1990, que trata
de inegibilidade no processo
eleitoral. Candidatos para
cargos nas esferas estadual e
federal devem se afastar das
funções no primeiro e :0.0
secundo escalão do Poder
Executivo em até seis,meses '

antes do pleito, que este ano

ocorrerá em 3 de outubro.
Prefeitos, governadores e

o presidente da República po
dem continuar nas funções
se forem candidatos à reelei
ção. Caso a disputa seja para
outros cargos, é exigida a re

núncia do mandato. Coman
dantes militares, da Polícia
Federal, magistrados e mem

bros dos tribunais de contas
da União e dos Estados tam
bém devem se afastar dos
cargos em até seismeses para

, disputar as eleições.

Secretário é pré-candidato a

deputado federal pelo DEM
JARAGuÁ DO SUL

Titular das pastas de
Administração e de
Finanças entregará o

cargo no último dia útil
para desincompatibilização
dos candidatos

Pela
lei eleitoral, nomea

dos para cargos no Exe-
,

cutivo precisam se afas-
tar seis meses antes do

pleito. Apesar de confirmar que
deve deixar o cargo hoje, Konell
afirma que a saída da Prefeitura
não confirma sua presença na

disputa, já que as convenções
partidárias que oficializarão os

candidatos ocorrem em junho.
Os substitutos nas secretarias

de Administração e de Finanças
ainda não foram definidos e de
verão ser anunciados pela prefei
ta Cecília Konell (DEM) na próxi
ma semana. No entanto, Konell
informa que vai sugerir pessoas
que ocupam cargos no Executivo

para assumir as funções. "Deve
mos fazer um remanejamento
interno, algo que possa dar pro-

Substitutos nas pastas
de Administração e de
Finanças deverão vir de
dentro da Prefeitura.

Ivo Konell foi prefeito entre

1989 e 1992 e deputado esta
dual por dois mandatos, entre
1995 e 2002 pelo PMDB. Em
2007, migrou para o DEM e as

sumiu as secretarias na Prefei
tura em 2009.

curso aprenda a investir na

Segundo Justino, depoimentos deverão ser abertos ao público

Cacá Pavanello confirma
.

renúncia da Fesporte
Pré-candidato a deputado

estadual pelo Democratas, o

presidente da Fesporte (Fede
ração Catarinense de Espor�e),
Carione Pavanello, renunciou
ontem ao cargo no governo do

Estado. Ex-vereador por três

mandatos, Pavanello disputou
sua primeira eleição para a

Alesc (Assembleia Legislativa
de Santa Catarina) em 2006.

Outro político que poderá
deixar o cargo visando às elei

ções para deputado estadual
é o secretário de, Desenvol
vimento 'Regional Lio Tironi

(PSDB). Ele não foi localizado
ontem pela reportagem, mas

poderá pedir a e�oneração do

cargo ainda hoje. Ex-vereador,
Tironi tentou unia vaga na
Alesc em 2002.

Ex-vereador visa à Assembleia

. Credores da Schützenfest
serão chamados na GEl

JARAGUÁ DO SUL
Apontados como os doismaio

res credores da última'Schützen
fest, os proprietários das empresas
Dumke ComunicaçãoVisual e Be
bidas Príncipe serão convocados
para depor à CEI que investiga
a festa na próxima terça-feira. A
decisão é do relator da comissão,
Justino da Luz (PT), que pediu a

participação dos empresários para
conclusão dos trabalhos.

"Em princípio não íamos con
vocá-los, mas depois de analisar
os outros depoimentos concluí
mos a importância de ouvir pelo
menos os dois maiores credores
para tirar as últimas dúvidas", afir
ma Justino, que voltou a aventar a

possibilidade de acareação entre

depoentes, na próxima semana.
A votação do relatório final

continua marcada para 13 de

abril, porém Justino não descar
ta a possibilidade de adiamento.
"É quàse certo que resolveremos
tudo a tempo, mas só após ouvir
os credores poderemos descartar
de vez a prorrogação", comenta.

O relator também continua

aguardando a prestação de con

tas prometida pelo proprietário
da Fábrica de Show, Genilson Me
deiros. Na última sexta-feira, a CEI
acionou a empresa na Justiça para
que os documentos sejam entre

gues, ainda sem resposta. D:
pois de afirmar que a prestaçao
de contas era fundamental para
o relatório final, agora Justino já
trabalha com 'a possibilidade de

apresentar conclusões mesmo

sem os dados oficiais.
Os depoimentos serão abertos

ao público e deverão ocorrer no

período de tarde. -

CÉSAR JUNKES

data: 13 a 15 de abril
horário: 19h
loeal: CEJAS - Centro Emp�rial
de Jaraguá do Sul

Dinheiro, boleto ou até • no eartão

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br
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Carolina Tomaselli

Procuradoria investiga

As
investigações sobre a organiza

ção da 21 a Schützenfest e o para

deiro de parte da receita da festa

não estão restritas à Comissão

Especial de Inquérito da Câmara. A re

presentação protocolada dia 4 deste mês

junto à Procuradoria Geral de Justiça, em

Florianópolis, já teve desdobramentos. A

Procuradoria instaurou o procedimento
investigatório número 7/2010. No último

dia 12, a prefeita Cecília Konell (DEM) foi

notificada para apresentar informações no

prazo de 15 dias.

Além da festa, também estão namira da

Procuradoria as obras executadas .no Par-
.

que de Eventos, teor de outra denúncia
fei

ta pelos vereadores do G8 e pelo suplente
Hideraldo Colle (PMDB), .que à época es

tava na vaga de Lorival Demathê (PMDB).

Paralelamente, na Câmara, os vereadores

têm buscado munição através de vários

pedidos de informação, alguns sem res

posta passado o prazo legal.
As' representações sobre também estão

de posse do Tribunal de Contas do Estado

e do Ministério Público.

Contas 1
Em asssembleia na última terça-feira,

os servidores públicos aprovaram a pres
.

tação de contas da Arsepum, que compre
ende até a data de 28 de fevereiro de 2010.

O documento, aprovado por unanimidade,
informa que as dívidas da associação tota
lizam R$ 286.654,40, excluídos a correção
monetária e os juros do INSS em atraso.

Ainda assim, muito inferior ao R$ 1 milhão

divulgado pela própria imprensa através de
informações que partiram da Prefeitura.

Não é
A chefe de. Gabinete da Prefeitura do

Sul, Fedra Konell, enviou nota ao Correio

do Povo negando o parentesco do marido

dela, delegado Djalma Alcântara da Silva,
com Genilson Medeiros, o dono da Fábrica

de Show, empresa contratada para tocar a

Schützenfest. Fedra afirmou que conversou

com Genilson apenas uma vez e na presen

ça do empresário César Silva. "Esse foi o

único contato com Medeiros", diz a nota.

FALA Aí!
É um compromisso da

maioria dos integrantes.
VEREADOR AMARIlDO SARTI (PV),
SOBRE A INCLUSÁO DE ARTIGO

NA LEI ORGANICA PROIBINDO o
NEPOTISMO

Tábom
Os vereadores de Iaraguá do Sul foram

mais ligeiros que os de Blumenau, que trans

feriram o horário da sessão de hoje das 15

horas para as 9 da manhã. Aqui, a sessão que
ocorreria esta noite foi antecipada para on

tem, sob o pretexto de que os vereadores pos
sam acompanhar as cerimônias religiosas da
SemanaSanta.

Contas 2
O montante corresponde à soma

de dívidas com fornecedores (R$
66.649,79), dos quais mais da metade

(R$ 36 mil) se destina à assessoria jurí
dica. Outros R$ 220.004,61 são referen

tes a despesas com pessoal e obrigações
previdenciárias e tributárias, incluindo

dívidas de INSS da ordem deR$186mil.
-

Destas, as anteriores a novembro de

2008 foram parceladas via Refis federal

para pagamento em dez anos.

Repúdio
o Sindicato dos Jornalistas de Santa Cata

rina emitiu nota de repúdio contra a prefeita
Cecília Konell (DEM) e o diretor de Comuni

cação da Prefeitura, Agostinho Oliveira, pelo
fato de o jornalista Sérgio Homrich dos San

tos ter sido impedido de participar da entre
vista coletiva em que foi anunciado o reajuste .

de 7% para os servidores. Santos é assessor

do Sinsep, cuja diretoria também teve de fi

car do lado de fora da sala.

CÉSAR JUNKES

Feriadão
Mas a Assessoria de Imprensa informa

que o expediente da Câmara será normal nes

ta quinta-feira. Em Guaramirim, a Prefeitura
.

também estará de portas fechadas já a partir
de hoje à tarde, assim como foi adotado pela
Prefeitura de Schroeder, Porém, os servidores

públicos tem reunião com o prefeito Nilson

Bylaardt (PMDB) no Pavilhão de Eventos.

y

Começou
Morador da Rua CristinaAdriana Pereira, no Bairro São Luiz, Lorival Bosham -

.

mer ligou para o jornal após receber o carnê do IPTU da Prefeitura. Está indig
nado com o reajuste do imposto, que ele diz ter pagado R$ 272,32 à vista no ano

. passado e agora terá de desembolsar R$ 563,00, também à vista. Lorival quer que

a conta seja paga pelos vereadores que votaram a favor do reajuste. Ou seja, só

ficam de fora JaimeNegherbon (PMDB) e 'NatáliaPetry (PSB). Jean Leutprecht (PC
do B) não votou porque era presidente da Câmara.

SEM BLÁ BLÁ BLÁ
VereadorJaimeNegherbon (pMDB) não teve apoio dos colegas para que o
secretário de Saúde, FranciscoGarcia, venha aCâmaraprestar esclarecimentos

sobre a pasta, que recém-assumiu.O requerimento do convite foi rejeitado
pelo plenário, com votos contrários dos vereadores do G8 e também dos

governistas do DEM,AdernarPossamai e José Osório deÁvila. Só o
tucano

AdernarWmter apoio a iniciativa. lias outros podem não querer 'dar

palanque', mas os vereadores da situação estão desprestigiando os secretários.

Não entendimesmo", lamentou. Posto de Saúde no Iaraguá 84, falta de
médico no posto do Santo Estevão, Pama do Firenzi e filas para cirurgias de
catarata eram alguns dos questionamentos queNegherbonpretendia fazer.

CÉSAR JUNKES
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EDrrORIAL
CHARGE

A passos de formigaUMA PEDRA NO
MEIO DO CAMINHO

-

SAOCHICO de R$ 2 milhões.
Neste ano" surgiram novos projetos en

volvendo a área esportiva do município. Um
deles seria a implantação de um novo termi
nal urbano no terreno onde hoje está situado
o ginásio Arthur Müller. Para substituí-lo, a

administração promete construir um novo

complexo, possivelmente nos fundos do Es
tádio João Marcatto. Até o momento, porém,

não há garantias de que
o novo local será mesmo

construído, pois nenhum
projeto chegou a ser apre
sentado.

O PEC (Programa Esporte
e Cidadania), que estimula a

prática esportiva nas escolas,
está sem funcionar háquase um ano emeio por
que a Prefeitura não renovou o convênio com o

.Minístério do Esporte. Além disso, os atletas da

natação também terão que reduzir o ritmo de
treinos nos próximos dois meses, por causa da
reforma da piscina do Acaraí.

(\�

O projeto para a criação de um Complexo
Aquático, orçado em R$ 4milhões, continua sem

previsão de quando será colocado em prática. É
uma pena que os atletas do município e o espor- ,

te, de forma geral, sejam tão desprestigiados.

Decorridos
três anos da inauguração .da

Arena Jaraguá, o complexo esportrvo
com mais de 20 mil metros quadrados
e custo superior a R$ 17 milhões ain

da não tem um piso adequado para, sediar as

competições. É Iamentavel que, até agora, não

exista um cronograma definido pa!a resolver

o problema. ,

'

'

.

Enquanto isso, os atletas são obrigados a

treinar em um piso inadequado,
colocando em risco a própria '

'

saúde. Na 'próxima semana co-

'. meça mais uma edição da Liga
Futsal, mas os R$ 340 mil neces
sários para a quadra definitiva
ainda não foram liberados. Além
disso, o projeto paisagístico, que
prevê a arborização em torno do pátio da Are

na, ainda não saiu do papel.
Mas a substituição do piso não é o único

problema enfrentado pelos atletas jaraguaen
ses. Um ano e três meses após a inauguração
da pista de atletismo, no bairro Tifa Martins,
o futuro da estrutura continua' sendo um

mistério. O local não pode ser utilizado pelos
atletas por causa da má qualidade .do mate

rial e, por esse motivo, virou palco para o lazer
da comunidade. As melhorias custariam cerca

JARAGUÁ DO SUL I
DO LEITOR

Dia Mundial da Juve'ntude

Por
que motivo queremos tan

to manter-nos jovens? O que
fica para trás ao perdermos
a juventude? Como mantê-

'

la enquanto caminhamos por esse

grande livro chamado vida e no qual
vamos registrando em suas páginas a
história de nossaprópria existência?

Recordei de um ensinamento
muito grato a meu

,

sentir, do, livro "Bases

para a sua Condu

ta, no qual o autor,
González Pecotche,
assim se expressa:
"Interessar-se por
novos motivos ajuda
a VIver em perma
nente juventude. Se
jamos como os rios

sonhos e ilusões também.
O tempo, esse sábio companhei

ro de nossos dias, vai apresentando
a vida em sua realidade, com suas

prerrogativas, responsabilidades,
opções; atividades, enfim, com tudo

que conforma a existência humana.

Quando percebemos passaram-se
horas, dias, meses, anos...

Penso que o gran-
de desafio que se apre
senta para cada um de
nós que querpreservar
a juventude, é trans
formá-la inteligente
mente em uni estado
interno e não em uma

condição física. É dei
xar de querer mudar
o mundo e passar a

pensar em mudar a

própria realidade que nos cerca, mu
dar a si próprio, é lutar para não ser

absorvido pelos afazeres diários, não
deixar de pertencer a si mesmo, não
deixar que levem, de si seus melho
res pensamentos e sentimentos. Pre
servar a juventude e vivê-la, é aceitar
diariamente o convite que Deus nos
faz através da criação, demanter uma
permanente e inteligente atividade. É
cuidar para não dar moradia em nos

sas mentes aos tantos pensamentos
de tristeza, desolação e incerteza que
rondam os ambientes do mundo. É,
diariamente, cultivar aalegria e serútila
nósmesmos e a todahumanidadeatéo
último palpitar de nosso ser físico.

NACIONAL,

Redução de impostos
Terminou

ontem a venda de automóveis '

com desconto no IPI (Imposto sobre
,

Produtos Industrializados). A alíquota
do imposto, que estava

em 3% para carros flex, voltou
a 7%. O incentivo fiscal foi ado
tado inicialmente em dezembro
de 2008 para todos os veículos,
para combater a crise que der
rubou as vendas do setor e evi
tar um aumento no desemprego.
Desde então, a medida vinha
sendo prorrogada.

Até o inicio desta semana, o

segmento de automóveis e co

merciais leves teve 284.712 uni
dades vendidas - um aumento
de 34,7% em relação a fevereiro
deste ano, quando foram em

placadas 211.371 unidades. Ao
se somarem as vendas de ,ôni
bus e caminhões, o número
cresce para 299'.217 veículos vendidos até o dia
29 - próximo do recorde registrado em setem
bro, de 308,7 mil.

A projeção da Fenabrave· é que o mês de
março termine com mais de 322 mil unidades
vendidas no segmento de automóveis e co-

merciais leves e mais de 338 mil se somados os

caminhões e ônibus.
No início de março, o presidente da entidade,

,

Sergio Reze, afirmou que o mês é

tradicionalmente forte em ven

das, mas.que a proximidade do

fim do benefício também ajudou
a aumentar a procura.

A luta agora para o setor é bai

xar a fatia de impostos de manei
ra definitiva. O que também está

na agenda da indústria como um

todo. É antiga a reivindicação da

sociedade por uma reforma tribu-
, tária mais justa. A redução do IPI

,

foi uma prova de como a redução
de impostos pode favorecer a eco
nomia. Até hoje, o apetite arreca

dador dos sucessivos governos se

configurou como um grande en-
.

trave tanto para os consumidores
como para quem produz e vende.

O tema não pode ser deixado de lado na

campanha eleitoral deste ano; Os candidatos.
precisam apresentar propostas concretas pa�a
mudar este panorama e tirar o Brasil dos pr�
meíros lugares do ranking de países onde maIS

, altos são os impostos.

o tempo, esse sábio
companheiro de
nossos dias, vai

.

apresentando a vida
em sua realidade, com
suas prerrogativas,
responsabilidades

"
A luta agora para
o setor é baixar a
fatia de impostos

, de maneira
definitiva. O que
também está
na agenda da '

indústria como
um todo

"que renovam cons

tantemente suas águas".
Não há dúvidas que o ser hu

mano ama a vida e pressente seu

transcendente valor. Mas o que fa
zer com o tempo, esse relógio silen
ciosoe infalível que não interrompe
sua contagem um só instante? E por
que olhamos para os jovens com 18
ou 25 anos e queremos novamente
essa idade para nós?

Recordo minhas características

quando tinha essa idade: uma grande
confiança emmim, na vida e no futu

ro; grandes ideais e objetivos, vitalida
de física e psicológica, uma imensa
vontade de aprender, de ajudar o' se
melhante, demudar o mundo, a sen
sação de que eu poderia realizar tudo
aquilo a que me propusesse, alguns

�"

Paula F. D.Moretti, estudantede Logosofia
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B -280

Entrega de relatório é
adiadapela quintavez
Dnit garante que material será entregue ao Ibama até dia 15 de abril

"
A demora

acontece porque a

legislação ambiental
é rigorosa, e é assim

que deve ser.
BRENO MAESTRI,
ASSESSOR DE

COMUNICAÇÃO DO DNIT

"
CÉSAR JUNKES

GUARAMIRIM
A NOVELA DA DUPLICAÇÃO

• JANEIRO 2007 - A duplicação da BR-280 é incluída
no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
Nessa época; o Dnit. previa que a abertura da licitação
açonteceria antes de maio e as obras iniciariam em ,

outubro. A conclusão era projetada. para 20Q9.

• MAIO 2008 - A mlnlstra-chefe da Casa Civil, Dílma.
Roussef, visita o Estado e garante a abertura da Iicitaçã'0

c" até outubro de 2008. As. obras seriam-iniciadas em 2010,
" ','

• JULHO 2008 - Em Visita a Jaraguá do Sul, João José dos

Santos, superintendente do Dnit, afirma que projeto seria
finalizado naquele mês. Os estudos de impacto ambiental
deveriam ter sido éoncluídos em setembro para, logo em
seguida, o governo fedel'allançar o processo !icitatório.

• SETEMBRO 2008 - Novamente em plenária da Acijs
(Associação Industrial de Jaraguá do Sul), João José
dos Santos divulga um novo prazo para a liberaçãp dos
estudos ambientais e o projeto executivo da duplicação.
Eles seriam concluídos em outubro de 2008.

