
PONTOS DE VENDAS
• PAPELARIA GRAFIPEL

• PAPELARIA DO PEDRINHO
• 'BANCA ÁGUIA DE OURO

• REVISTARIA HOTT
• BANCA DO TERMINAL
• REVISTARIA JARAGUÁ
• POSTO MIME MATRIZ

Novas tendências de decoração apostam na

mistura de conceitos e na criatividade.

ConstndrsiReformar
ágin

ASSINANTES o CORREIO DO POVO

RECEBEM GRATUITAMENTE.

Detona
.
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o de rocha é
des r'técnícos

Especialistas da UFSC voltaram ontem a Iaraguá do Sul e estudam a

possibilidade dos tremores terem sido provocados por um abalo sísmico
localizado. Nos próximos dias, instituto paulista deve fazer uma avaliação.

Página 11

Torcida pôde matar a saudade de gritar gol na Arena Jaraguá. SÓ ontem foram sete, na vitória em cima da Unisul.

Temperaturas
diminuem e

obrigam uma

mudança
no guarda-

roupa .

Previsão para
os próximos

dias é de
tempo

instável.
Pági a 1

.

r--

HOJE-:
TEM I

GUARAMIRIM'
Obra no centro
cirúrgico não
tem previsão
Projeto arquitetônico
precisa ser aprovado pela
Vigilância do Estado, o que
pode se arrastar até junho.
Página 7

REAÇÃ
PT vai cobrar
saída de Zé
da Farmácia
Bancada do partido deve
se manifestar na sessão de
amanhã sobre decisão do
diretório divulgada ontem
por meio de nota

Página4
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2 História

1831
Dom Pedro I

abdica do trono
No dia 7 de abril de 1831, o imperador

Dom Pedro I é obrigado pelo Exército' a

abdicar do trono brasileiro em favor de

seu filho, Dom Pedro II, que governaria
o país até 15 de novembro de 1889. Tanto
em Portugal, quanto no Brasil, o primeiro
imperador da ex-colônia portuguesa fi
cou conhecido como 410 Libertador", por
ter "libertado" Portugal do governo abso
lutista e, da mesma forma, interrompido
o domínio português no Brasil.

O cientista político e historiador brasi

leiro JoséMurilo de Carvalho definiaDom
Pedro I como um príncipe extremamente
simples, "impulsivo, romântico,' ambicio
so, generoso, grosseiro e sedutor. Era ca

paz de grandes ódios e grandes amores".
O governante ficou conhecido por não
acreditar no regime escravocrata, e dizia

que seu sangue era damesma cor do san

gue dos' negros. Sua atitude o fazia entrar
em choque com a população brasileira,
que passou a considerá-lo autoritário.

Filho de D. JoãoVI de Portugal e Car
lota Joaquina de Bourbon, infanta da

Espanha, ele subiu ao trono brasileiro
em setembro de 1822, depois de seu

pai voltar a Portugal. Na época, as elites
portuguesas estavam preocupadas com
a evolução do Brasil e pressionavam os

governantes a rebaixá-lo novamente à

categoria de colônia. Dom Pedro II seria

obrigado a voltar para seu país de ori

gem, o que só não aconteceu por causa
de um abaixo-assinado com centenas

de assinaturas, querexígiam a perma
nência do regente no país - a ocasião

ficou conhecida como o "Dia do Fico".

POLíTICA

Flagelo Comunista,
No dia 10 de março de 1946,
o jornal 410 Correio do Povo"

publica umamatéria sobre o

comunismo. O texto citava os

discursos do primeiro-ministro
do Reino Unido,Winston

Churchill, e classificava a política
comunista como usurpadora,
"igual à nazista".

o
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A beleza
de uma

nova terra!
Deixar para trás uma vida

inteira de rostos conhecidos e

costumes familiares: emigrar
não era uma decisão fácil. O

medo de largar tudo era inten

sificado pelas incertezas que o

futuro reservava: seria mesmo

possível um novo começo?
Independente da nacio

nalidade, os motivos que le

vavam uma família a mudar

de Pátria eram quase sempre
os mesmos: a dificuldade de
encontrar uma boa profissão,
terras férteis ou a necessida-
de de expandir horizontes.

A insegurança era tanto pelo
destino quanto pela viagem: a
travessia era feita pelo oceano.

O sentimento dos emigran
tes que ajudariam a povoar as

novas colônias portuguesas
foi retratado em um poema de
autor desconhecido, publicado
em Hamburgo naquela época:

,

ânsia e esperança,
l'ApÓSmuita palav�a;'l lá que vejo?ande JUbl o, e .

Ouço um gr
. t desconhecIdo,

Ao longe no
honZOn � terra brasileira.

. ãos eu veJo a

Alegrem-se, Irm
' '.

. d isamtm.
ador. benvm

o so

B' nvindo, diz
o Imper ,

de minha terra,e
e dos campos .

Tereis uma part . 'nha mãe bemgna,
et com mI . "

Vós proteger terra brasiletra.
Ví' meUS súditos,

na
os,

Flagelo acmun\s\a.

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA

- A fotografia retrata a Sociedade Desportiva D. Pedro II
. ,

que foi a campeã da 2a Divisão em 1949.
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Máquina de raio-x
�-' \ .

A co�strução da máquina para exames só foi possível
depois de 1895, quando o físico alemãoWilhelm Conrad

Roentgen descobriu os raios-X. Pela primeira vez na
história, foi possível gerar energia utilizando _o mesmo

princípio físico que "acende". o Sol.

. PELO MUNDO

·1

Ottaiano destruída
1 6

Mussolini ferido
No dia 7 de abril de 1906, o vul

cão Vesúvio entra em erupção e

destrói a cidade de Ottaiano. Loca

lizado em Nápoles, atingindo uma
altura de 1281 metros, o vulcão é

.

famoso por ter destruído a cidade

dePompeia, em 79 d.e. OVesúvio
é o único do continente europeu.
quemanifesta atividade regular há
quase 19 séculos.

Nestemesmo dia, em 1926, a ir
landesaViolet Gibson deli um tiro
no líder fascista Benito Mussolini,
ferindo-o no nariz. Mussolini foi
um dos fundadores do movimen

to, e tornou-se primeiro-ministro
da· Itália em 1922. Conquistando
a simpatia de muitos dos políticos
da época, ficou conhecido pelo
combate ao socialismo.

1939

Francis Coppola
Em 1939, o dia 7 de abril foi marcado pelo nascimento de Francis

Ford Coppola. O cineasta ficou conhecido pela sua obra-prima: a trilo
gia de 110 Poderoso Chefão", baseado em um livro de Mario Puzzo. Du

,

rante sua carreira; dirigiu também "Apocalipse Now" e o IIDráculà', de
Bram Stoker, ganhando ao todo três Oscar.

.

ASociedadeRecreativaAurora nasceu no primeiro dia de janeiro de 1949. O estatuto só seria
alterado em 1963,modificando o nome da sociedade para o atual em uma homenagem ao

Palácio daAlvorada, considerado residência oficial do presidente do Brasil. O primeiro Rei
. homenageado foiErwino Schulz.Armas próprias eram utilizadas e o treino aconteciano stand
de tiro da associação, reconstruído em 1953.Alémdas três Festas de Rei anuais, erampromovidos
bailes de Páscoa, Natal e Espírito Santo. Os torneios de bolão só surgiriam na década de 1960, e
os de futebol, na década de 1980. Os próprios sócios incentivaram asmulheres a participar da
prática do tiro, instituindo-se o departamento feminino na segundametade da década de 1960.
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge Brognolli,
economista

VictorDanich,
sociólogo

. DurvalMarcatto,
presidente daAdjs

Edwardde Sá,
financista

A indústria do dano moral

As
ações por danos morais estão muito em

voga ultimamente, em especial após a pro
mulgação de nossa última Constituição Fe
deral (1988). Várias situações,' antes inima

gináveis para este tipo de pleito, estão surgindo nos

tribunais pelo país afora, fazendo com que os magis
trados tenham que exercer profundamente - mais do

que o seu conhecimento de leis - o seu bom senso, a
sua temperança e, muitas vezes, até a sua criatividade

para que as indenizações alcancem os dois objetivos
que se pretende: um lenitivo para a vítima e uma pu
nição para o causador da lesão moral.

Muitos destes pedidos por danosmo
rais são indiscutivelmente justos, como

aqueles decorrentes de calúnias ou difa

mações; lesões estéticas ou sequelas gra
ves consequentes de acidentes; perda de
entes queridos, entre outros.

Por conta disso, o Judiciário vem re

cebendo ações baseadas em situações
inusitadas, esdrúxulas e excêntricas. Em
uma delas o SuperiorTribunal de Justiça
teve que se manifestar sobre o caso de
um.noivo que desistiu do casamento 15
dias antes da cerimônia e após um rela
cionamento amoroso de cinco anos.

Os convites já haviam sido distribuí
dos, muitos presentes recebidos, apar
tamento pronto e mobiliado, despesas
com a festa, o bufê, o vestido da noiva,
a decoração da igreja, os músicos, as

fotos e as filmagens pagos. Tanto a noiva quanto seu

pai não se conformaram e ajuizaram a demanda, pleite
ando danos materiais e morais.

No lo grau a sentença determinou, a título de danos
morais, o pagamento de 100 salários mínimos, sendo
que, conforme o juiz, "a ninguém é dado duvidar que
agira o noivo em seumais legítimo interesse ao romper
o noivado antes da concretização do matrimônio, mas
tal fato não afasta a ocorrência de prejuízos para com os

autores". O Tribunal de São Paulo confirmou a decisão
de primeiro grau, entendendo que um casamento des
feito às vésperas "tem conotações dramáticas, podendo,
eventualmente, resultar em um trauma".

Sem querer discutir se a (ex-)noiva sofreu ou não
com o cancelamento abr.upto do seu casamento, é

certo que em outras situações semelhantes os Tri
bunais estão descaracterizando os danos morais

por entender que um noivado se funda no sen

timento de amor e com o desaparecimento deste
não se pode compelir alguém a manter o vínculo
ou a contrair matrimônio. Os Tribunais têm de
terminado á indenização por danos morais ape
nas quando há rompimento escandaloso, despro
porcional ou com o intuito de humilhação.

