
Batata frita, refrigerante e pirulito,
combinação que contribui para elevar os
níveis de obesidade infantil no país..
SeusFilJws

Malwee estreia na Liga em duelo contra Unisul
na Arena Jaraguá, na noite de hoje.

Paulinho Mixaria

apresenta espetáculo
"Paz e Humor", nesta
quarta-feira na Scar.

á a

Cejas quer 5mil novos
eleitores emummês

Campanha lançada ontem incentiva a transferência do domicílio eleitoral para
Iaraguá do Sul e região. Prazo paramudança termina em cinco de maio.

Zé daFarmácia é solto e volta

paraCâmara deVereadores
Entrega do relatório da CEI da

Schützen é adiada em doismeses'
Páginas 4, 5 e 23

PIERO RAGAZZI

SAÚDE
Chega a vez.
dos adultos

•

se vacinarem
Desde ontem, grupo com... ,

idade entre 20 e 29 anos
tem acesso a imunização
contra a gripe A.

Página 10

o
Ponte deve
ficar pronta
até o dia 17
Iniciada há quase dois
meses, a recuperação da
Ponte do Portal prossegue

.

na parte inferior da
plataforma.
Página 11

E ESTUD
Tremor ainda
é um mistério
para técnicos
Defesa Civil trabalha
com duas hipóteses,

-

acomodação do solo e
i===�

explosão clandestina
de dinamite.
Página 7

Q
,

www.fameg.edu.br
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2 História

1984
Diretas Já!

No dia 6 de abril de 1984, 1,3 milhão
de pessoas participam da passeata IIDi
retas Já" em São Paulo, exigindo eleições
diretas para a presidência do país - dez
dias depois, aconteceria na capital pau
lista um dos maiores comícios da histó
ria da manifestação, reunindo 1,5 mi
lhão de simpatizantes.

A possibilidade seria concretizada
com a votação da proposta de Emenda
Constitucional Dante de Oliveira pelo
Congresso. Entretanto, o projeto seria
rejeitado, frustrando a sociedade bra
sileira. Os adeptos do movimento con

quistariam uma vitória parcial em janei
ro do ano seguinte, quando um de seus

líderes, Tancredo Neves, foi eleito presi
dente pelo Colégio Eleitoral.

A ideia havia surgido em 1983, lança
da pelo então senador Teotônio Vilela no

programa "Canal Livre" da TV Bandei
rantes. A primeira manifestação em favor
aconteceria no dia 31 de março do mes

mo ano. Organizada pelo PMDB (Partido
do Movimento Democrático Brasileiro)
emAbreu e Lima, cidade pernambucana,
a manifestação serviu como incentivo a

• passeatas que ocorreriamtrês meses de
pois em Goiânia e em Curitiba, em no

vembro do mesmo ano.

No ano seguinte, o movimento se es

truturou mais abertamente e ganhou
massa crítica, em uma época em que o

regimemilitar já havia perdido o prestígio
junto à população. As ações eram bene
ficiadas até por militares descontentes,
que pressionavam os comandantes por
salários mais altos. As lideranças do movi
mento "Diretas Já" formariam a nova elite
política brasileira.

BAR GATHARINENSE
Ponto de encontro
Em 10 de maio de 1939, um
anúncio do IIBar Catharinense"
era publicado no jornal 110 Correio
do Povo". Desde 1931, funcionava
como um ponto de encontro
entre as figuras jaraguaenses que
discutiam diariamente sobre a

política e administração da cidade.
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o audacioso
chefe da máfia

A discrição pode ser uma das caracte

rísticas que faz amáfia funcionar, mas John
Gotti acreditava que essa qualidade não

.

era assim tão primordial. O Chefão Janota,'
como era chamado pelos-tablóides, chegou
a ser um dos mais poderosos e conhecidos
criminosos americanos.

Ele era o líder da família Gambino, uma
das mais poderosas dos Estados Unidos, e
ficou conhecido como o maior símbolo da
resistência à lei desde -AI Capone, na déca
da de 20. A facilidade com que se livrava da

Justiça lhe rendeu o apelido de "DonTeflon"
- já que nenhuma acusação "grudava" nele.

Nascido em 1940, Gotti construiria sua

história na família por meio de sua ami
zade com Angelo Ruggiero, sobrinho de

Aníello Dellacroce - braço direito de Car
la Gambino, líder de da família Gambino.
John morreria na penitenciária federal
de Springfield, no Missouri, em junho de
2002. Traído pelo seu protegido Sammy .

Gravano, o vaidoso padrinho passou os

últimos dez anos de sua vida na prisão.
"üon Teflon", o mais indiscreto dos mafiosos americanos. Depois de
ser traído por Gravano, John Gotti passou dez anos na prisão

PELO MUNDO

1895

Wilde na prisão
o escritor Oséar Wilde é preso por

homossexualismo e condenado a dois
anos de trabalhos forçados no dia 6 de
abril de 1895. Ele tinhauma vida bastan-

, te agitada e era caracterizado por suas
atitudes extravagantes. Wilde é o fun
dador do "esteticismo', movimento que
propunha o belo como antídoto para os

horrores da sociedade industrial.

1

Jogos Olímpicos
Começava em Atenas, na Grécia, a

primeira Olimpíada'moderna. Nesta
primeira edição, 285 atletas de 13 pa
íses dividiam o gramado - o pequeno
número de competidores se deve' às
dificuldades para viajar. Naquela épo
ca, um navio demorava muitos dias
para ir daAmérica à Europa, e nem to-
dos os países puderam participar.

-

20

Genoma humano
No dia 6 de abril de 2000, a ernpre

sa IIPE Celera Corporation" anuncia
va que conseguiu, pela primeira vez,

estabelecer a sequência do genoma
humano. A partir do projeto, já eram

conhecidas todas as letras do genoma
humano - só estava faltando colocá
las em ordem. A primeira reunião soo

bre. o assunto havia ocorrido em 1973,

;'����[t][t]�=\'Bar -Catnarinenssll
lfl -. li1
li '

d
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fJ e o preferido a praça. 1§1
B �
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SOCIEDADE RECREATIVA ALIANÇA
A Sociedade Esportiva e RecreativaAliança foi fundada no dia 18 de maio de 1949,
realizando suas atividades inicialmente em um salão de João Mõeller, Em 1983, a
sede seria transferida para o terreno comprado de Helmuth Fischer. Até os anos 60,
as festas de Rei começavam já pela manhã - horário que foi alterado por causa do
trabalho dos sócios na indústria e no comércio. O departamento feminino seria
criado em 1987, com a realização da primeira festa da Rainha do Tiro um ano depois.Além das festas de Rei, Rainha e da Kolonistenfest (Festa do Colono), a sociedade
promove também um torneio de tiro e ,pratica o futebol. Em 1996, foi criada uma
escolinha de futebol para incentivar a participação dos mais jovens.

Monge genocida
Um dos grandes genocidas da história humana foi o monge dominicano Tomás
de Torquemada, que em 1483 instituiu a Inquisição na Espanha. Perseguiu com
crueldade todos a quem pudesse acusar de heresia. Calcula-se em 10 mil o

.

número de pessoas que fez torturar e condenou a morrer assadas na fogueira,
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PONTO DE VISTA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá

doSu/'
Jorge Brognolli, DurvalMarcatto, Edward de Sá,
economista presidente da Acijs financista

o outro lado da opulência .

em Haiti, o número de pessoas que sobrevivem com

menos de US$ 1 por dia cairia pela metade, para cerca
de 490 milhões".Mostra um dado aindamais perturba
dor, "se adistribuição de renda observadanumpaísmé-

. dio como a CostaRica' - fosse alcançadamundialmen
. te - "o número dessas pessoas em situação de extrema

pobreza, cairia para 190milhões".
Por outro lado, falar de saúde deficiente por causa

da pobreza, também implica estar incapacitado em

consumir água limpa. Um contingente de 1,1 bilhão de

pessoas ainda não possuem acesso à água tratada para
consumo humano, sendo que 2,6 bilhões nem sequer

têm acesso a qualquer tipo de sanea

mento básico. As doenças transmitidas

Nesse contexto de pela água contaminada são a segunda
maior causa demorte das 3.900 crianças

pobreza 'absoluta, em todo o mundo por dia. Nesse con-

mais de 880 texto de pobreza absoluta, mais de 880

milhões de pessoas milhões de pessoas estão desnutridas
, estão desnutridas ou em estado de subnutrição, apesar de
ou em estado de existiralimentos suficientes paramitigar

subnutrição apesar
tamanha tragédia. Ao mesmo tempo,

, ...' tal situação se reverte como problemade eXls.tlr allme�tos ) econômico, conforme o próprio Banco
sufidentes para Mundial divulga: "para cada ano que a

, mitigar tamanha fome permanece nesses níveis, óbitos
tragédia prematuros e deficiências acumuladas

privam os países em desenvolvimento
de cerca de US$ 500 bilhões em produ
tividade e receitas perdidas".

Falar de pobreza como retórica acadêmicà não ser

ve para nada. Tentar resolver as coisas a partir de uma
ação solitária, também não..A opção mais viável con
tinua sendo a combinação 'de direitos e de obrigações
que vincula os indivíduos ao Estado. A participação ati
va dos cidadãos em atividades políticas devepermitir,
através deste, a realização de ações coletivas, de modo
a operacionalizar políticas públicas que assegure um
crescimento econômico inclusivo. A promessa neoli
beral de ummundo desenvolvido para todos, transfor
mou-se num profundo fracasso. O que é pior, idealiza
do através de um modelo sustentado pela especulação
financeira como única meta para acumular riquezas,
sem dor e sem remorso.

uando a gente vive distante das vidas exauri
as pelos infortúnios da pobreza, apenas temos
a visão subjetiva do que isso significa, e, para

.....,ll·vrar-nos do desconforto de ter que conviver
com tamanha tragédia, terminamos assumindo uma

aceitação passiva perante o fenômeno. O que podemos
fazer, perguntamo-nos? A resposta termina-se perden
do no meio de infinidades de justificativas superficiais,
centradas apenas na identificação daqueles que contri
buem para manter e reproduzir tal situação. A falta de

indignação pública também pode ser considerada um
.

fator decisivo para tolerar o sofrimento de milhões de
seres humanos. No entanto, a visão ge
neralizada da pobreza não vai além do

que imaginar que esta é 'resultado da
escassez ou da incapacidade dos indiví
duos em gerar renda.

Ahumanidade sempre esteve sujeita
a níveis elevados de desigualdade endê
mica, potencializando e reproduzindo
a discriminação social das formas mais
diversas. A América Latina se destaca
como uma região onde a enorme par
cela de riqueza nacional está nas mãos
dos muito ricos, colocando estatística-.
mente nosso continente sul-americano
nós patamares da África em termos de

distribuição de renda. Se observarmos
o mundo na sua totalidade, a desigual
dade global entra no campo da crimi
nalidade omissa. A renda dos 500 bilionáriosmais ricos

"

do mundo supera a dos 416 milhões de pessoas mais

pobres do planeta. A cada minuto, todos os dias, uina
mulher morre no. parto ou durante sua gravidez, e, ao
mesmo tempo, 20 crianças falecem por causa de doen

ças que poderiam Ser evitadas.

Enquanto o mundo se globaliza economicamente,
num vasto processo de integração através dosmeios de
comunicação e transportes cada dia mais eficientes, o
preço político do aumento da desigualdade toma-se in
suportável. O próprio BancoMundial fez uma projeção
com base em dados da distribuição de renda no mun

do, mostrando que se os níveis de desigualdade global
"pudesse ser reduzidapelomenos aos níveis registrados

"
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IMAGEM DO DIA

As
cruzes de hoje" foi apresentada pelo

grupo de teatro Amantes da Arte, da Escola
,

Euclides da Cunha, em Nereu Ramos. A
peça tinha como tema os problemas que afligem
as famílias de hoje, como drogas, violência,
gravidez precoce e acidentes de trânsito.

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

* telefone (* não serão publicados),

CONFIRMADO

"Aqui eu moro, aq-ui
eu cuido" será dia 10

EXPOSiÇÃO
Artistas de,Rio'
do Sul na Unerj

CURSO

Mecânica básica
para mulheres

OPORTUNIDADE

Inscrições para
curso na Dibrape

Projeto Pescar da empresa Dibrape Dis

tribuidoraBrasileira de Petróleo, deGuarami
rim, está com inscrições abertas dias 14, 15 e

16 de abril. O curso gratuito, com duração de
um ano, formará jovens em Operação para o
comércio. As aulas acontecem no bairro Cor-

'

ticeira para jovens dessa comunidade. A ins

crição deve ser feita pessoalmente na empre
sa, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, com
identidade e comprovante de residência In

formações pelo telefone (47) 3373-8060:

A Prefeitura de Iaraguá do Sul confirma

para o próximo sábado, dia 10, na Barra do
Rio Cerro, Iaraguã 84, Iaraguá 99 e Garibal
di, a realização da 9a edição do Programa
Aqui eu moro, aqui eu cuido. Os móveis e

eletrodomésticos inutilizados, materiais re
cicláveis e, em separado, podas de árvores,
devem ser colocados nas calçadas na sexta
feira. O recolhimento de materiais para do

ação, em condições de uso, deve ser agen
dado pelo telefone gratuito 0800 642-0156.

O espaço cultural da Biblioteca Padre O Núcleo das Auto-Mecânicas da Acijs
'

Elemar Scheid, na Unerj, apresenta de 6 a 26 realiza hoje, amanhã e quinta-feira mais
de abril a exposição "Fragmentos", que reú- uma edição do curso de mecânica básica
ne obras de artistas de Rio do Sul. A mostra I

• paramulheres. A atividade acontece das 19

pode ser conferida gratuitamente de segunda às 22 horas, naAutoMecânicaNicoluzzi, na
a sexta-feira das 8 às 22 horas e aos sábados rua Carlos Hardt, 688, bairro ÁguaVerde. O
das 8 às 13 horas. Integram o' grupo as artis- treinamento pretende repassarpara as mu-

tas Marly Bastos Silvestrin, TeIma Heloisa lheres noções básicas de manutenção do

Baungarten, Ezir Sens, Bernadete Bazzanella veículo. O investimento é de R$ 15. Infor-
Novelletto, RoselyT. T. Siebert eNetyGünther. mações pelo telefone (47) 3275-7012 e pelo

.
Informações pelo telefone (47) 3275-8225. e-mail nucleos@acijs.com.br.
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Cincomil-eleitores amais
Cejas lança campanhapara aumentar o colégio eleitoral da região nas eleíções
JARAGUÁ DO SUL

Aumentar o número de eleitores
na região e com isso conseguir
uma representatividade polftica
em Florianópolis e Brasnia nas
eleições de outubro.

Este
é o objetivo do Cejas (Centro

Empresarial de Iaraguá do Sul),
que lançou ontem a campanha

_ "Inteligente éVotar" para incenti
var a transferência do domicílio eleitoral
e a participação de jovens entre 16 e 17

anos. Segundo o coordenador da cam

panha, Guido Bretzke, Iaraguá do Sul
teve uma redução proporcional no nú
mero de eleitores nos últimos três anos.

"Em 2007, 73% dos habitantes da'
cidade eram eleitores. Se mantivésse
mos a porcentagem este ano, seriam
103 mil, mas temos apenas 98 mil.

.
Queremos recuperar esses cinco mil
até o dia 5 de maio, quando acaba o

período para novos títulos e transfe
rência de domicílios", explica.

Para atingir ameta, o Cejas distribuirá
72mil panfletos emil cartazes em toda a

região. A campanha terá a participação
das associações empresariais dos outros

municípios, da Secretaria de Desenvolvi
mento Regional, da Justiça Eleitoral e de

. entidades religiosas.
f'

"Os alunos do ensino médio das
escolas públicas, as famílias que pe
dem cestas básicas nas igrejas, todos
eles receberão o nosso panfleto", afir
ma Kátia Kohlbach, diretora da agên
cia KWB, empresa contratada para de
senvolver o trabalho,

A segunda etapa da campanha por
uma representação política na região
ocorrerá nos bastidores. A Acijs deseja a

redução do número de candidaturas para
deputado estadual e federal. "Já está com
provado que, quantomais nomes, menos
chances. No nosso entendimento, duas

-

candidaturas para federal e quatro para
federal seria o ideal.", afirma Bretzke.

Caso a redução não ocorra, o Cejas
não deverá colocar em prática a ter

ceira etapa da campanha, em defesa
do voto útil. A ideia seria espalhar no
vos panfletos e cartazes pela região,
pedindo para que a os eleitores votem
nos candidatos da região.

"Descartamos a ideia de apoiar os

candidatos que estiverem na frente nas

pesquisas. Isso pode ser uma forma de
critério para reduzir o número de postu
lantes, mas se saírem nove nomes para
deputado estadual, como em 2006, não
apoiaremos ninguém", comenta Bretzke.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

/

GOMO FAZER O TíTULO ELEITORAL
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS GUARAMIRIM
• Carteira de identidade, certidão de Rua 28 de Agosto, 2000 - Telefone

nascimento ou de casamento 3373 0243 - das 12h às 19h
• Certidão do serviço militar (para
homens maiores de 18 anos) MASSARANDUBA

Prefeitura - Rua 11 de Novembro, 2765 -

_

JARAGUÁ DO SUL E CORUPÁ das 8h30min às 12h e das 13h às 17h
• Rua Marechal Deodoro da

Fonseca, 1188, edifício Marcatlo

Center, sala 103 - Jaraguá do Sul
Telefones: 3275 1183 e 3371
4542 - das 12h às 19h

SCHROEDER
Biblioteca Municipal - Rua Paulo Jahn,
325 - das 8h30min às 12h e

das 13h às 17h

José de Ávila recebeu solidariedade da presidente da Casa

curso aprenda a investir na

data: 13a 15 de abril
horário: 19 h
local: CEJAS:- CentroEmpresarial
de Jaraguá do Sul

Dinheiro. boleto ou até no cartão

Câmara não tomará medidas
contra vereador que foi preso

JARAGUÁ DO SUL
O vereador José deÁvila (DEM)

continuará exercendo o mandato
de vereador. A decisão foi anun
ciada ontem de manhã pela pre
sidente da Câmara, Natália Petry
(PSB), após uma reunião com to
dos os vereadores (exceto Adernar
Winter, do PSDB) para discutir

.

o caso. Ávila foi preso na última
quinta - feira em sua farmácia, após
uma operação da Polícia Federal.