• OUTUBRO 2008 - Dnit afirma que a concorrência .

públíca para a escolha da empresa responsável pela
obra seria aberta antes do inícío de 2D09.

Os estudos complementares
do relatório de impacto
ambiental não foram
concluídos ontem.

Anova
data anunciada pelo

Dnit (Departamento Na
cional de Infraestrutura de

íTransportes) para a entre

ga do material ao lhama, (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis) é dia
15 de abril. A conclusão do relatório
é pré-requisito para que o lhama
emita a licença prévia, que permite
a abertura da licitação e o início das
obras de duplicação.

liA demora acontece justamen
te porque a legislação ambiental é

rigososa, e é assim que deve ser. O

importante agora é que 99,2% dos
estudos estão concluídos', garante
o assessor de comunicação do Dnit
de Florianópolis, Breno Maestri.

Segundo ele, a finalização do EIA/
Rima (Estudo e Relatório de Impac
to Ambiental) também depende de
uma negociação com a Funai (Fun
dação Nacional do Índio) sobre a

mudança do traçado da rodovia nas
proximidades da reserva indígena
deGuaramirim.

Desde a audiência pública rea-

�,lizada em Jaraguá do Sul em setem- �
bro do ano passado, o Dnit já adiou
a entrega do ElA/Rima cinco vezes.

Conforme Breno, não é possível sa-
ber quanto tempo vai levar para o

lhama emitir a licença, já que a do

cumentação depende de uma aná-
lise aprofundada da equipe técnica.

.
,

_,. NOVEMBRO 2008 - Um novo cronograma é

apresentado pelo Dnit, com a licitação sendo liberada
em março de 2009 e a largada das obras fixada para
o segundo semestre do mesmo ano. '

• JANEIRO 2009 - Prazos são revistos novamente
e o Dnit informa que a duplicação começaria
apenas do término de 2009.

• MARÇO 2009 - Ibama começa a anallsár os
estudos de impacto ambiental e o edital de licitação
fica para junho. Dnitjá admite que a obra não seria
iniciada antes de 2010.

• NOVEMBRO 2009'- Ao contrário do prometido, licença ,

prévia para a duplicação não é liberada pelo Ibama.
Por causa do atraso na entrega da documentação, duplicação deve iniciar só no fim do ano

ESPECIALISTAS NÃO IDENTIFICARAM ALTERAÇÕES NÓ SOLO

Continuam as vistorias no Três Rios do Norte
CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL
A Defesa Civil de Iaraguá do

Sul continua o trabalho de visto
ria em parceria com os técnicos
do Ceped (Centro Universitário
de Pesquisa sobre Desastres) da
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina) até hoje à tarde
na região do bairro Três Rios
do Norte. Os especialistas estu
dam as condições do solo onde
aconteceu o tremor de terra na

madrugada de segunda-feira.
Conforme os relatos do geó

logo Normando Zitta, até a tar

de de ontem, não foram diag
nosticados alterações recentes

no solo e nem a potencialidade
de deslizamento de terra igual
ao Morro do Baú. Ele também

garante que a possibilidade
de terremoto nessa região está
descartada. "Continua a mesma

, situação", enfatiza o especialis
ta da Prefeitura.

O geólogo também afirma

que as famílias podem continu
ar em suas próprias residências.
Segundo Zitta, nomomento não
há -necessidade ,de interdição
da área e nem deslocamento de
moradores. Portanto, a orienta
ção é a mesma: ficar alerta em

casos de chuvas e deslizamen
tos. Em situação de risco, ligar
para a Defesa Civil 199.

-

FIM DO ANO

Devido ao atraso na documen

tação, a previsão do Dnit é que as

obras de duplicação da BR-280, no
trecho de 74,5 quilômetros entre Ia
raguá do Sul e São Francisco do Sul,
comecem somente no fim do ano.

O novo cronograma foi confunado

pela senadora ldeli Salvatti, em vi
sita a Iaraguá do Sul há 15 dias. No
ano passado, o superintendente do
Dnit em Santa Catarina, João José
dos Santos, garantiu que a duplica-
ção começaria emmeados de julho.

O investimento está orçado em

R$ 800milhões. Dessemontante, R$
120 milhões estão garantidos atra-

vés do PAC (Programa de Acelera-
I,'

ção do Crescimento). I

liApossibilidade
de terremoto

nessa região está
des(artada."

. Em caso de remoção de famí
lias, a primeiramedida do gover
no municipal será alugar casas

para acomodá-las temporaria
mente. Mas, segundo a secretá
ria de Desenvolvimento Social,
Edimara de Souza, os casos ain
da deverão ser avaliados isolada
mente pelos assistentes sociais.

I
I
I'
I
I�"'" _ r,'

Famílias do bairro Três Rios do Norte estão em alertá
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-"epressão profunda, tristeza e

hora excessivo. Excesso de

onfiança, euforia extrema

megalomania. Duas frases

que podem descrever duas

pessoas diferentes, mas que descrevem
um indivíduo que' sofre de um distúr
bio cada vez mais comum no mundo
moderno - o transtorno bipolar, antiga- ,
mente conhecido como psicose manía-

co-depressiva. É uma doença de grande
impacto, tanto na vida do paciente como
da família e dos amigos. Segundo estu

dos, oito a cada 100 pessoas sofrem com

a doença, que atinge, igualmente, ho
mens emulheres.

As causas da doença ainda não serão

totalmente conhecidas. Em geral, fatores
biológicos e genéticos podem -determinar
como cada' indivíduo reage aos estresses

psicológicos e sociais.
Segundo a psiquiatraAndréa Cristina

Galastri, existem três tipos de transtorno
bipolar. "O primeiro é o normal, onde a

pessoavive períodos de extremaeuforia e

profunda depressão. O segundo é conhe
cido como hipomania, onde o paciente
não fica tão vibrante como no primeiro
caso. E o último é a ciclagem rápida, onde

�

ve

c

Transtorno bipolar atinge oito a cada 100 pessoas e as

causas da doença ainda são ummistério para a ciência

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

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

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO' 4480

• Humor excessivamente animado, exaltado, eufórico;
• Extrema irritabilidade, impaciência ou.pavio curto;
• Agitação, inquietação física e mental;
• Começar muita coisa ao mesmo tempo, sem
conseguir terminar nenhuma;

' • Excesso de otimismo e confiança;
• Pouca capacidade de discernimento;

.

• Acreditar que é poderoso, achar alguma pessoa famosa;
• Ideias grandiosas, megalomaníacas;
• Fala muito rápida, mudança constante de opinião;
• Dificuldad�

,

"entraçi3. .

J. IJII,.I 1.'F'i"
• Comporta'lm vooâdor
• Gastos financeiros excessivos;
• Expansividade, perda repentina da-tímldez;
• Aumento do impulso sexual;
• Insônia.

o
'<I:

�l
S
::J
>
(5

asmudanças de humor sãomais rápidas.
Mas este não é tão comum".

Andréa também explicou que é mais

fácil tratar quando a pessoa está no pe
ríodo depressivo.' "Nesse momento ela
se acha doente, ela até se prontifica a

receber ajuda. Quando .está na fase ma
níaca (ou eufórica) às vezes é até preciso
internar à força, porque a pessoa não se

acha doente", disse a especialista. É nesse

período também que acontecem as pio
res consequências. "Quando está muito

eufórico, o paciente acredita ter pode
res, ser alguém famoso, como Jesus por
exemplo, ,ou acredita até que construiu
o hospital onde está internado", afirmou.

Segundo a especialista, não há cura

para o problema, há tratamento. "Existem
remédios que podem fazer com que apes-
soa viva normalmente. Além disso é pre
ciso também acompanhamento médico,
porque, com o tempo, é bom que semude
o remédio oualtere adosagem': explicaEla

.

�alerta também que o tratamento precisa
ser contínuo. 'Acontece, principalmente
entre os jovens, de tomar amedicação por
quatro ou cinco anos e parar porque acha

que está curado. Mas na grande maioria
dos casos; o problemavolta'.
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Dicas de saúde e beleza
Osteoporose cresce entre os homens, noz' ajuda a prevenir

problemas na próstata e filtro solar deve ser usado o ano todo

Próstata
Pesquisa americana aponta que as nozes po

dem tornar mais lento o crescimento do câncer
de próstata, segundo testes em ratos. Para che

gar a tal conclusão, cientistas da Universi
dade da Califórnia alimentaram alguns
animais com pouco mais de 68 gramas
da iguaria, enquanto outros recebiam
uma dieta com a mesma quantidade de

gordura, mas não proveniente do
alimento. Todos os camundongos
eram geneticamente programa-
dos para desenvolver a doença.

Após 18 semanas, notaram

que o grupo que consumiu nozes

teve o aumento dos tumores reduzi
do de 30% a 40%. Apresentou ainda
menores níveis de uma determinada

proteína (IGF-1) no sangue, que terri sido forte
mente associada à patologia. Além disso, contou
com efeitos benéficos sobre vários genes relacio-.
nados ao controle do desenvolvimento do problema
e do metabolismo.

Osteoporose
Muito conhecida entre as mulheres, a osteoporose é.

uma doença que está atingindo cada vez mais os homens.

Segundo o National Osteoporosis Foundation nos Estados

Unidos, existem mais de 2 milhões de homens com osteo- .

porose e mais outros 12 milhões apresentando risco para a

doença. O instituto está em campanha mundial para des
mascarar esse mito. Os'homens hoje, por incrível que pare-

.

ça, sofrem atémais risco que asmulheres, porque amaioria
dos médicos não cogita que homens possam ter a doença.
Fatores como sedentarismo, o hábito de fumar, a heredita-

.

riedade e o baixo consumo de alimentos fontes de cálcio
estão associados ao aumento do risco de osteoporose em

homens.

Comportamento dos filhos
Um recente estudo da Universidade de Reading, no Rei

no Unido, confirma que a relação entre mãe e filho é deter
minante para a definição do comportamento da criança.
Analisando 69 estudos sobre o assunto, incluindo mais de
6 mil crianças com menos de 12 anos de idade, os pesqui
sadores observaram que as crianças - principalmente me
ninos - que têm uma 'ligação insegura com amãe têmmais

problemas de comportamento mais tarde.
Segundo a teoria do apego, as crianças com laços segu

ros esperam e recebem apoio e conforto de seus cuidadores.
Em contraste, as crianças com laços inseguros têm seus pe
didos desencorajados, rejeitados ou respondidos de forma

inconsistente, o que, acredita-se, pode torná-las vulneráveis
a desenvolver problemas comportamentais.

Filtro solar
o filtro solar é um produto de uso diário e constante.

O maior aliado de homens e mulheres durante todo o ano,

sendo que no verão os cuidados com a pele devem ser re

dobrados. Quem tem o cabelo fininho e, às vezes ralo, não

pode se esquecer de passarprotetorno couro cabeludo por
que o sol castiga sem piedade, deixando a pele avermelhada
'e muito dolorida .. Opte também pelos itens de maquiagem

que tenham algum grau de FPS, tais como bases e batons.
Além de colorir a pele, estes produtos ajudam a tratá-la.

Transpiração
Em diasmuito quentes costuma-se aumentar a transpi

ração do corpo. É uma defesa do orgariismo que transpira _

mais na tentativa de manter a temperatura do corpo, mas
o mau cheiro é inevitável. Uma dica é passar loção adstrin
gente nas axilas antes de aplicar o desodorante. A loção
mata as bactérias que causam o odor.

Exercícios
,

As caminhadas melhoram o sistema cardiovascular e

fortalecem as coxas, bumbum e pernas. Os especialistas
explicam que andar durante uma hora queima até 400 ca

lorias, mas cuidado com as caminhadas durante o verão..
Evite os horários em que o sol está forte.

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Na FARMÁCIA EKILlBRIO você encontra esta e outras

fórmulas'para emagrecer com saúde!

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

intestino funcionar!

Faça-nos uma visita e consulté nossas

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

A FARMÁCIA DE

MANrpULAçÃo
EKllíBRIO '

TRAZ IS U A
NOVI ADE PRA VOCÊ!

KOUBO
Se você é .do tipo que

vive de olho na balança,
precisa se esforçar muito
para não cometer o peca
do da gula, não resiste a

um chocolate, então pode
comemorar que vem novi

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

excesso de peso!

Extraído da cactácea
Cereus sp. e. conhecido

como o "doce do deser

to" o KOUBO é uma fruta

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

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

. apetite, que auxilia no pro
cesso de emagrecimento
estimulando o organismo
para liberar mais lnsulina
à célula, saciando a fome

e, principalmente, diminu-

Venda de aparelhos auditivos

Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos

Venda de acessórios

CENTRO AuolTlvo JARAGItA

(47)3372-2364

.

Saúde 9

EKltíBRlOAFarmácia de Manipulação
.

.

Medicamentos em geral
Manipulação dp fórmulas mpdicas

Fitotprápicos p

Cosméticos manipulados

Rua João PicoUi, 110 - Cpntro

Tel. 3371-8298

indo a vontade de comer

doces. Age também estim

ulando o organismo a-utili
zar suas próprias reservas
energéticas, auxiliando na

queima de gordura. Além
disso o KOUBO contém

Proteínas, Fibras, Vitami
na C, Omega 3, Omega 6

e Aminoácidos.
Uma grande vanta

gem do KOUBO é a ausên
cia de efeitos colaterais,
como a agitação', boca
seca e dependência, que
os medicamentos sin
téticos moderadores de

apetite causam.

O KOUBO não
deve ser usado em diabé
ticos.

Benefícios do KOUBO

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Feriado com o "pé na estra a·
.. _

PRF prevê aumento de até 40% no tráfego de veículos nas rodovias que cortam a regiao
"

�fI!':h
.

Para garantir segurança
nas estradas, a Polícia
Rodoviária Federal iniciou
na zero hora desta quinta
feira a Operação Semana
Santa, que segue até a

meia-noite de domingo .

.
;

Haverá
reforço de policiais

. nas rodovias, principal-
mente nos horários con

siderados de pico. O au

mento no fluxo de veículos deve
iniciar a partir das 16h de hoje, e
também será registrado durante
toda a sexta-feira, e no domingo,
dia da volta para casa. "Como é
um feriado religioso, o compar-

o

tamento do motorista é diferen
te de uma data festiva como o

carnaval, por exemplo, por isso
acreditamos que será uma ope
ração tranquila", afirma o inspe
torAdilio Paiano, da PRE

Mas o policial lembra que é

preciso que o motorista também

faça a sua parte. "O condutor deve
obedecer à sinalização, manter as
distâncias de segurança e tomar

muito cuidado, principalmente
quando entrar nos perímetros ur
banas", orienta.

Ele alerta ainda que nâ BR-280,
o tráfego de veículos articulados,
como as carretas, está restrito en

tre 16h e 22h de quinta-feira, entre

JARAGUÁ DO SUL
• PREFEITURA

,

Quinta: normal .

. Sexta: fechada
• PAMA I

Sexta: fechado
Sábado: atendimento das 8h às 12h

• SAMAE
Plantão 24 horas através
do telefone 2106-9100

• SETOR DE OBRAS

Plantão 24h através do
telefone 2106-8600

• DELEGACIA DE POLíCIA CIVIL

Quinta a domingo: plantão 24h
• COMÉRCIO
Quinta: normal
Sexta: fechado
Sábado: normal

Domingo: fechado

II!I SUPERMÉRCADOS
• Angeloni
Quinta: 8h às 22h
Sexta: 8h às 20h
Sábado: 8h às 22h

Domingo: Fechado

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 1 de abril de 2010

. 6h e 12h de sexta e entre 15h e 22h
de domingo.

No ano passado, durante todo o

feriado dePáscoa, foram registrados
44 acidentes no trechoNorte das ro
dovias federais. Foram 19 feridos e

umamorte.

"
o condutor deve

obedecer à sinalização
e manter as distâncias

de segurança.
ADiuo PAIANO,

.

INsPETOR DA PRF

"
MOVIMENTO INTENSO
NAS RODOVIÁRIAS

A movimentação também já é

grande na Rodoviária de Iaraguã'do
Sul. De acordo com o encarregado
de vendas, NelsonMarcos Zipf, nes
ta época, ocorre um aumento de
até 80% nas vendas de passagens
de ônibus. Carros extras estarão nas
estradas para atender a demanda.
Os principais destinos são as praias
do litoral catarinense, Paraná e São
Paulo. "O ideal é comprar a passa
gem com antecedência. O passagei
ro deve sempre portar documento
de identidade original", alerta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.�r Movimentação nas rodoviárias e nas estradas deve aumentar a partir de hoje em todo o Estado

o QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO
• Brasão

Quinta: 8h às 20h .

Sexta: 8h às 20h
Sábado: 8h às 20h

Domingo: 8h às 12h
• Breithaupt
Quinta: 8h às 22h .

Sexta: 8h às 22h
Sábado: 8h às 22h

Domingo: Fechado

• SHOPPING CENTER BREITHAUPT
• Quinta
Normal das 10h às 22h

• Sexta

Hipermercado 8h às 22h
Havan 9h às 22h
Americanas 9h às 23h
Farma Shopping 9h às 22h
Cacau Shaw 10h às 22h

Praça de alimentação e

Cinema - 10h às 22h

Lojas fechadas
• Domingo
Lojas fechadas
Hipermercado fechado
Havan fechada

Americanas das 13h às 21h .

Farma Shopping das 9 às OOh
Cacau show opcional (Vai abrir
somente se tiver estoque)
Praça de alimentação e

cinema - 10h às 22h

Sexta: fechado
'. S�ba·do(·fechaqo .

Domingo: f�thado
.

PA - Plantão 24 horastodos os dias

• COMÉRCIO

• DELEGACIA REGIONAL
Sexta: fechado

SCHROEDER
• PRE�EITURA
Quinta: aberto até meio dia
Sexta; fechada

• POSTOS DE SAÚDE
Quinta: áté 12h
Sexta: fechado
'Sábadb: f�ehadÓ'"
Domingo: fechado

• COMÉRCIO
Quinta: normal
sexta; fechado
Sábado: 8h30 às 12h
Domingo: fechado

• DELEGACIA DE POlÍCIA CIVIL
Quinta a domingo: somente plantão"':
em Guaramirim

CORUPÁ
, • PREFEITURA

.

Quinta: 8h às 12h - 14 às 17h

Sexta: fechada
• POSTOS QE SAÚDE
Qllinta: rlbrmal· '.

- 4hSexta: fechados. - PA - planta0 2

Sábado: PA - plantão 24h

Domingo: PA - plantão 24M
• COMÉRCIO

. Quinta: normal
Sexta: fechado
Sábado: 8h às '12h

Dom'ingo: fechado

• 14 o BATALHÃO DE PM
Sexta: fechado

GUARAMIRIM
• PREFEITURA

Quinta: até meio dia
Sexta: fechada

• POSTOS DE SAÚDE
Sexta: atendimento normal
Sábado: fechados

Domingo: fechados
Segunda: fechados

• COMÉRCIO
Quinta: normal
Sexta: fechado
Sábado: 8h30 às 12h30

Domingo: fechado .