Outra situação recorrente nos tribunais país afora é
oriunda de inscrições em cadastros restritivos de crédito
(SPC, Serasa e afins). Nesta seara, é comum as empre

sas que fizeram a inscrição indevida ar

gumentarem como defesa que a vítima
está apenas se aproveitando da situação
para obter algum lucro, talhandoo con

texto como a "indústria do dano moral".

,

É importante que se destaque,
entretanto, que se há uma indústria
do dano moral é aquela que pratica o

dano em grandes escalas, deixando os

cidadãos e consumidores sem o que
fazer haja vista a sua flagrante inferio
ridade neste embate.

.
Por isso o Poder Judiciário tem papel

importante, justamente para equilibrar
esta lide, eis que as vítimas, devidamente
acompanhadas por seus advogados, po
derão perseguir seus direitos e pleitear a
justa indenização pelos danos sofridos.

Mais do que isso. Para que haja uma
redução nesta tal "indústria do dano moral", ou seja, das
empresas que são contumazes na prática de ofensas aos
direitos dos consumidores, é necessário que o Poder

Judiciário se posicione fortemente no sentido de de
terminar .indenízações que as obriguem a refletir mais

apuradamente sobre o que é mais vantajoso: resolver o
sistema para que os consumidores não sejam tratados
com indolência ou pagar as verbas indenizatórias deter
minadas nas decisões judiciais.

Por enquanto, considerando o crescente número
de demandas justas que borbulham nas varas cíveis
e juizados especiais, está parecendo que para estas

empresas ainda é mais vantajoso pagar as indeniza

ções sentenciadas em vez de atender os clientes com
o respeito merecido.

"
É importante

que se destaque,
entretanto, que se

há uma indústria
do dano moral é
aquela que pratica
o dano em grandes
escalas, deixando
os cidadãos e

consumidores sem
o que fazer

"
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IMAGEM DO DIA
PIERO RAGAZZI

Abusca pela taça da Liga Futsal2010 já
começou. A Malwee/Cimed quer a sua '

quarta, para galeria de troféus.

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

* telefone (* não serão publicados),

COMUNICAMOS O EXTRAVIO DAS NOTAS FISCAIS DE N° 19A 100,
SERIE ISS DA EMPRESA CVI COMUNICAÇÃO VISUAL
INTELIGENTE LTDA ME, CNPJ 09.123.307/0001-54

INSCRiÇÃO
Capacitação para
cuidador de idosos

As secretarias municipais da Indústria e

Comércio e do Desenvolvimento Social, Fa
mília e Habitação, de Iaraguá do Sul, estão
organizando o curso de Capacitação ,para
Cuidador de Idosos. As inscrições são gratui
tas e devem ser realizadas até o dia 13 de abril,
no Sine, rua Expedicionário Gumercindo da
Silva, 161, ou no Centro deReferência do Ido
so, na rua Marina Frutuoso, 740. A capacita
ção iniciará no dia 14 de abril, com aulas nas

quartas e sextas-feiras, das 18 às 21 horas.

GRATUITO

Agricuttores ganham
curso de informática
Estão abertas até o dia 30 de abril as

inscrições para o curso de informática para
agricultores de Guaramirim. A matrícula
deve ser feita na secretaria de Agricultura
e Pecuária, na Prefeitura de Guaramirim,
apresentando a identidade, notas do pro
dutor e comprovante de residência. O curso

é oferecido gratuita e exclusivamente para
agricultores em atividade que tenhammais
de 21 anos e está previsto para iniciar na

primeira quinzena de maio.

MÚSICA
Sábado de rock

noAcaraí

CAPACITAÇÃO
Acüs oferece

curso em qualidade
A Acijs (Associação Empresarial de Iara

guá do Sul) e a InterAction Plex realizam hoje
e amanhã o curso IIFMEA - Implementando o

Manual de ReferênciaAnálise deModo eEfei
tos de Falha - 4a edição", que será Íninistrado
pelo graduado em Ciências Econômicas, Sid
nei de Andrade. O investimento é de R$ 495

(nucleados), R$ 510 (associados) e de R$ 700

(demais interessados). Informações e inscri

ções no setor de Capacitação Empresarial,
telefone (47) 3275-7017.,

O Rock Revolutíon. acontece no nes

se sábado, dia 10, na Sociedade Acaraí a

partir das 21 horas. O evento contará com

a presença de cinco bandas: Gentileza,
de Curitiba, Os bacamartes, de Joinville,
Pârãchãmãs, de Blurnenau, Torneiras, de

Itajaí, e a jaraguaense Cafeinol. Ingressos
antecipados ao custo de R$ 12 estão à ven
da na loja Ponto Certo, no calçadão do Cen
tro de Iaraguá do Sul. Informações no site .

www.rockrevolution2010.blogspot.com.
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CÉSAR JUNKES

Os três integrantes da Co

missão Processante estarão

hoje em Florianópolis junto
com a assessoria jurídica da

Câmara Para -buscar .docu

mentos reíãnvósámUlta que o
ex-secretário IVelKonell (DEM)
recebeu do TCE (Tribunal de

.

Contas do Estado) relativa à

época em que eraprefeito.
Konell é acusado de utili

zar o R�fis (Programa de, Re-

i,.' cuperaçãO Fis�ãl,) para pa&ar
apenas R$ 9 mil, da multa,
enquanto o valor atualizado

já ultrapassaria R$ 33 mil. O

ex-secretário alega que agiu na
legalidade e que, por ter aderi-
do ao programa, não precisou
pagar os juros e correção mo- ,

netária damhlta.
I

Presidente da Comissão tomoudecisão com base em entendimento jurídico

S- "CE TE

Prazopara
defesaserá
prorrogado
Prefeita poderá apresentai os
documentos até segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL

Mas Executivo precisa
protocolar na Câmara
requerimento formalizando o

. pedido de prorrogação ainda
hoje, quando vence o prazo.

(]edidO
foi feito ontem pelo

rocurador geral do muni

ípio, Valmir Elói, alegando
que a prefeita Cecília Konell

(DEM) sofreu um acidente domés
tico e por isso não estaria em condi

ções de cumprir com as obrigações.
Também acusado, Elói entre

gou a sua defesa na segunda-feira.
A do ex-secretário de Adminis

tração e de Finanças, Ivo Konell,
foi protocolada ontem. Nos dois
casos, o prazo expirou segunda
feira, já que eles foram notificados
dois dias antes da prefeita.

Com o pedido, a Comissão
Processante fez uma reunião ex

traordinária no fim da tarde de on
tem para avaliar o caso. A decisão
de prorrogar o foi confirmada, po
rém, mediante requerimento a ser

protocolado pela prefeita ainda na

data de hoje.
Consultada pela comissão, a as

sessora jurídica daCâmara, Fernan
da Klitzke, explicou que a decisão

,

tomou por base o direito de ampla
defesa do contraditório, já que a

documentação a ser entregue pelos
acusados será fundamental na in

vestigação do caso. Por este mesmo

entendimento, foi recebida a defesa
deKonell um dia após o prazo.

Defesa de Ivo Konell
foi entregue ontem,
um dia após o fim do

prazo original
o decreto-lei federal 201/1967,

que trata de comissões processan- .

tes, não menciona possibilidade de

prorrogação. A Lei Orgânica tam

bém não especifica essas questões.
Após o período de defesa da

prefeita, a comissão terá cinco
dias para apresentar um parecer
informando se continuará ou não

investigando o caso. Se a decisão
for pelo arquivamento, é preciso
aprovação do plenário.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

M

Konell pagou multa do rCE

'curso aprenda a investir na

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

Dinheiro, boleto ou até no cartão

RTID EMITIU NOTA OFICIAL SOBRE A PRISÃO DO VEREADOR

PT pede afastamento de Ávila
JARAGUÁ DO SUL cializar medicamentos prai-

a vereador José de. Ávi- bidos no país, possivelmente
la (DEM) deve se licenciar do fruto de contrabando e que por
cargo e sair da presidência da isso o caso é de saúde pública,
Comissão de Saúde da Câma- mesmo que seja uma denúncia
ra, para que possa se defender em processo de investigação.
da acusação tráfico de drogas, 1/0 mesmo desempenha
contrabando e crime contra a uma função pública legislativa
saúde pública. A proposição é da mais alta importância para
do dirétório do PT, que emitiu . o município e que, como um

ontem à tarde uma nota oficial legislador, não deveria desco
sobre a prisão de Ávila, ocorri- nhecer Ou infringir a lei;', afir- .

da semana passada em opera-ma o texto.
'

ção da Polícia Federal.
�

Para o partido, a prisão de .

A nota afirma que Ávila é Avila causa um impacto negati
acusado pela polícia de comer - vo na imagem dos políticos de

Jaraguá do Sul, já que sua fun

ção é lutar para que as leis sejam
aplicadas integralmente. 110 ve

reador citado temmaior respon
sabilidade ainda com a saúde da

população, por ser presidente da

Comissão de Educação, Cultura,
Saúde e Assistência Social da Câ

mara", diz anota .

O vereador Justino da Luz

(PT) disse ontem na tribuna

que a bancada vai se. manifes
tar sobre o assunto na sessão de

quinta-feira. José de Ávila esteve

presente à sessão de ontem, mas

sem qualquer pronunciamento.

Ávila participou da sessão de ontem d J
.' .

.

� asO, quan o ustmo Informou que se pronunciará amanha sobre o c
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Carolina Tomaselli
Espaço na Alesc

Depois
de Dionei da Sil

va (PT) e Carlos Chio
dini (PMDB), agora é a

vez do suplente do Pp,
Dieter Ianssen, assumir vaga
na Assembleia Legislativa.
A confirmação veio ontem,
em reunião com a bancada
do partido, na presença da

deputada federal e pré-can
didata ao governo do Estado,
AngelaAmin.

liA Angela reforçou aos de

putados a necessidade de que
a gente tenha este espaço para
que possamos trabalhar para
a nossa região", declarou Ians
sen, que deve chamar à im

prensa para uma entrevista co
letiva esta semana. E, também,

FALA Aí!