O democrata foi solto na sexta
feira e confirmou, pormeio do ga
binete, que participará da sessão
ordinária desta noite. Segundo
Natália, o regimento interno' da
Casa só permite que a Mesa Dire
tora tome uma medida se o pro
cesso contra o vereador for tran
sitado em julgado. "Ele está sendo
acusado pela polícia, logo ele terá
direito a ampla defesa", afirmou a

presidente.
'

Natália lembra,' ainda, que
um vereador pode faltar até um
terço das sessões na Câmara. "Se
ele estivesse impedido de fazer'
isso por outras forças, teríamos
que sentar para discutir, mas não
estamos avaliando isso", explica
a presidente. '

.

Presente na reunião, Ávila evi
tou falar sobre o assunto. "Não
matei, não roubei e não infringi o,

decoro parlamentar desta Casa",
resumiu. O líder do governo, Ade
rnar Possamaí (DEM), afirmou

que o partido vai aguardar para
.

comentar o caso e criticou o com

portamento dos policiais na ope

ração. "Não faremos um pré-julga
mento. Eu não posso falar sobre a

ação em si, mas a Polícia Federal já
vir com a imprensa, televisão. pa
rece que está condenando o cida

dão", afirmou.

"Não matei, não
roubei e não infringi
o decoro parlamentar

desta Casa".
JOSÉ DE AVILA (DEM),VEREADOR

.

Os vereadores da oposição tam
bém adotaram cautela. Para Isair

Moser (PR), o Legislativo não pode
se envolver na vida particular dos

integrantes. "Hoje foi o Ávila, ama
imã pode ser outro. Qualquer um
de nós pode atropelar alguém na

rua, estar embriagado e responder
na Justiça. Nós temos casos com�
o deputado federal Antônio PalOCCI

(PT-SP), o governador Leonel Pa

van (PSDB) e o Ivo Konell (DEM)
aqui em Jaraguá do Sul, todos com

direito judicial de exercerem cargos

públicos" comenta.
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Carolina Tomaselli
GEl é prorrogada

OS
trabalhos da Comissão Especial de

,

Inquérito da Schützenfest foram pror-,
rogados por mais dois meses. A solici

tação partiu do relator Justino da Luz

(PT), que acumula também a relataria da Co
missão Processante, criada estemês a partir de
denúncia de suposta adesão irregular ao Refis.

A decisão contou com apoio do presi
dente da CEI, Jean Leutprecht (PC do B),
que dias antes pediu em plenário que a vo

tação do relatório final fosse adiantada em

uma semana - de 20 para 13 de abril. "Isso
não significa que iremos entregar o relatório

Dúvida
Nestes 60 dias, a comissão pretende ou

vir os credores da festa, já que a Fábrica de

Shaw, mesmo notificada, não apresentou a

prestação de contas. Além disso, a troca de

acusações entre o dono da Fábrica de Shaw,
Genilson Medeiros, e o ex-secretário Ronal
do Raulino por certo mereceria acareação,
salvo se a CEI tem provas para descartar o

procedimento. Mas a comissão ainda não
decidiu nem que sim nem que Hão.

somente depois de 60 dias. Estamos apenas
dando fôlego ao relator diante da complexi
dade do trabalho", declarou o Leutprecht.

Pela proporção' que a investigação to

mou, os vereadores procederam com caute

la, pois não adianta terminar sem concluir,
finalizar sem ter provas. A decisão precisa
passar pela aprovação do plenário, como

exige o regimento interno da Câmara. O que
deve ocorrer na próxima semana, quando
vence os primeiros quatro meses. O relató
rio já conta com 130 pãginas, contemplando
dois dos quatro tomos de documentos.

Apoio
Os vereadores não se limitaram a divulgar

as medidas jurídicas diante da prisão do ve

reador José Osório de Ávila (DEM) pela Polí
cia Federal, na quinta-feira. Reunidos ontem,
na presença do próprio Zé, solto na Sexta
feira Santa, houve até manifestação de soli
dariedade. Para alguns, a vida particular de
um vereador, ainda que indiciado por crime
contra a saúde pública, nada tem a ver com

o mandato.

Pará estadual
O ex-vereador Dieter Ianssen (PP) pode

receber hoje a confirmação de que assumi
rá uma das vagas naAssembleia Legislativa.
Ele e o presidente da sigla, Ademir Izidoro,
almoçam com os deputados da bancada,
liderada por Silvio Dreveck, que jámanifes
tou apoio para a posse de Ianssen, que teria,
assim, a primeira oportunidade de exercer

mandato na Casa. "Esperamos que nos

dêem uma boa notícia", comentou Izidoro.

REPRODUÇÃO
s�" PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

�i' ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARiA W 231/2010

uso de suas atribuições,
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL. no

RESOLVE.

Art.1' EXONERAR, a pedido. a partn de 1''0412010. iVO
KONELL dos cargos de provimento em comissão oe SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO e de SECRETÁRIO DA FAZENDA, da Preleitura Municlpal de
Jaraguá do Sul.

Art2' Em consequência, f1C3 revogada a Portaria N'
911/2009, de 1610612009.

FALA Aí!
Se o DEM for nosso vice,
podemos subir no mesmo
palanque sem problemas.

SUPUHTECARtOSOUODI t ( ), SOBRE
POSTURA D LJDERA!iÇAS LOCAIS, E CASO DE
.

ANÇA NA fLElÇAO P GOVERNADO

Há 2 anos
Adata e o período emque o ex-vereador

poderá assumir ainda não são conhecidos,
mas, se ocorrer, será a primeira vez depois
de quase 12 anos que o PP da região toma
rá assento naAlesc. O último deputado que
o partido elegeu foi UdoWagner, em 1994.
A notícia também revela o que era dúvida
há um mês: se Janssen concorreria a de

putado estadual ou federal. "O Dieter vai

para estadual", declarou Izidoro.

a ·biliz u
Para' os que duvidavam, a prova está aí ao

lado. O ex-prefeito Ivo Konell (DEM) foi exone
rado dos cargos de secretário deAdministração
e de Finanças. A portaria assinada pela mulher
e prefeita Cecília Konell (DEM) data de 31 de

março, com efeitos a partir de IOde abril. Ko
nell, que além de prefeito já foi deputado esta�

dual por duas vezes, este ano pretende concor
rer a uma vaga na Câmara Federal ..

CÉSAR JUNKES

CÉSAR JUNKES

em do·s
O ex-prefeito Evaldo Iunckes (PT) apresentou uma nova versão do contrato de

locação com o dono do imóvel que abriga a Secretaria de Obras. Semana passa
da, OCorreio divulgou representação protocolada pela atual gestão noMinistério
Público, acusando Iunckes de ter assinado o contrato em 18 de fevereiro, quando
não era mais prefeito. A denúncia de usurpação da função pública e falsidade
ideológica teve, entre os documentos 'anexados, uma cópia do contrato de loca
ção. Ontem Iunckes apresentou cópia de outro contrato para a mesma finalidade,
com assinaturas e autenticada em cartório, datada de 11 de janeiro, quando ainda
respondia pela Prefeitura.

SEGURANÇA
O prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) vai hoje a Florianópolis para reunião
com o superintendente do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura
deTransportes), João José dos Santos. Busca recursos para obras de
infraestrutura às margens da BR-280, como a construção de um elevado
no acesso principal da cidade e trevo de acesso ao Guamiranga, onde foi
registrado mais um acidente grave no último fim de semana. Também busca
verbas para recapear aAvenida Izídio Carlos Peixer, na Ilha da Figueira,
danificada com o aumento do tráfego, que dobrou com o fechamento da
Ponte do Portal para reformas.
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CHARGE

DO LEITOR

o futuro das cidades
/(0 tempo não está do nos

so lado. A tarefa diante de nós é
imensa, é um trabalho que deve
ríamos terfeito ontem" c'

tante. Temos Plano Diretor desde
1993, com upgrade em 2007. Re
conhecido fora e olimpicamente
ignorado aqui. Conhecê-lo e exe-

(Anna Tibaijuka, Diretora-executiva cutá-lo é preciso.
da Onu-Habitat) Aproblemáticaurbana é univer-

sal, varia a escala. Com o inchaço,

De
22 a 26 de março estive- vem a degradação das cid�des, que

mos no 5° Fórum Urbano _

consomem 80% da energia global
M u n d i a l ,

, ,
produzida, geram

da ONU- 70% de todo o lixo

Habitat, no Rio de Para reverter e contribuem com

Janeiro. Debateu-se O cenário, a - 60% de gases-estufa.
o futuro das cida- gestão urbana E são as grandes VÍ-
des face ao célere e requer nova timas das mudanças
desordenado cres- visão, mudança climáticas.
cimento. Realizado cultural e Para reverter o

nos armazéns re- eficiência cenário, a gestão ur-

vitalizados do pier ,
bana requer nova

Mauá, para 21 mil , visão, mudança cul-

pessoas de 160 países. Lula abriu, tural e eficiência institucional. E um
discursando sobre a regularização planejamento rigoroso e racional
fundiária e urbanização de favelas do uso do solo. O caminho está na
cariocas. Obama enviou delega- humanização e na sustentabilidade _

ção de 500 pessoas, à frente o Se- urbana O novo vocabulário inclui
cretário de Habitação e Desenvol- green cities, greenbuildings, retrofit,
vimento Urbano, Shaun Donovan. re-skin, inclusão, habitabilidade, re
Edições anteriores bianuais do siliêncía, zeroC02, participação po
Fórum ocorreram em Vancouver, pular, restrição veicular individual.
Nanjing, Barcelona e Nairóbi. O desafio-chave da Onu-Habi-

Os próximos 20 anos não terão tat para o século 21 é a união dos

precedentes na história da hu- setores público e privado com a

manidade. A população mundial sociedade civil para elevar a urba
urbana saltará de 50 para 70%. O nização sustentável ao topo das
Brasil está com 80%, Jaraguá 90%. agendas governamentais.
O quadro é nefasto. Nunca o pla
nejamento urbano foi tão impor-

OsmarGünther, Engenheiro civil e
especialista em Planejamento Urbano

"

EDITORIAL

IPTU
do IPTU foi aprovado pela Câmara de Vereado
res no ano passado, o valor se transformou em
uma dúvida paramuitos moradores. Isso porque
a Prefeitura não estabeleceu um índice geral de
aumento, mas determinou que a porcentagem
seria definida conforme o imóvel.

.

Se locais que não receberam nenhum tipo
de benefício do poder público nos últimos anos
tiveram um aumento exorbitante no imposto, é

possível que alguma coisa es

teja errada. Além' disso, será
que a fiscalização das cons

truções e loteamentos está
sendo realizada de forma efi-

. ciente pelo poder público? O
questionamento surge quan
do tomamos conhecimento
de localidades situadas em

áreas irregulares, onde o IPTU
sequer é cobrado e que, mesmo assim, os morado
res contam normalmente com o serviço de cole
ta de lixo. Como isso pode acontecer?

Aos moradores que se sentem prejudicados
com o aumento, a orientação é procurar a Pre-

.

feitura para fazer a revisão do valor cobrado. Ao
governo, fica a obrigação de, daqui para frente, in
vestirmais em educação, saúde e infraestrutura já
que a arrecadação certamente ficarámais alta.

NACIONAL.

Eleicões
.-'

. É sabido que os votos de Temer são insign�
ficantes e que não será ele o diferencial da coli

gação, porém. o PMDB é-vital para as pretensões
de Dilma, começando pelo maior tempo de ex

posição na TV; uma moeda de troca e tanto na

política brasileira.
.

Pelo cenário que se desenha até agor�'/Dil-
ma terá algo em torno de 45%

de todo o espaço televisivo a ser

partilhado entre os candidatos à

sucessão de Lula. Menos conhe
cida do que José Serra, está aí

uma grande vitrine.
O PTmostra que esqueceu de

vez o ditado 'me digas com quem
, , Lulaandas que te direi quem es.

já comprovou isso ao se abraçar
com Collor, defender José Sarney
e Renan Calheiros.

Nada diferente do que fazem

os outros partidos, afinal, esteve
. anosestemesmo PMDB nos OIto

.

de governo de Fernando Henn-
'-

uar noque Cardoso e vai contín

poder. Nao importa quem ven-
.

il Rous-.

cer José Serra ou D ma
,

.

ão eseff. O PMDB nacional não sabe ser opOSlça
tem a fórmula desenhada para continuar barga
nhando cargos e salários em Brasília.

"

o PMDB nacional
não sabe ser

oposição e
. tem _a fórmula

desenhadà
para continuar
b;trganhando

cargos e salários
em Brasília

os
carnês do IPTU (Imposto Predial e Terri

torial Urbano) deste ano pegaram muita

gente de surpresa. Em alguns cas.os, o bo
leto trouxe valores até 300% maiores em

.

relação ao ano passado. E o mais curioso: parte
desses locais onde o reajuste assustou os mora

dores não há asfalto nem esgoto tratado, o que
nos leva a questionar se os cálculos feitos pela
administração realmente estão corretos. Afinal,
imóveis que não coritam com es

ses serviços não costumam valo
rizar dessa maneira.

Reportagem publicada na edi-
_ ção .de hoje de O Correio do Povo

mostra dois casos em que o valor
do imposto está sendo questio
nado pelos moradores. No bairro
Tifa Martins, Q bancário Alexan
dre Ruysan, 40 anos, se surpre
endeu com o reajuste de 350% do valor: R$ 366

.

contra os R$ 81 pagos no ano passado. Mas o

caso dele não é uma questão isolada, já quemo
radores de outros bairros compartilham do mes
mo sentimento de indignação.

-

O governo alega que o aumento do I�TU é
-

necessário porque a atualização da planta de va
lores do município estava defasada desde 1993.

Porém, desde quy o projeto que previa o reajuste

No
fim de semana de Páscoa, líderes do

PT e do PMDB admitiram que dificil
menteo vice-candidato na chapa da
ministra Dilma Rousseff será alguém

que não se chame Michel Temer. A cúpulado
Partido dos Trabalhadores sempre sonhou em
ter o presidente do Banco Central, Henrique
Meirelles, ao lado de Dilma.
Mas o PMDB nordestino con-

seguiu mais uma vez provar
quem manda no partido. Está
pavimentado o caminho que
levará o

-

deputado Michel' Te
mer à posição de candidato a

vice-presidente na chapa de
Dilma Rousseff.

A rejeição a Temer leva em

conta os escândalos. em que ele
está envolvido e não são poucos,
tanto na esfera particular quanto
pública. Mas o PT vai colocar a
sujeira para debaixo do tapete
mais uma vez. Agora não em.
nome da governabilidade, mas
em

.

nome das pretensões de
continuar no poder. Lula não
vai arriscar, sabe que boa parcela dos' peemedebistas espera só uma piscadela para se abra
çar a Jose Serra.
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IPTU

Reajuste é demais de 3000/0
Carnês são entregues até o próximo dia 23 com vencimento para la de maio

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Um verdadeiro susto. Essa
é a sensação de quem
acaba de receber o carnê
de IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano).
"

E
o caso do bancário Ale-
xandre Ruysan, 40 anos.

Em 2009, ele gastou R$ 81
com o pagamento do im

posto da casa onde mora, no Tifa
Martins. Neste ano, o valor co
brado é de R$ 366, cerca de 350%
a mais. "Isso para mim, é um

bombardeio", reclama. Segundo
ele, o valor venal do imóvel tam
bém teve um salto. Passou de R$
2,7 mil, em 2009, para R$ 12,1
mil neste ano. "Eu até concordo

que tenha que atualizar .o valor
dos imóveis, mas gradativamen
te. Minha rua não tem asfalto,
esgoto tratado e tubulação. Não
é possível que tenha valorizado

tanto", argumenta o contribuinte

que pretende pedir uma revisão
do carnê junto à Prefeitura.

A mesma indignação é senti
da pelos moradores do bairro São
Luís. O motoristaDorival Bosham

mer, 36 anos, que possui dois imó
veis na rua CristinaAdriana Perei

ra' próximo ao Caic, terá de pagar
um total de R$ 558 em IPTU, mais

que o dobro dos R$ 271 pagos em

2009. tiA rua não tem asfalto, falta
sinalização e tubos. Quando cho

ve, alaga. Não entendo um au

mento desses, se a rua não recebe
melhorias", diz, Segundo ele, W
bos de concreto permanecem há
mais de um mês na rua, a espera
das obras necessárias. O trecho
está cheio de buracos e com as

bocas de lobo entupidas. "Poderia
, aumentar, mas não assim tudo 'de
uma vez", sugere o mecânico Ezio

Dias, 41 anos, vizinho de Dorival

que em 200'9 gastou R$ 230 com o

imposto e em 2010 terá de desem
bolsar R$ 345.

"
Poderia aumentar,
mas não assim tudo

de uma vez.
EZIO DIAS, 41 ANOS,

MECÂNICO

"
Os carnês reajustados che

gam às casas até o fim de abril e
devem ser pagos até IOde maio,
à vista ou a prazo. A justificativa
da Prefeitura para o aumento é a

atualização da planta de valores
do município, que estava defa
sada desde 1993. Solicitações de
revisão dos valores devem ser fei
tas junto ao setor de Protocolo da
Prefeitura.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodoPQvo.com.br

�

Moradores reclamam do alto reajuste diante da situação de abandono da rua onde moram, no bairro São luís

CONTINUA MISTÉRIO SOBRE TREMORES NO TRÊS RIOS DO NORTE

Especialistas desconhecem causa do fenômeno
CÉSAR JUNKES

dade, devem deixar a região.campo. Até encontrarmos uma

resposta não vamos sossegar.
A Defesa Civil do município

ainda tenta entender os tremo
res de terra registrados na última
semana, no bairro Três Rios do
Norte. De.acordo com o coorde
nador do órgão, Jair Alquini, os
geólogos continuam estudando
o fenômeno. Em entrevista ao O
Correio do Povo, ele fala do an

damento dos trabalhos.