. MASSARANDUBA
• PREFEITURA
Quinta: normal
Sexta: fechado

• POSTQS DE SAÚDE
Quinta: normal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



JARAGUÁ DO SUL

A procissão da Paixão de Cristo será
realizada neste ano com saída na

primeira capela, que fica no início do
morro, às 5h desta Sexta-Feira Santa.

São
esperadas mais de três mil pessoas

para a caminhada que deve durar cerca
de três horas. No ano passado, a pro
cissão não foi realizada devido ao an

damento das obras de reconstrução no bairro,
que registrou quedas de barreiras durante ,as.
enxurradas de 2008.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do

município, Jair Alquini, os trabalhos já foram
concluídos no trecho e a localidade está libera
da para a procissão.

Durante o trajeto, os fiéis lembram o sofri
mento e a morte de Cristo com paradas nas 15

capelas construídas ao longo do morro. Cada ca

pela representa uma das estações do caminho da
cruz percorrido por Jesus Cristo.

Através de cantos e orações, os católicos relem
bram a condenação de Jesus, o trajeto percorrido
com a cruz, as quedas que sofreu durante o cami

nho, o encontro com amãe Maria, o momento em

que ele foi pregado na cruz, a morte e o sepulta
mento de Cristo, dias antes da Ressurreição.

Na Matriz São Sebastião, no Centro, está pro
gramada missa e procissão a partir das 17h desta
sexta-feira. No domingo, a Paróquia promove as

tradicionais missas de Páscoa às 6h,'às 9he às 19h.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br .
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RioMolha teráprocissão ama
Com o fim das obras de reconstrução, tradicional manifestação religiosa�etorna ao bairro

ARQUIVO OCP./CÉSAR JUNKES

São esperadas mais de três mil pessoas para a procissão da Paixão de Cristo, que acontece no bairro no Rio.Molha

.

,

Fiéis relembrem o sofrimento deCristo com paradas nas 15 capelas construídas ao longo domorro.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA NA REGIÃO
Sábado: 20h, missa com benção
da água e do fogo
Domingo: 7h, Missa da Ressurreição

• Igreja Matriz de Guaramirim

Quinta-feira: 19h30, missão Lava Pés
Sexta-feira: 15h. 18h, missa e procissão
Sábado: 18h30, missa do fogo novo

Domingo: 8h, missa

• EVANGÉLICAS LUTERANAS
• Centro / Jaraguá do Sul

Quinta-feira: 19h30, culto e Santa Ce,ia
Sexta-feira: 7h30, culto em alemão e Santa

Ceia. 9h, culto e Santa Ceia

Domingo: 6h e 19h, culto.

• CATÓLICAS
• Igreja Matriz de Jaraguá do Sul

Quinta-feira: 19h30, missa
Sexta-feira: 17h, missa e procissão
Domingo: 6h, 9h e 19h, missa.

• Igreja Matriz de Corupá
Quinta-feira: 20h, missa de Lava Pés
Sexta-feira: 17h, celebração da

Paixão com procissão
Sábado: 19h, missa da Vigília Pascal

Domingo: 5h, procissão da Ressurreição
e missa. 8h - missa de Páscoa

• Igreja Matriz de Massaranduba

Quinta-feira: 19h30, missa de Lava Pés

Sexta-feira: 15h, cele.bração da Paixão de

Cristo. 19h30, procissão-
Sábado: 19h30, missa da Vigília Pascal

Domingo: não tem missa na Matriz.

• Centro/ Massaranduba
Quinta-feira: 19h30, culto na comunidade

Massaranduba 58

Sexta-feira: 9h30, culto na comunidade

Massaranduba 58. 17h, culto na

comunidade Massaranduba 1

Domingo: 5h, procissão.
(Saída: em frente à Prefeltura)

• Centro/ Guaramirim
Sexta-feira: 19h, culto
Domingo: 5h30, Vigília Pascal

Quinta-feira:
Paróquia Luterana Centro

Brüderthal, 20h (Santa ceia)

• Centro/ Corupá
Quinta-feira: 19h, culto.
Sexta-feira: 8h30, culto
Domingo: 6h e 8h30, culto

• Igreja Matriz de Schroeder

Quinta-feira: 19h30, missa
de Lava Pés
Sexta-feira: 15h, celebração do Senhor
Morto com procissão

Sexta-feira:
8h30 - Bananal do Sul

10h15 - Guamiranga
16h30 - Corticeira

19h - Centro
• Centro/ Schroeder
Quinta-feira: 19h30, Tríduo Pascal

Sexta-feira: 19h30, Tríduo Pascal

üomlngç: 5h, Tríduo Pascal

Domingo
5h30 Vígilia Pascal

Centro

Feriado será
de sol em se

o tempo "promete" colaborar
com quem pretende aproveitar a

folga prolongada nas praias da re-
.

gião, A previsão da Epagri/Ciram
indica que o feriado de Páscoa será
de tempo firme, com presença de
sol na maior parte do Estado.

Isso porque uma massa de ar seco

atua em Santa Catarina, deixando o tem

po firme, com presença de sol. Durante a

tarde, as temperaturas entram em eleva

ção, podendo atingir até 30 graus.
Entre a noite de sábado e domin

go, uma frente fria de fraca intensida
de passa pelo litoral catarinense, pro-

,

vocando variação de nuvens e podem
ocorrer chuvas isoladas em alguns
momentos "do dia. Já no domingo, o
tempo .fica mais instável a partir da
tarde, com risco de temporais isola
dos e descarga elétrica.

O mar permanece calmo no lito
ral catarinense, favorável às ativida
des de pesca e navegação até a pró
xima segunda-feira.
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BeatrizSasse
Verdade

Hoje é aquele dia que muitos mentem sem se sentirem culpados.
É primeiro de abril, Dia da Mentira. A essa hora, várias pessoas já

devem ter caído em alguma lorota que algum conhecido contou ou
que ouviu em rádios. o negócio é ficar esperto pra não fazer papel

de otário. E isso não vale apenas para hoje. Como estamos em época
de preparativos para as eleições, o negócio é ficar esperto para não
ser enganado, para não cair em nenhuma "pegadinha" eleitoral e

depois ficar lamentando as falcatruas ou a corrupção.

Quanto mais pop melhor
Se você for para São Paulo até

dia 23 de maio, não deixe de visi
tar a exposição "Mr. America", de
AndyWarhol (1928-1987), na Pina
coteca do Estado. São 26 pinturas,
58 gravuras, 39 fotografias, duas
instalações e 44 vídeos. Algumas
-'obras vêm acompanhadas de as

pas, que nos fazem entender um
pouco do que ele pensava quando
criva a obra. É amaiormostra bra
sileira do artista pop, que ao redu
zir o repertório iconográfico ame

ricano a celebridades e desastres,
fez a crítica definitiva do que era

essaAmérica pop: vazia e violenta.

CORAL COM VAGAS
Ainda dá tempo de fazer parte do Coral da Scar. Interessados em se

tornar um coralista precisam ter acima de 18 anos e entrar em contato
com a secretaria'do Centro Cultural. OCoralmantém atividades durante
o ano inteiro, com apresentações na comunidade e em encontros reali
zados em Santa Catarina e fora do Estado. Em 2009, o Coral' completou
30 anos. Informações pelo telefone 3275-2477.

478433 0306
beatriz,sasse@terra,com,br'
twttter.com/ beatrizsasse

lickrjbeasasse
.

oá:ut Beatriz Sasse

Personificando "Carmen", da ópera de Bizet,.a cantora lírica Marília
Scheffer esbanjou seu brilho como convidada especial do Concerto de
Gala que reuniu no palco do Centro Cultural de Jaraguá do Sul na noite
de 28 de março õ Coral da SCAR, e o Coral e Orquestra de'Câmara de
São Bento do Sul, sob a regência da maestrina Denise Mohr

Mostra de Humor
Estão abertas até dia 21 de abril as.

inscrições para a 1 a Mostra de Humor
de Jaraguá do Sul. O tema é "Copa do
Mundo" e envolve as categorias char
ge' caricatura, história em quadrinhos
e cartum. Idealizada pela professora de
História emQuadrinhos, MariaCristina
Pretti Faria, a iniciativa está sendo via
bilizada pelo Fundo Municipal de Cul
tura. A abertura da Mostra está prevista
para o dia 28, no Museu Emílio da Silva..
Mais informações no http://humorja
raguadosul.wordpress.com.

Leidy Maciel aproveitando o movimento da
noite na Chope ria Saloon

Cindy Laís curtindo noite de sertanejo
universitário no London Pub

Daniele Mais no Preview Café Confusão
promovido pela Fuel Eventos......5'&."••••*"•••=' ••••••,.'#.*..+.".tM.·.u.@@.i.me.ew.U•iili.1f.w.,·., �..f'f1K 'R" 7)' TIZUffWUr7iiW1.Till ! e 'WZf'( W" fif" 'd'i&rií" !.fi ma 41.' f ,i; iS 6 44Ai@I!!t•• &fiW.@ IIpil. nim..m__W'••@ihUj@il!Hliun_
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BtER I.1AUS
MPB, rock e pop na música
ao vivo de Tiago Wickmann.

LONDONPUB
1 SRqw com o grupo Pagode.com e

mais l)J Adrian P. Mulheres entram.

fé 231:130.I�I' I

I III, �Ij ,I

dia2
ESTAÇÃO ARMAZÉM

Música ao vivo com Paulo Henrique.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-0065I londonjaragua.com.br

BIER HAUS, 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twittei'/estacaoarmazem

. ARRIBA, 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
.

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEL � 8433-00831 fueleventos.com.br
KANTAN SUSHI,LOUNGE· 33711584
MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-8389

.

SEVEN CHOPERIA ' 9951-4497 ou 9106-9982
LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

éHOPERIA SCONPIDINHO, 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3275-2590

CHOPERIA SALOON ' 3373-1673

I .

- Via
JAMAIS ESQUECEREMOS O'FUNDAMfNTAL:
DA VIDA NINGUÉM ESCAPA.

@millorfernandes
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Ofertas Válidas de 01/04/2010 a 21/04/2010.

"_4
Lixeira Inox
Redonda cl Pedal 5l
721899 À Vista

R$49�910J9
Total: R$ 101,90

lavatório Apoio A171
Branco - 26314
À Vista

R$149�9

y,NJJ4
Kit Plus 65cm
8alcão+ Espelheira+
lavatório Cores
160424 I 29833 I 163525/
175791 1187743
À Vista

�j R$19999�!. ,
t

lo
f
�1

0-="";!.'�:� �.

SUPREMA

AV("4iZi'I� JJt('� ARGAMASSAS E REJUNTES

Argamassa Cinza AC 1 SC 20kg
102897 - À Vista (un.)

R$5�9

·Mod.1375
'670watts
'Disco: 4.1/2"4�9

Total: RS 449,90
• Vazão: 300l/h
• Pressão Máxima: 1600
Ibs/ Polz
·1,3 kw

í� BOSCH
�� ..� �l�'9

Serra de Meia Esquadria
Industrial I B20.0 - 354164
À Vista R$ 827,90 ou em

89�9
Total: R$ 899,90

-1650 Watts
-Disco: 10�

Esmerilhaderia Industrial

�ngular - 17657
A Vista R$ 206,90 ou em

'022�9. Total: R$ 224,90

{

LG
Celular Kp570 Cookie Branco
Chip OI incluso - 35812 A Vista

R$ 499,00 ou em

'i�49�O�Total: R$ 499,00
•Caneta Stylus embutida
-Jogos c/ Sensor de Movimento
• Sensível ao Toque Interface- de
Usuário Interativa
•Mp3 Player e Rádio FM

INTELBRAS
Telefone SI Fio
10 TS40lD PT - 34001
À Vista R$129,90 ou em

'��12�9'"Total: R$129,90
IIIWL

Gazebo - 651231
A Vista R$ 89,95
ou em

yBRMOTOf'S
Betoneira - 27433

À Vista R$ 735,90 ou em

, 79�9
Total: R$ 799,90

• o/motor
- 1/3cv monof.
- 120 litros

(�I BaSCH
. ���."'*

lâmina de Serra
Circular - 362264
À Vista

R$18p9
• Diâmetro 4.3/8" x
Furo 20mm x 20dentes�Jjl BaSCH�"";.f""

lâmina de Serra
Circular - 362282
À Vista -Diârnetro 7.1/4" x

R$29�9 Furo 20�m
x 24dentes

Refrigerador Frost Free
�OOl CRB36 Branco - 6706
A Vista R$ 1.249,90 ou em

�i�124�9�'Total: R$ 1.249,90
• Não precisa ser

descongelado nunca
- Classe A em consumo

de energia
-300W

".
Piso 39x39 Á
Carrara

Bege - 35584
À Vista (m2)

$8'9

�BRMorORS
lavadora Alta Pressão
Hobby 1500 - 33533
À Vista R$ 210,50 ou em

2�8
Total: RS 228,81

- Pressão Máx. 14501b/pd2
'Vazão 3301/h

S�/l
Serra Circular
Profissional pi
Madeira Mod.5300
294048 À Vista
R$ 243,70 ou em

<i�2649
�·Total: Rl264,90
• 1300watts
• Rotações por minuto: 5000rpm
-Espessura máx. de corte: 90°: 62mm
- 45°; 49mm I Disco: 7.1/4"

,... '.qmannes .J

Colchão 978x14 Super luxo
123785 A Vista R$ 179,90 ou em

1799
. ,

1iOiW1õ!!!!I� Total: RS 179,90
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CARDAL
Iomeíra Elétrica
Suprema 3
Temperaturas
757520 À Vista

R$49�9

ALUMBRA
Disjuntor MonCifasico
OtN B 20/�5/32f40/50/63A
30553/30554/30555/30556/30557/30558
A Vista

R$5�9

lORENZETII
Maxi Ducha 5400W
152790 À Vista

R$27;9
LORENZEm
Ducha Eletrônica
Jet-control
7500W - 566186
À Vista

R$8999." ,

SJNTEX
Ducha Top Banho
3 Temp{!raturas
14126 A Vista

R$29�9

·AlUM:8RA
Ouadro Distribuição-

Dí�j e , CÍ!m
to 19525

MEGAFORTH
Sensor Presença
MF5190 Bivolt .

16958,
'. 'iJ··A Vista

R$34;9

-

DURIN
;i Tome!ra Cozin
'r,

Bica MÓVél
Branca 57506
À Vista

R$9;9

BLUMENAU
Plaforl 25cm
Vidro Jateado
6410 À Vista

�10�9
À Vista

R$1'9;9

DURIN
Porta $hampoo
Bellart cores . 34783
À Vista

R$1�;9

IlRtN
�. Haste Para ehuveiro

létrico Branco
- 250325

-r À Vista

R$2�9

FAMÓSA
Torneira Bica
Móvel 1168 C50
973416
À Vista

R$19�9

f'

ARTPLAST
Kit Acessórios 6 pç ABS
Cromado - 833896
À Vista

R$15�9
Meber
Kit Acessorios Domus
CR40 500 - 329934
À Vista

R$149;9
'o _à'>,,!,'

61�5
Total: R$ 309,77

."Deca
Cuba Apoio Redonda Universal -

l-77 40cm Branca - 294529
À Vista R$ 159,99 ou em

.�Deca
Bacia Com Caixa
Acoplada Ravena
Branca 234544/210758
À Vista R$164,98 ou em

35'7
Total: R$ 119,33

Deca

--�'
Bacia Convencional
Carrara Ge17 254738
À Vista R$ 284,99 ou em Bacia Convencional Aspen

Branca - 9489À Vista

R$54;9
. ";'3478'i8 ,

Total: R$ 173,90
I

HIGIBAN
Engate Flexível
Aço 1/2X40CM
AVista

R$6�9
'

�flQrI
Bacia
Convencional
Branca- 223443
À Vista

R$44�9
�florl
Bacia Com Caixa
Acoplada-Primula Branca
,2447/224581
A Vista

R$159�9 Cuba Apoio Quadrada
Prímula Branca- 6055
À Vista

��$16999
........ ,

-; •.;:._.

FIBERBLU
Balcão Fibra cf
Tanque Simples 40L
462187 À Vista

99 ou em

012
Total: R$ 201,08

fRANKE
Tanque Inox 80LTO 5000
172910
À Vista R$ 399,99 ou em

ARTEFIBRA
Tanque Marmora Duplo
1001 Cores 122945
À Vista RS 199,99 ou em

348
, ,
'Total: RS 217,38

h/86�5
Total: R$ 434,77

MAiZucco
Balcão pI Tanque Arteflbrs Parede _

100l Branco 412627
À Vista RS 249,99 ou em 54�5

Total: R$ 271,73

DOCOl
Registro Gaveta
Europa 1509 3/4

.�. :8r2�9
FABRIBAM
Kít Nepal 65cm Cores
15181/15182/15211
À Vista

R$239;9

MIPEL
Válvula Esfera
Metalica 3/4 • 437727
ÀVista

R$11 �9

JAE
.

Kit Star 80cm Balcão
+ Espelheira + lavatórío
Branco I Preto 17830
À Vista

R$539;9

JAE
1*Kít Star 1 DOem Ba cao

.

+ Espelheira + lavatóno
Branco / Preto 17813

�i19�
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SeladorAcrflico

� 181- 8090
, <

A Vista

_:R$-�999�,.,) I -

ROMA
Rolo Anti Gota
822/23cm - 244388

.

ÀVista {un.)
•

R$3�9

Bandeja Caçamba ,

Plástica
Ref999
215022 À Vista (00;)

R$7�9

Massa Corrida Pva

�aco-15kg. 29551
A Vista

R$12�O '

MAXTON
Selaton u
1:13945
AVista

R$3�9

MAXTON
COLAMAX PLUS 3,6L
À Vista
R$ 24�O

UNlflX
Espuma Expansiva
495q M!jJtirecíonal
278046 A Vista

�$16�O

A
Síka .f'Saco
u- 233030
À Vista (tin,)

�$4�9

AR PAULISTA
trlta em PÓ 5k{J
iversas Cores
4410B (un.)
Vista

�3�9

MGM
Porta Aço 80x215 O J E
Veneziana Napoles
716858/716859
AVista

R$144�9

JBPAES
Porta lisa Marchetada
60n0/80X200/210 Imbuia
26224/26225/26226
Z6227/26306-
A Vista

,

,1l$89�O.

PlASBII.
Porta PVC Sanfonada

'. Branca 60x210· 26644
ÀVista

, �$391°

,

ESAF
Janela Correr clVidro Alumíni .

120x120 2 Folhas 943190 À Vista (un:)"

8$19990I,

MGM .

Fechadura ["xterna '

Stilo Aluminm - 643735
,
AVista #

R$1599I .

PAob
Fechadura Magnum
Ros Extema 931
13827

�Jg�9 TORo.UATO
Caíxilho Ar
Condicionado 1500
Btus Montado
295132 -À Vista (un.)