Qualquer um de
nós pode atropelar
alguém na rua,

estar embriagado e

responder na Justiça.
VEREADOR 5SAIR MOSER (PR), EM DEFESA

DE Jost OSÓRIO DE AVILA (DEM)

se reunir com lideranças dami
crorregião para definir a pauta
de trabalho naAssembleia.

Depois da reunião de
ontem, o ex-vereador fez
uma visita ao gabinete do

presidente da Alesc, Gelson
Merísio (DEM), para se fami
liarizar com o ambiente, que
passará a frequentar a partir
do dia 15, quando está pre
vista a posse.

Janssen vai assumir a vaga
do deputado Volmir Comin
por um período de dois me

ses. A notícia foi recebida com
euforia pelos progressistas
da região, que avaliam como

oportunidade ímpar para for
talecer a candidatura.

CÉSAR JUNKES

A Justiça indeferiu ontem o pedido do ex-prefeito Evaldo João
Junckes (PT) para desbloqueio das contas dele. A juíza Ana Finke
Suszek considerou que a documentação apresentada por Pupo
não comprovou que os valores bloqueados correspondem ao sa

lário, como alegou. A juíza também menciona a possibilidade de
nova apreciação, "especialmente se apresentados os extratos ban
cários". O bloqueio das contas e dos bens do ex-prefeito foi resulta
do de um pedido liminar na ação popular ajuizada pelo vereador
Osni Bylaardt (PMDB), que denunciou a gestão petista por suposta
compra superfaturada de imóvel no bairro Caixa D'Água.

DE NOVO
Prefeitura de Guaramirim eDnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes) firmaram parceria para
alargamento no trecho da BR-280 em frente à Fameg. A definição
ocorreu ontem, em reunião entre o prefeito NilsonBylaardt
(PMDB) e o superintendente do Dnit, João José dos Santos, com
presença também do assessor da senadora Ideli Salvatti, Dionei
da Silva.APrefeitura ficará responsável pela infraestrutura
de base e o Dnit pela pavimentação asfáltica e construção de
muretas.A proposta é idêntica a firmada no governo de Evaldo
Iunckes (PT), que virou capa de O Correio em julho de 2009, mas
que por razão desconhecida ficou só no discurso.

DIVULGAÇÃO

Audiência
Prefeitura de Jaraguá do Sul

convida a comunidade para par
ticipar de audiência pública da
LDO (Lei de Diretrizes Orçamen
tárias) e da LOA (Lei Orçamen
tária Anual) de 2011. O secretá
rio de Planejamento, Aristides'
Panstein, abre a programação, a

partir das 19 horas, no Pavilhão
A do Parque de Eventos. Os par
ticipantes serão divididos em

grupos, de acordo com o mapa
de regionalização do município.

c

Estadual F eral
o partido também confirmou

que o ex-deputado estadual Dio
nei Walter da Silva vai concorrer
à Câmara Federal, pela primeira
vez. As candidaturas serão apre
sentadas no próximo dia 14, em
encontro dos petistas da região da
Arnvali, às 19 horas, no auditório
do Sindicato da Alimentação. liA
ideia é não repetir o erro das elei
ções passadas e lançar apenas um
candidato a federal e um a estadu
al na região", declarou Dionei.

Depois do ultimato do vere

ador Arnarildo Sarti (PV), que na

última quinta-feira deu prazo até
esta semana para o governo res

ponder aos pedidos de informa

ção, quatro deles foram enviados
ontem. Os prazos já tinham expi
rado, abrindo precedente para a

Câmara instaurar processo de cas
sação da prefeita. Refis, merenda,
ginásio e projetos são os temas dos
pedidos respondidos, fora outros

12 tramitando.

As sessões da Câmara de Co

rupá vão mudar de horário. Na se

gunda-feira, o plenário deve votar
a alteração no regimento interno,
passando os encontros semanais
das 19horas para as 19h30. Os ve
readores acreditam que o início
das reuniões meia horamais tarde
vai facilitar a participação popular,
que já tem sido expressiva.

Em reunião na noite de se

gunda-feira, a executiva do PT
de Jaraguá do Sul bateu o marte
lo sobre as candidaturas da sigla
nestas eleições. Para deputado
estadual, foi definido o nome

de Leone Silva, ex-presidente do
diretório e presidente da Fede

ração Catarinense de Teatro. E,
nesta condição, está em Brasília

participando de reunião do Con
selho Nacional de Políticas Cul
turais, que termina hoje.

DIVULGAÇÃO
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EDITORIALCHARGE

Eleicões
-

,

"

- � ,

E COM O FRIOZltJHO ...

O
Cejas (Centro Empresarial de Jaragu�, do

'

ção da BR-280, entre Jaraguá do Sul e São Pran
Sul) lançou esta semana a campanha In- cisco do Sul, ainda dá sinais de que não sairá do

teligente é Votar" para incentivar a tra?�- papel tão cedo, apesar dos avanços nos estudos
ferência do domicílio eleitoral e a partíci- técnicos e ambientais.

,

'

pação de jovens entre 16 e 17 anos. O objetivo é - Construído em 1997, o Presídio Regional tem
aumentar o número de eleitores na região e com mais de 300 presos quando deveria, brigar ape
isso conseguir maior representatividade política nas 76. Além disso, o município com i40 mil
nas eleições de outubro. habitantes tem apenas uma delegacia' e não

Uma das ações será a distribuição de 72 mil conta com atendimento especializado às mu-

panfletos e mil cartazes em toda lheres vítimas de violência
a região. A segunda etapa da cam- doméstica, serviço que já
panha será pelo voto útil, com a existe até mesmo em cida-

redução no número de candida- des com menor população,
tos. A iniciativa pretende evitar a

.

i como Brusque. Além disso,
"diluição" de votos entre os no- nosso trânsito necessita de
mes presentes na disputa, possi- obras cujo investimento é
bilitando um número de candi- � alto, que 'possivelmente só
datas compatível ao tamanho do se tornarão realidade se ti-

colégio eleitoral do município. vermos apoio dos governos
Através da campanha, .aenti- estadual e federal.

dade pretende aumentar a representatividade
de Iaraguá do Sul nas esferas estadual e federal.
Quem sabe, até mesmo repetir o feito alcançado
em 1994, quando o município elegeu três depu
tados estaduais, na época Udo Wagner, Ivo Ko
nell e GerandoWerninghaus.

Quem costuma acompanhar as notícias, so
bre a região conhece as dificuldades enfrentadas

pelas nossas lideranças quando o assunto é in
vestimento. Reivindicada há 15 anos, a duplica-

Que CHEIRO
De

NAf1ALlUAL

Os progressos registrados na cidade nos últi
mos anos aconteceram e ainda acontecem a pas
sos muitos lentos, porque não há ninguém que
possa representar nossas reivindicações e neces

sidades em Florianópolis e Brasília. A mudança
dessa realidade depende unicamente do eleitor,
que deve avaliar o histórico do candidato e suas

propostas antes de depositar nele o seu voto e sua
,

confiança. Uma decisão errada pode representar
anos de atraso para toda a cidade.

DO LEITOR

NACIONALo trânsito em Jaraguádo Sul
Fim das retaliacões

�Parabéns
ao jornal O Cor

reio do Povo pelamatéria'
publicada no dia 20 de

março sobre o trânsito
com o título ''A culpa é (quase)
toda nossa". Diante de todas as

com a matéria é que o jornal de
certa forma causa um constrangi
mento ao infrator quando publica
a foto do veículo, e isso é ótimo.
É complicado constranger, mais
é uma ferramenta muito interes- Na

segunda-feira, o governo federal de
cidiu recuar e anunciou o adiamento,
para 22 de abril, do início da retalia
ção aos Estados Unidos. Na verdade, a

decisão foi tomada depois que uma missão da
Casa Branca chegou ao país pro
pondo o adiamento 'em 60 dias e

anunciando em troca três gran
des benefícios ao Brasil. O go
verno federal decidiu prolongar
a espera em 15 dias, mas pode
estende -lá se as promessas nor
te-americanas forem realmente
colocadas em prática.

A primeira proposta do go
verno de Barack Obama é criar
um fundo de US$ 147 milhões
para financiar e subsidiar o de
senvolvimento de tecnologias da cultura do al
godão no Brasil. A cultura foi fortemente afetada
por subsídios do governo americano aos seus
produtores. -

,

A segunda medida a ser tomada ,pelos EUA
e a suspensao das garantias de exportação da
das. aos produtores de algodão dos Estados
Unidos, o que é muito bom, porque são eles

que competem com a Indústria local de forma
desleal. E o terceiro é considerar Santa Cata

rina como uma região livre de febre aftosa,
sem vacinação. Uma reivindicação antiga dos

catarinenses e até hoje ignorada pelos norte

americanos. Assim, o produtor
do Estado vai poder exportar
para qualquer canto do mundo
sem restrições.

A lista de' retaliação inicial-
mente publicada pelo governo
brasileiro incluía .102 itens e,

segundo as previsões, teria um

impacto comerciál de R$ 591

milhões. Mas agora, o Brasil e os

Estados Unidos começam a de

senhar uma nova história, o que,
,

. -

s
dependendo das negoc1açoe,

pode ser benéfico para as duas nações. Os

subsídios domésticos concedidos nos Esta?O�
Unidos criam uma desigualdade insuportave
para um mundo globalizado como o atuaL

PareMas, a solução encontrada esta semana
ce ser a melhor saída, principalmente para OS

consumidores brasileiros, que pagariam o pre
ço por tarifas mais altas.

sante, pois esses infratores com

certeza não incorre-
estatísticas apresentadas, se for
mos mais a fun-

"do, veremos que a

maioria desses in
fratores 'são pesso
as com CNH anti

ga, pois o motorista
que hoje conquista
sua CNH tem um

ano de provisória e

tem que tomar cui

dado, pois senão

pode perdê-la e

voltar para a auto

escola.
Isso é uma for

ma de educação no

trânsito que, na minha modesta

opinião, vem funcionando mui
to bem, Quando o comandante
do 14° Batalhão diz que "infeliz
mente amelhor maneira de edu
car é quando dói no bolso", eu

diria que felizmente temos essa

forma (multa) de coibir abusos.
O que me deixou muito feliz

rão novamente no

É complicado
constranger,
maiséuma
ferramenta
-muito

interessante,
pois esses

infratores com
certeza não

mesmo erro.