OCP: Quantas pessoas fo
ram atingidas pelos tremores?

JA: Os tremores foram regis
trados em uma área çom 43 re

sidências, o que dá em torno de
150 pessoas.

OCP: Qual a hipótese mais

provável?
JA: A que permanece ainda

por parte da geologia é a aco

modação de solo. Mas quando
há uma acomodação de solo, a

princípio, teria que ter o vestígio
de água turva. Não encontramos
esses vestígios. Existe ainda a hi

pótese de alguma explosão de
dinamite clandestina, mas nada
comprovado.

OCP: O que será feito daqui
para frente?

JA: Vamos continuar com os

estudos e com o monitoramen

to, até que se descubra a verda
deira causa.

o Correio do Povo: Como es

tão os trabalhos de investigação
dos tremores?

Jair Alquini: Os geólogos fo
ram para Florianópolis na quin
ta-feira e trabalhamos ainda
com hipóteses, mas nenhuma

comprovada. Eles estão fazendo
uma análise do material e, ha

vendo necessidade, eles devem
retornar para fazer mais visitas a

OCP: Qual a orientação para
as pessoas que' vivem naguela
região?

IA: Que fiquem em alerta.
Eles podem permanecer nas ca

sas' mas em qualquer anormali-

Alquini: /IAté
encontrarmos

uma resposta não
vamos sossegar"
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A obesidade infantil atinge
cada vez mais crianças
ao longo dos anos e esse

não é apenas um problema
estético, que incomoda
por casa das brincadeiras
dos colegas.

Oexcesso
de pesopode provo

car o surgimento de vários
problemas de saúde como

diabetes, problemas cardí
acos e a má formação do esquele
to. As estatísticas da Organização
Mundial de Saúde (OMS) indicam
que uma em cada dez crianças tem
problema com obesidade e, se os

pais destas crianças e adolescentes
não mudarem os hábitos de vida
dos filhos, mais de 70% deles farão
parte de uma geração de obesos,
vítimas em potencial de doenças
como a diabetes e as cardíopatías.

Em Santa Catarina, a obesi
dade atinge 23% das crianças e

é considerada questão de saúde
pública, segundo a Associação
Catarinense de Medicina. No res

tante do país, a situação é pare
cida. Até 17% das crianças estão
acima do peso recomendável. .

Segundo a nutricionista Sylvia
Elisabeth Sanner, a obesidade in
fantil está relacionada, logo na pri
meira infância, com o desmame
precoce e a utilização de farinhas

PREVENÇÃO

para "engrossar" o leite das mama
deiras. "Diferentemente do leite
matemo, o leite de vaca usado na

mamadeira contém sódio e gordu
ra já em excesso. É recomendável,
portanto, que o recém-nascido
tome o leite materno até, no míni
mo, o sexto mês", explica.

Outro fator é o aumento do
consumo de alimentos industriali
zados do tipo "junck food", como,
por exemplo, salgadinhos em pa
cote, que possuem elevados teores
de sal e calorias. Damesma forma,
o aumento do consumo de "fast
food" influencia significativamen
te no Crescente consumo de ali
mentos gordurosos, como maio
nese e batatas fritas.

Além disso, a nutricionista res

salta que o sedentarismo, devido
hámuitas horas na frente da televi
são, também tem gtande influên
cia' pois a diminuição da atividade
física leva ao menor gasto energé
tico. 'Antes amaioria das crianças
adorava correr, brincar, pular,
fazer qualquer tipo de atividade.
Mas, hoje, só vemos os pequenos
na frente da televisão e do com

putador. Isso piora ainda mais a

situação. Os pais precisam esti
mular os filhos a fazer exercícios
e controlar as horas em frente aos

eletrônicos", destaca.

• Débora Kellner

deborak@ocorreiodopovo.com.br

O controle da obesidade infantil
deve começar em casa, com refeições
balanceadas. Os pais devem insistir na
tentativa de fazer os filhos comerem

alimentos saudáveis e estimulá-los a

praticar atividade física.
Mas é importante que os pais deem

o exemplo e também adotem uma

dieta com alimentos saudáveis para
poder cobrar esta atitude dos filhos.
Para a doutora Sylvia, é essencial que
as crianças, já a partir dos quatro ou

seis meses de vida, tenham uma dieta

eusFi
OBESIDADE ENTRE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES CRESCE

"

.

d d
. .

edo Por causa damá alimentação e-A preocupação com o corpo esta começan o ca a ve_zmaisc. .

. .

..da falta de atividade física, meninos emeninas estao sofrendo com,alguns quilinhos amais,

Em Santa Catarina, a obesidade atinge 23% das. crianças
e é considerada questão de saúde pública

"
Antes a maioria das crianças
adorava correr, brincar, pular,

fazer qualquer tipo de atividade.
Mas, hoje, só vemos os pequenos

na frente da televisão e do
computador. Isso piora ainda

mais a situação. Os pais precisam
estimular os filhos a fazer

exercícios e controlar as horas
em frente aos eletrônicos

SYLVIA ELlSABETH SANNER, NUTRICIONISTA

variada, colorida, que possua sabores
e texturas diferentes, 'uma vez que os

seus hábitos alimentares serão forma
dos ainda nos primeiros anos.

Ela recomenda que os horários das
refeições sejam estabelecidos e que se

evitem longos períodos sem alimenta
ção. "Nos intervalos das refeições prin
cipais devem ser incluídos lanches
que podem conter, por exemplo, leite,
frutas e pão, ou cereais", ensina.

Sylvia sugere que o nível de ativida
de física da criança seja aumentado, que

"

É importante que os pais deem
o exemplo e também adotem

uma dieta com alimentos
saudáveis para poder cobrar

esta atitude dos filhos

os alimentos gordurosos diminuam do
cardápio, excluindo as frituras e utili
zando pouco óleo na prepar-ação dos
alimentos. Ela acrescenta ainda que os
refrescos artificiais e os refrigerante's de
vem ser substituídos por sucos naturais,além de diminuir o consumo de doces
e açúcar e dos alimentos de "fast food"
e "junck food". Pesquisas d�monstraram
que é importante que o teor de gordura

'

nunca ultrapasse 25% do total da ali
mentação da criança.

Em crianças que já sofrem com a

. obesidade; o ideal é que ela passe p�r
uma reeducação nutricional, e nao

uma dieta, para que os resultados .s:jam em longo prazo. Do mesmo mo� ,

é importante que a família tambe:n
siga as normas alimentares e "qu� na�utilize o alimento como prêmic o

punição na educação da criança. Nor
malmente,. 20:0 das crianças .têm s�cesso no 'tratamento da obeSIdade..
número baixo está relacionado à roti-

,

na que o pequeno leva em casa.
, F�nte: Boa Saúde
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Um super beijo dos padrinhos que desejam
muitas alegrias para o anjinho-João Carlos, que no
dia 30 de março completou seu 10 aninho de vida.

A "mamãe Cristiane manda os parabéns a

Gabriel Nicolas Gonçalves, que dia 26
completou seu primeiro aninho.

Na foto, a gatinha Hanna, que dia 8 de abril
completa seu segundo aninho. Super beijos dos
amigos e familiares, em especial da vovó Lucia, "

da biza Josepha e do titio José Roberto.

o CORREIO DO POVO· Terça-feira, 6 de abril de 2010

Parabéns para Julya Perine Silveira, que completou
11 anos no último dia 27. Os pais Claúdio e

Margareth estão muito felizes e orqulhosos

Padrinhos e familiares desejam saúde
e muitas felicidades para Vitor Hugo que

foi batizado no sábado dia 27.

O pequeno Arthur é a grande alegria
da mamãe coruja Andreia

Educação 9

Na foto a gatinha Maria Paula Finta,
filha de Rogério e Ana Paula, que completou

oito meses no dia 24

Gustavinho completou dois meses
de vida ontem. A dinda Jaine

manda mil beijos

Parabéns e muitas felicidades para linda
CamillyGabriela Moresco, que dia 30 de março

completou seu 10 aninho de vida.

DICAS DE LIVROS CO EÇA?,
de SlIvana Tavano e Ilustrações de Elma,
Editora: Callis,
Preço médio: R$ 35.C MILANÇ

de Fernando Vilela,
Editora: DCL. Preço médio: R$ 25.

Na Floresta Amazônica, uma minhoca procura uma folha para

comer, mas uma arara se antecipa e a devora. Enquanto faz a

digestão, a arara é surpreendida por um porco-do-mato que. a

engole. Novamente o descanso e, dessa vez, é a onça Quem

chega para almoçar o animal. Esta é comida por um jacaré e ele

por uma cobra que, enfim, acha a refeição muito indigesta. Ela

cospe o jacaré, que cospe a onça, que cospe o porco-do-mato e

assim sucessivamente. É a cadeia alimentar de um Brasil muito

diverso. A partir de quatro anos.

Cada coisa tem um jeito de começar: as cócegas e as

piadas provocam a rísada: o bocejo avisa que o sono

está chegando; a árvore começa embaixo da terra e o

pintinho começa sendo ovo. Reflexões e observações
singelas como estas, acompanhadas de ilustrações do

mesmo estilo, dão origem a um livro tão simples, quanto
encantador. Vai provocar na criança questionamentos
que já estão em sua cabeça, mas ela não sabe como
perguntar. O livro ganhou no ano passado o Prêmio de

Altamente Recomendável da Fundação Nacional do

Livro Infantojuvenil. A partir de três anos.
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'ATÉ 23 ·DE ABRil

Começa a terceira
etapa davacinação
Ministério da Saúde abre calendário e estende prazo
REGIÃO

Desde ontem, adultos com

idade entre 20 e 29 anos

têm acesso a imunização
contra a Intluenza H1N1
(Gripe A).

Nesta
terceira fase da estra

tégia nacional, gestantes,
crianças de seis meses a

dois anos e doentes crôni
cos também continuam a ser vaci
nados.Até o dia 23 de abril estes gru
pos podem tomar o medicamento

que é totalmente gratuito. Mulheres
grávidas recebem as doses durante
toda a campanha.

A cabeleireira Daniela da Silva

Zappelini, de 28 anos, aproveitou
o primeiro dia de vacinação da sua

O CORREJO DO POVO • Terça-feira, 6 de abril de 2010

etapa e procurou a Sala deVacinas
de Guararnirirn ontem. "Assim que
soube da vacina aproveitei para
me proteger", declarou.

Segundo o Ministério da Saúde,
os adultos entre 20 e 29 anos foram
os mais atingidos pelo vírus H1N1
no ano passado. Do total de 44.544
casos no país, 24% eram desta fai
xa etária. O grupo também con

centrou 20% das mortes ocorri
das em 2009, totalizando 2.05l.
A meta é imunizar, pelo menos,

80% do público-alvo, formado por
35,1 milhões de pessoas.

Até agora 11.096.pessoas to

maram a vacina nos cinco muni

cípios damicrorregião (Jaraguá do
Sul, Corupá, Massaranduba, Gua
rarnirirn e Schroeder). Segundo a

gerente regional de Saúde, Marina
Fernandes, a meta nesta terceira

etapa é imunizar 40.835 indivídu
os. E ao completar o trabalho de

vacinação, 102.686 pessoas devem
receber o medicamento.

Sobre a prorrogação do prazo
de vacinação para crianças, gestan
tes e doentes crônicos, a gerente de
Saúde afirma seguir apenas uma

orientação do Ministério da Saú

de. Conforme Marina Fernandes,
a divulgação da campanha está
sendo feita para alcançar a meta

final da distribuição de todos os

medicamentos. Na região, desde
o começo da campanha já foram
distribuídas 21.540 doses. A meta

é vacinar 3.59.3 pessoas na quarta
etapa e 37.784 indivíduos na quin
ta fase da campanha.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PI�RO RAGAZZI

Brasil imuniza
grupo maior do
que recomendado

Aestratégianacionalde vacina
ção contra a Gripe A está dividida
em cinco etapas, ao contrário da

, sugestão da OMS (Organização
Mundial da Saúde) em imunizar

quatro grupos: trabalhadores
de serviços de saúde, indígenas,
gestantes e pessoas com doenças
crônicas. No entanto, o governo
brasileiro ampliou a vacinação
para outros três grupos: crianças
de seis meses a menos de dois
anos e adultos de 20 a 29 anos e

de 30 a 39 anos. Ao todo, o Mi
nistério da Saúde adquiriu 113

milhões de doses para vacinar 91
milhões de pessoas. Daniela garantiu a vacina já no primeiro dia da terceira etapa

ETAPAS

";"'Ge'sta'ri'tes';"aoeri'tes"úôri'icos"e
_ .

crianças de 22 março até 23 de abril
• População de 20 a 29 anos de
5 a 23 de abril

• Pessoas com mais de 60 anos e doentes

crônicos de 24 de abril a 7 de maio
• População de 30 a 39 anos

de lO a 21 de maio

����!� .. �� .. Y.��.I.�.�.Ç�� .

GUARAMIRIM
• Asala de vacinação fica na rua Agostinho
Valentim do Rosário, número 117, no Centro,
no morro do Satuca. O Atendimento é das 8
às 12h e das 13 às 18h.

PLANTÃO
• Dias 17 de abril e 8 de maio

Meta de vacinação na terceira etapa: 2.427

MASSARANDUBA
• Todos os cinco postos oferecem a vacina.

No Centro, o funcionamento é das 7h às
12h e das 13 às 17h. Nas unidades de
saúde dos bairros Benjamin Constant,
Massarandubinha, Primeiro Braço do Norte e

Braço Direito, o atendimento acontece das 7
às 12h e das 13 às 16h.
Meta de vacinação na terceira etapa: 2.390

SCHROEDER
• Vacinas são oferecidas nas unidades do

Centro, Centro Norte e Schroeder I. O

atendimento é das 8h às 12h e das 13h às
17h no Centro Norte e Schroeder I. Apenas
nc Centro o atendimento é das 8h às llh30
e das 13h às 17h, com plantão especial das
17h30 às 22h.

.-

Meta de vacinação na terceira etapa: 2.749

CORUPÁ
• Vacinação apenas no posto de
saúde do Centro, das 7h30 às 12h
e das 13h às 16h30.
Meta de vacinação na terceira etapa: 2.427

JARAGUÁ DO SUL
• A vacina é oferecida nos postos de saúde dos
seguintes bairros: Centro, Vila Nova, Santa
Luzia, Santo Antônio, Vila Rau, Vila Lalau,.
Vila Lenzi, João Pessoa, Ilha da Figueira,
Estrada Nova, Nereu Ramos, São Luís, Rio
Cerro II, Garibaldi e Barra do Rio Cerro. O
atendimento nas unidades de saúde dos
bairros é das 7h às 12h e das 13h às 16h.
No posto da rua Reinaldo Rau
o funcionamento é das 7h15 �té 17h45.
Meta de vacinação na terceira etapa: 27.185

I•

Oportunidade de emprego na Prefeitura e Hospital de Barra Vel'ha

Inscrições para concurso
.
são prorrogadas até sexta

BARRA VELHA da prefeitura e disponível no
site www.barravelha.sc.gov.br.

As informações sobre as

provas, data, horário, gabarito
e normas complementares vão
ser divulgadas no site da pre
feitura.

Ao todo, são 213 vagas oíe
recidas. Deste total, 81 estão

reservadas aos servidores da

Fundação Hospitalar. Entre as

oportunidades
.

gerais, há tra

balho para motoristas de cami

nhão e ônibus, agentes e asses

sores administrativos, auxiliares
de serviço geral, vigilantes, fis
cais e outros. Entre as vagas para

atribuições de nível superior,
há alternativas para engenheiro
agrônomo, dentista, nutricio

nista, assistente social e outros.
Outras informações pelo te

lefone (47) 3446-7700.

I
A Prefeitura de Barra Velha

prorrogou as inscrições do con.

.

curso público até sexta-feira, dia
9 de abril. As vagas são para car-

gos na administração pública e

também para a Fundação Hos

pitalar da cidade.
A taxa de cadastro custa R$

20 para os candidatos com o

fundamental incompleto, R$
50 para os pretendentes com

o ensino médio incompleto,
completo _

e técnico, e R$ 80

para os interessados com cur-

so superior. Os interessados
devem se inscrever rio peno
do das 13 às 19h, na sede do

governo municipal, na Aveni
da Governador Celso Ramos,
número 200, no Centro, de se

gunda a sexta-feira. O edital do
concurso está fixado no mural

lei do empreendedor terá
debate na reunião do Clie

GUARAMIRIM
o Clic (Conselho de Líderes Co

munitários) realiza a terceira reu

nião deste ano com as 37 associa-
. ções de moradores do município
de Guaramirirn. O encontro está
marcado' para amanhã, às 19
horas, no salão de palestras da
Igreja Matriz Senhor Bom Jesus
na área central da cidade.

Na pauta segue os seguin
tes temas., apresentação de
novos presidentes das asso-

ciações de moradores, debate

sobre a lei empreendedor in
dividual, campanha do Cor

po de Bombeiros Voluntários,
novo roteiro da coleta de lixo,

entre outros assuntos sobre

eventos esportivos. culturais
.

e festivos .

Outras informações com.o
presidente da entidade comun�
tária, Charles Longhi pelo e-maIl

charleslo'nghi@brturbo.com.br
ou telefone (47) 3273-0078.