R$3990
. ,

IRMAOSlÓ
Caixilho Para Porta
d� Cedrinho 12cm
344141
À Vista

R$44�9,
MGM
Dobradiça Zincada
3.1/2Cartela cl 03
709001 À Vista

R$3�9
Interna,
643786

'

À Vista

R$'12�9

Interna
13514/13515
À Vista

RS31 �9

ONDUlINE
Telha Ecol6gíca
Marrom / Vermelha
2léO,95m x 3mm
221996/221988

�5po
ONDUUNf
Kit Prego Com Anilha
20pç
Vermelho/ Marrom
29240 À Vista

R$3�9

fENIX
Forro PVC Branco

,

200x6m c/ 0,6mm
81�209 À Vista (ntl)

R$��9

PEREIRA
Churrasqueira Chapa
Médía Ref.08· 722406

À Vista

R$94'0 .-

DURIN

Registro Esfera
Soldável 20mm
185642 À Vista
(un.)

R$3�9

IBRAP
Assento Plástico
Branco - 705102
À Vista

R$7�9
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Guincho de Coluna - 66206
A Vista R$ 2.483,90 ou em

6999
. ,
Total: R$ 2.699,90 _,

• Capacidade de Carga: 200Kg
•Motor: 1,25clI • Monofásico
·N° de Cabos: 1(5mm-30mm)

Vibradores de Imersão
306013
A Vista R$ 413,90 ou em

Q44�9_

.. , Total: R$ 449,90
• 2mm c/5m

Vibradores de Imersão Vibradores de Imersão
306046 290117
A Vista R$ 662,30 ou em A Vista R$ 689,90 ou em

71�9 A74�9Total: R$ 719,90 _� ·Total: R$ 749,90
·38mm c/5m ·45mm c/5m

(��I
Motores Elétricos pi
Vibradores de Imersão
�06194
A Vista R$ 135,90 ou em

'�i':7999.

%j� ,
.

.

Total: R$ 799,ª0
• 2.0cv-lipólos Trifásico

Máquinas Elétricas pi Cortar Vergalhão
770796 770818

�06216 A Vista R$1.425,90 ou em A Vista À$'01',90 ou em

A

ViS.
ta

..

R$689,90ouem '��.. ,?,\� 5499O!�l!,90 ���2�$i;��9��m .

.1.5cv-lIpólos Monofásico • Capacidade de corte: 22mm

MAQTRON
B,etoneira - 20131
A Vista R$ 708,30 ou em

A7699.�
.

Total: RS�69,90

_.0111
ator Elétrico Nema56

'"

1 0/220v - 308200
A Vista R$ 369,99 ou em

Motor Bmrioo Nem.56 01���61
11 OI 220v - 308250 •Monofásico
A.Vista R$ 549,99 ou em .IV Pólos

<W!I""6624 M fá'
·lcv

.'

.

" .�
,., • on,o SICO

. ,�' , ·IV Polos
� Total: R$ 662,40 • 2cv

Talha manual - 666728
A Vista R$ 551,90 ou em

'O��l�oBetoneira OP MIL 400L
238592 A Vista
R$ 1.471,90 ou em

,

. 'Wlt159�9
• Cod. 'ConJunto 34004 + Carrinho de �

Total. R$ 1,599,90
Mao 50L Pneu I Cam Maestro

• si Moto

• Capacidade de Carga
3t / Elevação: 3m

>, jt
,

"-""""''''''"./
CARBOGRAFITE
Óculos de segurança
102499
A Vista (un.)

R$3]9
•Mod. Spectra2000 incolor

CARBOGRAFITE

�into de Segurança
Mod.CG750 Tipo
Paraquedista cl
Talabarte
222840 A Vista [un.]

R$39�9
Capacetes de Segurança cl Cameira
Branco / Laranja I Verde I Vérmelho 1
Amarelo 1 Azul- 440560/7466301
746649/746657/746665/746673
AVista

R$4�9

MOMFORT
Colher de pedreiro - 311968
A Vista

R$1 O�9
. • Tipo: Gota I 9"

MOMFORT
Desempenadeira Dentada
92460 A Vista

R$599, ,

PROTSPRAV
Conjunto pi Motoqueiro
585999
AVista

R$54�9
•Tamanho G I Preto

METASUl
Carrinho Mão Caçamba
Plástica PneulCâmara 60l
119766 A Vista R$ 79,99

/ouem 870'i� ,'�Total: R$ 86,95

HELlAR
Bateria Automotiva F55DD/60DD F55DE/ 60DE
281812819 - A Vista R$ 183,90 ou em

'Wlt1999. .� - , • 60 Ampéres
.� Total: R$ 199,90 -12V

METASUl
Caixa Plásticapi Concreto
20L - 116753 A Vista

R$5�9

��BRTOOLS
C,arro de Armazém - 10058
A Vista R$ 128,70 ou em

':�'�.." 1399��. Total: RS{39,90
• Capacidade de C8J:ga: 200kg

,�BRTOOh5
Carro Plataforma ,

em Madeira � 10055
.,

A Vista R$ 4li9,90 ou .em

"0""
.' ··49":99., ,I <>:$ ,

.
•
-. ."

Total: R$ 499,90
oCapacidade de carga: 600kg
-Dímensões: Compr.:150cm

"CARRO E GRAOE VENDIDOS SEPARADAMENTEL�rg.: 80cm

-Caçamba metálica
• Pneu-câmara

�jIf BR TOOLS • Capaciade: 1401itros
Carrinho de Mão - 17969
A Vista R$ 459,90 ou em

<��4999� ,
'� Total: R$ 499,90

ICEl
Multímetros Digital- 118155
A Vista

R$17�9.
• Mod. IK1000A

ICEl
l\1ultímetros Digital - 231968
A Vista RS 82.70 ou em

0899.

• "Total�R$ 89,90
•Mod. MD-5770

ICEl
.

Alicate Amperímetro
Digital- 713068
AVista

R$54�9
•Mod. AD·9901

'�BR TOOLS • Caçamba metálica'
Carrinho de Mão • Pneu-câmara
Tipo Jirica - 17968 -Capaciade: 70litros
A Vista R$ 229,90 ou em

�i�'499�-::I: R$�49,90
Pjnador pneumático - 22980'
A Vista R$ 183.90 ou em

'D1999.' ,
-iiiiiIIII'"' Total: R$ 199,90

FERRARI
Serra
Multi F�nção
26365 A Vista
RS 965,90 ou em

t�104�9
� Total: R$ 1.049,90

:�09�9
Total: R$ 1.099,90

• Mod. Vc16 ·1.0cv monot.
• Capacidade de corte: 16mm

M..Moal
�uincho de Coluna- 32536
A Vista R$ 2:207,90 ou em

, 239�9
'.

.
Total: R$ 2.399,90
• Capacidade: 200kg
- e/motor 1,25cv
-Trifásico

MONFORT
Espatulas Usas
cl Cabo Plástico
288165
A Vista

R$2�9
·40mm

MOMFORT
Escala Métrica
de Plástico
137660
AVista

R$279, -1m

METASUL
Caixas pi Massa !GOl
272'83 A Vista (un.)

. -R$8499"

METASUL
Caixas pi Massa 50L
27281 A Vista (un.)

RS29p9

METASUl
Caixas pi Massa 350l
27282 A Vista (uo.)

,RS149jJ9

e!��t;ar
ipdustrial - 34034

_Mod CMV-20/200A Vista R$ 2.897,90 ou em
/

.

5 Oh P essa-o
. cmotor. p. r

���314 99 máx.:14�lbf/poI2 - 1 estágio
." {'� ,

•Volume Interno do
_

.

Total: R$ 3.149,90 reservatório: 200lítros

TOVO
Ferro Elétrico pi Solda
138786 •Mod. Ts40
A Vista 40watts

R$1219

GARTHEN
Modelo Eb260 c/ Motor
�5,4CC I 2 Tempos - 23716 -Mod EB-260
A Vista R$ 459,90 ou em

-c 1 Motor 2,54CC

.�!lt�.. 4999 2 Tempos
"

. i'W_, ,
':;;jjijIII!" TotaL R$ 499,90

• Mod. PI-PF/32 •Capacidade: 100pinos
• Pressão de trabalho:901bf/poI2(mín.)- 11 Olbf
• pal2Consumo (por acionamento): O,65l1ac

Mod. MFTL cl motor 3/4cv monof.

/CONSTRUCARD
r. FGTS -

Pague em até 120 meses
.. AMnciamento em até

R$,25mil
..

'

Taxa de juros é definida coofonnea renda famtliar bruta
*De RS 465,00 até 2325,00= 5% ao ano + TR
*Oe 2.325,01 até 2.790,00 =6% ao ano + TR

*Taxa dej�a�!!: 3,13% kM. *De 2.790,01 até 3.900,00= 8,16%aoano + TR
--� *Sujeito a <llflSU,'tâ no site
"Taxa sob fésponsabiUdade da in�smwl!:":u�lç�a�o�a'::'n�.c�a�r�la�.;;;;;;;.;;;;,;;,---_tI

1/111!J
BANCO DOBRASil

.._-��_.- , •.�_.�._--"-•."",,,-��<"._-'''_'_ .....�-,<._--

hrti4âminima dêR$100íto
Parcele em até48 vezes

1'a1:a deJ8asO 17%de jlritiS aomês,
��r-����1«iirlwdrims.

CONSTRUCARD

CAIXA
... Pague em até 60 meses
- Finandamento em até

.

R$ 180 mil
;�

*Ta�a 1,57% a.m + TR
*SujeitÔ a consulta no sr..e
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• Disco Desbaste

1§:4\ BOSCH Corte: 125mm (4. %' )
',y ,�"",.".�.,,,,, .Mod. 1821 -1000 watts
Esmefl�hadelra -11000 Rpm
Industnal � 4632 .

À Vista R$ 367.90 ou em

'j�39�9
� Total: RS 399,90
•Não acompanha maleta

Discos de Corte Discos de Corte
(com duas telas) (com duas telas)
930.-143551 G60�3967
A Vista (un.) À Vista (un.)
R$

4�9 R$499
• Aplicação Inox

'
'180x2x22.2

•Aplicação Inox
'115xl x22.2

��} BOSCH... :«:'.;-"?'ll:i'*.·;,,.Y:�

.,--rYTr�

�
Broca SDS-Plus Broca SDS-Plus
277573 143118
À Vista À Vista

R$799 RS749, ,
• 4 x 11 Omm • 5 x 11 Omm
• MOO. 54 - MOO. 54

Broca SOS-Plus
143119
À Vista

R$8�9
- 6x 110mm
• MOO.54

� �2,,�Ç�
Serra Circular Industrial

e/ Mármore 1548 - 345717
A Vista R$ 228.99 ou em .

i�24�9�Total: R$ 248,91
'1400 Watts
• Rotações por minuto: 12000rpm
-Diâmetro Máxima do Disco: 125mmx20mm
-�spessura máxima de corte: 40mm

Furadeira Hobby
de lmpacto - f7144

A,•.
i!" .

.,� 13,50 ou em

, ..... '� 9
.

. .. ,
atai: RS 79,90

SI'II.Mod. 6652/ 500watts /'l' ·Mandril: 10mm(3/8") /
• Capacidade: 1Omm(concreto)
10mm(aço) - 20mm(madeira)

@ !g!�� ,

Parafusadeira / Furadeira Industrial
à Bateria 1918L - 672965
À Vista R$ 206.90 ou em

'�11f&22�9� Total: R$ 224,90
·cl Maleta
• Eletrônica e Reversível
•Mandril: 3/8
·9,6 Volts
-Iorque: 1 -10Nm .

--
�!2��
Parafusadeira Industrial
à Bateria - 16668
À Vista R$183,90 ou em

'tae19�9
,__

'

Total: R$199.90
-Mod. 19A2 c/
·1 Bateria
- Eletrônica e Reversível

f§ BOSCH
• 1.,:w;�>qI'�:-t�,�

Tupia industrial
laminadora
9876
À Vista
R$ 361.50 ou em

'039�9
Total: R$ 399,90
-Mod.160A
-600watts
• Rotações: 33.000min-1
- Diâm. Fresa: 6 - 8mm

�\ BOSCH
.......:/

:�1';:;..l:.<:Iv!'!.

Retificadeira Industrial Reta

121? . 100498 _ 500Watts
A Vista R$ 591,90 -Botações por
ou em

6
Minuto: 27.000rpm

D 499 -Pinças Intercambiáveis:

, ,3-6-8mm 1/8" e 1/4"
Total: R$ 649,90

�

(GiJ) BOSCH...,.;.�.? :«,"�)l:yjl:,..... v.:�

Martelete Hamme
SOS-Max 11004
À Vista R$ 1.655,90
ou em

0179�9"

" Total: R$ 1199,90

·Mod.11321 �1150watts
-lrnpacto por mln.: 1300 - 2900min-1

'Força de impacto: 2 a 13Joule.

Mangote p/ Vibrador de Imersão

145388 À Vista R$ 459.90 ou em

49�9
Total: R$ 499,90

-35mm
·1.5m

Martelete Hammer
SOS-Max 118219
À Vista RS R$ 2.437.90
ou em Motor p/ Vibrador de Imersão GVC20EX Mangote p/ Vibrador de Imersão

141289 À Vista RS 689,90 ou em 141611 À Vista R$ 591,90 ou em

't�74P� 'e"",64�9� Total: R$ 749,90 .

, :' ."'.rotal: R$ 649,90

-1400Watts � -35mm
-3.5m

264�9
. Total: R$ 2.649,90

·Mod. 11316 ·1500watts

-lmpacto por min.: 900 • 1890min·l

-Força de impacto: 6 a 25Joule

S�/l
Furadeira Profissional

d� Impacto - 30638
A Vista R$119.50 ou em -uradeíra I Parafusadeira

rcfissional à bateria - 28113
A Vista R$ 183,90 ou em

if, >i'll,� 'UllI19�9
� Total: RS 199,90

-Mod. 2211· 9,6Volts -Torque max.: 9Nm.
•Capacidade: 6mm(aço) -18mm(madeíra)
• c/ Maleta e 2 Baterias -Mandril: Yz"

• Capacidade: 1 Omm(aço) 13mm(concreto)

"D",,1299t .. ,."'...

'- ,
-w' Total: R$129,90

� BOSCH
........

'

��:.t(t.,$�I:.�..,:,

Furadeira Industrial de Impacto
12134
A Vista RS 206,90 ou em

2249
:.-' ,
Total: R$ 224,90

• Mod. 1130.5
Eletrônica e

Reversível
·600watts

-Mod. '6455 Eletrônica e Reversível
• 550watts - Mandril: 1/2" .

·Capacidade: 10mm(aço) 25mm(madeira)
13mm(concreto)

@ BOSCH
:<':(.r:.:,.;��;'.jI",lC'.(I

Serra de Corte

Rápido Industrial
pi Metais· 6266
À Vista R$-5$1.90 ou em

, .i 5999
-, ,

Total; R$ 599,90

·Mod.1B17,OEO - 2000 Watts

·Rotações por Minuto: 3.500rpm
. -Diâmetro do Disco: 355x25,4mm
- Capacidade de Corte (Iarg x pros]:
175x118m

!� BOSCH� .... 1«.'�S>6<') .. -�..,;,

lâmina de Serra
Tico-Tico· 163770
À Vista

R$099
·Mod. T14fD
• HCS, Cruzado, Afiado
'Madeira macia (5 a 50mm)
• Placas de aglomerado e

de fibras

• Eletrônica
- Capacidade de
corte: 4mm(açol

fi) BOSCH
65mm [madeira]

�.,<jo ':'.:()'.:.w..>):�.,�t:4,),,;'SA

Serra Tico-Ílco Industrial 1281.7
242561 À Vista R$ 215,90 ou em

e29�9
....... .rt��\�!;s99.90

�) BOSCH"""v ·w.{\r�':IC�_'lH�Xt.1
.Diâmetro:l01l

lâmina de Serra .Furo:30mm
Circular - 362221 • Dentes: 60

À Vista

R$128?O

Furadeira de Impacto
Industrial Hp1620
450075 À Vista

R$ 206.90 ou em

··j�22�9
� Total: R$ 224,90
�

·650 Watts
• Eletrônica e

Reversível
-Mandril: 13mm (%)
-Capacidades:
Concreto 16mm

(5/8"1 Aço
13mm (W)
Madeira 30mm
(1.3/16")

@) BOSCHr*<'f'>�w.. t,..�

Chave de Impacto
S-line Pneumática
Mod. 7450.628 - 612066
À Vista R$ 321,90 ou em

'i�34�9� Total: R$ 349,90

- Encaixe': 1/2"
• Capac. Máx.
Paraf.: M18
•Rosca de Conecao
·pl Ar 1/4" MPJ

Furadeira Industrial
•Mod. HP1630K C/Maleta de Impacto - 761428
• Eletrônica e Reversível À Vista R$ 215.90 ou em

·110watts/ Mandril: 112"

2999·Capacidade: 13mm(aço�e'I' ..
,:.

- 30mm(madeíra) ..' .
- ,

- 16mm(concreto)
.,

Total: R$ 299.90

oprador Térmico
Industrial· 623570
À Vista R$128.10 ou em

i11f&1399� ,
� Total: R$139,90

•Mod. Hg6002 - Potência: 1800watts

(atta}- 900watts (baixa) ·Fluxo de ar: 520Vm
(alta) - 2651/m(baixa) -Jemperatura: 6000
(alta) ·4000(baixa)

7IutJcit4
Furadeira/Parafusadeira
Industrial à Bateria
DF030DWE·761422

À Vista R$ 361.90 ou em'

'e39�9•

Total: R$ 399,90
., 0,8 Volts 1,3 Ah Li-íon
-Encaixe sextavado: 1/4�'
- -Capacidede: 10mm (aço) 21mm (madeira)

Furadeira/Parafusadeira
Industrial à Bateria
161456
À Vista R$ 551.90 ou em

O��!�90
-Mod. 6271 DWPETC C/Maleta
82 ferramentas e 2 baterias -12Volts

-Capacidade: 10mm(aço) - 25mm{madeira)

::é� BREITHAUPT
'RID6ESTORE

(

l

r
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J

,
{
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RIN
199 1��93'l
1$S3h,l ,119935
À VistaJlr9a:_.90 eu t!rrI

Bp9
Qtal:R$ 989l,90

Americano 120:.Vit6Jfa aR
Americano Caplo 117Q Vitória aR
Balcão Pla 120 VitPr�a BRV4�ria aR

• Balaão Canto.
"

..

'â SR
'

Paneleiro 2()�
Kit 'Cristaleira 06��tóriâ'SR

8RIT�N
frltadE,lir-3 Fiaa-fá
347729' À Vista.RS 159,
ou em 15 Pgtos no
Cartão Breithaupt ,

R$13}9
Total: B$197,85

\'. ",.

, AI\NO '

Vquidificador BAC3 213509
A Vista R$114,90 ou em 10
Pgtos no Cartão Breithaupt

R$9,9
Total: R$ 142,35 Total: RS \20,90

BRltAN/A
Sandulchelra Elétrica
Bello Pane - 504420 '.