A Polícia Militar
de Jaraguá do Sul

lançou a campa
nha Trânsito Cabe

ça, ótima iniciati
va' mais que deve
ser encampada por
todos os meios de

comunicação, além
de escolas, univer
sidades, iniciativa

privada e poder
,público. Digo es

colas, pois faço parte da APP
da Escola Gertrudes Milbratz,
no Rio da Luz, e aqui estávamos
tendo problemas na saída dos
alunos do período vespertino, e na
reunião de pais apresentamos o

problema e conseguimos resolver.

Assim, o produtor I

.
do Estado vai
poder exportar
para qualquer
canto domundoincorrerão

novamente no
sem restrições.

"mesmo erro.

"

Edmi/son Silva, Profissionalautônomo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GeraHOSPITAL SANTO ANTONIO
Parecer sanitário trava reformaVigilância do Estado ainda estuda levantamento protocolado na semana passada

GUARAMIRIM
As dúvidas que cercam aabertura do novo centro
cirúrgico do HospitalSanto Antonio não têm
dia nem mês para acabar,pelo menos, por enquanto.
Apesar da finalização do pro[eto de reforma exigido pelo TAC(Termo de Ajuste de Conduta),assinado em 2009, as obras nãooossuem sequer data de início.�egundo Mariana Stringari, direora de Assuntos Gerais da entiade, o plano arquitetônico e dengenharia confeccionado pela

. presa Santa Clara está, agora,is cuidados da Vigilância Sani-ia do Estado.
As informações foram re

. ssadas ao órgão na segunfeira, 29 de março. Tanto anstrutora quanto o hospitalàardam um parecer favorá
para, então, dar 'a largadaadequações estruturais da
cirúrgica. A expectativa é
que isso ocorra dentro das
mas semanas. Porém,érn não está descartada aibilidade de a resposta che-
omente ao fim do prazo, 011em meados de junho. "Sas que isso costuma acon", completa Mariana.

cretaria de Saúde de Gua
espera o parecer parair um novo posto de saú

·ITO Corticeira.
ojeto arquitetônico foi
no final do mês passadoora da pasta, Aline Maibra deve custar R$ 350
'se montante, R$ 165 mil
tidos pelo governo es

sde julho passado.
estrutura do posto de

baírro Corticeira será de
tará lugar para um novo
mesmo endereço. "0
á sendo avaliado pelo
uquitetura da SDR (Se
Desenvolvimento Re-
uaguá do Sul) ", afirma
de Saúde. A gerenteSaúde, Marian Feman-

Ao longo desse período, o centro' composto de três salas, continua sem atender aos pacientes. Ele foi inaugurado durantea administração do ex-prefeitoMário Sérgio Peixer, mas jamaisfuncionou. Conforme a diretora,faltavam os equipamentos e o alvará sanitário. A interdição aconteceu em fevereiro e a reaberturadepende de 13 modificações no'espaço físico. Entre elas a substituição de todas as bancadas feitasem granito por coberturas de açoinox, substituição de janelas e colocação de portas. O investimentonas mudanças não está calculado.

"
Nossa dificuldade é a

questão estrutural e sem
as adequações o centronão pode funcionar•
MARIANA STRINGARI, DIRETORA

"
De acordo com Mariana, ocentro cirúrgico antigo não devevoltar a abrir, mesmo com as dificuldades atuais. Ele acabousendo interditado junto da novaconstrução e, no futuro, tende aser transformado em ambientedestinado à acomodação de setores administrativos.

• Keil, Erdmann
kelly@ocorrelodopovo.com.br

CÉSA

Centro cirúrgico jamais foi aberto, mesmo inaugurado. tAC assinado em 2009 exige 13 mudanças na estruturaRECURSO ESTADUAL JÁ ESTÁ GARANTIDO, FALTA APROVAÇÃO DO PROJETO

des, disse não ter previsão da entrega do projeto aprovado. Alémdisso, aVigilância Sanitária precisaautorizar a construção.

radores do Corticeira esperam por posto de saúde adequado
"0 projeto está sendoavaliado pelo núcleo de
arquitetura da SDR".

SECRETARIA DE $AODEAUNEMAINARDI

Enquanto isso, a comunidade é atendida em um imóvelimprovisado pelo governo municipal. Parte do posto desativado
para funcionamento ao público,desde o anó passado, está sendoutilizada como lavanderia e depósito de materiais de limpeza e'outros objetos.
A porta que dá acesso a área in-terditada pela Vigilância Sanítá .

PIERO RAGAZZI

fica aberta e os profissionais têmlivre acesso pelo local. Buracos,rachaduras e infiltrações tomamconta das paredes. Faltam pedaços de cimento na estrutura, e encanamentos estão à mostra.
A auxiliar de produção NoeliAparecida Lara, 32 anos, relatater de conviver com esse problema há muito tempo. Segundoela, desde que essa parte da casafoi desativada para atender osmoradores o serviço ficou muitorestrito. "O pior é quando faltamos médicos e temos que ir até oposto do centro", desabafa.

Rachaduras estão
expostas nas

paredes da áreaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para prédios:
• As plantas devem ser re

sistentes ao vento e à in
solação;

• Leve em consideracão a
,

facilidade de manuten-
ção caso tenha jardim;

.' Os jardins podem ser

feitos através de. vasos,
jardineiras ou painéis
suspensos;

• O uso de painéis e decks
evita que os pisos sejam
retirados evitando sujeira
na parte interna do apar
tamento;

•Verifique, de acordo com o

tamanho do espaço, se há

possibilidade de colocar
bancos ou cadeiras para
sentar e descansar;

.

'" . .

Varandas e sacadas se destacam cada vezmais como areas SOCIaIS
,

emerecem atenção especial no projeto de decoração
FOTOS DIVULGAÇÃO

Otimo
espaço para relaxar

e bater um papo com os

amigos, as varandas, ter
raços 04 sacadas das ca

sas ou apartamentos merecem

atenção especial no projeto
de o decoração. Estes locais são
definidos de acordo com o ta
manha e com a funcionalidade
que se quer dar. Ou seja, podem
ser área de lazer,
parte do living
ou ainda um

ambiente dife
renciado, como

área zen ou até
academia. Tudo

depende da for
ma como você

deseja utilizá-lo.
O espaço

quase aberto

pode seguir o

estilo de todos os cômodos ou

.

até mesmo ter uma linha pró
pria - nada impede que uma

casa decorada em estilo oriental
tenha uma varandà mais des
pojada. É importante equilibrar
os elementos que irão compor
o visual da área, como móveis

e plantas, pois o excesso pode
comprometer a decoração de
toda a casa.

Em casas e apartamentos
perto da praia, opte por mate
riais de plástico para fugir dos
estragos da maresia. Almofadas
listradas são ótimas para os so

fás. Os tecidos, vale lembrar, de
vem ser impermeáveis.

As plantas
também mere

cem atenção. Se
sua varanda re

cebe muito sol,
procure comprar
plantas que re

sistam bem ao

calor. No caso

de ambientes
úmidos, as que
gostam de água
são as melhores

opções. A iluminação é outro

ponto alto. Use luzes diretas e

indiretas, que poderão dar um
toque todo especial ao espaço.

o

Depois de tudo pronto, é só
relaxar e aproveitar. Ao lado se

guem algumas dicas para acer

tar na decoração do espaço.

LONGO+
HEINECI<
ARQUITETURA E INTERIORES

Para casas:
• O jardim pode ser feito de
diversos tamanhos, mas

antes mande analisar que
tipo de solo você tem no

local, para que' as plantas
sejam especificadas de

forma correta e possam
sobreviver;

-. Escolha que. tipo de jar
dim 'você quer: tropical,

, colonial, parecendo um

"pedaço da mata", entre

outros tipos;
• Caso tenha piscina, fique
atento para que as plan-

-

tas ao redor não sujem
a piscina ou danifiquem
os encanamentos com

suas raízes;
• Na iluminação, coloque
o foco sempre debaixo

para cima, com lâm

padas de foco ou Leds
_ Verifique também se o

piso da área de circula

ção, onde lião há �ama
nem vegetação, é antIder
rapante e não acumula
calor excessivo;

Para todos os jardins:
•Verifique a dec,oração: u�e vasinhos para áreasmenores, pergolados, pratelerr�s, florerras, acessórios de jardinagem, hortas,
•

entre outra,s c�Isas, pa:a me�orar a ímagem do seu espaço;Coloquemoveis qu_e sejam resistentes as intempéries, inclusive,os tecidos, para evítarmofo;
• Se for possível, coloque fontes, espaços de relaxamento com _douros de passarinho e áreas para animais.

.come

Fontes:'

www,designdeinteriores,blogSPot.Coj1l
wwW.qolsademulher.com

,
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Assim como amoda, a arquitetura deixa sua marca,
misturando conceitos e criatividade nas cores, linhas, forma
e no mobiliário. Veja algumas dicas de design e fique por

dentro das tendências de decoração para este ano.