�PTU

Entrega dos carnês
Os c�rnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste

an� da CIdade de Corupá começam a ser distribuídos a partir de ama
nha, quarta-feira. A distribuição estava prevista para iniciar

ontem,

�nas ocorreu um atraso na impressão dos boletos na gráfica. outras
Informações na Prefeitura pelo telefone (47) 3375-6500.

.
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R-280

Operários ainda
estão sob a ponte
Construtora temmais 11 dias para encerrar trabalhos
JARAGUÁ DO SUL

'

PIERO RAGAZZI

Apesar da visível
normalização do trânsito
na ponte entre Jaraguá
do Sul e Guaramirim, as
obras no local ainda não
terminaram.

Iniciada
há quase dois me

ses, a recuperação pros
segue na parte inferior da
plataforma desde que o trá

fego nos dois sentidos foi libe-,
rado, no dia 22 de março. Nes
sas últimas duas semanas, os

operários da empresa respon
sável pela execução do projeto
concentraram os serviços na

reforma das vigas construídas
para dar sustentação às pistas
de rolamento. Elas precisavam
ser reforçadas devido ao des

gaste provocado pelo tempo de
uso. Além disso, atualmente, os
trabalhadores recolocam a ar

gamassa que cobre as laterais
da ponte.

Conforme Antonio Bessa, do
Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes),
de Ioinville, esta é uma das últi
mas etapas do contrato firmado
junto à Engedal, construtora
vencedora da licitação que pos
sui sede em Palhoça, na região
metropolitana de Florianópolis.
Por esse motivo, os trabalhos
podem ter fim antes do prazo

,
estimado Inicialmente. Existe a

possibilidade, segundo ele, de
encerra-los até a próxima sexta
feira, mesmo o limite expirando
somente no sábado, 17. O en

genheiro deve fazer, hoje, uma
nova vistoria na ponte.

Na manhã de ontem nin

guém foi encontrado no local.
Os funcionários da empreiteira
haviam sido dispensados por
causa do feriado de Páscoa re

tornando à obra somente no

período da tarde.
A recuperação já causou di

versos incômodos aos motoris
tas. Entre fevereiro e março, por
exemplo, as filas se tornaram
constantes em ambos os lados,
'possibilitando a passagem de só
dez carros. a cada minuto.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Parte final do projeto visa à colocação de argamassa nas laterais

CÉSAR JUNKES
---

__

Reta do acesso à 5(-413 teve a colisão mais grave do feriado

Fim de semana prolongado
e de acidentes na' 8R-280

GUARAMIRIM
o fim de semana prolongado

de Páscoa foi movimentado nas

estradas federais que cortam San
ta Catarina. E, por causa do trân
sito intenso, a Polícia Rodoviária
e os bombeiros tiveram trabalho
extra, principalmente, no último

domingo. Somente neste dia, a

PRF registrou 78 acidentes com 62,
feridos e duas vítimas fatais.

Nesta estatística está inclusa
a colisão ocorrida por volta das
19h45 no quilômetro 51 da BR-

280, em Guaramirim. O trecho fica
nas proximidades do acesso à SC-
413, que liga omunicípio ao bairro
Vila Nova, em Joinville, e é com

posto de uma reta. Foi nela' que
três veículos colidiram deixando
uma pessoa gravemente ferida.

Conforme dados oficiais, um
caminhão, com placas de Joinvil
le e conduzido por Osvaldo Hess,
bateu na lateral de uma pick
up Courier, de Guaramirim. Os

ocupantes, Anderson Pensuhn e

Daiane Moglich, sofreram ape
nas ferimentos leves. No entanto,
devido ao impacto, o carro aca

bou invadindo a pista contrária
indo de encontro da motocicleta
de Augusto Maciel.

Depois da batida de frente,
o veículo pegou fogo e, segundo
informações repassadas aos so

corristas, teria explodido. O con

dutor foi levado pela ambulância
do Samu ao Hospital São José de

Jaraguá do Sul em estado grave.
Ontem, ele permanecia na ala de

internação da unidade.

ATROPELAMENTO
Ciclista ferido

COLISÃO
Carros batem

IMPRUDÊNCIA
Motorista alcoolizado

Pouco antes do acidente que deixou

Augusto Maciel ferido, outro motociclis
ta se envolveu em uma colisão no mesmo

trecho da BR-280. O ciclista Adriano Ri

beiro, 22, foi levado ao Hospital São José
após ser atropelado por Nicolas Leal, 22.
Ele teve fratura exposta na perna esquer
da e traumatismo craniano.

Também no domingo, mas por volta
das 17h20, dois carros bateram nas proxi
midades do trevo que dá acesso ao bairro

Guamiranga, em Guaramirim. Nesta co

lisão, Mariléia Krause, 35, Fabiane Alves,
30, e Iulia Rinkawestry, 5, ficaram feridas.

Segundo a PRF, porém, nenhum delas te
ria sofrido lesões graves.

No sábado, 3, a Polícia Militar de Iara
guá doSul prendeu um jovem de 20 anos

no bairro Santo Antonio. Ele perdeu o

controle do veículo e atropelou duas pes
soas, além de bater contra outro carro,
este estacionado. O homem não possuía
CNH, estava alcoolizado e ainda carrega
va droga ilícita no bolso .
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Universo PM . BISCOITO
, DA SORTE'E l-II iane' Ju n'g_---------Não----;:apresse�ascoisas."J Tudo no seu tempo.

Moral

Dizem
que a gente, não

deve dar atenção ao que
pensam da gente. Como ,

se fosse bem simples sair
por aí, fazer tudo o que se tem
vontade e, não se chatear com

os comentários alheios. Cá en

tre nós, acho que a gente deveria
sim, ser um pouco mais liberta
dos pré-conceitos de terceiros.
Como diz uma amiga. minha:
quem paga as nossas contas? E
sinceramente, para um falso mo
ralista, a filha dele émoderninha,
qualquer outra moça é despudo
rada. A filha dele usa minissaia
para estar na moda, qualquer
outra menina, para aparecer. A
mulher do moralista faz amor... A
mulher dos outros é sem-vergo
nha. O moralista, na sua própria
visão, é um homem dedicado à
família. Já os outros homens, são
frouxos. É assim que falsos mo
ralistas pensam: eles são ótimos.
Os outros são sujos ...

ÉCA! ABANDON !
O macacão saruel se você não estiver ab-so-lu

ta - men - te em forma. É bom lembrar que a peça é
exótica por si só e já chama a atenção pelo corte ex

travàgante. Se você não estiver com a cinturinha, o
quadril e a barriguinha em dia... abandona geral!

Nos óculos estilo gatinha. Sabe aqueles com os

cantinhos levantados? O inverno trará de volta esse

clássico dos anos 50, porém em tamanho maior e
com alguns extras: armaç�es largas, brilho e cores

como rosa choque, dourado e laranja.

LORD CAFA RESPONDE:'
P: Lord Cafa, estou saindo há seis meses com

um homem que não me assume. Ele aparece ape
nas quando quer e não me inclui nos programas
com a família e amigos dele. Como mudar isso?

R: Moça, ou você tem algo muito errado (você
consegue contar até lO? Tem todos os dentes na

boca, em especial na frente? Tem os dois olhos
olhando para a mesma direção? Consegue sen

tar de pernas cruzadas? Consegue ser simpática
e controlada?) ... , ou ele é um grande sem-vergo
nha. Aposto na última hipótese.

Das diferenças
,

amigas para que eu possa extrapo
lar o excedente". O grande proble
ma nessa reclamação é que os ho
mens são selvagens, extremistas,
é tudo oito ou oitenta. Enquanto
para nós, sexo é um complemen
to, um prazer qualitativo, para eles
é ,praticamente um sopro de vida,
necessário diariamente, se bobear,
várias vezes ao dia...

'CTRL C +GTRL V
Amais novamaniamasculina quevem crescendo assustadoramente é ade

nosalimentarantes denos abater. Estudos realizadospor cientistas (homens)
constataram que mulheres com a pancinha cheia são mais susc:tíveis ao

sexo. Pronto. ..lávem eles entendendo tudo ao pé da letra e agora CIsmaram
de nos encher com as mais variadas iguarias que vão desde o tradicio
nal miojo ao não menos manjado salmão com alcaparras.Um h�memquando chama uma mulher para jantar, já se sabe bem qual VaI ser a
sobremesa e se eles prepararem a comida então...você já está no papal E
como é bonitinho vê-los no fogão preparando comidinha para gente... E a

visão d? paraíso! (Do blog oDiário deUmaMulher de Trinta)

comprar apenas um ovo

de chocolate para evitar
os exageros, lá vem família
e amigos para lembrar da
gente. Coisa linda, adoro
ser lembrada. Minhas
queridas celulites e as acnes

do meu neném agradeçem
efusivamente.

• ((

...Me dê amão, vamos
sumir até o asfalto derreter.
O chumbo do mundo,
meu bem, esqueça tudo:
Ar condicionado ligado,
almofada de pluma para
o meu amor, me dê a mão
vamos sair, loucos pelos
cantos do mundo. Esqueça
tUDO, vamos subir pro
topo do mundo ..." (Barão
Vermelho, No Topo do

Mundo).

Um amigo andou desa�afando
comigo dia desses: Falou que nós
mulheres não sabemos o que que
remos. Nas palavras dele "primeiro
vocês reclamam que a gente quer
sexo demais, depois reclamam

que queremos de I?enos ...Vou su
gerir pata a minha namorada q�e
ela me use somente na quantía
desejada e que me arranje umas ,

....

TRICOTANDO
• Minha mãe faria 68 anos

hoje e, se estivesse aqui, eu
colocaria uma foto e uma
legenda no jornal. Se ela
estivesse aqui, eu beijaria
aquele rosto" seguraria
aquelas mãos e acariciaria
seus cabelos ... Ah, se minha
mãe estivesse aqui! Saudade
dói, alguns dias mais, outros
menos, mas sempre dói! ,

• A gente reclama de falta de
sorte no amor. Mas, vamos'
combinar, comparado com
tantas celebridades por aí,
cheias de grana, de talento e
beleza, nós temos mesmo é
que nos considerar felizes...
A última infeliz foi a pobre
Sandra Bullock.

• Quando eu penso em
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Humor com
.

,

sotaquegaucho
Paulinho Mixaria volta a Jaraguá do Sul

prometendo arrancar gargalhadas
ma. É inspirado nos palhaços que Paulinho
Mixaria consegue ser engraçado e divertido
sem apelar para palavrões.' "Meus shows
são para a família", destaca.

O início da carreira não foi fácil. Pau
lo recorda que quando residia em Paro
bé trabalhou como atendente em loja
de material de construção. Ele literal
mente atendia os clientes porque não se

considerava um vendedor. "Vendedor é
aquele que empurra o produto para o

cliente e eu não conseguia fazer isso.
Não consigo isso hoje nem com meus

CDs!" brinca. Naquela época' partici
pava de um grupo de danças gaúchas e

declamava em rodeios, o que lhe garan
tiu algumas premiações. Mas carregava
lá no fundo o desejo de ser humorista.

Comediante apresenta nesta.
quarta...feira, às 20 horas,
o espetáculo inédito
"Pàz e Humor". o sonho de ser humorista

Oevento
acontece' no Centro Cul

tural da Scar (Sociedade Cultura
Artística). Os ingressos estão à
venda na Scar e no Posto Mime

da Walter Marquardt, no valor de R$
30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada). Nos
dias 8 e 9, o ator estará em Joinville, às
20h30, no Teatro Iuarez Machado.

Paulo Roberto Alves -da Silva, mais co

nhecido como Paulinho Mixaria, nasceu'
em Taquari, passou a infância em Parobé
e reside em Gramado há vinte anos,' cída
de em que foi buscar seu grande sonho: ser
humorista. "Sempre quis trabalhar comhu
mor, porque sempre gostei dos palhaços de
circo. Eles proporcionam alegria às pessoas
e levam o sorriso ao rosto das crianças", a:fir-

Foi pensando nessa carreira que de
cidiu ir para Gramado. Com um violão,
fez shows em hotéis e restaurantes, mas

sempre cantando. "Fazia versos de im

proviso em hotéis, restaurantes, cafés
coloniais e em casas de fondue. Não me
deixavam fazerhumor" recorda. Um dia,
deixou o violão em casa, foi para o hotel
e disse que o instrumento estava estra

gado. Teve a oportunidade de contar

algumas piadas. Nesse momento, Paulo
descobriu que estava no caminho certo.

Com recursos próprios gravou seu

primeiro CD, com o nome de Paulinho
Silva. No disco intercalava canções bem
humoradas com piadas em que se desta-

cavam os personagens João Mentira, um
bêbado que vive em guerra com a sogra,
e Vã Gaudêncio e VÓ Genebalda, que
vivem brigando. Repetiu o formato de
misturar músicas e piadas nos discos se
guintes, sempre com composições pró
prias e histórias inspiradas no cotidiano
do interior gaúcho.

O nome Paulinho Mixaria foi adotado
no terceiro CD, lançado em 2000, quando
percebeu que com o nome Paulinho Silva
não faria sucesso. "Usei este nome para
brincar com aminha altura. E os brasilei
ros dizempelomenos umavezmeu nome
a cada mês, quando ganham o salário.

'Quemixaria!', diverte-se o humorista

SERViÇO.
O QUÊ: "Paze Humor", espetáculo
de Paulinho Mixaria;
ONDE: Scar; QUANDO: quarta-feira, às 20h;
QUANTO: RS 30 inteira e RS 15 meia.

PODHIUM - P·ESQUISAS a PUBLICIDADE, DIVULGA OS "DESTAQUES EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS" RESULTADO DA PESQUISA
DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA EM JARAGUÁ DO SUL - SC, NO PERíODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010.

EMPRESAS, PROFISSIONAIS E SERViÇOS:
33717647
32752124
99757445
3371 1203
33260277
33709980
32752328
3371 0222
3371 9442/3371 8505
33702900
33718637
33717535
32750514
33716059
33764587
3371 0515
32750502
32752396

337,14133
32755000
33702308
3371 2576
3371 0991
32752755

.

3275 2000/ 3372 1011
33700178
33760737
33718042
3371 0991
32751492
99144743
3371 0991
99123637
33714514
33708849
33712888
33700070
32723075
33717535
33717284
32752214
32736397
33702900
33700606
3371 2100
33706124
32763288

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 ..
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
.43.
44.
45.
46.
47.

AGÊNCIA DE MODELOS - CEKAT
ANTENAS PARABÓLICAS - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA S.O.S.
ARTISTA PLAsTICA- TÂNIA COTRIM
BORRACHARIA - BORRACHARIA SENEM
CAMA, MESA E BANHO - FLAMINGO
CARTUCHOS - RECARGAS - PCLlNK CARTUCHOS
CLíNICA DE FISIOTERAPIA - DEMARCHI
CLUBE SOCIAL - CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
'COLCHOES - COMÉRCIO- COLCHOES CENTER
COLUNISTA SOCIAL - MOA GONÇALVES _

COMUNICAÇÃO VISUAL E OUT DOOR DUMKE COMUNICAÇAO VISUAL

CONTADOR ILARIO BRUCH
CORTINAS E PERSIANAS'CORTILEX
DIVERSOES ELETRONICAS E LAN HOUSE BRAZ FOX

.

ESC0LA DE CABELEIREIRO - UNIVJ;:RSIDADE DO CABELO - MÓIA CABELEIREIRO
FLORICULTURA JARDINAGEM E PAISAGISMO - FLORISA
FONOAUDIÓLOGA - KARLA DO AMARAL COSTA
FOTÓGRAFO CESAR CASTRO - FOTOGRAFIA PROFISSIONAL
GRÁFICA GRÁFICP.. RÉGIS
IMOBILlARIA GIROLLA IMÓVEIS
INDÚSTRIA DE MODA INTIMA KEIZER MODA íNTIMA
INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO SOM MENDONÇA
JORNALISTA DE RÁDIO ALBINO FLORES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLíNICAS LABORATÓRIO FLEMING
LAJES PRÉ - FABRICADAS ARTE LAJE

.

LAVAND'ERIA LAVANDERIA BRILHANTE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EQUIPE L1Mf'S
LOCADORA DE DVD'S E BLU-RAY JOA VIDEO
LOCUTORA FM FABIANA MACHADO -

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
MÚSICO ENÉAS RAASCH (HAASH)
NARRADOR ESPOIUIVO - JOCEMAR MORAIS
NUTRICIONISTA FERNANDA MÜLLER
ORTODONTIA DR. JOHN MARINHO
PEDRAS DECORATIVAS EMPÓRIO DAS PEDRAS
PET SHOP PRODUTOS VETERINARIOS E RAÇÃO REAL PET SHOP CLlNIC

PISOS E R'EVESTIMENTDS CERÁMICOS ARTE PISOS E ACABAMENTOS
PLACAS PARA VEíCULOS KN PLACAS
PROFESSOR ILÁRIO BRUCH
PSIQUIATRA - ORA. ANDRÉA CRISTINA GALASTRI
RELOJOARIA E JOALHERIA PALÁDIO SIMARA
RESTAURANTE A QUILO RESTAURANTE BRASILEIRINHO
REVISTA REGIONAL REVISTA NOSSA
SALÃO DE BELEZA LOFFICIAL CABELEIREIROS .'
SINDICATO MAIS ATUANtE SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS

TATUAGEM E PIERCING DRAGON OF SOUL 1ATUAGEM & PIERCING

TOLDOS E COBERTURAS TOLDOS FIGUEIRA
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CINEMACRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

JARAGUÁ DO SUL

PatriciaMoraes, KellyErdmann, CharlesZimmermann, Carlos Henrique
jomalista jornalista escritor 5chroeder, escritor

• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (16h40, 19h, 2lh - todos os

dias) (14h20 - sex, sab, dom, qua)

o significado da Páscoa
• Cine Breithaupt 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (15h - qui)
(13h50, 15h45 - sex, sab, dom, qua)
(17h40, 19h35, 2lh30 - todos os dias)

Páscoa.
Será que contamos para as

nossas crianças o significado da Pás
coa, contamos a elas que a Páscoa
não é simplesmente ovos e coelhos de

chocolate, cestas e guloseimas? A palavra Pás
coa vem do hebraico e significa "passagem".
Os judeus comemoravam esse dia antes mes

mo do nasciniento de Cristo, desde há muito

tempo, então com outro sentido: o de liberda
de, ou seja, a libertação de anos de escravidão
no Egito. Para os cristãos, a

Páscoa passou a celebrar o

renascimento de Cristo, a

passagem dEle deste mundo

para o Pai.