A Vista R$ 54.90 ou em
,

'i'� 1,1�9�
"li,. Total: R$ 59,95

I

TAIFf
Secador $mart
796141 A Vista
A$ 79,'90 ou em

'117J9
,

Total: R$ 86,95
·1300W de potência
• 4 temperaturas
• 2 velocidades, jato de ar frio

ARNO
Ferro Elétrico Vapor
Ultragliss FTC
�25'142
A Vista R$ 134,90 OU em

" ,\_11�9
rotai: R$ 166,35 , ..

CLASSIC 1 ITabua Passar ftÓupa ',,'
T8 035.7443'61

,
.

A Vista R$ 34,9$ ou em

,�"7'59I I
Total: R$ 37,95

SASAJACA
Mesa'cf 2 Bancos
2,20m Angelin - 280855
À Vista R$ 999,99 ou em

"

499�9
-Total: RS 999,90
-Cadeiras náo inclusas

SÁOCARLOS
forração Mil 3,50mm

'

215191/,230423/215732/ '

215140 A Vista RS 13,99 (UO.
ou em

1 �9 (mZ)

_Total: RS 13,99

SASAJACA
Cadeira em Angelio • 449904
(un.) À Vista 11$ 159,90 ou em :'

1"'5�9
Total: RS 159,90

ECOfLEX
Colchão 088x17 033
ROMA -20260
A Vista R$ 349,90 ou em

,';'34�9
Total: R$ 349,90

ECOfLEX
Colchão 138x17 033
R_OMA - 20260
A Vista R$ 499,90 ou em

49�9
Total: R$ 499,90

Colchão Box 138x 188 Habitual- 823698/
754677 À Vista R$ 899.90 ou em

. 73'�9,
otal: R$ 2.108,80

Colchão Box
158x188 HabItuai ;",yi,
754670;823699 ·v,

À Vista
R$ 929.90 OU em"

r:

POLlTORNO
Escrivaninha
100597/100497
TBIBR - 24780
À Vist� R$ 499,90 ouem

i, ,49�
.'

Total: R$ 499,90

ESTOSUL
Cj Est 3-2 ApeUo B97 VO - 36171 .

A Vista R$1299,90 ou em

,129�9
Tot,!l: R$ 1299,90

Ventiladorr�to 3pas
C,omercBR'-161907 ,!

A Vista R$ 64.90 ou em

.�, t· á829 i
.

"

,

" T�tatR$ 82,�Q !1.JiliJ.!tj!,!.
Ventilador Teto 3pas . Ventilador Teto 3pas
C,omerc PR - 196503

1
C,omerc CZ • 16661,9, '

A Vista R$ 64,90 pu em' AVista,R$ 64,�90 Qu em� ,

,,82�
,

, .

829 '��i:�
,_ " .,"
Total: R$ :82,�0 ' Total: R$ 82,90

8J Electrolux
. Split 07000 O/f Pe07r
I fpi07r {ConJunfo) - 26721
, A Vista R$1.G99.90-ou emr "==�,.--=

==��;;;:;;;;;;:�:::::;,r,

54}9
Total: R$1300,56 �
• Frio -Classe 'A
em ccnsumo

64�9
Tatal: R$ t538,35

•

..Quente I Frio-Classe A
emConsllmo

ffi Electrolux
Split 07000 F PE07F /
PI07f { Conjúnto ) - 26721
À Vista R$ 929,90 ou em
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,�=��,

RefrigeradorDuplex 450l
ÇRD48EB Branco· 8182,84
A Vista R$1.1199,90 00 em

179�
T'Otal: R$ 1.799,90

!

t
I
!

I
•
FreezerV�rtical231l
CVU2SD A Vista
R$ 1.399,90 ou em

139�9
. _ Total: R$ 1.399,90

!

I
,

!'
�
!
L

BJ Electrolux
lavadora 12 kg
Turbo �TE12
-5635 A Vista
RS 1.499.9U ou em

.

49�9
tal: R$ 1.499,90

Blll&NIA
Ovd Player cl Rippinl} fama 6P
17257 A Vi�ta 8$139.90 PU em'

13;tS
Total; R$ tl�,90

OVO Player Game
-

eH170 cl Ríping - 19527
A Vista R$ 199.90 ou em

19�9
Total: R$ 199,�O

QUem

NORION
CPU Premier HOnO/2GB

' ,

UNUX�26536
À Vista R$ 999,90 ou em

,

99�9
Total: R$ 999,90

PHILCO
Note PHN14114 25OHD/2GBI
CAM/14.1 PT . 35273
À Vista R$ 1.389.90 ou em

138�9
T-otill: R$1.389,90

,�

:!\.
f

I
PBnasonic. .{!J
Fomo Mlcro 28l NN-ST568WRUJ<
820486 A Vista R$ 359.90 ou-em

3599
- ,
,

Total: R$ 359,90

P,oneer
Auto Rádio cl CO DEH2280UB
MP3 • 33990 À Vista
R$ 319.90 ou em

37�9
otal: RS 379.90

P,onee,.
Auto Rádio c/ÇO OEH1280MP
MP3 - 344T8 A Vista

• 8$ 299,900u em

C 29;9
o.tal: R$ 299,�O

Fogão. 4 Bocas Moderatto

c/Válvula Branco - 471082
AVista R$ 299,90 ou em

,29�9
- iTotal, R$. 299,90

8) Electrolux
Fogão 4bocas

-Celebr�te 56sp
i,16301A Vista
R$1.09�,90 9U em

;'-10999
� ,

ota1: RS L'099,90

�

�mUeIIer
...-

Fomo Elétrico 44l »:
�o.netto - 560033

.

A Vista R$ 319,90
ou em•

�cher
Bicicleta Runner
SXM/SXF 507576/ �"""'WfJ<:

3378527800/5119/
3954 - A Vista R$
259,90 ou em

BRASfORMA
Suporte pi fomo
MictOondas
$BR3.612759tr
A Vista
8$'33.95 ou em

,61t.
:10tal: R$ 33,95
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".
Tinta Acrílica Fosca
18l Branca - 2630
À Vista R$ 89.99 ou em

lixeira Inox Redonda
ci Pedal 12l - 721 900
À Vista

R$49�9 '

,"M4
Lixeira Inox Oval
cf Pedal 51
34097 À Vista

R$59�9
:f!,JA
Porta Escova Inox Lisa
26020 À Vista

R�9�9
fi.
Lixeira Inox Acetinada .,

'Retangular cf Pedal 241'
26021 À Vista
R$ 199.99 ou em

918
r

Total: RS 97,82

'.

\

I·

�PORCELANATO
".
lavatório Apoio A016 Branco
26312 À Vista -

R$339�9
Piso 43x43 A Medina
Gris - 34025
À Vista (m2)

�s9�9

"H
lavatório Apoi6
Ao05 Branco - 26309
À Vista

R$269�9

{fjíefcõ7
Motossera Elétrica
Mod. EF1800E-740236
À Vista R$ 399,90 ou em

43�7
Total: RS 434,68

Máquina Elétrica de
Cortar Grama lR47PE - 6714
À Vista R$ 418,30 ou em

51�9
Total: R$ 519,90

- Faixa de Corte: 46cm
- cl Recolhedor
-c/m 1.0hp
-Mooofásico
-1600W

[fI/e/co7
Motoserra à Gasolina
Mod. 141 S - 544650
À Vista RS 181.90 ou em

84�9
Total: R$ 849,90

- Sabre 16" 39,Oce
-2,5hp'-1,8kw
02tempos

lavatório Apoio A171 Branco
26314 À Vista

R·$149�9

. 79�9
Total: R$ 799,90

o Mod. lr47 c/ m
·4.0hp-4 tempos
o s/ Recolhedor
• Faixà de Corte: 46cm

o Sabre 16
o 1700watts

{fIrefw
Máquina à Gasolina
de Cortar Grama - 33264
À Vista RS 135,90 ou em

III fefCii7
Roçadeira Lateral
à Gasolina
Mod.Stark 25 - 528167
À Vista R$ 135.90 ou em

ji"BR !\.4(JIOHS

-Serra Circular o Mod. BRS10
Hobby Qe Bancada o e/meter 1500watts
27434 A Vista -rnonef.
RS 542,70 ou em

o Disco de Serra: 10"

�BR rvl()fCRS

Aspírad,or de PÓ Profissional
33521 A Vista R$1.149,90 ou em

124�9.
Total: R$ 1.249,90

o Mod. BRASO/ em Inox /
60Hz! 220V/ 70l

\yBRTOOL5
�ulverizador Costal - 27043
A Vista R$110,30 Oll em

'e 11 99 -Mod. BRP16
�,,:'iI .

,- Capacidade do
,

Total: R$ 119,90 reservatório: 16l

. 79�9
Total: R$ 799,90

o 0,8KW o 25,4 cc 01,0 hp
-Cilindrado 26em3

,

,

�\

I
í
f
!
!

I
! 'l'BR MOTORS

Motocompressor
Hotíby �od. BRC10/100
10805 A Vista R$ 1.379,90

-Mod, BRC! 0/100
- c/motor 2.5hp
- Pressão máx.:
1451bf/po12 - 10bar
- Volume interno
do Reservatório:
100litros 58�9

Total: R$ 589,90

Camboriú 3365-4993 Irineópolis , 3625-1527 Joinville 8412-3961 Penha São F. do Sul
l

Campo Alegre 3632-1244 Itaiópolis 3652-1767 Joinville 8412-5198 Piçarras Timbó Grande.!

Canoinhas 3622-0497 Itajaí 9155-3878 Mafra 9996-5351 Pomerode Três Barras

Corupá 3375-0215 Itajaí

yBRfllDTORS
! Motocompressor Hobby
! Mod.BRC8,8/24l - 10806 o CI Motor 2.0hp
1 À Vista R$ 459,90 ou em o Pressão Máx.

\D4999 ���\��eo:;t�rno do'.. ,. Reservatono: 24l
,

•

Total: R$ 499,90 o Monofásico

ou em

149�9
Total: R$ 1.499,90

Piso 60x6o A Porcellanato
Polido 600001 C - 35677
À Vista (Dl2)

R$39�9

"BRTO(}L5
Pulverizador - 27041
À Vista

R$13�9
o Mod. BRP1-Pet
·Capacidade do
reservatório: 1,5l
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A Páscoa não é só
chocolates e coelhinhos.
Nas igrejas de todoo
mundo, o momento é
de reflexão para celebrar
o verdadeiro sentido
da data.

ASexta-Feira
Santa é o

dia em que a igreja cris
tã recorda a morte e a

crucificação de Jesus no
Calvário. A última sexta feira que
antecede a Páscoa é marcada nas
comunidades com ritos religio
sos que intensificam os sinais de
fé e esperança.

Na Paróquia São Judas Tadeu,
no bairro ÁguaVerde, acontece o

teatro da "Paixão Morte e Res-
. ,

surreição de Jesus Cristo", com
apresentação gratuita. A peça
existe há 15 anos e é encenada
por cerca de 80 jovens, crianças
e adultos da paróquia, com o ob
jetivo de recordar o drama vivido
por Jesus, como exemplo de fé,

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 1 de abrit de 2010 Variedades 13

humildade, amor e doação .

Uma parte -da apresentação
acontece amanhã, às 19 horas.
Encenada durante a noite, a

peça inicia dentro da igreja com

o julgamento de Jesus e termina

na pedreira do lado de fora com

a crucificação e morte, contan
do' com efeitos de luzes, fumaça
e fogo. Já no sábado, também a

partir das 19h, acontece a ence

nação da Ressurreição, durante a

Santa Missa.
De acordo com o diretor ge

ral, Ricardo Tomaselli, a peça ini
cia com a apresentação da Santa

Ceia,
.

seguida do julgamento de

Jesus. Na sequência ocorre a via

sacra, que é encenada no meio

damultidão, onde é mostrado os

caminhos percorridos por Jesus,
com cenas como o encontro com

Maria; as Três Quedas, o enforca
mento de Judas até a chegada ao

calyário, onde acontece a crucifi

cação e morte de Jesus.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

"
Por ser uma das mais tradicionais
de Jaraguá e muito fiel ao roteiro,
a maioria do público se emociona e

leva a história para o resto da vida.
RICARDO TOMASELLI,
DIRETOR DA PEÇA

."

SER\J\ÇO
-o da

.

O QUÊ: f\presentaça
"paixãO, Morte � "

peça. _ e Jesus �r\sto
Ressurrmçao: e Sábado, às 19\1
QUf\NOO: Sext , uia São Judas
ONOf: Na par?(\ � ua 'Jerde
"Tadeu, no bairro

g

Mais de três mil pessoas
devem apreciar encenação

São esperadas cerca de três
mil pessoas para o evento. "As
.outras comunidades vêm ver

a nossa encenação, pois ela é
muito marcante. Por ser uma

das mais tradicionais de Jaraguá
e muito fiel ao roteiro, a maioria
do público se emociona e leva

aquela história para o resto da

vida", complementa Ricardo,
que dirige a peça há 14 anos. O
teatro nasceu com a iniciativa
do grupo de jovens e conta hoje

.

com o apoio das demais pasto
rais, movimentos da paróquia e

ajuda de algumas empresas.
Para esse ano, a encenação

do Drama do Calvário vai trazer

novidades. À ideia é tentar fazer
o teatro se aproximar aindamais
da realidade.. "Investimos bas
tante em efeitos especiais, como
luzes. Também vamos ter a aju
da de alguns profissionais em

maquiagem. E já ensaiamos há
dois meses emeio, para tudo sair
perfeito", garante Ricardo.

CÉSAR JUNKES
-

.
.

-

Grupo teatral da Igreja São Judas Tadeu ensaia há dois meses
a peça "Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo"
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SEXTA-FEIRÀ

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA, QUARTA-FEIRA

CharlesZimmermann,
escritor

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

PatriciaMoraes,
jornalista

Dança das portas
pregar aquela peça. Ao lado da banca há uma

panificadora e, na calçada, umamultidão apre
ciando o café com os olhos libertos de qualquer
comprometimento e fixos nos tropeços ocorri
dos em volta.

Inspirado pela confissão, Nina seguiu o

exemplo. Justo ela, aquela mulher calma e ele

gante que ninguém jamais viu tomando sustos

ou cometendo deslizes! Mas, sim, as portas en

vídraçadas a concederam, pelo menos, um ins-
,

tante de lapso. E isso émotivo
------------------------�

de alívio, porém, .de frustra-

ção também. Se até a Nina foi
I pega pelas tais, imagine quem
não o foi ou será.

Na semana passada, ela

pretendeu entrar em uma

das lojas mais abonadas da

cidade. Grande, a instalação tem três portas
automáticas. Ao se aproximar da primeira, con
seguiu manter a elegância quando percebeu
a negativa. Continuou caminhando e chegou
bem perto da segunda. Nada, absolutamente
nenhum movimento, aconteceu. Nesse instan

te, ela se curvou para frente e para trás em cin

co repetidas tentativas de modificar a situação.
Desistiu. Quando deu mais dois passos, olhou

para dentro e não conseguiu impedir o verme
lho nas bochechas. O mundo havia a visto em

uma espécie de dança pela abertura de portas.
Enquanto isso, a primeira e a terceira se abri

ram. Pena que não para ela.

Alguém
já disse que portas de vidro são, '

na verdade, perigosas charadas inven
tadas para causar hematomas e vergo
nhas em seres alheios? Pois bem, diria

eu que sim. Basta o assunto entrar em qualquer
roda de conversas, seja em botequim ou àmesa

familiar, para um amontoado de causos saírem

das memórias tomando conta do ambiente.

Suponho: não há no mundo um ser sequer des

provido das tais histórias quase trágicas de tão

patéticas (ou vice-versa).
A tia da vizinha da prima

do Zé, amigo de infância do
marido da Josefa, é uma de
las. Dias atrás, a senhora quis
começar o dia com pão fresco

sobre a mesa. Ela calçou os

chinelos e seguiu, tranquila, a
caminhar. Ao tentar acessar a padaria, a tal por
ta a impediu. Ninguém sabe como, mas a dita

cuja quase a colocou abaixo imaginando estar

aberta. O resultado da trombada foi um par de

lentes de óculos quebradas, um galo azul na tes
ta e uma sensação de vergonha coletiva.

-,

Menos dramática, porém, nãomenos enver
gonhada é a experiência do João. Ele a contou

da última vez que o tema pautou os papos rega
dos a cervejas e sucos de acerola. Em certa ma

nhã' logo cedo, resolveu buscar o jornal na ban
ca. Na noite não havia ingerido nada alcoólico,
com fez questão de frisar. Mas, ainda assim, não

enxergou a porta do 'estabelecimento. Até hoje
o João jura que ela decidiu permanecer invisível
por alguns segundos exclusivamente para lhe

Nina seguiu o.exemplo.Justo'
ela, aquelamulher calma
e elegante que ninguém .

jamais viu tomando sustos
ou cometendo deslizes!

.·kellyerdmann�gmail.com

Darksiders

LANÇAMENTOS

Alguns demônios passam a perna no céu e no in

ferno, e desencadeiam o Apocalipse antes do tempo
previsto por Deus - a conspiração leva à destruição
da Terra e ao extermínio da raça humana. Agora, o

herói precisa ir atrás de quem armou para ele. O game
não traz grandes inovações - enquanto algumas cenas
lembram God of War, outras foram inspiradas em The

Legend of Zelda -, mas o destaque fica para os com

bates frenéticos. Para Xbox 360 e Playstation 3.

Vampiros em Dallas
Os seres noturnos teriam uma vida quase normal

se não fossem os crimes contra vampiros que acon

tecem no mundo todo. A causa? A descoberta de que
o sangue de vampiro é o elixir da juventude e, quan

do consumido a dois, provoca sensações interessan
tíssimas. A saga criada por Charlaine Harris combina

humor, romance e suspense, envolve personagens
Simpáticos, diálogos e referências 'inteligentes - ge
ralmente ligados à cultura pop.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (15h, l7h, 19h,
2lh - sex, seg, ter, qui) (13h50, l5h45, l7h40,
19h35, 2lh�O - sab, dom, qual

• Cine Breithaupt 2
· ° Fada do Dente (Dub)
(14h40 - sab, dom, seg, ter, qua, qui)

• Idas e Vindas do Amor- (Leg) (19hl0, 2lh30 -

todos os dias) (16h50 - sex, sab, dom, qua, qui)
(14h30 - sex)

• Cine Breithaupt 3
• Percy Jackson: O Ladrão de Raios (Leg) (14h20 -

sab, dom, qua, qui) (16h40, 19h, 2lh20 -

sab, dom, seg, ter, qua, qui)
• O Fada do Dente (Dub) (15h, l7h, 19h, 2lh - sex)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Zumbilândia (Leg)
(14h, l5h50, l7h40 - todos os dias)

• Preciosa - uma História de Esperança (Leg)
(19h25, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub) (14h40, l6h40, l8h40 -

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

-

• Cine Mueller 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30,
l5h30, l7h30, 19h30, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Lembranças (teg) (16hl0, 2lh50 - todos os dias)
• O Amor Acontece (Leg)(13h50, 19h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, l6h30, 19h15,
2lh50 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30, l5h30,
l7h30, 19h30, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• O Livro de Eli (Leg)
(14h20, l7h, 19h40, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Ilha do Medo (Leg)
(13h40, l6h20, 19h, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Lembranças (teg) (19h20, 2lh50 - todos os dias)
• Percy Kackson: O Ladrão de Raios (Leg)
(14h - todos os dias)

• Vírus (Leg) (16h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (Leg) (2lh45 - qui)
• Guerra ao Terror (Leg) (13h50, l6h40, 19h15 -

todos os dias) (2lh45 - sex, sab, dom, seg, ter, qual

• Cine Neumarkt 6
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(14hl0, 19h10 - todos os dias)
• Nine (Leg) (16h45, 22hl0 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
Lenita indica o local onde Verônica estava

escondida, mas os policiais não encontram nin

guém. Verônica manda Alcino e Gustavo entra

rem no galpão onde Rose está. Verônica tranca
os três no galpão e vai para o avião. Geni coloca

fogo no galpão, que explode. Gustavo acorda
atordoado e leva Rose para' um local seguro.
Ele volta para salvar Alcino e parte do barracão

desaba. Gustavo procura ajuda e Rose cuida de
Alcino. Pedro descobre onde Érica está e vai até

,

o novo hospital.Waldemar inicia o pouso e conti

nua relatando os planos de Verônica pelo rádio.
Verônica e Geni descem do avião.