Cadeiras, criados-mudos, cabeceiras e até mesmo balcões aparecem
com força, com a melhora dos padrões do LCD. A madeira de carvalho
volta. Os escritórios domésticos são integrados aos principais espaços. Os
temas "Relaxe, Trabalhe, Brinque" são incorporados ao design da mobília.
Móveis de madeira de pinho são projetados para se reclinarem de forma

motorizada, equipados com bandeja para colocar o computador, comer,
escrever ouqualquer outra atividade. Mesas, escrivaninhas, e até mesmo

cabeceiras são projetadas para esconder tomadas e fiações.

o quarto utiliza
tons mais

sóbrios como
o marrom e a

madeira carvalho,
recebendo
o toque dos
tons minerais
acobreados

Fonte: www.ericapagel.com.br

Na foto observa-se
um estilo clássico
de decoração, no
qual o sofá LuísXV
faz contraponto
com o restante do
mobiliário. O tom
rosa e nuances

neutras em

conjunto com as

linhas retas e curvas
não comprometem

a harmonia
e o equilíbrio
do ambiente

transformando-o
em um ambiente

moderno e

romântico

. Uma tendência já consolidada que continua

crescendo é o ecodesign, o que custa de 20% a

30% mais. O "tradicional contemporâneo" é o és

tilo popular da geração atual. As pessoas querem
o conforto da mesa de jantar da avó, na qual ve
mos toda a família reunida, mas preferem uma

aparência mais atualizada. Misturar a mobília

tradicional com contrastes contemporâneos

e modernos se tornou o novo clássico. Presen

ça do mesclado entre móveis contemporâneos
como o aparador e as cristaleiras, com toques
clãssícos como aspoltronas estilo Luís xv, cores
neutras e escuras e lustres de cristal. Porém, é
importante ter certo cuidado, pois misturar alea
toriamente mobiliários de estilos diferentes pode
levar a um resultado desastroso.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Segundo o livro de tendências da Coral "Colour Futures" a cor

"Céu Californiano" dá o tom de 2010. A cor, um tom de azul, simbo
liza horizontes infinitos, novos começos, energias renovadas e dina
mismo positivo+ Dentro desse contexto a equipe de especialistas do
"Colour Futures" identificou cinco temas predominantes em 2010 e

suas respectivas coleções de cores: Espaço Silencioso, Fantasia Flui
da, Convicção Fundamental, Espírito Livre e Doce Lembrança.

Stonewash, xadrezes, píton e raia,
crisântemos e outros florais de uma
variedade de formas e tamanhos e

estampas japonesas alegres estão

dentro das tendências de 2010. Mui
tas texturas e padrões em relevo em

tapetes e tecidos também entram.

Xadrezes e listrados
costumam cair bem
quando misturados
com desenhos florais.
Xadrez e flor, em
especial, oferecem
um resultado bem

provençal. A poltrona,
revestida com tecido
xadrez, em vermelho
e branco, ganhou

destaque ainda maior
com a almofada

estampada, puxando
para o mesmo tom.

Florais continuam
em alta, mas tome
cuidado ao utilizar
a estampa para não
carregar o ambiente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASirn'
são as experiências

vividas na Casa de Apoio
Padre Aloísio Boeing, 10-
alizada na Estrada Ribei

rão Grande do Norte. O local abriga
dependentes de álcool e demais

drogas e trabalha na recuperação
dessas pessoas. I� essência da casa

é o trabalho com amor", define a

presidente da entidade, Ianíce Brei

thaupt. Segundo ela, o espaço abri
ga 21 internos e conta com seis pro
fissionais. No local, são realizadas
atividades culturais, esportivas, reli
giosas e de qualificação profissional.
Além disso, os residentes contam
com acompanhamento psicológico
e de assistentes sociais. Tudo para
manter 'os dependentes químicos
ocupados e focados na batalha por
uma vida livre das drogas.

Até o segundo semestre deste
ano, a intenção é começar as obras

c'

de construção de uma nova sede,
que terá capacidade para, pelo me
nos, 30 internos. Para esse sonho
se tomar realidade, a entidade já
conta com um terreno doado por'
um empresário, que fica no bairro
Nereu Ramos, e com recursos para
os trabalhos iniciais. "Será uma casa

maior, de fácil acesso e com um a

estrutura mais adequada para os

internos. Queremos que seja uma

casa modema, referência no Esta
do", explica. A Ong (Organização
Não Governamental) também já
solicitou repasse de R$ 200 mil do

governo do Estado.

PARA AJUDAR
Os internos, que permanecem

na Casa em média um ano, pagam
mensalidades que vão de R$ 100 a

R$ 500, mas, de acordo com a presi
dente, o dinheiro é insuficiente para
manter a instituição. Camês estão à

disposição de quem quiser ajudar
.

com qualquerquantiaapartirdeR$ 5
mensais. A entidade também precisa
de doações de alimentos, principal
mente frutas, verduras e leite. Quem
quiserajudar, pode entrarem contato

pelo telefone: 99722195 (HulY).
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
A essência da

casa é o trabalbo
com amor.

lANICE BREITHAUPT
PRESIDENTE DA CASÁ

DE APOIO PADRE
AlOíSIO BOEING

"

� PIERO RAGAZZI

" �

Casa construída há quatro anos está em estado precário e não suporta mais a demanda. Entidade precisa de doações para construir nova sede

. A PERGUNTA DESTE OUTONO É: COM QUE ROUPA EU VOU?

Temperaturas em quedamudam rotina
Bermuda e camiseta. Manga

curta embaixo, manga longa em

cima. Calça e jaqueta. Calça e

camiseta. E até mesmo bermu
da e casaco. Todas essas com

binações eram vistas nas ruas

do Centro de Iaraguã do Sul, na
manhã de ontem. E cada mo

delito, veio acompanhado de
um acessório quase que indis

pensável nesta época do ano:

o guarda-chuva. "A gente não
sabe o que usar. Ontem (segun
da - feira) saí de casa de camise
ta e passei frio. Hoje vim com

manga longa", comentou a ven

dedora' Elierge Ferreira, 20 anos.
"Já coloquei até bota. Eu adoro
frio e não vejo a hora de esfriar
ainda mais", acrescentou a amiga
dela, Djoyce Naizer, 17 anos.

De acordo com os meteoro

logistas, essa dúvida na hora de'
abrir o guarda-roupa deve conti
nuar. Aprevisão da Epagri/Ciram
indica que o tempo segue instá-

la Geral o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 7 de abril de 2010

AJUDA

Entidade pede doações
para ergllernova sede .

� .

Casa PadreAloísio Boeing atua na recuperação de dependentes quírrucos
JARAGUÁ DO SUL

Histórias Que começam com

sofrimento, abandono e

preconceito, mas terminam
em luta e superação.

vel, mas as temperaturas come

çam a entrar em queda, como é
típico do outono.

Já coloquei até bota.
Eu adoro frio e não
vejo a hora de esfriar

ainda mais
DJOYCE NAIZER

Esta quarta-feira inicia com
bastante nebulosidade e devem
ocorrer chuvas isoladas durante
o dia. As temperaturas no Lito
ral Norte ficam entre os 15 e 24
graus. Na quinta - feira, os me

teorologistas prevêem presença
de sol, porém com possibilidade
de chuvas no início e final ao dia.
As temperaturas seguem ame

nas, variando entre 15 e 22 graus.
Já no fim de semana, a previsão
continua sendo de chuvas iso
ladas e os termômetros devem
marcar de 15 a 23 graus a partir
de sexta-feira.

PIERO RAGAZZI

"i1"t.":' _-::
�

Casacos começam�-s�ir dos armários e "tornam" as ruas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TREMOR

'Iécnícos descartam
detonação de rochas
Equipe vai avaliar possibilidade de um abalo sísmico
JARAGUÁ DO SUL

Geólogos da UFSC
:voltaram ontem ao

muniCípio para estudar os
tremores que atingiram o

bairro Três Rios do Norte
na semana passada.

Il
acordo com o coorde
ador da Defesa Civil, Jair
quini, duas hipóteses fo

ram descartadas: detona

ção clandestina de rochas e tremor

proveniente de descargas elétricas.
"Não encontramos nenhum vestí

gio de que exista alguma pedreira

Instituto de
São Paulo
será chamado

Se confirmada,. a vinda dos

especialistas do IPT deverá aju
dar nos estudos técnicos já rea

lizados pelos geólogos da UFSC.

Segundo Jair, a equipe de Flo

rianópolis é especializada nos

estudos sobre deslizamentos de

terra, enquanto o trabalho do
IPT é mais focado em abalos sís
micos. "Vamos fazer um estudo

geofísico da área, pois não iden
tificamos nenhum sintoma de

deslizamerito", reforçou.
Segundo ele, a Defesa Civil

registrou 10 tremores de terra

na região do Três Rios do Norte
entre a segunda e quinta-feira
passada. Na localidade de Tifa

Theilacker, onde os abalos fo
ram sentidos com mais força,
duas casas apresentaram ra

chaduras após é!s vibrações. No
local vivem 40 famílias.

clandestina naquela região", co

�entou. A equipe também fez um

comparativo entre os horários em

que ocorreram as trovoadas e os

tremores de terra nos últimos dias e
concluiu que as duas situações não
estão relacionadas.

A hipótese de acomodação de
solo ainda não foi descartada, mas
até o momento não foram encon

trados sinais de deslizamento ou

rachaduras no solo, que são co

muns nesse tipo de fenômeno. Na
tarde de hoje, a equipe deve emitir
um diagnóstico sobre o que teria

provocado os tremores.

Para tentar acabar com o mis
tério sobre o que realmente acon-

teceu, a Defesa Civil do município
deve entrar em contato hoje com

a Defesa Civil estadual solicitando
a vinda de geólogos do IPT (Insti
tuto de Pesquisas Tecnológicas) de
São Paulo. Segundo Jair, o objeti
vo é verificar se a localidade pode
ter sido alvo de um abalo sísmico

localizado, provocado pelo movi
menta das placas tectônicas. Ele
evitou chamar o fenômeno de ter
remoto, alegando que os tremores

tiveram pequena intensidade e

foram sentidos em apenas uma

região da cidade.

• baiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Causas do fenômeno estão sendo debatidas entre Prefeitura e especialistas

ATÉ AGORA, DEFESA CIVIL NÃO INTERDITOU NENHUMA CASA

Três famOias deixam localdade
Por enquanto, a Defesa Civil

não interditou nenhuma casa e

também não está orientando as 40

famílias a deixarem o local porque
as causas do fenômeno ainda não

são conhecidas. De acordo com o

presidente da Associação de Mora
dores do bairro, Dion Medeiros, até
o momento uma família deixou a

localidade e outras duas ficarão em
moradias alugadas até que a Defesa
Civil divulguemais informações so
bre o que provocou os tremores,

Durante uma avaliação reali
zada nos últimos dias, o geógrafo
José Henrique Vilela afirmou que
o solo da localidade é instável, ou
seja, já sofreu deslizamentos no

passado. A acomodação de solo
teria acontecido por causa das fre

quentes chuvas na região, que dei
xaram a terra encharcada. Segun
do ele, o fato do local ser cercado
de encostas o caracteriza como

uma área de risco. "Não deveria
haver casas aqui", comentouVilela
na semana passada.

Geral 11

PIERO RAGAZZI
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, Mais dois quilômetros vão ser asfaltados no Centro dentro de 15 dias

Mare'chal Castelo Branco
fica interditada até hoje

SCHROEDER
Parte da rua Marechal

Castelo Branco, na área cen

tral da cidade de Schroeder,
permanece interditada até

hoje. Antes de chegar perto
da escola municipal Miguel
Couto, placas sinalizam o

desvio do tráfego pelas estra
das laterais: Presidente Costa
e Silva, Apiúna e Dom Pedro.
As obras de pavimentação
entre a ponte de entrada do

município até o sinaleiro em

frente à unidade de ensino
iniciaram na segunda-feira.

Segundo o secretário de
Obras e Serviços Urbanos, Le
onor Jacobi, a tubulação está
sendo trocada para evitar fu
turos alagamentos na via. i'A
medida é de prevenção para
não acontecer mais inun

dações nesse trajeto quando

chove", enfatiza o responsável
pela pasta.

Ao todo, R$ 450 mil vão ser

investidos nessa obra, através
de uma parceria entre governo
municipal e moradores. O as

faltamento deve ser concluído
dentro de 15 dias pela empre
sa vencedora da licitação Pa

viplan. Mais de dois quilôme-
.

tros serão pavimentados.

IINessa estrada tem .muito
barulho por causa do

calçamento, com o asfalto
isso vai amenizar."

TATlANE PEREZ DA SILVA, 30 ANOS

AmoradoraTatiane Perez da
Silva, 30 anos, afirma estar na

expectativa pelo asfalto. "Nessa
estrada tem muito barulho por
causa do calçamento, com o as

falto isso vai amenizar".

Ponte da Trindade deve
ser derrubada na sexta

SCHROEDER
A construção da passarela ao

lado da ponte da Trindade, di
visa de Schroeder e de Iaraguá
do Sul, está estacionada desde

segunda - feira. A Secretaria de
Obras aguarda os funcionários
da empresa vencedora da licita

ção' Arcos Engenharia, do Para

ná' continuar o trabalho inicia
do na semana passada. Ao todo,
vão ser investidos R$ 23 mil. A

ponte improvisada será de ma

deira e suspensa a cabos de aço.
O secretário de Obras e Serviços

Urbanos Leonor Jacobi espera que
até sexta-feira a passagem improvi
sada para ciclistas e pedestres seja
concluída E assim será possível
derrubar a ponte de madeira e er

guer uma nova estrutura de con

creto.A obra custará R$ 400mil.
O tráfego de motos, carros,

caminhões e transporte públi
co entre os bairros Santa Luzia e

Bracinho ficará interditado por
90 dias. O desvio deve ser feito

pelas localidades vizinhas Itou

pava Açú, São João ou pela área
central da cidade.
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O casal Nora e Harry Franz ladeado pelo senhor liso Kreis,
Rose Milnitz Kreis e o comandante de marcha

Os associados da Sociedade Comercial de Jacu Açu de
Guaramirim durante festa na Sociedade Onze União

Busca de rainha e
.

baile noAliança
Asociedade Esportiva e ReCreativa Alíança cia às 22h30. Ingressos antecipados no Posto Mime

homenageia com Festa de Rainha, neste �a- daWalterMarquardt, FlashVídeo, Locadora e Posto
bado, amajestade Lilli Hornburg. Os festejos Mime do Rio Cerro. Aniversariantes do mês de abril

iniciam às 13h30 com a concentração na sede so- não pagam ingresso. A SociedadeAliançaficanaSC
cial e em seguida acontece busca da maje�t�de: �s 416, Km 18, Bairro Rio Cerro II. Informações pelos
14h. O baile, com animação da Banda Bavana, mi- telefones (47) 3376-1024 / 9935-8724.

, Festa de Rei e
Rainha com baile

Neste sábado, Sociedade Esportiva Recreativa

Guarany promove Festa de Rei e Rainha com baile.
Os festejos iniciam às 18h30 com, a concentração dos
sócios e convidados na sede social. O baile vai ser co
mandado pela Banda Nave Som, a partir das 22h. In
gressos antecipados a R$ lO, na FlashVídéo Locadora,
Posto Mime do Rio Cerro, Posto Rio da Luz. Mais in

formações pelos telefones (47) 3055-8713 /9615-4557.

Baile e sertanejo na
Sociedade Bracinho

A Sociedade Bracinho, de Schroeder, promove
neste sábado um baile animado com a Banda Danú- ,

bio Azul e sertanejo universitário Luciano e Gabriel.
A festa começa à 23h. Ingressos antecipados por R$
lO, no PostoMime de Schroeder, Cabana doWais e no
João Pessoa no BierDog Lanches.

Quando você tiver alguma solicitação, reclamação, elogio ou denúncia que tenha relação direta
com a atuação do Governo Estadual, utilize a Ouvidora Geral do Estado.

Exerça a sua cidadania, ligue 6448500 ou acesse .0

Duvidoria
Geraldo
Estado

ría c.go r

, Baile Público ,
,

na 25 de Julho '

A Sociedade Recreativ� Desportiva 25 de Julho pro.
move o tradicional Baile Público, no sábado, com início
às 23h e animação por conta do Grupo Rasgafole. A So
ciedade fica na ruaBertaWeege, nO 3.280, Bairro Jaraguá
'99. Informações pelo telefone (47) 3376-1003.

As candidatas ao título de Rainha e Princesas da
Ia Patrimônionfest, Bruna Leticia Rohweder (E),
Tatiane Leticia Draeger e Camila Rech

•

mos.

Secretaria de
Estado da
Administração
www.sea.sc.gov.br

(;liiJr:F'IJI) d(/I.�/_nil1

SANTA CATARINA
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A 0pro�",o do crédifo "" '"Ieilo 6 °P�",o de .,"" ,odo,,"ol pe",nte in"if"içÔ� 'non,,,,,,,. '2" Todo linho Fio. Q km em 72 vezes sem en"odo, roxo c "b"" de 1 ,4 1 % o.rn. e 1 B,B 0.0. Plo� de

""9 0" COe poro P�"", "'1<0 0" I""di<o, '"Ieifo • 0pro�,ôode '''d''o. T=o, '"1"'0' à ol",ro,oo sem cviso P""'o. A J�I Fio' ''''",,_� o di'eiro de "''''9'' po�l�i, '''0' 9'6fi,ru Oferto, ""lid",

o dia ) 3/04/20 I O ou enquanto durarem os estoques. Imagens JlustroHvos.

Rua Expedicionário João Zapello, 214 _ Centro
Jaroguá do Sul - SCFone: (47) 3274-0100 - WWw.;avel.com.br Javel

NEGÓCIO BOM DE VERDADE
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Auxiliar de Recursos Humanos 175

19h às 22h

14/04 a 23/04/2010 19h15min às 22b15min Sábados

17/04 a 19/06/2010 8h às 12h Sábados
20/04 e 27/04/2010 18h às 22h Sábados

04/05 a 07/12/2010 19h15min às 22h15min Sábados
Sábados

. O CLIENTE Ê ESPECIAL. VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência

PALIO ElX 2004,
C/OPCS R$19,900,OO

SIENA CElEBREITION 2007
DT/AQIVTRE

, ..R$ 24.500.00

:,:',' '1 ,-: <N9S',:9�,ra'�;thn,ôs;,Ó)reçO
, " � .f" L "'�\1, ,"'!.' ,

'
,

Na Cifra você tem empréstimo consignado sem consulta ao

SPC/Serasa, sem taxas extras e com juros muito menores que no

cartão de' crédito, no cheque especial e -o desconto é feito direto no

seu benefício. E você tem até 60 meses para pagar.

AGOaA COM COIVIPR
"

DE OUTROS BA
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Financiamentos

CAI A
....__- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis �gora com
consultoria Habitacionalo--.,,_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

-

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

'

_. * Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

(47) 3373·3404 I 3373-0066 Anúncios com vaiidade de 5 dias após a veicuiação.

�ata Prestamos Serviços de:
• Redução de custos; • Encargos Sociais;

.• Aproveitamento correto de • Mark·up (indice para vendas);

impostos da matéria prima; • Os produtos mais Lucrativos;

Departamentalização; Os Produtos mais defric�ários;

• Centros de Custos; •
- Custo dos Estoques.

• Custo da Hora Produtiva;

EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorferl 932
Brasília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372.1281

www.exatacontabilidade.srv.br

LIGUE E NOS

CONSULTE,
AGENDE UMA VISITA

3055-3400

SYCRED FINANCIAMENTOS SELECIONA

profissionais na área de vendas para atuar com

produtos exclusivos em toda Jaraguá do sul e

região, consórcios e financiamentos. Enviar
currículo para comercial@sycred.com.br

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte

Caminhões

r«
Sycred
FiNANCiAMENTOS

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS
JARAGUÁ DO SUL TEM:

II)
ro
.�

�
II)

.2

2
c
Q)

E
co

(j)
E
II)
c
Q)
Ol
ro

É
Imóveis

Automóveis Motocicletas

Máquinas
Agrícolas
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taxa reduzida
pelametade
e 0/0

a partir de

à vista

a partir de

à vista

Com preço de Nota Fi�cal de Fábrica.
.. e taxa de·0,89%

taxa de
0,49%.990

a partir de

à vista
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Glassimais

o:z dc»�_ .......tt..., rr_ne. cI 227 .