Páscoa, então, é .renas

cimento, renovação, liber

tação. Época de repensar a

vida e renová-la, de refletir sobre o Menino

que se tornou homem, morreu e ressuscitou,
elevando-se ao céu, provando aos homens
que há uma força divina, maior, regendo nos
sos destinos.

Lembrei, então, da. solidariedade que po
demos exercitar, olhando para o lado e pres
tando atenção no irmão menos privilegiado.

Assim como já havia feito em um Natal, numa
Páscoa algo distante resolvi fazer pequenos
pacotes com ovos de chocolate, bombons e

balas, coisa simples, quase simbólicas, que
eu tinha pouco pra dividir. E fui, num sába
do de aleluia, distribuí-los às crianças de uma
comunidade carente. As dezenas de pacotes
quase não foram suficientes para as muitas

crianças, que ficaram felizes, pois aquilo era

tudo que teriam naquela Páscoa. Pena que
não pude explicar o signi
ficado dos ovos e coelhos,
símbolos da Páscoa,' a razão

porque eu estava oferecendo

aquele presente.
Poderia ter falado a eles

sobre o coelho, que apesar de
não botar ovos, assumiu o pa

pel de produtor e entregador dos ovos de Pás
coa, pela sua notória capacidade de reprodução,
símbolo da fertilidade. E que o ovo representa a

pureza e a fertilidade, um símbolo da vida, daí
sua relação com a ressurreição de Cristo. O ovo

é como a eternidade, não tem começo nem fim.

• Cine Breithaupt 3
• Percy Jackson: ° Ladrão de Raios (Leg) (14h30 -

sex, sab, dom, qua, qui) (16h50 - todos os dias)
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(19h10, 2lh30' - todos os dias)

JOINVII:LE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h20, l6h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
· ° Fada do Dente (Dub)
(14h40, l6h40, l8h40 - todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

E que o ovo representa
a pureza e a fertilidade,
um símbolo da vida,
daí sua relação com a

ressurreição de Cristo

NOVELAS

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

• Cine Mueller 2
• Ilha do Medo (Leg) (13h45, l6h20,
19h - todos os dias)

• Lembranças (Leg) (2lh50 -=- todos os dias)

CAMA DE GATO
Rose perdoa Domenico e eles se abraçam

emocionados. Ela leva o pai para casa e conta aos
filhos que ele é avô deles. Érica incentiva Pedro a

voltar a estudar Alcino pede para Pedro assumir
sua parte na Aromas. Waldemar pede Loló em

casamento. Tião ajuda Gioconda a encontrar Fias
co. Pink e Suzana se encontram. Patrícia e Luck
se beijam escondidos. Davi se irrita ao ver Macau
perto de sua casa e o manda embora. O rapaz
passa a noite na frente da casa da professora, que
se assusta ao vê-Io pela manhã. Pedro deixa Alice
com Ferdinando e Julieta na casa de repouso.

• http://br.geocities.com/prosapoesiaecia)

LANÇAMENTOS

o melhor amigo
Quando Hachiko, um filhote de

cachorro da raça akita, é encontrado

perdido em uma estação de trem por
Parker (Richard Gere), ambos se iden
tificam rapidamente. Parker tenta en

contrar o verdadeiro dono do cão, sem
sucesso. O filhote acaba conquistando
todos na casa de Parker, mas é com

ele que acaba criando um profundo
laço de lealdade. Baseado em uma

história real, "Sempre Ao Seu Lado", é
um emocionante filme sobre lealdade.

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h10,'16h40, 19h10, 2lh40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (13h30,
15h3Ü, 17�30, 19h30, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub)
(14hl0, l6h40, 19h10, 2lh40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3

Guerra ao Terror (Leg) (16h20, 2lh50 - todos os dias)
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, 19h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Vício Frenético (Leg)
(14h20: l6h50, 19h20, 2lh45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
,

• Dupla Implacável (Leg) (22h - sex, sab)
· ° Livro de Eli (leg)
(14h30, l7h, 19h40 - todos os dias)
(22h - dom, seg, ter, qua, qui)

• Cine Neumarkt 6
• Idas e Vindas do Amor (Leg)
(14h, 16h30, 19h15 - todos os dias)
• Lembranças (Leg)
(22hl0 - todos osoias)

VIVER A VIDA
Flavinho avisa que Helena vai para Bú

zios e Dora fica arrasada. Carlos convida Malu
para assistir sua entrevista com ele. Betina
fica com ciúmes de Carlos. Raquel socorre
Renata, que está passando mal. Sandrinha
ameaça ficar em Búzios caso Benê faça algu
ma coisa errada. Ellen reclama da vida com

Helena e depois elogia a amiga. Sandrinha e

Benê- ficam assustados com uma grande con

fusão na favela. Marcos fica admirado ao ver

Soraia. Dois homens invadem a casa de Benê
e Sandrinha tenta proteger o filho. Benê cai,
depois que um homem atira nele.

TEMPOS MODERNOS
lolanda é chamada à fundação onde Joca BELA A FEIA

está detido. Zeca teme que Renato perceba. Adriano implora por mais uma chance a
seu amor por Nelinha. lolanda decide vóltar a Ricardo, que nega e promete marcar uma reu-
cuidar das Marias e Miranda fica apreensiva. nião para anunciar a destituição do sobrinho.
Hélia falta a um compromisso com Leal, que Bela quer apresentar o filho para Rodrigo e
se chateia com a ausência da namorada. Tú- sua família, mas Vera pede que ela tenha pa-
lio pede demissão da pizzaria. Nara aproxima ciência. Rodrigo revela que não irá assumir a
Zeca de Nelinha e Renato desconfia. Katrina presidência da Mais Brasil. Dinorá avisa .todos
marca um encontro com Led e Gaulês ao mes- os acionistas sobre a reunião em que todos
mo tempo. Deodora visita Portinho e assume serão avisados sobre a saída de Adriano da
que foi a responsável pela morte de Regeane. presidência. Adriano não se conforma com a
Renato pressiona Nelinha por causa de Zeca. decisão de Ricardo. Cíntia revela estar dispos-
Hélia desabafa com Fidélio e encontra Leal ta a assumir a presidência. Vanda e Ariosto
trabalhando com o zelador. voltam a se tratar amavelmente.

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

CLIC DO LEITOR

Esse é o Rusty, que está se divertindo com seu brinquedo favorito!
O clic é da leitora Luísa Chiodini Schmõckel.
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

A transformação
Ódios nascem e são desfeitos; o

amor se recolhe diante da indiferença,
até que a dor traz a compreensão da
vida e o perdão ressurge como chave

para libertar a alma dos grilhões do
ressentimento. "A Atriz" vivencia a vio
lência, a raiva e a decepção, transfor
mando a morte numa passagem para o

esquecimento e fuga. Mas morrer não
é a solução dos problemas, e ela des
cobrirá que só com coragem e amor é
que poderá encontrar o caminho para a

reconciliação consigo mesma.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)

.

Não deixe de lutar por .seus !n:_e-
resses. Saturno exige mais atençao

saúde e pede cuidados especiais
com a

_

a relação a dois.·Esta e uma boa opor-
com ..

I' d
'dade para exercer dísclplma e esen-

tunl -

.

volver suas aptidões.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Bom momento para e�t�eitar seu:,

vínculos de maior afinidade. Ha

nance de um maior comprometimento com
c _

seu par. Não importa a idade� agora voce

renderá a lidar de forma diferente com
ap .

concessões.

®GÊMEOS'
.

(21/5 a 20/06) .

Hoje, sua necessidade de silên:
cio, reflexão e isolamento sera

maior. Saturno requer maior atenção à saú

de e dedicação a quem ama. Questões de

tarnilia ganham forte destaque, provocando
amadurecimento interior.

.

@CÂNCER'
.,

(21/6 a 21/7)
Cuidado com o' clima de competi

ção no emprego. Terá êxito para tra

balhar em equipe. No amor, clima de amadu

recimento. Não perca a paciência com quem

não consegue ter bons resultados. Cada um

faz só o que pode!

8LEÃO
.

(22/7 a 22/8)
Sua energia está em baixa. Trace

suasprioridades agora. Na paixão, es
tará mais seguro do que deseja. É hora de levar

o dinheiro a sério e investir no trabalho. O tempo

sempre recompensa o esforço contínuo.

VIRGEM

(23/8 a 22/9) .

.

O dia favorece a tomada de decisões

e providências práticas. No campo

afetivo, o astral é de seriedade. Cuidado com a

vida sedentária. Se andou se descuidando nos

últimós tempos, já é hora de fazer algo.

LIBRA·

(23/9 a 22/10) .

Há uma tendência a buscar o senti-.
. do mais profundo dos fatos ao invés

d e tentar soluções superficiais. O desejo de
ficar só predomina à noite. É tempo de termi
nar as coisas importantes e fechar um ciclo.

ESCORPIÃO.
(23/10 a 21/11)
Cuidado com intrigas, tente es

clarecer os problemas o quanto
antes. A fase favorece a solidez. na

relação a dois. É hora de acreditar e põr
em ação seus planos e sonhos. É· preciso
repensar algumas amizades.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Astral para desenrolar questões
de farnílla. Segurança é tudo o que '

você precisa no campo amoroso. Mantenha
disciplina e perseverança. O esforço contínuo
e o trabalho bem-feito trarão bons resultados.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Poderá ter sucesso em atividades

comunicativas. Suas ideias vão
fervilhar. A dois, seja menos crítico. Agora,
começa uma fase de descobertas e respos
tas que lhe trará amadurecimento e maiores

conhecimentos.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você pode ter problemas de comu-

nicação no trabalho. Na área afetiva,
o ?esejo sexual anda reprimido. Não acumule
COISas inúteis, é um bom momento para se des
fazer das qUinquilharias que só juntam poeira.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
A comunicação será o seu grande
trunfo. Não seja egoísta. Você sabe-

rá quem são seus aliados. Na vida-a
dois, o astral é de forte união. ótimo momen
to para entrar em contato com o que deseja
e necessita.
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Dora fica com
Marcos de novo

Dora estava mesmo falando sério quando disse
a Helena que, por mais que tentasse', não conseguia
resistir ao charme de Marcos. Quando o reencon-

. trar em Búzios, a morena ficará bastante abalada. O
safado, claro, continuará assediando Dora, que não
vai resistir por muito tempo. Os dois voltarão a ficar

juntos, o que vai deixá-Ia morrendo de culpa por ter
traído Garcia (Maradona).

Morre o ator
Buza Ferraz

Alberto Buza Ferraz morreu na· madru

gada do sábado, 3 de março, aos 59 anos.

O ator e diretor teve um mal estar quando
passava o fim de semana com a família em

Teresôpotls, Rio de Janeiro, e foi levado para
o hospital mas não resistiu. Buza sofria de

leucemia há pelo menos cinco anos, mas a

doença estava controlada. A causa da morte

foí o 'último de três ataques cardíacos.

Brothersjuntos
no Mais Você

Ontem, os participantes do último Big Brother

Brasil tinham um compromisso marcado; lavar a

roupa suja no Mais Você, programa de Ana M.aria
Braga. Antes do programa, Serginho havia anunciado

que não teria medo de falar na cara tudo o.que ,deve:
ria ser dito e que não seria "amiguinho de ntngu.�m so

para fazer tipo". Elenita, no entanto, afirma que ja co_n
versou com Eliéser e Morango e declarou que a tensao

que havia dentro da casa tinha ficado por lá.

DIVIRTA-SE

A· Loira e a batida
No trânsito, um veículo bate no carro d� um� loira.

O homem que bateu resolve se divertir, e dIZ:

_ Olha moça, basta você soprar forte no escapamento

que vai desamassar a lataria!

'Outra loira vê a amiga e pergunta:
-O que é que você está fazendo?

.

-Estou soprando o escapamento para desamassar a

lataria!
A outra começou a rir da cara dela.

.,

-Do que é que você está rindo? - �ergunta Indignada.
,

'd está aberto não vai desamassar nunca.
-E que o VI ro ;:xo ,

Apontado como um dos res

ponsáveis pela morte de Michael

Jackson, o Dr. Conrad Murray está
tentando provar que o próprio can
tor causou sua morte ao tomar a

dose fatal de Propofol. O argumen
to é de que o médico deu apenas

25mg da substância a Michael,
que teria injetado sozinho o resto

da garrafa de Propofol, causando
uma overdose que parou seu cora

ção e culminou em sua morte

Bela deixa todos
de boca aberta

Em "Bela, a Feia", a volta de Bela para Mais

Brasil vai ter o mesmo efeito da passagem de um

furacão pela firma. Com o passar dos dias, Adriano,
Ricardo e até Rodrigo, que não consegue esquecer

a amada, ficam encantados pela moça e passam a

paquerá-Ia. 'O mais apaixonado pela protagonista é

Adriano. Mesmo ainda tendo um caso com Cíntia,
ele vai dar em cima da nova chefe.

Nara planeja
trair Claude

Nem bem começou, a novela "Uma Rosa com

Amor" já está cheia de intrigas. Sem conseguir se
casar com Claude, Nara muda seus planos. Ela ar

quiteta roubar os projetos do francês e passar para a

concorrência. Nara promete ao pai que o deixará na

miséria. Egídio, cúmplice da vilã, invade o prédio da

construtora e rouba o principal projeto do empresário
- que deverá ser vendido à empresa rival por R$ 1

milhão. Nara vibra, antecipando o sucesso do golpe.

SUDOKU

SOBRE O JOGO c BI9 v 9 Z 6 L �

É um jogo de lógica muito 6 � V 9 L 9 9 €: Z

simples eviciante. O objeti- O z S L 1 €: 6 9 V B
vo é preencher um quadra- IS 9 V 6 9 Z � E 9 L
do 9x9 com números de 1 ::::> s €: 9 6 17 L � z 9
a 9 sem repetir números _. 1: L Z E 9 9 17 S 6

em cada linha e cada col- O � 6 � L 9 S z 9 €:

una. Também não se pode V\
B 9 9 z t €: L 6 17

repetir números em cada
L ? E 9 6 � g t 9<-

quadrado de 3x3.

Doutor diz
que·MJ se

automedicou

ANIVERSARIANTES

5/4
Ademar Saganski
AdemirOrsi
Adilson Moreira

Adryele Kath
Alexandre Eischtadt
Allan F. Vieira
Antonio Berns
Bruno Floriani
Carlos Luis Venera
Celio Forlim

Cleydi C. Pedri
Cristian Vitorello
Debbie M. Souza
Gabriele L. Borsatti
Geraldina S. Pereira
Gustavo Jungton
Ivane Eskelsen
Ivanei C. Cavaller
Jean C. P. Giovanella
Juliane Gasda
Katia M. Frankowiack
Kátia S. da Silva
Katia Zalewski
Luciane Dalpiaz
Luiz C. M. Filho
Marilis Forlin
Nikolau R. Hermann

OdiloCaye
Sara G. Chaves
Thinara Machado
Viviane Schulz

6/4
Achyles Sartori
Alan J. G. Santos
Anderson Krueger
Arildo Feustel
Arildo L. O. Ribeiro
Carla Buzaki
Charlene P. Feldmann
Claudemir R. de Freitas
Cleide Leithold
Conrado Rscher
Cristele P. M. Cordeiro
CristianeWoelk

Douglas R. Herrmann

Elizangela P. Silveira
Eulália Gritens
Everton Diefenthaler
Fernando M. Blosfeld
Geniffer C. peggau
GracianeWackerhage
Guido Muller
lIisianeWackerhage
Jamiris do Reis
Joel D. Hornburg
Luiz H. Janunze
Madalena Flohr
Marilda F. Puff
Nelson Fallgater
Renate E. Hansen
Rodolfo Fiedler

.

Rosimare V. Dos Santos

Sergio L. Borga
Sueli Boligon
Talita K. Diefenthaler
Tatiana M. Blosfeld

Thiago F. Gonçalves
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Café colonial

OGAVI
- Grupo de Apoio à Vida, Mantedora do Programa CW

de Valorização à Vida, promoverá no próximo dia 15 de maio,
.

às 15 horas, na sede do Círculo Italiano, o tradicional.Café Co-

lonial. Na ocasião acontecerá um desfile e bazar. Os mgressos
estão à venda ao preço de 15 reais e podem ser adquiridos com os

voluntários da entidade ou com este colunista. Prestigie!

wvvw.bare lrerrnenn.corn.b r

Polivalente
A minha querida amiga Car

mem Rausis, beata assumida,
cozinheira de primeira e muito

espirituosa, resolveu aprimorar
seus dotes. Ela está se tornando
uma exímia vendedora. O Padre
Irmundo Rafael Stein que o diga.
Só o livro, "Pequenos Recados
com grandes significados", escri
to por ele, Carmem deve ter ven
dido centenas.

NAS RODAS
• O empresário Valério Iunckes,
daVê Mais, está nos Estados
Unidos participando de feiras e

business. Retorna dia 12 de abril.

• O advogado Reinoldo Murara,
o Nonô, movimenta hoje à noite,
na chácara da família, em torno

da turma do Loks, turma de
futebol society, uma deliciosa
costela fogo de chão. Hernani

Gonçalves pilota o fogão.
• Não ousem esquecê-lo! Hoje
o meu camarada Francisco

Taranto, o popular Chico, é o

grande aniversariante do dia.
Parabéns! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz.