TEMPOS MODERNOS
Leal pede a ajuda de Niemann para pro

curar Regeane. Zeca provoca um curto-circuito

na casa de Nelinha, que fica às escuras. Gaulês

propõe a Katrina que eles sejam' apenas ami

gos. Zapata conta para Ramón que viu Ditta se

inscrevendo no concurso de dança. Ditta quer
que Justine seja seu par e tenta infringir os re

gulamentos. Katrina dá um beijo em Gaulês no
momento em que Led chega. Ramón decide se
inscrever no concurso com Bárbara, mas ela

avisa que já tem um par. Niemann anuncia aos
,

jornalistas que Hélia participará da organização
do concurso e Leal assiste pela TV.

VIVER A VIDA
Tereza conversa com Marcos sobre os

amigos que encontrou em sua saída com Jean.

Helena convida Bruno para ir a Búzios com ela.

Ariane fica mexida com o encontro que teve com

Jorge. Felipe e Renata vão a uma cachoeira.

Ingrid fica chateada por ouvir Miguel falar que
quer se casar com Luciana. Nice pede para vla
jar com Mia e Isabel. Betina receia que Carlos

esteja cansado dela. Dora fica preocupada ao

pensar que pode se encontrar com Marcos. Car

los e Malu se conhecem no estúdio e ficam bem

entrosados em uma conversa. Dora vai até o

píer e se espanta ao ver Marcos em sua lancha.

BELA A FEIA
Vera, atordoada com os balancetes, prome

te denunciar Adriano a Ricardo. Dinho e Ataulfo,
encurralados, trocam tiros com os policiais, que
pedem que a dupla se entregue. Adriano proíbe
Cíntia de falar sobre Rodrigo. Dinho quer se en

tregar, mas Ataulfo não deixa. Vera diz ter uma

segunda opção caso Adriano saia da empresa,
mas não revela à Bela. A aproximação dos car

ros da polícia abre um vão na lateral'. Ataulfo vê
ali a chance de fugir. Ele manda Dinho acelerar

e os dois fogem. Dinho e Ataulfo comemoram.

As viaturas finalmente voltam a perseguir a du

pla com intensa troca de tiros.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

o Kito está em eima do muro esperando seus donos
chegarem! O dic é das leitoras Darei e Andressa Hille.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES

.

(20/3 a 20/4)
Uma ajuda inesperada virá a calhar.

A dois, o clima é de forte sensualidade

e �rotismo! Descobrirá valores em si mesmo
-

que nunca havia se dado conta. Curta e de

senvolva este n:omento, acredite em, você.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O astral indica que terá satisfação.
nas parcerias que fizer, seja de

ordem profissional ou afetiva. Tente

deixar o local onde vive ou trabalha bem or

ganizado e harmônico para que se sinta bem

à vontade.
'

GÊMEOS .

"",","c,.,,,,,I'''Wy·" (21/5 a 20/06)
Ih Excelente dia para investir em seus '"
sonhos. Será fácil expor o que sente

e pensa. Deixe o seu romance harmonioso.

Busque o conforto dos amigos e verá o quan
to é querido entre eles, isso vai ajudar.

Você pode aumentar a sua popula
ridade através do seu trabalho. Na

vida a dois, sintonia total. Sua mente

está clara e captando ideias novas, atente-se

a elas e aproveite tudo que de melhor surgir.

Sua atenção estará voltada às

relações mais íntimas, aventuras

e lances superficiais não terão vez.

Informações importantes podem aparecer

repentinamente, mas evite falar sobre o que
recebeu ou percebeu.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
,� Não faltará energia nem disposi
ção para se dedicar a um ideal ou

projeto de vida. No amor, aposte no

diálogo. Lembre-se dos ganhos imateriais e

que revelam um merecimento vindo de pla
nos mais elevados.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
O dia -traz ótimas vibrações para
fechar bons negócios. No romance,

o clima é de grande 'contentamento.
Uma intimidade maior pode surgir entre você
e alguém que admira. Reserve um tempo
para o prazer.

ESCORPIÃO -

.

(23/10 a 21/11) ,

Coloque mais prazer no seu dia, in
clusive na área sentimental. Quem

quer conquistar, 'conta com a sorte.
Cuide bastante, tanto do físico como de si

mesmo, com amor ,e empenho. Você merece
este carinho.

eSAGITÁRIO
.

(22/11 a 21/12)
Sua criatividade estará em alta e

tudo que' envolva esporte corres

ponderá aos seus anseios. A vida' íntima
conta com ótimas vibrações! Programe seu

dia de modo que possa se dedicar a um

passatempo.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A fase é boa para se dedicar a um

hobby ou conquistar maior autonomia.

�dois, grande companheirismo. Existem ques
toes familiares que não pode deixar de resolver,
então faça da melhor maneira possível.

,-'--. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Viagens serão favorecidas e seu

progresso material se destaca. No
amor, o astral é de grande generosidade.
Tenha cautela para não supervalorizar suas
emoções. O ponto de equilíbrio sempre está
no coração.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Não perca a chance de planejar sua

vida financeira. ótima fase para estu

d�r. Boas novas vão rechear sua vida! O oti
mlsmo pode te ajudar a se soltar em todos os
aSSuntos. Se existe problema, existe solução.
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Cadu e lia são
apenas amigos·

.

Assim que deixou o BBB10, na noite. de terça
feira, Cadu afastou qualquer possibilidade de um

relacionamento COm Lia. O participante declarou
que os dois são apenas amigos, e falou também
sobre a "namorada", Mônica. "Tenho uma pessoa
com quem eu estava me relacionando, mas não é
namorada". Enquanto isso, a sister Lia disse em en-

. trevista que reatou o namoro com o ex, Luciano.

Deborah Secco
'

pode se separar
Segundo o "Jornal da Tarde", a atriz Debo-

. rah Secco estaria se separando de Roger Flo
res, com quem se casou em junho de 2009.
A reportagem diz que a assessoria da atriz
foi procurada, mas não confirmou nem des

mentíu a informação, dizendo que não fala
. da vida pessoal da atriz. Ainda antes do casa
mento, Deborah e Roger dividiram uma casa

por 'mais de dois anos.

.

BBB10 entra
para a história

Com mais de 151 milhôes de votos na final da

décima edição, a versão brasileira do BBB bateu o

recorde mundial de participação do público. Ainda
assim, a audiência da última etapa do programa
não ficou muito longe das finais de outras edições.
Segundo a prévia do Ibope na Grande São Paulo, o

índice marcou em média 39,5 pontos. A participa
ção (aparelhos ligados) ficou em 68,5%.

DIVIRTA-SE

Enterro estranho
Andando na rua, o homem vê uma procissão pas

sando: dois caixões pretos na frente, um homem com

um cachorro e, atrás dele, uma longa fila indiana só de

homens. Ele se aproxima do primeiro homem:

_ Desculpe, mas... nunca vi algo assim. Quem faleceu?
_ No primeiro caixão, é minha mulher, atacada

pelo meu cachorro. No segundo, está minh/a sogra,

que tentou salvar a filha.
_

.

O homem para, consternado, e diz:
- Me empresta o cachorro?
- Entra na fila!

Variedades 15

Dourado
quer investir

prêmio
O vencedor da décima edição

do Big Brother Brasil, Marcelo

Dourado, já sabe o que vai fazer
com o prêmio de R$ 1,5 milhão.
Ele pretende investir parte do
dinheiro; dar algo aos irmãos e

comprar 'um apartamento para
morar. Outro de seus desejos é
voltar aos ringues de luta, dos

quais está afastado desde 2007.
"Seria um sonho voltar a lutar",
declarou dourado a "O Fuxico".

Globo: parcerias
internacionais'

A Rede Globo está trabalhando em uma parceria com a emissora mexicana

TV Azteca na co-produção da novela "Louco Amor", de Gilberto Braga. Segundo
o diretor de negócios internacionais, Ricardo Scalamandré, as parcerias feitas
pela emissora são diferentes das negociações da Televisa. Enquanto a mexicana

vende os textos para adaptações livres, a Globo vende o formato fechado, perrni-
_ tíndo apenas adaptações para aproximar a trama da cultura de destino.

Dupla sertaneja
ganha biografia

Uma das duplas mais conhecidas do Brasil aca
ba de ganhar uma biografia. O livro, que conta toda

.

ahistória pessoal e profissional de Zezé Di Camargo
e Luciano, leva o nome de um dos grandes suces

sos dos irmãos: "Dois Corações e Uma História".
Fruto de 16 horas de entrevistas, a publicação traz

um amplo materi-al editorial e fotográfico e é assi

nado pela jornalista Fernanda Santos. Nas páginas,
há ainda um ensaio fotográfico especial e exclusivo.
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SOBRE o JOGO L 9 S 11 G 1: g t 6

É um jogo de lógica muito 9 6 V S 9 r L t G

simples evíciante. O objeti- O t z c 8 L 6 9 9 V
vo é preencherum quadra- IS 11 S L � g z ( 6 9

do 9x9 com números de 1 :::) 6 r � 9 � 9 G L S
a 9 sem repetir números ...J G g 9 ( 6 L 1: V 9

"em cada linha e cada col- O S 11 9 L � 9 6 Z c
una Também não se pode '"

r L 6 z S 8 11 9 �

repetir números em cada
9 t z 6 r 11 S 9 L

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
1/4
Adriano A. Vieira

AlexSipert
Almiro Schoeder

Alzira Baade

Beatris Marquardt
Bianca da C. Rodrigues
Bryan S. dos Santos

Carolaine Kopp
Cristian A. Bortolini

Deiza S. da Silva

Denise Henn

Doracema R. Rumph
Edinéia Koerich

Eduardo Eggert
Evandro L. Bartel

Geovani R. Klein

lsabela F. de Souza

Jean C. Junior

João. V. Demarchi

Juliana Hulbert

Julio Demarchi

Julita schwartz

Lucimeri Sabiri
Marilene M. Bruck

Olga Bortolini

Raquel M. Viebrantz
Reinaldo Schiochet

Ro.seli Finta

Rovena Lemke

Salete Borchardt

Sebastião Rezende

Simone A. Zanella

Wilson Zandonatto
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
.

Happy hour .
/

.

C
orno eu havia "falado na minha coluna da semana passada, o

. Restaurante Típico Malwee estava passando por uma repagi
nação na casa. E agora, dia 3 de abril, sábado, todos poderão
conferir as novidades. Uma delas será a parte externa que foi

adaptada para receber a "tchurma" para o tradicional Happy Hour.
Como é a inauguração do espaço, ineditamente, o babado começa às
10 horas damanhã, com a presença do DJ Diego Alves, regado a bifês
e tábuas de frios. Vai perder?

Em pose para a foto, a turma recém formada
no Curso de Comércio Exterior

NAS RODAS
- • Hoje o meu amigo, o músicq
e Dj Paulico, traz toda a sua

e

musicalidade, paramovimentar o
concorrido bar OMeu Boteco.

•A bocamiúda, ontem à noite,
num encontro de amigos: .

"E o Roberto 'Caloso.Iieínã Putz,
.

tá pegando a Insinuante, rapaz!".
Uiuiaiai.

• Zenira Luxé a grande
aniversariante de hoje. Por favor,
liguem! Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns! Omeu desejo
é que sejas plenamente feliz.

.� Um casal nota dez de nossa
sociedade é com certeza

Denilson e SuzanaBrandão,
sempre apaixonados emuito

queridos por todos. Beleza
amigos!

Expo_201
Já está confirmado. Será dos

dias 14 a 18 de julho, na Arena

Iaragua, a edição da Expo 2010.

Serão mais de 50 expositores. A
Apevi é quem está organizado o

mega evento.

"Pau a pau" .

.

Na última terça-feira, a turma do "Loks" fez a primeira votação para ele
ger o seu candidato favorito para disputarumavaganaCâmara deVereado- ,

res em 2012. No páreo os folclóricosMiroMaba e BetaTaranto.Avotação foi
"pau a pau"! Beta Taranto com uma pequena diferença saiu na frente.Miro,
inconformado com a derrota, acionou o seu advogado Edson, pedindo im
pugnação da votação. Achou que o mesário fraudou a urna. Pode? Como
será amelhor de três, em abril temmais um capítulo. Quemviververá!

Meirielle Tainara de Souza,
filha do casal amigo Ronaldo
"Magal" e Margarete Souza,
formou-se no curso de
Alemão, pela Universidade
Federal de Santa Catarina

As belas meninas da
Jaegermeister. Por onde
passam deixam muitos
marmanjos babando

.

Dá pra acreditar?
Estava lendo' no O correio do

Povo de ontem, na bem elabora
da página de variedades, que o site
oficial Ricky Martin teria escrito

que o captor assumiu pra valer sua
homossexualidade. Putz, dá pra
acreditar? Oxe, é a primeira vez na

história que um site oficial é o últi
mo a saber. Depois dessa só toman
do mesmo um copo bem gelado do
chopp Konigs Bier para relaxar.

TEGONTE�!
• E agora? "Programa de
Netinho no SBT chega ao fim,
Oh, não! E agora? O que farei
nas minhas tardes de sábado?"
(Kíbe Loko).

A pizzaria Domini, uma
das patrocinadoras da Festa
do Champanhe, dia 25 de
maio, no Estação Armazém,
elaborou um prato supimpa
para as mulheres descoladas.
A gastronomia,música e

,

o ambiente serão um dos
pontos altos do mega evento
só para elas.

. Boa pedida
Para quem vai curtir as delícias

de Balneário Camboriú no feriado
de Páscoa, o renomado chef Junior
Durski do Restaurante Madero, pre
parou três pratos especiais de peixe
que serão oferecidos no dia santo.

O clássico bacalhau, muito pro
curado nessa data é a inspiração
das opções: penne com molho de

queijos especiais e bacalhau, baca
lhau desfiado commolho de quei
jos brie e bacalhau a Gomes de Sá.

• A empresária Eliete
Caviguiolli,da ElianMalhas,
fez caminho de volta à

Iaraguá, depois de uma
semana de muitos business na
terra do Tio Sam.

• A galera bacana dó
restáurante Típico daMalwee

*.+••
••

j
BUELTEA
--Empree-n-d-im-e-ntos

wv;'W.bueltermann. com .br

"
Como fica forte uma

pessoa quando está
. segura de ser amada!

'fREUD

"

Leitora tiel
.

.

A leitora fiel de hoje é Margarete
Viii de Souza. Ela é outra querida
que acompanha a coluna todo

os dias. Valeu mesmo!

Demagogia' ,

Não adianta, . o 'povo gosta
mesmo é de tapinha nas costas e

demagogia, não é?Olha só!Foi só .

o Serra começar a inaugurar can
teiro de obra, maquete e, pronto,
abriu vários pontos de vantagem
sobre Dilma. Eita mundínhol '

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

.'0 prQfessorHiláilô·
Stephani, "certamente, será o
aniversariante màls festejado
de hoje. Parabéns, Hilário!

',1',

• Inaugura no próximo sábado,
às 19 horas, em Iaraguá, o
RestauranteMadalena. No
comando o bem lançado
JulianoVengrzen.

• O empresário Márcio Ewald
apaga velinhas e corto o

bolo bem nesta quinta-feira.
"Parabéns, amigo!

• Fabi Mineiro também
recebe hoje"o coro 'de
parabéns pela idade nova.

.._/
• Com essa, fui!
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E E

Novosmini s tomam posse
Antecessores são obrigados a deixar os cargos para participar das eleições em outubro

BRASíLIA

Dez ministros tomaram

posse ontem em

substituição aos titulares,
que deixaram os cargos
para -disputar as eleições
em outubro.

AdesinCOmpatibilizaçãO
é

uma exigência da Justi
ça Eleitoral para minis
tros e governadores que

forem participar das eleições. A
maior parte dos ministros que
assumem os ministérios agora
deve dar continuidade às po
líticas já implementadas pelos
indicados pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva.
Lula empossou os ministros

em uma cerimônia no Palácio do

Itamaraty, e os cargos foram rece

bidos dos antecessores na tarde de
ontem. A ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff, que será candida
ta do PT à Presidência da Repúbli-

ca, foi substituída pela secretária
executiva Erenice Guerra. NaAgri
cultura, assumiu o presidente da
Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento),Wagner Rossi, no
lugar de Reinhold Stephanes, que
concorrerá a uma vaga na Câmara
dos Deputados.

Novosministros darão
continuidade às políticas
já implementadas pelos

antecessores

Enquanto Márcia Lopes assu

me o Desenvolvimento Social, José
Artur fica à frente do Ministério das

Comunicações. Também candida-.
tos aos governos do Amazonas e da
Bahia, osministros dosTransportes,
AlfredoNascimento, e da Integração
Nacional, Geddel Vieira Lima, ce

deram seus lugares aos secretários
executivos Paulo Passos é João San

tana, respectivamente. O presidente
do Banco Central, Henrique Meirel
les, havia pedído um prazo maior

ao presidente Lula para definir seu
futuro político.

PREVISÃO DO TEMPO·

Tempo firme com sel,
Temperatura mais amena
na madrugada e elevada
no decorrer do dia.
Vento fraco a moderado
com r(\jadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 170C
MÁX: 30°C

SEXTA
MíN: 15°C
MÁX: 31°C

SÁBADO·
MíN: 170C
MÁX: 320C

DOMINGO
MíN: 160C
MÁX: 290C

\ �
CHAPECÓ

. 'Y'"
/'- 17° 30°

#�

Para evitar
a estiagem

A
.

Epagri/Ciram dá alguns
conselhos para os agricultores
que desejam evitar a estiagem,
tendência principalmente no

Oeste do Estado. É importante
fazer o controle de ervas dani

nhas, irrigar bem o solo e adotar

uma técnica de plantio direto,

que reduz em 30% a perda de

umidade do solo.