.Ar........ ..._.__ co ch......__ 1 _
�...........�--.......$ 225.000,00

ENTRADA
DE

R$....��

ceitamoS carro,
FGTS ou outro imóvel

como entrada.

EDITO
Imóveis

3300
lilrallilI.M Ó v E I S

47 3371-0031
LEIERamHhOJ.tEHTOS !M08UARlOS

47 2107-D500 47 3371-0768 47 3275-3583
47 3275-5000
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ShOW 8ar
Nesse mês no aniversário
doShowBar,
streep tease com a

modelo Mel Andrade.

bAIRRO JOÃO PESSOA BAUUlO CENTRO/l(ST'riScHRt1i!O:�, • ,�,jl "',
.. (aso ak 42m1,2qlo�,{{Il. ,bw( ,garagem + .. (aso alv.-HI5m2 2 qlos,�$I, Cal. ,bw.c,1uv., ,tflr.(J�qm IS'
(asa olv,36m7 lqlQ, bw" COI. RS 83.000,00 157.000,&!Hegoliz·pl finno"
• (aso 01\'.- 68m21 JqlOS, {OI, bw(/ d+dep. Todo. • em Il!YllnUlÍflllc�b, em�&SSllt 2,4�,�Sfby{�!: ,511111,
IlJurlldo cerco de olumlnio RS 91.0Il0,OO • mv. 761!1hemi'1l0víl' Rl f46.000,09 "

8AU�RO ÁGUA VERDE .

• (osolllodeira· 100m2, 3qfOS, 2sl, bwc,2toz.,
IÍrea de serv.) tsrr 472,5mt RS I 65.0M,OO

Abertó de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco de Paula. 1058.
Chico de Paula
3273-2347 I 8853·9716

o CORREIO DO POVO ESTAMQS CADASTRANDO SEU IMOUEl EM JARAGUA DO SUL E REGIAO'

o JORNAL QlJE TEM
DE TUDO CONVI·DA
VOCÊ A ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS
MAIS COMPLETOS
E MAIS LIDOS DA
REGIÃO!

ANUNCIE AQ!)I E FAÇA BONS'

NEGÓCIOS!

VENDENDO, COMPRANDO,
TROCANDO OU DOANDO, ESTE É

,

O SEU JORNAL!

LIGUE 2106.1919 E

INFORME-SE

9Q
IUl!tWU,I'IIll'I'lIlJI

f'

ACEITAMOS CARTA CREDITO

+ 200 SEMINOVOS

TROCO NA TROCAWWW.STRASBOURG.COM.BR

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 19H.·
JARAGUÃ DO SUL47 32741900 Rua Reinoldo Rau,414
ITAJAí (47) - 3248 0300 BRUSQUE (47) - 3355 4500 RIO 00 SUL (47) - 3522 0686 BlUMENAU (47) -32316000
IMAGENS MERAMENTI IWSTRAT1VAS - SUJEITO A ANALIsE E APROVAÇÃO DECRálrro - A oPÇÃO DE PAGAMENTO EM 72 VEZES É SOMENTE PARA VEfculDSAOMA DO 'MODELO 2006 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VÁLIDAS PARA O FEIRÃO.
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agI
.....�� Ià PEUGEOT

•

ASSISTANCE

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Abril Último Lote de IPI Reduzi.do é uma camp�nha das Concessionárias Strasbourg. Farnflia 20? com taxa 0,99%, prazo de até 48 meses e

entrada de 50%. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Hex.Alrbaq duplo, �relos ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/l0, ar-condlclo��do, direção hidráulica, vidros e travas

elétricas, pintura sólida, a partir de RS 47.990,00 à vista com frete incl�so. Peugeot 20? H� X-Llne l.4L Flex, 03 por�as, ano/modelo.: 1O/ll,p�ntura solida, preço público sugerido para venda

à vista a partir de RS 28.990,OQ com RS 500,00 de bônus incluso ofereCld? pela Concess!o�arla Strasbourq com fret: Incluso. Peu.geot 207 Passlon XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09/10,

Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura solida, preço publico sugerido para venda a vista a partir de RS 39.990,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Para

maiores informações sobre o Programa Direção Livre Peugeot e Linha de.u!ilitários par� �rotistas,�?nsultar a Co�cession�r�a Strasbourg da sua regi�o. �� condições acima poderão ser alteradas

se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso previa e todas sujeitas a analise e aprovaçao de credito. Estoque das Concessionárlas Peugeot participantes: Peugeot 207

HB X-Line l.4L Hex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 02 unidades; Peugeot 207 Passíon XR 1.�� Flex, an�/modelo.:09/1�, 05 portas, pint�r� s�lida, frete incluso - 01 unidades.

Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, Airbag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09/�0, 05 porta�, pintura s�hda..1rete Incluso - 01. u_nldade. �r�zo de viqencia da promoção de 07/04/2010 à

04/05/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoçoes. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot

participantes, ligue para 0800-7032424 .

APROVEITE AS UNIDADES NO PÁTIO DA

CONCESSIONÁRIA STRASBOURG.

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

GRUPO
STRASBOURG:

20�
Strasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900

R. Reinaldo) 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEU.GEOT

De Segunda a Sexta das 8h às 19h' Sábados até as 17h. - www.strasbourg.com.br MOTlON & EMOTION
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R. Barão do Rio Branco, 340 1 Centro 1 Jaraguá do Sul/SC 147 32}5.2055
R. Dr. João Colin, 17561 América 1 Joinville/SC 147 3435.2080c a

CASA GERALDO COLCHÕES E ACESSÓRIOS
R. Blumenau, 1891 1473029.37,00

www.casageraldomoveis.comlcasageraldo@netuno.com.br .
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Sai do armário

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 7 de abril de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

Com
tantas personalidades assumindo mundo afora a sua se

xualidade, Iaraguá não quer ficar de fora. Corre um boato a

boca miúda que um empresário e ex-poderoso político da re-
gião, estaria prestes a sair do "armário" e assumir de vez sua

omossexu�idade. Se bem que não será novidade, todo mundo já
abe quem e. Enquanto a gente espera ele se pronunciar, eu sugiro
m copo bem gelado do chopp Konigs Bier.

. .

O meu amigo Adauto Schol

lemberg, da Sport Brasil, resol
veu curtir a Páscoa em ares di
ferentes. Levou toda a sua prole
para o litoral da região de São
Francisco. O boa gente ado
rou! Voltou extasiado e contan

do mil maravilhas das praias.
Achou tudo muito bem cuida

do, iluminação perfeita e os ba
res com músicos de qualidade,
na maior sintonia com seus co

mensais. Vai retornar.

Cristiane Raiter ao lado do seu

amor João Santanna, o Toddy,
foi a aniversariante mais
festejada de ontem. Mil vivas!

-

·litoral

NAS RODAS
• No próximo dia 14 de abril, às
20 horas, na AABB, Associação
Atlética Banco do Brasil, a
Criciúma Construções promove
um concorrido coquetel
para o lançamento de dois
empreendimento's em
Jaraguá do Sul.

· ° trabalho desenvolvido
pelo Instituto Rã-Bugio para
Conservação da Biodiversidade

ser.á destaque, sábado, à meia
'

nOite, no programa 50 por 1, na
Record, apresentado porÁlvaro
Gamero. .

• 0,promoterAdrianinho Iunkes
apos o sucesso da festa Green
B

.

1/
eats, cumpriu as normas do
Carbono Zero" e plantou
00 mudas de árvores numa
ata de visitação pública, em

Guaramirim. Belo gesto!

. O filho prodígio de
Gelson e Ingelore

Emmendorfer,
.

Jonathan
Emmendorfer, colou

grau no curso de

Administração pela
Unerj. A formatura.

será sexta-feira.

Novidade
A revista Nossa, organizadora do evento, contratou

�F�a especialista em moda para prestigiar a 3a Festa do

.
ampanhe, dia 25 de maio, no Estação Armazém. Ela

v<u escolher a mulher mais bem vestida e o cabelo mais

rem arrumado. As escolhidas ganharão uma estada com
acompanhante no elegante Hotel Ribeirão Grande SPA.

Telão Dica de
quarta-feira
Curtir a "Quartaneja''
no Estação Armazém.

Social 13

No próximo 19 de abril, no
cinema do Shopping Breithaupt,
teremos a pré-estreia do filme
"As Melhores Coisas do Mundo",
uma produção nacional direcio
nada ao público adolescente. O
filme tem apoio daWEG através
da Lei Rouanet. Volto ao assunto. T I!

• O folclórico Capivara
voltou a urbe de vez. Está
de emprego novo e até uma

poderosa máquina de duas
rodas o figuraça acabou de

adquirir. Tá podendo!

Meu Deus o que era aquilo
e por que o Luiz Pereira o

popular "Cabeção" gritava
tanto pelo Calçadão da
Marechal?

• O falecimento do amigo
ÁlvaroWischeral, o popular
Tuti, deixou uma lacuna
muito grande no meio em que
vivia. Principalmente, entre o

pessoal do Beira Rio Clube de

Campo, onde Tuti viveu maior
parte de sua vida e era querido
por todos. Certamente, o
lugar dele está reservado
ao lado de Deus.

��
..

Placetour
47 3275.0028

www.placetour.tur.br
suzana@pIac:eIow.tur..br

Rua Fr.Inc:iscoFtsct-. 90 I NJ lADO Df< JAva.

A bonitona Maira Dias,
financeira da Locajá, está
a mil com a presidência do
grupo de dança Detonaxé

,
Não há amizade, que
por mais profunda

que seja, resista a uma

série de canalhices.

.

,

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Tânia

Regina de Souza, a bonita
namorada do amigo e promoter
Chico Piermann. Ela é outra

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

das boas novidades.

Pura coincidência
O Mauro Bramorski, que ani

versariou no dia dois de abril,
em Massaranduba, foi o diretor
da Brinque Park e não o seu ho
mônimo, o vereador e advogado
Mauro Bramorski, que, aliás, fes
teja idade nova dia 10.