Fittr
Algumas casas noturnas de

Balneário Carnboriú, além de ve
tar a entrada de menores, estão

proibindo o consumo de cigarro
dentro do complexo. Uma delas
é aWoods, especializada em ser-

.

tanejo. Mesmo assim, na última
sexta, superlotou. Em Jaraguá
quem deve seguir o mesmo mol
de é o Estação Armazém.

luciana Freitas, irmã do
amigo Nivaldo, da Domini,
durante sua formatura no 5°
Comando Aéreo Regional da
Aeronáltica Brasileira.

.'

.....

fJ/'·

Agendem!
A Festa do Champanhe, so para elas, que acontece dia 25 de maio e

que este ano terá o apoio de O Correio do Povo, Concessionária Peugeot
e Domini Pizza, já está amil com a organização. Aliás, este ano terámil
e uma novidades, desde a musicalidade até a gastronomia. Outra coisa
uma olheira demoda escolherá amais elegante da noite.Agendem!

A radialista Fabiana
Machado, da Studio FM,
nas baladas da moda

A sempre bonita Michele
Ibanes que posa ao lado do
maridão Rodrigo, da Subway,
é a grande aniversariante de
hoje. Mil vivas! .

Dica de terça-feira
Curtir o Estação Armazém. Hoje é dia de teatro ao vivo.

TE CONTEI!
• AAssociação de Moradores
do Bairro Rio Molha promove
Baile Beneficente no dia 1°
de abril, às 21h30, no Salão
da Igreja Nossa Senhora
do Rosário.

As reformas do restaurante
Butiá, na orla de BarraVelha,
estão nos finalmentes. Breve
reabre commil novidades
no quesito gastronomia e

ambiente.

• No sábado, a partir das 20
horas, no ParqueMunicipal de
Eventos, em Massaranduba,
acontece o baile de escolha
daRainha e RainhaMirim
da 12a Fecarroz, Festa
Catarinense do Arroz.

CRICIÚMA·
CONSTRUÇÕES
Concretizando seu projeto de vida

A bela namorada de Rafael
Pedri, Maiara Ernmendoerfer,
foi a anive·rsariante mais

festejada do domingo

"
Quanto mais um homem

. se aproxima' de suas
metas, tanto mais crescem

as dificuldades.
GOETHE:

"

leitora fiel
A leitora fiel de hoje éMarina

Gobbi. Ela é outra querida que lê a
coluna todos os dias para ficar por
dentro da boas novas da urbe.

•

J

Chico Piermann
Um dos mais badalados e co

nhecidos promoters da região
Norte, Chico Piermann, estam

pará a capa da revista do siteMoa

Gonçalves, que estará nas bancas
nesta semana. O garoto sangue
bom fala da sua trajetória de su

cesso. Vale conferir.

• Davi Luiz Bakum e sua

Jéssica Reis trocaram alianças
namão direita no domingo de
Páscoa. Casamento à vista.

• O casal boa gente Beto e sua
Leila Bogo Gonçalves curtiu o

feriadão na orla de Balneário
Camboriú.

Outro casal que aproveitou
o feriadão para descansar em
Camboriú, foi Cacá e Gisa
Pavanello. Os filhos Guilherme
e Stefani, minha linda
afilhada, fizeram companhia.

• Gosto daquele que sonha o

impossível. (Goethe)

• Com essa, fui!

Buxixo
Dando o que falar nos salões maismodernos e entre as comadres mais

antenadas da urbe, o romance entre um coroa recém separado e uma jo
vem estudante com encontrinhos pra lá de calientes emCorupá. O homem,
discreto e inteligente,.está bastante envolvido com abela estudante.Um ca

sinho que pode explodir a qualquermomento pelo clima de envolvimento
dos dois. Nada demais. Os dois são livres, leves e soltos. O problema é que o
Dom Juan é omelhor amigo do pai da ninfeta. Por isso antes de se estressar
eu sugiro um copo bem gelado do chopp Konigs Bier.
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rrerremoto deixa doismortos

Monitoramento é
realizado nas zonas '

de risco, enquanto
bombeiros notificam

rachaduras.
ANTONIO ROSQUILLAS RESPONSAvEL

PELA DEFESA CIVIL LOCAL

Tremor foi sentido por pelo menos 20 milhões de pessoas, chegando aos Estados Unidos

b governo mexic�o.emitiu
�m alerta nas primeiras
horas da manhã de ontem

�dindo calma à população.
elo menos duas mortes
oram confirmadas.

r..... egundo a Defesa Civil,
mais de cem pessoas fica

l�_

ram feridas depois do ter-
1_" remoto de magnitude 7,2
ue aconteceu na tarde de do

mingo, 4 de abril, perto da cidade

�e Mexicali. O tremor foi um dos

�ais fortes a atingir a região em

récadas, e teria sido sentido por
pelo menos 20 milhões de pesso
rs

- o fato de o epicentro ter sido

r,erto da fronteira com os Esta

ros Unidos fez com que as alte

ações fossem percebidas de Los

geles aTijuana.
Commedo .de novos tremores,

maiorparte da população está se
oncentrando ao ar livre, inclusive
urante a noite. Após o terremoto

principal, pelo menos 20 tremores
, secundários foram-sentidos até a

tarde de ontem, incluindo alguns
de magnitude 5,1,4,5 e 4,3.

Uma das vítimasmorreu com a

queda de uma casa noVale de Me
xicali, a 18 quilômetros do epicen
tro. Outro homem foi atropelado
por um carro que passava na rua,

depois de sair de casa correndo e

em pânico por causa do tremor. A
maior parte dos feridos foi atingi
do por objetos que caíram.

Equipes de emergência já co

meçaram o trabalho de reconhe
cimento nas áreas afetadas e o

responsável pela Defesa Civil '10-
cal; Antonio Rosquillas, informou
que está sendo realizado ummo

nitoramento das zonas de alto

risco, enquanto bombeiros notí
ficam rachaduras em paredes de

prédios e residências. Com a fal-
,

ta de luz e água, 300 pacientes do
Hospital Geral da "cidade tiveram '

que ser transferidos para clínicas

particulares sustentadas por ge
radores elétricos.

PREVISÃO DO TEMPO-

FOTOS DIVULGAÇÃO

Entre os maiores estragos, rodovias importantes foram danificadas

,.

Com a falta de luz e água, pacientes tiveram que ser removidos

d
GANOINHAS
T ..
11 ° 190

"
MAFRA
T ..
120 170

emp_o mais firme com

erturas de sol do
este ao Planalto Sul.
emperaturas baixas'

�evido à chegada de
ma massa de ar frio.

\
\

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

QUARTA
MíN: 130C
MÁX: 220C

QUINTA
MíN: 130C
MÁX: 240C

SEXTA
MíN: 140C
MÁX: 240C'

Glimade
Outono

Uma frente fria próxima
mantém, o tempo instável em

Santa Catarina, com a presença
de muitas nuvens e chance de

chuva ocasional, de fraca inten
sidade. Além disso, 0 avanço de

uma massa de ar frio deixa as

temperaturas mais baixas nest.a
semana, caracterizando o pn
meiro frio de outono.

�60darado Parcialmente Nulllado . Instável Chuvoso
-

Nublado

SEVOCÊVAI pARA···

I deve predominaroso d'
durante todo o Ia,

com a presença de

poucas nuven�. As
temperaturas ficam

entre 10°C e 21:c,mas
a sensaçãO term�ca
pode chegar a 5 C. d

RIO DO SUL
T ..
12° 200

Efeito chega aos
Estados Unidos
Calexico, ria Califórnia, está

em estado de emergência. Veí
culos de segurança fecharam as

ruas do centro da cidade, onde
vidros se quebraram e alguns ti
jolos caíram de prédios. A maio
ria dos estragos ocorreu no cen

tro' onde prédios de 1930 e 1940

não .resístiram a tremores dessa

magnitude. Tremores intensos

foram registrados no sul da Calí

fórnia, em Los Angeles e San Fer
nando Valley.

•

O mar fica
mis agttado

Chuvas ocorrerão com mais frequên
cia devido à circulação marítima, alter

nando com períodos de melhoria. O mar

ficamuito agitado, com ondas de 2,0 a 3,0

metros, com picos de 4,0 metros, e não

se descarta a possibilidade de ressaca. O

vento deve ter rajadas de 50 a 70km/h.

LAGES
T •
100 17° d

SÃO JOAQUIM
T ..
8° 140

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

6/4 • 14/4 21/4

CHEIA

JOINVllLE
T"
17° 21°

d
JARAGUÃ 00 SUL

T •
140 021

d
BlUMENAU
T •
14° 220 d

FLORIANÓPOLIS
T ..
17° 230

d
CRIClÚMA
T •
170 21 °

"
IMBITUBA
T ..
170 23°
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-PAQUISTÃO
Seis mortos em
ataque' suicida

Militantes islamitas com ar

mas e coletes suicidas atacaram o

consulado dos EUA em Peshawar,
no Paquistão, namanhã de ontem.
A ação terminou com pelo menos

seis mortos. Outro ataque em um

evento político, também no noro

este do país, deixou pelo menos 41
mortos. O governo local é aliado
dos EUA na guerra contra aAl-Qa
eda e o Taleban.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 6 de abril de 2010

LOTERIAS
PROJETO

lobão assume

Fundo Social

CAIXA DE PANDORA

Primeira fase
será concluída

MEGA-SENA
CONCURSO N° 1167

20-28-43-51-52-56
,

LOTOMANIA
CONCURSO N° 1024

04 - 06 - 13 - 16 - 20
21 - 26 - 38 - 40 - 41 '

45 - 49 - 51 - 55 - 69
74 - 91 - 97 - 98 - 99

O senador Garibaldi Alves
(PMDB-RN), cedeu a relatoria do

projeto de lei que cria um Fundo
Social com parte dos lucros da ex

ploração do petróleo no pré-sal ao
ex-ministro Edison Lobão (PMDB
MA).A estratégia de guardar arela
toria para quando Lobão voltasse
ao Legislativo tem como objetivo
fortalecer o ex-ministro politica
mente na Casa.

Devem ser concluídos hoje os

interrogatórios da primeira fase
do inquérito da Operação Caixa
de Pandora, que investiga um

suposto esquema de corrupção
no Distrito Federal A deputada
Eurides Brito (PMDB), Mariane

Vicentine, ex-mulher de Arruda,
o ex-deputado Pedro Passos e o

empresário José Celso Gontijo
serão os últimos a depor.

DUPLASENA
CONCURSO N° 851

Primeiro sorteio
02 - 07 - 10 - 17 - 40 - 42

Segundo sorteio

15 - 23 - 35 - 39 - 42 - 50

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N°. 04438

. Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
10 62.598 600.000,00

31.500,00
24.000,00

15.390,00

10.500,00

QUINA
CONCURSO N° 2261

35 - 40 - 43 - 55 - 69

52.870

15.449

11.692

52.885

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS
BRASILElROS SA DataVencimento: 08/03/2010 Valor: 245,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

_ ED�DE��O
REPUBLICAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANfACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião .

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:00h

EDITALDE INTIMA�O
Saibam todos que virem o ,presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização ince.rta, ignorada ou !nacessível,
ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em
conformidade com os arts.�95, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 140977 Sacado: ALClMIRA LlNDNER PASQUAllME CNPJ: 80.743.834/000 Cedente: TRANS
PORrES E SERVICOS SUPER IA lIDAME CNPJ: 00.822.009/000 Número doTítulo: JV-50464 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BRADESCO DataVencimento: 18/02/2010 Va
lor: 40,91 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141667 Sacado: ALESSANDRAMEURER DA COSTA CPF: 065.614.929-94 Cedente: CENTRO
DE FORMACAO DE CONDlJIDRES LESSMANN I.TD CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 25730
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS
BRASILElROS SA DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 314,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141181 Sacado: ANCKE C.zrSMANN CPF: 053.821.019-22 Cedente: PELEGRINI E TOMEI
lIDAME CNPJ: 02.109.085/000 Número do Título: 12460 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicaçãoApresentante: HSBCBANKBRASILSA BANCOMUITIPW DataVencimento:,10/02/2010 Va-'
10l� 131,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141270 Sacado: ARNALDO GREGORlO DO NASCIMENTO CPF: 047.576.979-10
Cedente: NATALBALSANELIl CPF: 521.371.209-68 Número doTítulo: 01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: NATAL BALSANElll DataVencimento: 20/09/2009 Valor: 1.000,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141680 Sacado: BAR QUERENCIA I.TDA ME CNPJ: 07.969.335/000 Cedente: ESCRlTORlO
CONTABILCENTENARlO I.TDA CNPJ: 08.328.628/000Número doTítulo: 580110 Espécie: Duplicata .

deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANRlSUL-BANCO DO FSfADO DO RIO GRANDE DO
SUL Data Vencimento: 15/03/2010 Valor: 127,36 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

•

Protocolo: 141732 Sacado: CONSTRlJIDRA 11 lIDA CNPJ: 09.331.670/000 Cedente: CASASDAAGUA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO lIDA CNPJ: 75.362.160/002 Número' do Título: 182037/5 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento:
11/03/2010 Valor: 129,40 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 141733 Sacado: CONSTRlJIDRA 11 LTDA CNPJ: 09.331.670/000 Cedente: CASAS DAAGUA
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA CNPJ: 75.362.160/002 Número do Título: 182054/5 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento:
11/03/2010 Valor: 70,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$1O,40

.

P;����i��-i4-i783--&;�d�:-CS-CO-MERCio-DE-ÃRTIGOS-DCf�ÃRiÕITÕA---CNPi-ii�i-M:366iOõO
Cedente: ROVITEX INDUSTRIA E COMEROO DE MALHAS LIDA CNPJ: 79:233.672/000 Número do
Título: A103305302 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO
Data Vencimento: 17/03/2010 Valor: 355,01 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Dílígêncía: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141305 Sacado: DARCI MENSONSE DE VARGAS CPF: 671.239.539-91 Cedente: F M PNEUS
lIDA CNPJ: 81.374.845/000 Número do Título: NP122919/l Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 14/03/2010 Valor: 300,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141847 Sacado: DAVID USINAGEM lIDA-ME CNPJ: 04.533.012/000 Cedente:WT. COMER
CIODE FERRAMENTAS I.TDA CNPJ: 08.418.834/000Número doTítulo: 3980001 Espécie:Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSADataVencimento: 20/03/2010 Va
lor: 229,50 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,89,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141175 Sacado: DEFASE SERVICOS EIEIRICOS I.TDA CNPJ: 08.667.426/000 Cedente: BAN
COSAFRAS/A CNPJ: 58.160.789/000Número doTítulo: 942733631 Espécie: Duplicata deVendaMercan
tilApresentante: BRADESCO DataVencimento: 11/03/2010 Valor: 934,63 liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141307 Sacado: DElZECRlSTINAFAGUNDES PERRlRA CPF: 003.745.899-09 Cedente:VANIO
EGUIOMARCORTINAS EPERSIANAS I.TDA CNPJ: 10.654.294/000 Número doTítulo: 000035002 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento:
15/03/2010 Valor: 262,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141052 Sacado:DJESSIO\BLUMEKUIZKE CPF: 076.933.959-03 Cedente: CENTRO DEFOR
MAO\O DE CONDlJIDRES LESSMANN I.TD CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 26296 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNlBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEI
ROSSA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:
R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141062 Sacado: EDILSON UNO DA SILVA FllRO CPF: 062.874.489-70 Cedente: CENTRO
DE FORMAO\O DE CONDl.ITORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 24663

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS
BRASILElROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 129,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141558 Sacado: ELIANE ULI..ER CPF: 758.081.619-91 Cedente: POLESELID COMESTICOS
lIDA CNPJ: 10.317.528/000Número doTítulo: 89 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMIO\ FEDERAL DataVencimento: 15/03/2010 Valor:
370,60 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141582 Sacado: ELIZETEAPARECIDAZANGIIN CPF: 023.128.359-83
. Cedente: BANCO BRADESCO SA CNPI: 60.746.948/000 Número doTítulo: 8504954 Espécie:
ChequeApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 20/10/2009 Valor: 434,95
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141584 Sacado: ELIZETEAPARECIDAZANGIIN CPF: 023.128.359-83
Cedente: BANCO BRADESCOSA CNPJ: 60.746.948/000 Número do Título: 850483 O Espécie: Cheque
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 2.980,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141585 Sacado: ELIZETEAPARECIDAZANGIIN CPF: 023.128.359-83
Cedente: BANCO BRADESCOSA CNPJ: 60.746.948/000Número doTítulo: 8504814 Espécie:
ChequeApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 25/01/2010 Valor: 2.980,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141586 Sacado: ELIZETEAPARECIDA.ZANGIIN CPF: 023.128.359-83
Cedente: BANCOBRADESCO SA CNPJ: 60.746.948/000Número doTítulo: 850497 O Espécie:
ChequeApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 11/03/20' O Valor: 3.652,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:·R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital:R$ 10,40

Protocolo: 141063 Sacado: ELSON DO NASC1MENTO MENDES CPF: 061.505.259-29
Cedente: CENTRODE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000
Número doTítulo: 25169 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: UNlBAN
CO-UNIAO DE BANCOS BRASILElROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 129,00

liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141856 Sacado: FOCUS CELUlAS INDUSTRIAIS DE MANlP AUT PROCES CNPJ:
02.742.528/000 Cedente:WT. COMEROO DE FERRAMENTAS I.TDA CNPJ: 08.418.834/000
Número doTítulo: 3978 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 20/03/2010 Vd!or: 349,50
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 141688 Sacado: GAlEI'ERlAAGUZZDLIEAGUZZDULIDA CNPJ: 11.065.575/000
Cedente: MARMORARIA MUU..ER I.TDA CNPJ: 08.625.958/000 Número do Título: 000750-
03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANI< BRASIL SA BANCO
MUITIPW DataVencimento: 18/03/2010 Valor: 460,50

.

liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141248 Sacado: GIDIAO BUBUIZ CPF: 067.966.149-25 Cedente: IDFAL PISOS E ACABA
MENTOS lIDA CNPJ: 05.985.143/000 Número doTítulo: 15006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor:
669,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141654 Sacado: IBS INSTRUMENIAO\O BRASILSUL lIDA CNPJ: 04.901.531/000
Cedente: COMERCIALRlBElRO lIDAME CNPJ: 03.989.319/000 Número doTítulo: 0015705A Espécie:
Duplicata deVendaMercantilApresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/03/2010 Valor: 136,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução:R$13, 19, Diligência: R$ 20,80, Bdital: R$1O,40

Protocolo: 141193 Sacado: INES BEI.ARMlNO DA SILVEIRA CPF: 674.390.719-72 mCedente: NEUBERMO
VF1S EElEIRQDOMESTICOS CNPJ: 83.441.741/000 Número do Título: 05481007W Espécie: Duplicata de

_

VendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMIO\ FEDERAL Data Vencimento: 10/03/2010
Valor: 88,48 Liquidação após a in�ação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital:R$10,4O
Protocolo: 141058 Sacado: lRlNEU BARBOZA DE SOUZA CPF: 028.443.859-66 Cedente: CENTRO
DE FORMAO\O DE CONDlJIDRES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 11920

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS
BRASILElROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 144,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$14,60,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141808 Sacado: ISMAEL LFAL CPF: 594.082.359-91 Cedente: lNfEGRAO\O AGROPECUA
RlAI.TDA CNPJ: 03.488.014/000Número doTítulo: 35562 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 16/03/2010 Valor: 247,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140858 Sacado: fD\MAR ZANGUELINE CPF: 821.732.819-68 Cedente: MERCADO MEES
lIDAME CNPJ: 02.443.740/000 Número doTítulo: 0002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMIO\ FEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 550,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 61,06, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,40

Protocolo: 141706 Sacado: IVO DAROCHA CPF: 031.114.159-53 Cedente: MECANlO\CENfER CARMJ
I.TDAME CNPJ: 02.844.241/000 Número do Título: 00306 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 1-8/03/2010 Valor: 42,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4li

Protocolo: 141809 Sacado: J CIPRlANlADM DE BENS lIDA CNPJ: 09.943.422/000 Cedente: FAMC:RED
FACTORING MERCANTIL DE CREDITO lIDA CNPf01.393.959/000 Número do Título: 173298/1 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA Data
Vencimento: 22/03/2010 Valor: 6.908,40 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 18,82, Di-
ligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

.