JARAGUÁ DO SUL
'Y'"
17° 30°

�
BlUMENAU
'Y ...
15° 30° .J>4q

SEVOC�VAI pAAA.. �
BnMIBHlA!s FLORIANÓPOLIS
presença de pou 'Y ...
nuvens. com so!.a 190 290
maior parte do Ia,

Temperaturas variam

entre 18°C e 28°C. com

.J>4q maior calor durante
a

V
tarde. Tempo seco,

SÃO JOAQUIM
'Y ...
11 ° 24°

�
JOAÇABA
'Y ...
17° 29°

�
GANOINHAS
......
17° 28°

MAFRA
'Y ...
16° 28°

RIO DO SUL
T ...
15°31 °

Radiação
diminui

Os níveis de radiação solar estão di

minuindo no Estado. Hoje, a região Sul
.

de Santa Catarina apresenta nível 8 de'

IUV; enquanto o resto do Estado registra.
9 pontos na escala de um a 14. Embora a

radiação não seja mais extrema, o Estado
ainda está ria categoria "muito alta".

\1 I�

0d MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA.$V ,

(
'--

,__)
.

6/4 21/4 28/4
Ensolarado

,

ParCialmente Nublado Instável Chuvoso
Nublado

Henrique Meirelles
havia pedido um prazo
maior ao presidente
Lula 'para definir seu
futuro político

LOTERIAS

QUINA
CONCURSO N° 2258

06 - 16 - 21 - 48 - 80

DUPLA SENA
Concurso n° 850
PRIMEIRO SORTEIO

10-19-21-25-45-50
-

,

SEGUNDO SORTEIO

14 - 20 - 21- 22 - 34 - 45

LOTOFÁCIL
CONCURSO N° 517

01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 09 - 11 - 12
13 - 17 - 21 -- 22 - 23

�.
JOINVlllE
'Y.
17° 28°

I

(f
CRIClÚMA
......
18° 30°

IMBITUBA
....
21 ° 29°

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Economia o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 1 de abril de 2010

Mercado Regional Ikarste.n@netuno.com.br

Lourival Karsten
Duas mil vagas

L'evantamento
realizado junto às

agências de empregos da cidade
. revela a existência de 2.200 vagas

. para as mais diversas funções. Estes
dados estão sendo centralizadós na. Secre
taria Municipal de Indústria, Comércio e

Serviços, que realizará a tabulação dos nü-
. meros e cruzará os dados com as 560 vagas
do Sine e mais cerca de 600 vagas de uma

grande indústria e do comércio que ainda
não terminaram a consolidação..

Uma vez 'que certamente existe a inclu
são de vagas em duplicidade, 'os membros
do CMTE - ConselhoMunicipal de Trabalho
e Emprego - estimaram que o número final
fique em torno de 2.200 vagas em aberto.
Para alguns cargos já está acontecendo a

"dança das cadeiras", isto é, corno o número

de-profissionais émenor que a demanda, há
grande rotatividade na função. .

Enquanto isso, existem cerca de 700 pes�
soas que mensalmente solicitam õ seguro
desemprego. Este resultado é uma ipcoe,rên:-· 4

cia diante do número de vagas e se exPlic,!
em parte pelo fato de-que-a pessoa pode for-
çar a demissão, pois tem certeza de que en
contrará outro emprego com facilidade. ,

Sanai forma:
mais 290 técnicos

Iaraguá do Sul conta com quase 300 novos
técnicos desde o último fim de semana. A uni
dade do Senai realizou, no auditório do Cejas,
a formatura de oito cursos técnicos. Os novos

profissionais são das. áreas de Criação e De-

·

senvolvimento de Moda, Eletromecânica, Ele
trotécnica, Mecânica, Mecatrônica, Redes de
Computadores,Têxtil e Vestuário. Nos cursos,
os alunos tiveram a oportunidade-de continu
ar seus estudos no ensino regular e ao mesmo
tempo' se qualificam profissionalmente. As
sim, ao terminar os estudos, .os alunos já têm
condições de conseguir o primeiro emprego.
Levantamento com egressos do Senai mos
tra que a empregabilidade é de mais de 90%.

Marisol investe 'em
educação continuada
Cerca de 150 trabalhadores da Ma

risol serão beneficiados com cursos da
·

Educação Continuada do Sesi. A expec
tativa é que, ao longo do ano, mais de
800 trabalhadores sejam atendidos. Para
isto" foi implantado nas dependências

.

da empresa o Espaço do Conhecimen
to, inaugurado no dia 30 de março. O lo
cal oferece um laboratório digital e uma

·

sala de estudos com livros, periódicos e

computadores com acesso à internet.
No primeiro semestre serão realizadas
aulas de desenvolvimento de línguas e

informática básica. Já para o segundo
semestre estão previstos cursos rela
cionados a cuidados com a saúde. As

ações fazem parte do planejamento
estratégico da empresa que, entre ou

tros objetivos, visa ao desenvolvimen
to de seus colaboradores. liA intenção
é realizar diversos cursos da Educa

ção Continuada. Tendo como base seu

Plano de Desenvolvimento, a Marisol
definirá a prioridade dos temas que se

rão trabalhados", explica a gerente do

Sesi de Jaraguá do Sul, Rosane Kunen.

No último domingo, a Mabel,
que. tem uma unidade industrial

,

em Araquarí, inseriu uma prova no
Big Brother que distribuiu um prê
mio de R$ 10mil. Cada competidor

DIVULGAÇÃO d bi
.

drecebeu um pacote e· íscoítos a

marca e o comprovante estava no '

pacote do Cadu. Carol Castro que
visitava a casa também aproveitou

/

para degustar alguns biscoitos.

Plano trilhonário
Sob todos os aspectos, o PAC 2 é um

projeto gigantesco com previsão de inves
timentos entre 2011 e 2014 de R$ 958,9 bi
lhões. Caso este plano venha realmente a ser

executado, poderá significar um período de'
crescimento sem paralelo para nosso país.
Um dos aspectos mais relevantes é o investi
mento de R$ 48,4 bilhões na malha rodoviá
ria e de R$ 43,9 bilhões para ferrovias.

Claro que o maior volume de investimentos

está previsto para o setor de energia, com des

taque para petróleo e gás natural com R$ 285,8
bilhões.Espera-se que este programa ande mais

rapidamente que o primeiro �AC, que no início
do seu quarto ano tem apenas R$ 400 bilhões
do R$ 503,9 bilhões empenhados e nemmetade
do projetos estão concluídos. Considerando que
faltam apenas nove meses para a entrada em vi

gor do PAC 2, é altamente improvável que o PAC
1 esteja perto de sua conclusão até lá.

EMISSÃO DE NOTAS
"

FISCAIS ELETRONICAS
Software gratuíto, só

R$ 100,00 /mês
para até 59 NF-e emitidas

I

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

Mabel no

Big Brother

Varejista
,gigante

A fusão entre. as, 268 lojas
da redéRicardo Eletro comas
260 lojas da Insinuante criou
a segundamaior rede varejis
ta de móveis e eletrodomésti
cos do país, ultrapassando o

Magazine Luíza, Trata-se de
mais uma etapa.da .....grande
consolidação em curso no se

tor depois que o Pão de Açú
car incorporou o Ponto Prio
e as Casas Bahia. Para ganhar
músculo, as outras redes pre
cisam encontrar parceiros. A
nova rede deverá ter um fa
turamento em torno de R$ 4

bilhões e tem grandes planos
de expansão, podendo abrir .

mais 400 lojas nos próximos
anos, especialmente no Nor

deste, que apresenta o maior
crescimento. O jogo está fi
cando mais pesado.

Indústria moveleira IN DI.CADORES
Quando se fala de indústria do 'mobiliário, logo nos vem

à mente as cidades de São Bento do Sul e Rio Negrinho.
Normalmente não nos lembramos que na região temos a

. maior concentração de Santa Catarina de fábricas de esto
fados. Também temos uma produção relevante de colchões,
móveis de cozinha e principalmente pequenas oficinas que
se dedicam à produção de móveis sob medida. Não temos
nenhuma empresa gigante, mas diversas de porte intermedi
ário e entre elas existem até empresas que exportam grande
parte de sua produção. Com o fim da isenção do IPI, o go
verno decidiu unificar as alíquotas e a partir de abril este
imposto para o setor passa a ser de 5% quando antes era'de
10%. Trata-se de uma medida importante, pois permite à
indústria planejar seu futuro com bases.

TR

CUE

BOVESPA

'POUPANÇA
31.MARÇO.2010

31.MARÇO.2010

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1}790 l7810 '" -O}8%
DÓLAR TURISMO (EM R$)

�.

l7400 l8900 -tl}5%
DÓLAR PARALEL.O (EM-. R$J 1,8500 t9500 -J- -1;07%.
EURO (EM R$) 2A053 2A075

�j5 ...�-� �_":: l'rt:lJ'"
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JARAGUÁ DO SUL

Pais, mães e responsáveis .

por crianças com idade

entre seis meses e dois

anos, atenção! Termina
hoje a segunda etapa da

vacinação contra a gripe A

Que inclui esse pú�lico.

Até
a manhã de ontem,

segundo o gerente de

Vigilância em Saúde,
Walter Clavera, ape

nas 70% dos pequenos recebeu
o medicamento preventivo. A

meta é abranger, no mínimo,
80%. Junto deles, o município
também encerra, nesta. quinta
feira, a imunização dos, adultos'
portadores de doenças crônicas
de base. Fazem parte desse gru
po indivíduos com cardiopatia,
diabetes, problemas renais e pul
monares. Ao todo, as primeiras
duas fases da campanha tiveram
a participação de 4.738·pessoas.

A partir da próxima semana

é a vez de quem tem entre 20 e

29 anos. As gestantes' continuam
sendo vacinadas até o término
damaratona. Em torno de 27mil
doses devem ser aplicadas. As
sim como o município, algumas
empresas vão seguir o exemplo
e oferece-las aos funcionários.
Por isso, a população precisa fi
car atenta e sempre apresentar o
documento de comprovação aos

JARAGUÁ DO SUL

..

A prefeita Cecília Konell par
tICIpOU, ontem, da reunião men
sal da CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) de Iaraguá do Sul.
Como o previsto, a implantação
do estacionamento rotativo rias
ruas centrais da cidade entrou
na pauta do encontro. Sobre isso,
ela assegurou que o projeto está

pr?nto para a próxima etapa, ou
seja, a abertura da licitação.

.

.

.

A afirmação trouxe certo alí
VIo aos comerciantes. Isso por
que, segundo o presidente da
entidade, Wanderlei Passold a

mobilidade urbana é uma das
principais dificuldades enfren
tadas pelo município atualmen-

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 1 de abril de 2010

profissionais de Saúde responsá
veis pela tarefa.

"
Na cidade, já tivemos

quatro casos investigados,
três deles descartados e um

aguardando exame.
WALTER ClAVERA, GERENTE
'DE VIGILANClA EM SAÚDE

" .

Conforme Clavera, são 255 os

casos de gripe A confirmados no

Brasil nos primeiros três meses
.

"-

de 2010. Nesse período, foram 36
óbitos. "Isso mostra que o vírus
está circulando no país e os cui
dados precisam continuar", enfa
tiza. A lista de precauções sugere
ambientes ventilados e a higiene
constante das mãos, além de ali

mentação balanceada para man

ter a imunidade alta. Quem tiver
os sintomas da gripe deve perma
necer distante de locais públicos e

buscar tratamento imediato.
No ano passado, Jaraguá do

Sul registrou 308 suspeitas em

monitoramento, 133 confirma

ções e quatro mortes. A totalida
de dos falecimentos tinha como

agravante as chamadas comor

bidades, ou seja, males que fa
cilitam o adoecimento. Entre as

VÍtimas estava uma criança com

paralisia cerebral, duas grávidas
e um homem cardiopata.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

;_ .1f �liJa j'�i.. I!

Vacina contra a doença está disponível em 15 unidades do município

DATA

Até 1 de abril

AGENDA DA VACINAÇÃO
PÚBLICO

Gestantes, população com doenças crônicas de base e crianças
saudáveis de seis meses até dois anos de idade

De 5 a 23 de abril Gestantes e população de 20 a 29 anos

Geral -19

GRIPE A
,

Termina vacinação de crianças
Pessoas com doenças crônicas de base também só recebem a imunização até hoje

.r::>�.�.� ..?� ..��.r.il ..� .. !. ?_�.�.�i.? 0.���.�.n..��.� .. � .. p.9.'p'�.I.�9..�? ..?.?..�.?9. .. �.�.C>.� .. ?..� �.�.i� _ ..

De 10 a 21 de maio Gestantes e população de 30 a 39 anos de idade

. PREFEITA GARANTE QUE PROJETO ESTÁ PRONTO PARA SER LICITADO

te. "Todos sabemos que temos

um problema muito grave aqui",
completou.

Levando o assunto em consi

deração, o secretário de Planeja
mento, Aristides Panstein, tam

bém deu informações acerca das

mudanças previstas ao sistema _vi
ário local, tido pelo próprio como

110 grande drama de Iaraguá do-

Sul". Segundo ele, além das obras

já iniciadas, tomo a ponte entre os

bairros Ilha daFigueira e Centená
rio, diversas outras devem entrar

em execução nos próximosmeses.
Entre elas a plataforma ligando o

Amizade àVila Rau.
O plano ainda inclui a continu

ação da Rua Bernardo Dornbusch
até a divisa com Guararnirim, a

construção de uma via beiran

do o Rio Itapocu naVila Lalau e a

seqüência da ciclovia. O percurso
exclusivo aos ciclistas seria esten

dido chegando ao bairro Estrada

Nova e às proximidades da Aveni
da PrefeitoWaldemar Grubba.

Aristides Panstein: o
sistema viário é o grande
drama de Jaraguá do Sul

POSTOS DE SAÚDE

.-
.

COl cobra sistema de estacionamento rotativo

• Unidade Sanitária Central
Rua: Reinoldo Rau, no Centro
Horário: 7h15 às 17h45

• Posto de SaúceAdüson Bassani
Rua: 25 de Julho, na Vila Nova
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Dr, Agostinho Luís Bianchi
Rua: Maximino Beber, no Santo Antônio
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Dr, Álvaro Batalha
Rua: Dona Matilde, na Vila Lalau
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Dr. Alexander Otsa
Rua: Prefeito José Bauer, no Rau .. Cohab
Horário: 7h às 16h (fecha para almoço)

• Posto de Saúde Anna Preti Pedri

Rua; 981, Carlos Frederico Ranthum,
no Santa Luzia
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Dr, Ericl) Kauffmann
Rua: Onélia Horst, na Vila Lenzi
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Germano Sacht
Rua: Manoel Francisco da Costa,
no João Pessoa
Horário: 7h às 16h

......................................................... J•••........ 1 " " ••••• , ,.""

• Posto de Saúde Ilha da Figueira
Rua: João Sanson, no Ilha da Figueira
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Mathilde Sebold Blunk
Rua: [ngo Blunk, no Estrada Nova
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Padre Antônio Echelmeyer
Rua: André Voltolini, no Nereu
Ramos (fundos da Igreja)

.

Horário: 7h às 16h
, ••••• " , 1 ••••••• , " •••••••••••• , ••••

• Posto de Saúde Renato Pradi - CAIC
Rua: Carlos Tribess, no São Luiz
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Ricardo Roeder
Rua: Rodovia SC 416, no Rio Cerro II
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Santo Estevão
Rua: Rodovia JGS 461, no Garibaldi
Horário: 7h às 16h

• Posto de Saúde Wolfgang Weege .. PAMA II

Rua: Pastor Alberto Schneider, no
Barra do Rio Cerro
Horário: 7h às 16h

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

.Julimar Pivatto
.·Selecões

� ,

O
laraguá Breakers, que se

prepara para o Estadual de
,

Futebol Americano, teve

seis jogadores convoca

dos para a Seleção Catarinense.
A equipe vai disputar o Brasileiro
de Seleções, durante o feriadão
de Páscoa, em Curitiba. Os ca

tarinenses estão no Grupo 2 ao

lado de Rio de Janeiro e Paraíba.
Na outra chave estão São Paulo,
Paraná e Mato Grosso. Será uma
boa oportunidade de preparação
para o disputado Estadual.

CURIOSIDADES DA COPA

o camaronês Roger Milla bateu dois
recordes no mesmo dia, na Copa de
1994, nos Estados Unidos. Contra a

Rússia, na primeira fase, ele entrou
em campo cem 42 anos e se tornou
o atleta mais velho a atuar e marcar
um gol na-história da competição.

lII..ij!."A liga Iaraguaense
fechouparceria com a

SDR para o Campeonato
de Escolinhas. O vedar é
deR$35mil.

fJJrSfIJi!J'IJS;6, Ieovânio, Roberto
Pirmino eMaicon devem ser os

desfalques do Figueirense no fim
de semana.

DIVULGAÇÃO

A lista
Eis os atletas do Breakers que foram convocados: Tiago

Dalcanale (WR), Rafael Dalmann (TE) e Richard Franzer

(HB) para o ataque, Everton Gnewuch (CB), André Bertling
(FS) e Jean Reinhold (OLB) para a defesa. Outros dois jara
guaenses, que hoje defendem o São José Istepôs, também
foram chamados; Jackson Menestrina (QB) e Leandro Ma
chado (na foto, com a bola, WR). É uma amostra de quanto
o esporte cresce no país e também na nossa região. Tanto
que, além do Breakers, o'Corupá Buffalos também estará no
Estadual. O público é fiel e comparece em grande número.

LuizGonzagaMilioli
será o técnico do Criciúma nos
últimos jogos do Catarinense. Ele
entra no lugar deWilsão, demitido:

HCiAÁRtO /I Por determinação
da federação, todos os jogos
no próximo fim de semana
acontecerão no domingo, às 16h.

fS'fIIl_ND fi O Tigre já tem
contratadoArgel para aSérie C.
Por isso,Milioli deve coordenar o
futebol de base depois

.

do Estadual.

'IOMO�,Adiretoria do
Iuventus deveria fazeruma

promoção para tentar levar
alguém para as arquibancadas
no domingo.

CÉSAR JUNKES '

Showbol
Cesinha é conhecido no futebol ama

dor de Jaraguá do Sul. Defende o Vitória
há muito tempo-desde que abandonou
o profissionalismo. E vai reencontrar os

amigos do início de carreira. Revelado
no Palmeiras, no auge da parceria com
a Parmalat, Cesinha vai disputar o Bra
sileiro de Showbol com o Alviverde. Ele
viaja hoje para Cabo Frio e joga amanhã
contra o São Paulo, domingo com o Cru
zeiro e terça-feira com o Flamengo. E é
só aprimeira fase' ainda.

No treino de ontem José Esdras ficou por cerca de uma hora conversando

Atletas deixam
o clube antes do
fim do contrato
Amaral e Matheus saíram antes da
hora e diretoria promete punição

, JARAGUÁ DO SUL

Faltando apenas duas
rodadas para encerrar
a participação do
Juventus no Campeonato
Catarinense, o time sofre
mais um problema nessa

reta tinal.

Até
ontem, três jogadores

titulares saíram do clu
be. O zagueiro Reginaldo
Nascimento negociou

com a diretoria e foi embora. Os
volantes Amaral e Matheus aban
donaram o clube, segundo infor

mações do presidente Ildo Vargas.
"Vamos notificar os dois na FCF

(Federação Catarinense de Fute

bol). O contrato deles fica preso.
no Juventus até que regularízem a

multa contratual", avisou,
Em entrevista à Rádio Iara

guá, Amaral afirmou que o clu
be estaria com mais de um mês
de salários atrasados. Quando
questionado sobre os pagamen
tos Vargas foi enfático. "Está
tudo em dia só não pagamc:>s
em março porque ven�e ago
ra, inclusive pegamos dinheiro

PIERO RAGAZZI

, \

com Ivo Konell", afirmou.
Sobre quem. efetua os paga

mentos o presidente disse que
cada caso é um caso. "Uns são a

gente, outros são os empresários
e tem até os que são pagos pelo
clube de origem, que é o caso

do Amaral, pago pelo Guarani
de Campinas", informou Vargas,
sem apontar quem paga quem

.

no restante do elenco.

"N� minha opinião os

jõgadores não podem largar
e ir para outro time agora".

JOSÉ ESDRAS, TÉCNICO
'

O técnico José Esdras prefere
não comentar sobre salários e

acha que o momento é de recu

perar a dignidade.· "Não pode
mos nem pensar em dinheiro,
temos que pensar em nós como

profissionais da bola. Temos que
terminar esse campeonato em

uma situação melhor na tabela
.

e isso que vamos buscar", disse
emendando: "na minha opinião
os jogadores não podem largar e
ir para outro time, agora". Ontem,
Esdras ficou por cerca dé uma·

hora conversando com o plantel.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br
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PRATAS DA CASA

POK'AMORÀ MISA
Assim-Norberto Piazera define comportamento dos jogadores no passado

I
Ir

,
",r M;-,

•

. JARAGUÁ iPQii,�U

,r. I H r ii
'

__ I! '(1 � 'r

orberto PiaZera", 73

anos, nat1.ll:ál ae Jil
ragl:l� do'"; Sut

. é ',mais
um d6S ex-atletas que

levanta essa bandeira. "Jogáva
mos por amor à camisa, traba
lhava, estudava e ainda arran

java tempo para treinar".
O jaraguaense começou no

futebol' aos 15 anos na catego
ria juvenil' do Baependí. Um
ano depois, já estava no time

profissional. "Da minha turma
fui o primeiro a subir para o

adulto. Peguei o lugar do Ro

naldo na lateral-direita e, nUQ-,._ , "

camais sai, até pa�ar,de jog�.(,
relembrou com orgulIio.

Durante o l�lia Nóroerto tfã.� "

balhava na t}fi@ÍHa!,me€âm�éf €te, .

seu pai.A f�anão ];ecl,ÇU11ava
da opção que I�inha feito� p�lo
contrário até incentivadq. dei
xando-o sair para treinare jogar,
já que as partidas i eram feitas

sempre de dial·porque'na época
os campos não tinham ilumina

ção. Mais tarde ele foi trabalhar
na Indústria de Be15idâsiMaxWi
lhelm e depois nas":E)uas'Rôdas,' ,

local onde se aposentou.
Sem:pr� . conciliando mais

de uma tarefa, NOI'b�rtQ con-
I i. m", � '1

seguiu jogar pelo time Azurra
até os 30 anos' EI(:tlembra que
o Baependí era mais que uma

fonte de trabalho e diversão era·
a paixão dos jogadores. "Quan
do fomos servir o exército em

Ioinvills, os times do América
e Caxias nos convidaram para
treinar com eles. Nós não fo
mos porque éramos Baependi.
Todo fim de semana a gente
vinha para cá, para jogar", re
cordou. Norberto também teve

passagens pela equipe de fut
sal do Baependi e pelos vetera
nos dó Iuventus,

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Piazera era lateral-direito e foi o primeiro da categoria juvenil a subir para o adulto

Esporte 21

ALBERTO TARANTO,
COlABORADOR

PIERO RAGAZZI

Ex-jogador está
aposentado e relembra
sua carreira, por meio

de imagens

Problemas
mecânicos

Uma das situações engraçadas contadas

por Norberto foi o episódio do ônibus. O

Baependi tinha um confronto importante em
Timbó e o veículo que eles estavam teve um

problema mecânico, bem na subida da serra

de Pomerode. A solução encontrada: pelos jo
gadores foi descer e empurrar. "Naquela época
não era asfaltado como é hoje.Além de subir a

serra tivemos que jogar no mesmo dia".

Saudades
das amizades

Esses momentos ficaram eternizados

na memória de Norberto. O ex-jogador la
menta que os atletas de hoje não têm esse

vínculo como era antigamente. Por isso, o

que ele sentemais falta é das amizades que
formou na época em que jogava. "Tenho
saudades de tudo. Éramos uma família,
coisa que não acontece hoje. Terminava
o treino íamos ao Bar do Arnac ou Catari

nense, tomar um gasozão", descreveu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JOGANDO EM CASA

Corinthians vive
clima de decisão
na Líbertadores
Para embalar na temporada, Timão
e�pera vencer lanterna do Grupo 1

DA.REDAÇÃO
Casa cheia, clima de
decisão, time quase
completo e um adversário
despedaçado pela ausência
de seis titulares.

O
Corinthians inicia o mês
de abril, o mesmo no qual
arrancou em 2009 para
as conquistas da Copa

do Brasil e Campeonato Paulis
ta, com tudo a seu favor para se

aproximar das oitavas-de- final
da Copa Libertadores. e também
para dar. início à repetição da

temporada passada. Nesta quar
ta-feira, às 19h15, num Pacaem-

.

.

bu para mais de 30 mil torcedo
res, o time alvinegro recebe o

Cerro Portefío disposto a provar
que o bom futebol apresentado
diante do São Paulo será a tônica
de agora em diante.

"Ano passado também tive
mos dificuldades nos primeiros
meses. Ganhamos embalo diante
do São Paulo, nas sernifínaisdo

Paulista. Estamos encontrando o

entrosamento e temos tudo para
melhorar nosso futebol", afirma
o técnico Mano Menezes, que
diante dos paraguaios, não deve
ter apenas dois titulares: Felipe e

Alessandro, ambos machucados.

I/Estamos encontrando
o entrosamento e temos
tudo para melhorár
nosso futebol".

MANO MENEZES, TÉCNICO"

Do mais, o considerado time
ideal, com Chicão retornando à

zaga ao lado deWilliam e o meio
com Ralf, Iucilei, Elias e Dani
lo. Ronaldo e Dentinho são os

atacantes. "Esta é a equipe que
está vencendo e quando vence,
as pessoas falam que é a ideal.
Ele (Mano) tem o time na cabe
ça, o meio campo no momento

está bom e com ele não perde
mos nenhuma ainda", enfatiza
Elias. Além disso, a orientação
é para não menosprezar o ad
versário' lanterna do Grupo 1 só
com um ponto.

NATAÇÃO
Cielo no Flamengo

o campeão olímpico emundial CesarCielo irá nadar a temporada
de 2010 pelo Flamengo, após clube e nadador fecharem acordo nesta

quarta-feira. Henrique Barbosa e Nicholas dos Santos, companhei
ros de treino do brasileiro, também farão parte da equipe de natação
carioca. Cielo nadava pelo Pinheiros e negociava a renovação de seu

contrato e chegou a ser cobiçado pelo Corinthians.

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL
• 2a FASE - JOGOS DE IDA

RESULTADOS

Ceará ixi Corinthians-PR**

Goiás** 7xO São José-AP

Portuguesa** 2xl Ponte Preta
Vasco** 3xl ASA

Vrtória** 5xO Náutico
Bahia ixO Atlético-GO**

Palmeiras** ixO Paysandu
Coritiba Oxi Avaí**

Guarani* 2(4)x(3)0 Fortaleza

Sport* ixO Paraná

HOJE

i9h30 - Grêmio x Votoraty (ixO)
2ih - AtléticcrPR x Sampaio Corrêa (ixi)
2ih30 - Botafogo x Santa Cruz (ixO)
21h30 - Atlético-MG x Chapecoense (Oxl)

Inter e Cruzeiro vencem
e São,Paulo fica no OxO

Em situação complicada no Campe-'
anato Catarinense, a Chapecoense
espera deixar de lado a competição
regional e conseguir uma inédita
classificação para a terceira fase da
Copa do Brasil. Para isso, um empate
basta. O Verdão vem de vitória por
2xl, fora de contra, com o Imbituba,.
e aposta em um novomatador - Mar

quinhos Cambalhota, que estreou
no domingo marcando um gol.

• LIBERTADORES

RESULTADOS

Libertad ixi Lanús

Juan Aurich 0x2 Estudiantes

Cruzeiro 3xO Vélez Sarsfield

Intemacional 2xO Cerro

Monterrey OxO São Paulo

HOJE

Ohl0 - Morelia x Banfield *

i9hi5 - Corinthians x Cerro Portefio

2ih30 - Emelec x Deportivo Quito
23h45 - Once caldas x Nacional-PAR

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO i: Corinthians 7, Racing-URU 7,
Independiente-COL 3 e Cerro Portefio i.

GRUPO 2: São Paulo io, Once caldas 8,
Monterrey 6 e Nacional-PAR O.

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

GRUPO 4: Libertad 9, Universitário-PER 8,
Lanús 7 e Blooming O.

GRUPO 5: Intemacional8, Cerro 7, Deportivo
Quito 4 e Emelec O.

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

GRUPO 8: Universidad Chile 7, Flamengo 6,
Univ. católica 3 e Caracas 2.

• LIGA DOS CAMPEÕES
• OITAVAS-DE-FINAL - JOGOS DE IDA

RESULTADOS

Arsenal 2x2 Barcelona

Intemazionale ixO CSKA

* Jogo não encerrado até o fechamento
** Classtficados à próxima fase

DA REDAÇÃO
A rodada de ontem na Taça li

bertadores foi ótima para os bra
sileiros. Com as vitórias em casa,
Cruzeiro e Internacionalassumi
ram a liderança dos respectivos
grupos. Já o São Paulo, que empa
tou sem gols com o Monterrey, no
México, segue na frente na Chave
2, com dez pontos, dois amais que
o Once Caldas que hoje recebe o

Nacional do Paraguai.
Em urnabela exibição, o Cruzei

ro assumiu a liderança do Grupo 7
ao fazer 3xO no Vélez Sarsfield. Os
dois times têm dez pontos, mas os

mineiros levam vantagem no sal
do de gols. Thiago Ribeiro abriu o

placar-aos 32 minutos do primeiro
tempo e Kléber fez dois na etapa fi
nal, aos três e aos oito.

No Beira-Rio, o time da casa

conseguiu marcar apenas no se

gundo tempo. O placar de 2xO fez
com que o Inter chegasse aos oito

pontos no Grupo 5, urn amais que
o Cerro, adversário de ontem.Wal
ter, aos 13 minutos, e Alecsandro,
aos 26 da etapa final, deram a vitó
ria ao Colorado. Pela Copa do Bra
sil, o Avaí conseguiu urn grande
resultado emCuritiba, vencendo o

Coxa por 1xO e garantindo a vaga
nas oitavas-de-final. O adversário
do Leão da Ilha será o vencedor de
Grêmio eVotoraty.

Walter comemora ° gol que abriu o placar para ° Internacional

NOTA DE AGRADECIMENTO
Os familiares enlutados de

Daura Alzerina Schmitt Petry,
ainda consternados com o seu falecimento, agradecem

a todos os parentes, amigos e à comunidade jaraguaense
que demonstraram todo o seu carinho e solidariedade neste
momento de dor. Agradecem também os votos de pêsames,
as flores e as coroas enviadas. Agradecem de modo especial
ao Doutor Luiz Carlos Stoeberl, equipe médica e enfermeiras
do Hospital São José e aos Padres Beto, Tito e Irmundo.

E convidam para a missa de 7° Dia que será realizada no

dia 4 de abril, às '19 horas, na Igreja Nossa Senhora Apareci-
da, no bairro Ilha da Figueira.

.

" . ESTADO DE SANTA CATARINA

� PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
A Prefeitura Municipal de Corupá CNPJ n°

83.102.467J0001-70, torna público que requereu ·à

Fundação do Meio Ambiente (FATMA) Licença Ambiental
Prévia-LAP com dispensa de 'Licença Ambiental de Ins

talação -LAI para a atividade de Retificação e Melhoria
de Rodovia, com instalações previstas na Rua' Prefeito
Willy Gernmano Gessner, Rua Abílio Lunelli e Estrada
Abílio Lunelli no município de CorupájSC.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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PERI

jncêndío provoca
destruição emedo
Um incêndio destruiu duas
casas e danificou uma terceira
moradia o�m à tarde, no
bairro Ribeirão Cavalo

CAUSAS

De acordo com os Bombeiros·
Voluntários de Guaramirim, que
atenderam a ocorrência, as causas
do incêndio ainda não são conheci
das. A suspeita é de que o fogo co

meçou em uma das moradias que
estavam vazias. A corporação tra
balhou por meia hora no combate
ao fogo e usou 12 Ihillitros de água.
Umperito daPolíciaCivil vai avaliar
o que teriaprovocado o incêndio.

• Cristiane Alves
Cristiane@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Segundo os bombeiros, causas do fogo ainda não são conhecidas

Segurança 23

Homem leva três tiros ao
reagir à tentativa de assalto

GUARAMIRIM
Um homem foi atingido com

três tiros ao reagir a uma tenta

tiva de assalto na rua José Rover

Belegante, bairro Corticeira, em
Guaramirim, por volta das 23h
de terça-feira. Ari Inácio, 49 anos,
recebeu dois disparos no abdô
men e um na perna esquerda.
Ele passou por uma cirurgia no

Hospital e Maternidade São José
e seu estado de saúde é estável.

Segundo a Polícia Militar, tes
temunhas confirmaram que dois
bandidos invadiram a casa. Na
tentativa de evitar o assalto, Ari

,

avançou sobre os bandidos com

urn facão e chegou a acertar urn

deles, Vanderli Prestes Ribeiro, 29
anos. O comparsa dele, que estava
armado, fugiu depois de balear o
homem e não havia 'sido localiza
do até o fechamento desta edição..

Ribeiro recebeu voz de prisão
e permanece internado no hos
pital, onde está sendo vigiado
por policiais. Ele está fora de pe
rigo e-deverá prestar depoimento
assim que receber alta. A Polícia
Militai orienta a não reagir em
caso de assalto, pois isso pode
descontrolar o bandido.

PIERO RAGAZZI

�

Infiltração teria causado problema. Obras começam segunda-feira

Cratera no acostamento da
BR-280 assusta moradores

CORUPÁ
Uma cratera que se for

mou no acostamento km 78
da BR-280, na localidade de

Poço D'anta, em Corupá, está
preocupando moradores e os

motoristas que trafegam pelo
local. O buraco, que tem cin
co metros de diâmetro e dois

/lEsse buraco é resultado
de uma caixa de ligação

ente dois bueiros
que arrebentou".

ANTÔNIO BESSA, ENGENHEIRO 00 ONtT.

de profundidade, começou a

aparecer no final da tarde de

segunda-feira. "Moro aqui há
mais de 20 anos e nunca vi
acontecer urn problema igual
a esse. É um perigo", comenta
o morador Denílson Luís Pe

drelli, 37 anos.

Fogo atingiu trêsresídêncías no bairro Ribeirão Cavalo
JARAGUÁ DO SUL

AaCciOnista
Salete Teixei

a da Rosa Lamirn, 42

anos, estava trabalhando
m casa, na rua Leodato

.

José Garcia. quando sentiu cheiro
.

de borracha queimada. "Eu moro

do outro lado da rua, mas o cheiro
ruim eramuito forte", conta. Ela saiu
no quintal epôde ver fumaça saindo
pelo telhado da residência dos vizi
nhos. Rapidamente elamobilizou a

. vizinhançapara ajudar.
. liA primeira coisa que a gente.

fez foi levar o seu Otávio (vizinho)
para fora, depois tiramos o botijão
de gás para não acontecer uma ex
piosão", relembra Salete. Naquele
momento, a pensionista Erci Cor
tes da Silva, 63 anos,

.

estava em

casa com a filha, Marlice da Silva,
37 anos, e o marido, Otávio da Sil
va, 68, que é paraplégico. "Eu não
sei dizer como e nem onde o fogo
começou. Quando me dei conta o

fogo já tinha tomado conta das ca
sas do lado" conta Erci.

.

A família não teve perdas ma

teríaís, apenas uma das paredes da Duas moradias foram completamente destruídas pelas labaredas
casa ficou danificada pelaschamas.
Porém, as duas residências ao lado,
que estavam disponíveis para alu
guel, foram destruídas pelas claba
redas. De uma delas só sobrou um
monte de cinzas, Da outra, três pa
redes queimadas permanecem em

pé. Os proprietários se mudaram
para Florianópolis depois de mora
rem no local por três anos. Apesar
do susto, ninguém ficou ferido. .

O Dnit (Departamento Na
cional de Infraestrutura de

Transportes) garante que os

trabalhos para fechar a aber
tura começam na próxima
segunda-feira, 5, após o feria
do de Páscoa. Segundo o en

genheiro do Dnit responsável
pela região Norte do Estado,
Antônio Carlos Bessa, a expec
tativa é de que as obras sejam
concluídas dentro de 15 dias.

Bessa afirma que a pista
cedeu por causa de uma- infil
tração. "Esse buraco não sur

giu de urna hora para outra,
é resultado de urna caixa de

ligação ente dois bueiros que
arrebentou", garante. Para re
solver o problema, técnicos
do Dnit vão escavar o local

para chegar até a caixa. que
está quebrada. O ór&ão sina
lizou ao redor do buraco para
evitar acidentes.
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Novo painel.
Mais moderno e muito'

mais bonito ..

Novo farol duplo escurecido
com detalhe cromado

e moldura em preto brilhante..

Conheça também
a versão Fox Prime
I-Motion com câmbio
automatizado ASG:.

Novo acabamento.
Novas texturas e tecidos
nos bancos e nas portas.

Novo foxl.0
• Direc60 hidráuUca

�

• Limpador e desembaçador
do vidro tl'CJseiro

• Tecido na.laferal das portas
• Regulagem rnilimétrica
do banco do motorista
• Gaveta sob o banco do mQtoristQ
• Rodas de aço aro 15'"

çom calota TECHNO '=
... L .. �.
�

• Chave f'canivefe',t

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGIN

Càraguá Auto Elite
'Uma reTacão de confianca

, ,

. 47 3274 6000

,

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.

,

E tempo de Blush!

.

J(l reoista dámalkr ittieligente
Nas bancas em abril. Assinantes do jornal O CORREIO DO POVO recebem gratuitamente.
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