Protocolo: 141213 Sacado: JAIRO SElDEL CPF: 615.250.909-25 Cedente: BARBI MAQS E EQUIP rIDA
CNPJ: 76.841.451/000 Número doTítulo: 016418-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMIO\FEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 782,50
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141046 Sacado: JEAN CARlDS DA ROCHA CPF: 082.737.709-66 Cedente: SHOPPING COM
DACERE MAICONST.lI CNPJ: 10.272.769/000 Número doTítulo: 8073/2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAODE BANCOS BRASILEIROSSA Data
Vencimento: 09/03/2010 Valor: 184,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141153 Sacado: JEANE ANDREIA GOUN CPF: 013.345.550-52 Cedente: SICOOB-SC BLU
CREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000 Número doTítulo: 07551A Espécie: Duplicata
deVendaMercantilApresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 122,75
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência; R$20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140853 Sacado: JOAO CARlDS GAIEVICZ CPF: 043.737.999-03 Cedente: MADElRAFLORI
DA I.TDA CNPJ: 95.817.664/000 Número do Título: 000059 O Espécie: ChequeApresentante:
MADEIRA FLORIDA I.TDA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 720,00 liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,90, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 141051 Sacado: JOAO RONALDO BANDEIRA CPF: 048.356.809-01 Cedente: CENTRO DE
FORMACAO DECONDl.ITORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000Número doTítulo: 24786 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASI
LElROSSA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141493 Sacado: JULIO CESAR PATRIOO CPF: 819.416.339-00 Cedente: POSTO PEROrADO
VALE I.TDA CNPJ: 79.004.933/000Número doTítulo: 12620 Espécie: Duplicata deVendaMer-
cantilApresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 525,03
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141064 Sacado:WIS PAULOANAClEfO CPF: 048.845.579-05 Cedente: CENTRO Dl:! FOR
MAO\O DE CONDlITORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número doTítulo: 26564 Espécie:
Duplicatade Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRAS1LEI

_ROS SA DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 110,00 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução:
R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 141434 Sacado: MALHAS SAN REMO I.TDA CNPJ: 76.320.605/000 Cedente:ASSOCSINDIO\
TOS DOSTRABAlHADORES CNPJ: 02.542.221/000 Número doTítulo: 15266M Espécie: Duplicata
dePrestação deServiçosApresentante: CAIXAECONOMIO\FEDERAL DataVencimento: 10/03/2010 Va
lor: 152,66 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 141189 Sacado: MAROO FRlESEMERCFARIAME CNPJ: 10.263.003/000 Cedente: ESCRITO
!U0CONTABILCENTENARIO CNPJ: 08.328.628/000 Número doTítulo: 500104 Espécie:Duplicata
de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANRlSUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDEDO
SUL DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 257,87 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141031 Sacado: MARlUA RODRIGUES PADIliIA CPF: 005.147.950-85 Cedente: CENTRO
DE FORMAO\O DE CQNDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número do Título: 25385

Protocolo: 141812 Sacado: MARlZEIE APARECIDA DOS SANTOS CPF: 944.354.139:49 Cedente: SIL

MAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000 Número doTítulo: 2784*001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 460,00
Liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 21,64,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141371 Sacado:MARll DOS SANTOS PONSTEIN CPF: 383.492.649-34 Cedente: OESA COM
E REPRES I.TDA CNPJ: 81.611.931/000 Número do Título: 5397334U Espécie: Duplicata de
VendaMercantil Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 144,97
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141005 Sacado: MEIALURGIO\SCHlOCHETLIDAME CNPJ: 05.207.033/000 Cedente:PANI
NIREPRESENIACOES lIDA CNPJ: 81.337.503/000Número doTítulo: 1404-00 Espécie: Duplicata
deVenda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 08/03/2010 Valor:
112,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141560 Sacado: PAMErA C GONCALVES CPF: 061.548.499-90 Cedente: POLESELID CO
MESTICOS lIDA CNPJ: 10.317.528/000 Número doTítulo: 00 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECON0MIO\ FEDERAL Data Vericírnento: 15/03/2010
Valor: 42,70 liquidação após a intimação:R$1O,40, Condução:R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 140837 Sacado: PAUlD CESAR CARDOSO CPF: 179.896.717-00 Cedente: POSTO PETROMIL
I.TDA CNPJ: 06.977.267/000 Número do Título: 1500/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO nxo SA DataVencimento: 05/02/2010 Valor: 206,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$18,B2, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140739 Sacado: PREMlER CONST E INCORP LTDA CNPJ: 83.488.767/000 Cedente: META
LURGIO\ MEBER I.TDA CNPJ: 87.547.907/000 Número do Título: 323525/1 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSADataVencimento: 08/03/2010 Valor:
1.122,32 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141824 Sacado: RAINVALDO DALIMANN CPF: 463.309.339-87 Cedente: sriMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/000 Número do Título: 106877.05 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 19/03/2010 Valor: 356,21 liquidação após a inti
mação: R$ 10,40, Condução: R$ 23,04, Diligênci<:= R$ 20,80" Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141769 Sacado: REGlANEROCHA CNPJ: 11.115.838/000 Cedente:)UNKES EBORBA lIDA
VEMAIS MIDIA CNPJ: 95.758.678/000 Número doTítulo: 15686 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMIO\ FEDERAL DataVencimento: 15/03/2010 Valor:
241,50 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141826 Sacado: RlO\RDODANlELTRElS CPF: 026.282.269-52 Cedente: FORMIGARlINFORMA-
110\COMEROODEPRODlJIDSELECNPJ: 07.368.856/000 Número doTítulo:N6462003 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 20/03/2010 Valor:
116,35 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 140702 Sacado: RIO CERROTRANSPORTES lIDA CNPJ: 01.509.490/000 Cedente: BEHLlNG
TRANSPORTES E SERVICOS lIDA CNPJ: 05.552.586/000 Número do Título: 13559 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
04/03/2010 Valor: 300,00 liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$10,40

Protocolo: 141439 Sacado: RODRIGO ORTIZ CPF: 056.741.699-26 Cedente: COMERClALHAVEGLIDA
CNPJ: 01.914.457/000 Número doTítulo: 16251-2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL DataVencimento: '12/03/2010 Valor: 162,50
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141272 Sacado: SHOPING DO CELUlAR COMATACADISTA CNPJ: 09.427.613/000 Cedente:
PPCOM SUPR INFORMATIO\CNPJ: 06.304.233/000Número doTítulo: 99120909 Espécie: Duplicata de
VendaMercantilApresentante: BANCO RFAL DataVencimento: 23/02/2010 Valor: 796,35
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141287 Sacado: SO BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNlCA lIDA CNPJ:
05.417.032/000 Cedente: DIFUSO DISTR PARAFUSOSEWALD I.TDA CNPJ: 82.887.175/000Número doTí
tulo: 5951/1 Espécie: Apresentante: CAIXAECONOMlO\ FEDERAL DataVencimento: 11/03/2010 Va
lor: 303,72 liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141923 Sacado: SUKEI'S MALHAS IlDA CNPJ: 04.545.029/000 Cedente: V S TRANSP SERVI
<:;OS I.TDA EPP CNPJ: 02.297.092/000 Número doTítulo: 0037036 Espécie:Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCOmÚSA DataVencimento: 12/03/2010 Valor: 65,59
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$.l8,82, Diligência: R$ 20,80,�tal: R$10,40
Protocolo: 141942 Sacado: SUKEI'S MALHAS lIDA CNPJ: 04.545.029/000 Cedente: VSTRANSP SERVI
COS I.TDA EPP CNPJ: 02.297.092/000 Número do Título: 0037044 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚSA DataVencimento: 12/03/2010 Valor: 2.747,12
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20",80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141522 Sacado: VAlDEMAR DANlElEWSKY CPF: 705.520.109-87 Cedente: AlJID MEO\NIO\
DIESELDANKERlIDAME CNPJ: 06.197.703/000NúmerodoTítulo:41613001 Espécie:DuplicatadePres
tação de Serviços por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMIO\ FEDERAL DataVencimento: 15/03/2010
Valor: 1.179,78 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-_._-----------------------------------------------�---------------------------------_._------------'-----------------------
Protocolo: 141169 Sacado: VILSON CARlDS RANI IA!( CPF: 341.515.915-91 Cedente: DJ COMUNIO\
COES E EXPWRACAO DE SERVlCOS CNPJ: 03.658.136/000 Número do Título: 0001225901 Espécie:
Duplicata deVenda MercantilApresentante: BRADESCO DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 580,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141131 Sacado:VISUALGRAF EDITORAO\O I.TDA CNPJ: 10.359.829/000 Cedente: DESTACO
VENDA E!DC PAINEIS lIDAME CNPJ: 07.501.5n/000 Número do Título: 0862 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA EEDERAL DapVencimento:09/03/2010 Valor: 291,80 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligencia: R$ 20,80,
Edital: R$10,4O

Protocolo: 141419 Sacado: VOlNI RENATO COElliOME CNPJ: 00.854.211/000 Cedente: ALUMINIKIT
VCOMM I EXP lIDA CNPJ: 03.894.791/000 Número doTítulo: 3675/1 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por IndicaçãoApresentante: BANCOmuSA DataVencimento: 05/03/4010 Valor: 428,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$14,60,Diligência: R$ 20,80, Edital:� 10,40

Protocolo: 141931 Sacado:WALDEMARMARINHO DACUNHA CPF: 167.923.519-20 Cedente: GRAM
POFlXINDUST E COMEROO lIDA CNPJ: 55.484.976/000 Número doTítulo: 0000045196 Espécie: Du
plicata deVendaMercantilApresentante: BRADESCO DataVencimento: 22/03/2010 Valor: 518,85
Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: RS 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1�,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Lourival Karsten
'45 ANOS .OON'STRUINDO JARAGUÃ

,
'

-

Bell'Arte
estofados

_.. fi primeíro de abril de 1965 sur

gia em, nossa, cidade i
uma nova

construtora, fruto de.união de

__ alguns",J)r�fiss�óna�� �a ãrea Era

a Construtora, e Incorporadora Jaraguá,

agora coman��da por Roland Janssen

Naquela épocanão havia nenhum prédio
commais de três andares na cidade e por

isto a construção de casas era o principal
mercado., Alguns desafios, no entanto,
mudaram o foco e quando surgiu a Ferj
r: atual Uner] - a construção do primeiro
galpão ficou à cargo da mesma. Muitas e

muitas obras depois, vieram a constru

ção do salão da Igreja Luterana Centro,
a reforma da Matriz São Sebastião, ri re-

feitório da Lunelli e diversas estações de
tratamento de água e esgoto. Atualmen

te a Construtora Iaraguá toca para o Sa

mae a obra da Estação de Tratamento de

Efluentes do Rio Cerro, situada ao lado

do Parque Malwee. A construtora desen

volveu vasto conhecimento em obras na

área de saneamento.

A Bell'Arte lançou uma varia

díssima linha de sofás de living,
com peças que esbanjam design
e conforto, desenhadas pelo de

signer Ricardo Barddal, que agora

passa a integrar o time BellArte

com exclusividade. A nova cole

ção 2010 foi lançada em fevereiro

durante a Abimad, num estande

de 340 metros quadrados projeta
do especialmente para o evento, e

q�e também foi destaque na feira.

A empresa comemora um cresci

mento de 45% novolume de vendas

com relação àAbimad de 2009 e se

prepara para poder fazer frente a

este crescimento inaugurando até

o final deste ano sua nova fábrica,
commais de 10milmetros quadra
dos com o que há demais moderno

em equipamentos e layout voltados
a produção de estofados.

CÉSAR JUNKES

Eleições 2010
As diretorias das entidades que formam

o Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul - Acijs, Apevi, ,CDL, Sindicatos Patro

nais e ABRH), e as diretorias das associa

ções empresariais de Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder, lançaram a

campanha Eleições 2010 com O objetivo de

,
sensibilizar a comunidade a participar do

processo eleitoral 2010, com vistas ao for

talecimento da representatividade regional.
Iaraguá do Sul já teve ao mesmotempo três

repres-entantes na Assembleia Legislativa, o

que mostra que com mobilização e o lan

çamento de menos candidatos podemos
conseguir representação.'Um dos passos é

a realização de ampla campanha de trans

ferência de títulos focando as pessoas que

para cámigraram.

Haco
Com fábricas em Blumenau,

Criciúma, Massaranduba - todas

em SantaCatarina, Eusébio no Ce

ará, além de uma planta fabril em
Covilhã (Portugal) para atender

aos países da UE, a Haco fundada
em 1928, realizou no ano de 2009,
vendas no valor de R$ 125milhões

e produziu 3 bilhões de etiquetas
o que equivale a cerca de 240 mi

lhões demetros de fitas.
Senai promove curso
para construção civil
Profissionais que desejam aprimorar seus

conhecimentos ou aprender um novo ofício

podem aproveitar o novo curso de qualifica
ção de PedreiroAssentador, oferecido pelo Se

nai em Jaraguá do Sul. Operíodo de inscrições
terminahoje e as aulas iniciam no próximo dia
7 �e abril e vão até 26 de julho. O curso é gra
tuito, de curta duração (160 horas) e focado em
demanda específica apontada pelas .empresas
da região. Aparceria é com oSinduscon e visa

qualificar profissionais para a construção civil
através de aulas práticas e teóricas.

Curso de costura
industrial

Estão iniciando as aulas da

primeira turma deste curso no

Senai. Conta com o apoio do

EBEP - Educação Básica e Edu

cação Profissional.

INDICADORES

Balanço externo do setor têxtil
o setor têxtil até poucos anos atrás

era superavitário em

relação ao exterior, mas nos últimos anos .es� situaçãomu

dou. Em 2007 as importações de US$ 3 bilhoes superaram

as importações em pouco mais d� yS$ 640 milhõ�s, :m
2009 as importações chegaram proximo a US$ 3,5 bilhoes

e o déficit foi de US$ 1,6 bilhão. Em relação ao nosso Es

tado em 2007 as importações foram de US$ 570 milh?es
com' saldo negativo de US$ 259 milhões. Em 2009 as im

portações cresceram paraUS$ 930milhões
e o d�ficit foipara

US$ 753 milhões. A contríbuição de S�t�Catanna para este

déficit é grande, pois em 2009 con�b�os com US$ 176

milhões das exportações de US$ 1,9 bilhões, mas recebemos

importações no valor de US$ 930 milhões para um total do

Brasil de US$ 3,5 bilhões.
-

Consumo de energia
A sequência de altas temperaturas além

do reaquecimento da economia vem fazendo

� consumo de energia disparar. Tivemos re-

ardes de consumo sendo batidos constan

temente. Já foi necessário acionar térmicas a

gás mesmo com os reservatórios das hidroe

�étricas no limite máximo e em alguns pontos

��lados houve dificuldade no abastecimen�o.
r estas e outras, muita gente não acredita

que poderemos crescer 5% ao ano. Nada nos

garante que a situação caótica no abasteci

ren�o de energia elétrica verificada no Rio de
anerro não venha a ocorrer em outras regiões.

SELIC 8,75% 9,DEZEMBRO.2009

TR 0,022% lABRIL.2D10

CUB 987,97 ABRIL2010

BOVESPA .. 0,22% lABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5046 5.ABRIL.2D10

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7610 1,76:30 .. -0,34%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6800 1,8200 .. -2,33%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500 1,9500 ... -1,07%

EURO (EM' R$) 2,3747 2,3758 .. -0,19%
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LíDER SEM VENCER

Massa elogia,mas
esperamelhorias
Brasileiro falou sobre os problemas com Alonso

Felipe Massa ainda não
venceu nesse ano, mas
é líder da temporada da
Fórmula 1. Ele elOgiOU a

equipe e disse Que o carro

precisa melhorar.

Para
ele, o modelo FIO

ainda precisa melhorar
no desempenho e dar
mais confiabilidade aos

pilotos. "Se analisarmos tudo, fi
zemos um bom trabalho nestes

três GPs, tanto que estamos na

liderança dos dois campeonatos.
Só que temos muito trabalho a

fazer", avaliou o piloto brasileiro.
A Ferrari reconheceu que está

preocupada com seus carros

apôs os problemas enfrentados

por Fernando Alonso no GP da
Malásia. O piloto espanhol aban
donou a prova de domingo nas

\
.

voltas finais por conta de uma

quebra do seu motor.

O chefe da escuderia italia
na, Stefano Domenicali ressaltou

que a Ferrari tem um bom carro,
mas precisa resolver rapidarnen-

f'

te alguns problemas. No GP do
Bahrein, Alonso e o brasileiro

Felipe Massa tiveram de trocar

os seus motores antes da largada
por conta do superaquecimento
dos propulsores.

"Estamos competitivos, so

mos fortes e precisamos ter cer
teza de que resolvemos os pro
blemas", disse, reconhecendo a

falha na estratégia da Ferrari para
o treino de classificação, no sá
bado. "O que aconteceu no sába
do não é aceitável e foi discutido
internamente", afirmou.
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DIVULGAÇÃO

Massa espera recuperar a confiabilidade no carro da Ferrari para 2010

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE VEGETAÇÃO
COMUNICAMOS O EXTRAVIO DAS NOTAS FISCAIS DE N° 19A 100, SERIE ISS. DA EM
PRESA CVI COMUNICAÇÃO VISUAL INTELIGENTE lTDA ME. CNPJ 09.123.307/0001-54

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE VEGETAÇÃO
VALDIR MARIO JACOMINI e outros, pessoa física, inscrito no CPF na 248.356.84.9-

15, toma público que está requerendo à Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente - FU
JAMA a Autorização para Corte Isolado de Árvores Nativas, na rua 1190 - Francisco Ja

comini, s/na, terreno urbano com finalidade de edificaçâo. Referente ao imóvel na 22.232.

sesIRECRUTA CANDIDATOS
FIílP

'_www.ses.lsc.org.br - Ilnk: Trabalhe Conosco

..
.

Função· e Cidade N°d.V�gas ,
Prazo e local de Inscrições

-

INSTRUTOR - EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 Até o dia 21/04, pelo site.
Jaraguá do .Sul

INSTRUTOR - INGLtS
01

Jaraguá do Sul Até o dia 25/04, pelo site.

TECNICQ DE ENFERMAGEM
01 Até o dia 14/04, pelo site.

Jaraguá do Sul

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FíSICAS
01 Até o dia 25/04, pelo site.Jaraguá do Sul

,

'-

*Vagas para ambos os sexos. As demais Informações do proce� seletivo podem
ser acessadas no item "Trabalhe COnosco" no sMe www..seslSc..org.br

ESTADUAIS
19aRODADA• CAMPEONATO GAÚCHO

• 7a RODADA RETURNO AMANHÃ
21h50 - Corinthians x Rio Claro

21h50 - Santos x Sertãozinho
21h50 - Santo André x São Paulo

21b50 - Paulista X Palmeiras
21h50 - Oeste x Rio Branco

21h50 - Botafogo x Monte Azul

21h50 � Mogi Mirim x Ponte Preta

21h50 - Mirassol x Bragantino
21h50 - Prudente x São Caetano

21h50 - Portuguesa x Ituano
CLASSIFICAÇÃO: Santos 44, Santo André 37,
Prudente 34, São Paulo 33, Corinthians 32,
Portuguesa 31, Botafogo-SP 28, São Caetano

27, Ponte Preta 25, Palmeiras 24, Oeste 23,
Mogi Mirim 21, Bragantino 20, Rio Claro 19,
Ituano 19, Mirassol19, Paulista 17, Monte Azul
15 , Sertãozinho 14 e Rio Branco 12.

RESULTADOS

Juventude 1x2 Grêmio
Porto Alegre 3x2 Avenida
Ypiranga lxllnter-SM
Esportivo 2xl Novo Hamburgo
Intemacional 4xO Ulbra
Santa Cruz Ox4 Veranópolis
São Luiz 0x2 Caxias
São José lxl Pelotas

QUARTAS-DE-FINAL
AMANHÃ
19h30 - Caxias x Ypiranga
21h50 - Novo Hamburgo x Internacional

QUINTA-FEIRA
20h30 - Grêmio x Pelotas
20h30 - São José x Inter-SM

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Grêmio 21, Novo Hamburgo 13, Inter
SM lO, Ypiranga 9, Porto Alegre 7, Esportivo 7*,
Avenida 6* e Juventude 6.
GRUPO B: Caxias 19, São José 12, Internacional
11, Pelotas 9, Veranópolis 8, Ulbra 8, São Luiz 5
e Santa Cruz 3.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 8a RODADA TAÇA RIO
RESULTADOS
Fluminense 3xl Macaé

Duque de Caxias 3x4 Vasco
Olaria lx2 Madureira

Americano 2x0 Resende

Botafogo 2x2 Bangu
América-RJ 2xO Volta Redonda

Tigres lx3 Boavista

Friburguense Ox3 Flamengo
SEMIFINAL

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 3a RODADA - 2a FASE
RESULTADOS
Coritiba 4xl Paranavaí

Iraty 5x2 cascavel
Atlético lxO Paraná

Operária lxl Corinthians
4a RODADA-2a FASE
AMANHÃ
18h30 - Paraná x Corinthians-PR
19h30 - Paranavaí x cascavel
21h45 - Atlético-PR x Operária
QUINTA-FEIRA
19h30 - Coritiba x Iraty
CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 11, Atlético-PR'10,
Iraty 7, Paraná 3, Operária 1, Paranavaí 1,
cascavell e Corinthians-PR O.

SÁBADO
18h30 - Botafogo x Fluminense
DOMINGO
16h - Flamengo x Vasco

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Flamengo 22, Fluminense 19, Bangu
14, Boavista 12, Americano 11, Duque de
Caxias 10**, Olaria 9 e Volta Redonda 7.

GRUPO B: Botafogo 17, Vasco 15, América 14,
Macaé 10, Madureira 7, Tigres 6*, Resende
6** e Friburguense 5**.

• LIBERTADORES
• HOJE

20h15 - Deportivo Itália x Colo Colo
22h30 - Universitario-PER x Blooming

• CAMPEONATO PAULISTA
·18" RODADA
RESULTADOS

Palmeiras OxO Oeste
Rio Branco 0)(,2 Portuguesa
Sertãozinho 3x2 Paulista
Rio Claro lxl Santo André
Monte Azul 5x3 Mogi Mirim
São Paulo 5xO Botafogo
Ituano 0x2 Corinthians
São Caetano lx3 Santos

Bragantino 2x3 Prudente
Ponte Preta lx3 Mirassol

• LIGA DOS CAMPEÕES
.

• QUARTA5-DE-FINAL - JOGOS DE VOLTA
HOJE

13h30· CSKA x Internazionale (Oxl)
15h45 - Barcelona x Arsenal (2x2)

* Rebaixados
** Disputam triangular e um será rebaixado

EDITAL DE LEILÃO 57/2010
MUNiCíPIO DE GUARAMIRIM

O MUNiCíPIO DE GUARAMIRIM torna público aos interessados que fará rea

lizar lEilÃO PÚBLICO ÀS 09 horas do dia 23 de abril de 2.010, tendo como local
o PARQUE DE EVENTOS, PERFEITO MANOEL DE AGUIAR, ROÕOVIA BR 280,
PRÓXIMO A POlÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, na cidade de GUARAMIRIM, SC. O
leilão será conduzido pelo Senhor JÚLIO RAMOS lUZ, leiloeiro Público Oficial de
SC, matrícula AARC 162, JLJCESC, para venda à vista de bens móveis inservíveis
diversos corno VEíCULOS DIVERSOS, ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, SUCATA DE IN
FORMÁTICA, SUCATAS DE FERRO E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMEN
TOS AGRíCOLAS E OUTROS. O Edital completo com as' descrições poderá ser

obtido junto a Prefeitura de Guaramirim no setor de compras e licitações ou nos sites

www.portaldoleiloeiro.com.br.ou-.yww.guaramirim.sc.gov.br. Informações fones (47)
8812-4477 com o leiloeiro ou fone (47) 3373-0247, junto a Prefeitura. Aplica-se à

presente licitação, as disposições da lei no 8.666/93, IN 110/09, incluindo as alte
rações posteriores.

GUARAMIRIM (SC), 05 de Abril de 2010.

NILSON BYLAARDT - Prefeito Municipal de Guaramirim

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomadade f?reço para Obras e Serviços de Engenhar - 48/201 O

Tipo: Menor Preco - pelo total geral
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRI

CA\PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS, COM FORNECIMENTO DE MA
TERIAIS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLI
CA DO MUNICíPIO DE GUARAMIRIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTE NO EDITAL.

Entrega dos Envelopes: 22/04/2010 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 22/04/2010 às 09:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço

e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta, das
08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone 3373-0247

GUARAMIRIM, 05/04/2010.
NILSON BYLAARDT

PREFEITO MUNICIPAL
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VENDA l.lE Al

Justiça solta çomerciantes presos
Drogari.a Calçadão e Dragão Ávila permanecem fechadas por tempo indeterminado

JARAGUÁ DO SUL

O pedido de liberdade .

provisória formulado pela
defesa do vereador José
Osório de Ávila e de Camila
Pradela foi aceito pela .

Justiça Federal. .

O
benefício foi concedido
na noite de Sexta-feira

.

Santa, por determinação
do juiz Ricardo Cancelier.

�

Eles foram presos em flagrante
por venda ilegal de medicamen
tos durante operação realizada.
pelaAnvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) em parceria
com aPolícia Federal, na tarde de
quinta-feira passada. Os comer

ciantes permaneceram apenas
um dia no Presídio de Ioinville.

Camila é proprietária da

Drogaria Calçadão, no centro, e
Zé da Farmácia é dono da far
mácia Drogão Ávila, no bairro

Jaraguá Esquerdo. Os dois são

acusados de tráfico de drogas,
contrabando e crime contra a

saúde pública. Até a tarde de
ontem, o Ministério Público
ainda não havia se pronuncia
do para dizer se aceita ou não
as denúncias contra eles.

Durante a ação, o proprietá
rio da Ultrafarma, Vilmar Sabel,

JARAGUÁ DO SUL
Diferente do que foi publi

cada na edição de sexta-feira de

� Correio do Povo, o proprietá
no da Ultrafarma,Vilmar Sabel,
não chegou a ser detido. Ele
mostrou documentos que com
provam que o estabelecimento
recebeu apenas uma advertên

c�a para se adequar às exígên-
eras da Anvisa. .

"Meu problema é que eu'
tinha acabado de receber um

carre.gamento de remédios que
eu ainda não tinha arrumado

�as prat.eleiras", afirma Sabel.
s fiscais solicitaram que ele

armazenasse os medicamentos
em local adequado e fecharam
a farmácia até que a questãofOsse solucionada. Também foi
pedida a troca de um arquivo

foi advertido porque os medi
camentos não estavam armaze

nados de forma adequada nas

prateleiras. Ele cumpriu as ade
quações exigidas pelo órgão e

reabriu a farmácia, localizada na
. Avenida Getúlio Vargas, na tarde
de ontem. Os outros dois estabe
lecimentos continuam interdita
dos por tempo indeterminado.

"
Houve excesso na

ação dos policiais
e incoerência no

enquadramento
proposto.

ALTEVIR FOGAÇA,
ADVOGADO DE DEFESA

"
O advogado de Camila Pra-

dela, Altevir Fogaça, criticou

a operação da Anvisa e da PP.

"Houve excesso na ação dos po
liciais e incoerência no enqua
dramento proposto" comentou.

O advogado de Zé da Farmá

cia' Rodrigo Pinheiro Duarte,

preferiu não comentar o episó
dio. Segundo ele, o parlamentar
vai se manifestar nos próximos
dias através de uma nota ofi

cial à imprensa. Na manhã de

ontem, os vereadores se reuni

ram e ficou definido que Zé da

Farmácia continuará exercendo

o mandato normalmente (veja
. mais na página 4).

CÉSAR JUNKES

RMÁCIA ULTR
. 151

fone: 3275
-

.

mãil��/.;"{ �',�__...

Ultrafarma foi reaberta na tarde de ontem, depois que proprietário cumpriu as exigências da Anvisa

FISCAIS SOLICITARAM MODIFICAÇÕES NAS PRATELEIRAS DO ESTABELECIMENTO

para guardar receitas, feito de

papelão, por um de metal.

,,\I tinha ,,:;abado de
eber um'carregamento

de.remédios que eu ainda
.•não tinha arrumado
nas prateleir�s."

VILM�R SABEL1 COMERCIANTE

OPERAÇÃOCONEXÃO�44
A Operação Conexão 34�, lide

rada pelaAnvisa em parcena com

a Polícia Federal, resultou na'apre-
.

ensão de seis mil medicamentos

nos municípios de Jaraguá do Sul,

Ioinville. Araquari e Criciúma e na

prisão de 16 pessoas. A ação a�o�
tece em todo o país com o objeti
vo de coibir a venda de remédios

falsificados, contrabandeados e de

medicamentos controlados sem

receita médica.
Em Jaraguá do Sul, um dQS

remédios apreendidos foi o esti

mulante sexual Vimax 50, medi

camento de origem uruguaia e

de circulação proibida no país.
A ação foi deflagrada a partir de
um levantamento do setor de in

teligência da Anvisa, com base

em denúncias anônimas. Na re

gião a ação foi coordenada pelo
delegado da Polícia Federal e

chefe do setor de inteligência da

Anvisa, Adilson Bezerra.

IRAN CORREIA/JORNAL NOTíCIAS DO DIA
Proprietário já fez adequações exigidas

Na região, operação
foi coordenada
pelo delegado

Adilson Bezerra
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"�o
Hoje nós conhecemos muita

gente e agora Jaraguá é a nossa
casa. Minha cidade é aqui.

IRIA RÉGIS, EMPRESÁRIA

"
Quem frequenta· aVerdureira da Patrícia e acredita que a

.

proprietária tem o mesmo nome que olocal, se enganou.

RS E
.

-

Um nome que dá sorte

A verdadeira identidade
da dona é lria Régis. Ela
e o marido compraram o

comércio em 1991, e nunca

tiveram vontade de mudar
o nome original.

, .1 A Pat�ícia é filha do pri
melro dono da verdu-

. reíra. Quando a gente
comprou, o local já era

muito conhecido e acabou fican
do assim mesmo", comenta Iria.

A empresária explica que por
causa do empreendimento, ela
acabou ficando conhecida corno

. Patrícia e adotou o codinome.
"São poucas pessoas que sabem
como eu realmente me chamo.

Quando eu saio, a maioria me

cumprimenta com o 'meu 'nome
fictício'. Fico até contente, pois
sei que eles são meus clientes e

têm carinho pelo meu trabalho",
acrescenta.

I
I
}
f

I

Novo painel.
Mois moderno e muito

. mais bonito.

A Verdureira da Patrícia é
muito conhecida na cidade, pois.
o comércio existe desde 1985. No
início o espaço era apenas uma
estrutura de madeira, fechado
com telas ao redor. "Como a es

trutura era aberta, a verdureira
funcionava o tempo todo, 24
horas. E o antigo dono contou

que tinha público para isso. Pois

naquela época não tinha muita
concorrência e eles vendiam em

qualquer horário", garante.
O maior orgulho de Iria é ver

que a maioria dos clientes, que
há mais de 15 anos frequentam o

local, continuam comprando as

frutas e verduras fresquinhas no
mesmo endereço. "Apesar de ter
muitas outras verdureiras pela
cidade, meus clientes são fieis e

acredito que isso se deve à quali
dade e ao bom atendimento".

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Verdureira da Patrícia existe desde 1985
e no início funcionava 24 horas

Começando a vida aqui
PIERO RAGAZZI

Iria e a família moram em Jaraguá desde que mudado devida. Ela contaque osmoradores domu

compraram o comércio. Antes eles residiam emBlu- nicípio não foram receptivos e eles demoraram até
menau, onde também eram donos de umaverdureí- .: se adaptar. "Picamosmais ou menos uns cinco anos
ra. "Nós tínhamos um.movimento legal, masacon- .

sem nos divertir, sem ter amigos aqui. Mas a verdu
teceram umasmudanças no trânsito que afetaram a reira fez isso mudar. Hoje nós conhecemosmuita
gente. Foi aí que começamos a negociar com o an-

.

gente e agora Jaraguá é a nossa casa.Minha cidade é

tigo 'dono, que também era natural de lá", relembra aqui", afirma orgulhosa.AVerdureira da Patrícia fica
No começo, a empresária se arrependeu de ter naruawalterMarquardt.n'Bl l.

Conheça também
a versão Fox Prime
I-Motion com câmbio
automatizado ASG.

Novo farol duplo escurecido
com detalhe cromado

e moldura em preto brilhante•

Novo ocabamento.
Novas texturas e tecidos
nos bancos e nas portos,"

Novo Foxl.0
• Direção hidráulica
• Limpador e desembaçador
do vidro traseiro

• Tecido na lateral das portas
• Regulagem milimétrica
do banco do motorista

• Gaveta sob o banco do motorista
• Rodas de aço aro 15"

com calota TeCHNO
• Chave "canivete"

www.autQelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGIN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