A gatíssimaMirela Cunha
está solteirinha novamente.
Dessa vez, a bela resolveu não
encanar e pretende agora só
curtir a vida.

• O amigo Antônio Carlos

Marangoni, a esposaAlzira e

toda a trupe curtiram a Páscoa
na orla do balneário mais

elegante do Sul do pais.

O casal Tânia e Helton, da
Academia HT, estampa a capa
da revista Nossa Saúde. Já o
empresário Alberto Correia,
presidente do grupo Dipil,
será da revista Nossa.

."Não há nada de errado
com a juventude que a

idade não cure.
"

Com essa, fui!
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

KellyErdmann, CharlesZimmermann, CarlosHenrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

Luiz CarlosAmorim,
Escritore editor

.

Carecemos de bons exemplos

Pela
lei todo mundo é inocente até

que se prove o contrário. Tudo bem.
Mas me parece um pouco fora de
contexto os discursos em defesa

dos presos na operação da Anvisa na sema

na passada. Depois de todo estardalhaço, é
como se o sentimento de impunidade rei
nasse absoluto. No feriado de Páscoa, em
todas as rodas de conver-

até mesmo fora da lei. Não quero ser moralis
ta. Se fosse amiga do Zé, por exemplo, conti
nuaria ao lado dele, mas entenderia perfeita
mente que a Justiça precisa ser feita. Vender

.
remédios proibidos no país e de origem duvi
dosa é crime e coloca em risco a vida das pes
soas, e como tal precisa ser tratado. Não im- .

porta se o sujeito é um ilustre desconhecido,
ou o prefeito da cidade. Na
verdade, importa sim. Pois,
em um país onde a política
reúne centenas, milhares de

corruptos e canalhas, preci
samos cobrar cada vez mais
uma postura digna de nos-

sos representantes. Ao invés
. de imunidade parlamentar, eles deveriam

carregar o peso de ser exemplo, de defender a
legalidade e moralidade sempre. É impossível

. separar a vida pública da privada nesse caso,
como defendem os vereadores de Iaraguã do
Sul, num ato de corporativismo totalmente

dispensável e indesejável. A política carece de
boas maneiras.

sa, alguém saia em defesa
do vereador José de Ávila.
Por ser 'uma figura pública,
é claro, a prisão dele teve

maior repercussão.
Não quero defender

nem decretar a culpa do 'Zé
da Farmácia', o que pretendo é levantar um

simples questionamento. Por que quando
um

.

acusado é do nosso meio tendemos a

sair em defesa dele? Parece uma música de
um comediante nordestino. "Ele é pilantra,
mas é meu amigo".

Todo mundo tem um conhecido próximo
que tem uma postura um tanto duvidosa ou

é impossível separar a
vida pública da privada

nesse caso, como
defendem os vereadores

de jaraguá do Sul

LANÇAMENTOS

A menina e

os livros
JOHN HARDING

Amenina
Guardada como um brinque-

.

do, a pequena Florence passa
seus dias perambulando pelos
corredores e inventando histó
rias que conta a si mesma. Até
que um dia Florence encontra a

biblioteca proibida da mansão,
e passa a devorar os livros em

segredo.Mas existem mistérios
na casa que jamais deveriam
ser revelados. Ela precisa en

contrar respostas que ajudem
a preservar sua paixão secreta

pelos livros - únicos companhei
ros e confidentes

".....

que nao

sabia ler

Matando cabras
Nenhuma comédia ridicularizou tanto as forças

armadas quanto esta. O herói do filme é um jor
nalista, designado a fazer uma matéria no Kuwait
sobre a reconstrução do Oriente Médio após a

guerra. Lá, acaba em uma organização militar de

monges guerreiros: a última palavra .ern treina
mento do Pentágono. De forma insana, o filme tem
uma levada rodopiante, alucinada, como se os hip
pies tivessem roubado todas as fardas do exército
e se autoproclamassem os novos generais.

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (16h40, 19h, 21h - todos os

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

• Cine Breithaupt 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) (15h - qui) •

(13h50, 15h45 - sex, sab, dom, qual
(17h40, 19h35, 21h30 - todos os dias)

• 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, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O Fada do Dente (Dub)
(14h40, 16h40, 18h40 - todos os dias)
• Avatar (Dub) (20h40 - todos os dias)

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

• Cine Mueller 2
• Ilha do Medo (Leg) (13h45, 16h20,
19h - todos os dias)

,

• Lembranças (l.eg) (21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h10, 16h40, 19h10, 21h40 - .todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub)

.

(14h10, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Guerra ao Terror (Leg) (16h20, 21[150 - todos os dias)
• Ilha do Medo (teg) (13h40, 19h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4

Vício Frenético (Leg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (Leg) (22h - sex, sab)
• O Livro de Eli (Leg)
(14h30, ilh, 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)
(22h10 - todos C?s dias)

NOVELAS
, CAMA DE GATO

severo registra Juvenal como filho. Gus
tavo decide lançar Glória como a nova mode
lo da Aromas. Davi fica satisfeito ao sentir a
aroma de uma mistura feita por Pedro. Alcino
dá um anel de brilhante para Mari. Gioconda
dá um beijo em Fiasco. Tião se desespera ao

ver Fiasco entregar o cheque de Gioconda
para Adalgisa e Severo. Glória fotografa para
uma campanha do L "Eau de Rose. Um oficial
de justiça entrega uma intimação para Sofia.
Macau entra na sala onde Sofia está sendo

julgada e conta a verdade. Julieta, Ferdinando
e Acalglsa brigam para ficar com Alice. Pedro
e Érica se beijam.

TEMPOS MODERNOS
Leal diz a Hélia que vai trabalhar com Fi

délio. Nelinha revela que tem uma ligação forte
com Zeca, mesmo assim Renato não desanima.
Niemann é rude com Maureen e ela se entriste
ce. Nelinha promete dar uma chance a Renato.
Hélia conversa com Maureen e a jovem se des
controla. Lossaco tenta beijar Goretti e se frus
tra. Duba e Heloísa decidem formar uma dupla
de dança. Tito vê Deodora chorando e se espan
ta. Renato tenta seduzir Nelinha, mas ela foge.
Gaulês pensa em Katrina e tenta se distrair.
Renato avisa a Zeca que Nelinha sumiu. Zeca
encontra Nelinha arrasada e os dois se beijam.

VIVER A VIDA
Homens encaram Benê, que está no chão,

e Sandrinha chora abraçada a José. Coisa Ruim
descobre que Benê ainda está vivo e corre para
avisar Sandrinha. Marcos observa Soraia dan

çando. Coisa Ruim tenta acalmar Sandrinha.
Helena liga para a irmã e combina com Coisa
Ruim como vai proteger Sandrinha e José. Lu
ciana pergunta a opinião das irmãs sobre seu

relacionamento com Miguel. Ingrid se irrita com

Miguel por ele entrar em seu estúdio sem avisar.
Isabel questiona Luciana sobre como será sua

vida de casada com Miguel. Miguel anuncia que
vai casar com Luciana.

BELA A FEIA
Ricardo galanteia Valentina e Vera fica

surpresa com a atitude do ex. Vera e Verô
nica discutem. Luddy diz que o paquera de
Samantha não quer nada com ela. Ricardo se

despede de Valentina e diz que votará nela .

Verônica, indignada e-com ciúmes, briga com

Ricardo. Valentina se diverte. Luddy se recu

sa a ir ao Montezuma ,e fala mal de Haroldo.
Samantha suborna Luddy aumentando sua

mesada, só para convencê-Ia a ir ao Monte
zuma. Vera e Bela comemoram o sucesso na

agência. Vera alerta que Bela precisa disfar
çar mais a risada. Ricardo pede que Dinorá
marque reunião com os acionistas.

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

CLIC_DO LEITOR
Essa cadela
de raça boxer

desapareceu nas

proximidades
da Unerj na

noite de sábado.
Ela tem cinco
meses e atende
pelo nome de
Zara.Quem
tiver alguma
informação

pode entrar em
,

contato com
Luana de Souza
ou Rafael Muller
pelo telefone

(47) 9132 - 2205.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
�20/3 a 20/4) -.

pode obter maior reconhecimento

por seus esforços. Os laços de ami-

de e o relacionamento a dois ganham
za -'

f
mais tempero. Paciência nao e o seu arte,

mas muitas vezes é o ingrediente que falta

em você.

®TOURO
.

(21/4 a 20/5)'
Embora a sua ambição esteja em

alta, você não deve perder o foco

de suas necessidades emocionais. Tenha

mais sabedoria para agir e não tenha re

ceio nem orgulho de pedi� conselho a poes
soas mais velhas.

GÊMEOS -

(21/5 a 20/06) _

A Lua aquariana favorece os estudos
e atividades mentais. Na vida a dois,

tente vencer a distância. A gente faz moitas coi

sas para ser feliz, esquecendo que às vezes não
é necessário fazer nada para isso.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Trabalho será favorecido e terá êxi
to com tudo que envolva escritos.

Convém pesar os prós e contras do romance.

Respeite seus limites e faça uma coisa de

cada vez; só assim terá tudo sob seu controle.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Procure inovar seu trabalho. A Lua

te dá receptividade, sendo capaz de
satisfazer as necessidades de quem

ama. Tenha cautela com o domínio que você
quer exercer sobre a pessoa amada, isso gera
discussões.

VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
Siga suas convicções e não terá do

que -se arrepender, só cuide para
não deixar a vida amorosa de lado. Tenha
cautela ao emprestar algo para alguém, peça
a garantia para não haver aborrecimentos

depois.

LIBRA .

(23/9 a 22/10)
-

No trabalho, poderá ter êxito com

cnanças, lazer e diversão. A paixão
dará um novo tempero ao romance.

Sua inteligência fará diferença, mas observe,
.ouça e analise para poder construir um futuro
próspero.

-

ESCORPIÂO -

(23/10 a 21/11)
Saberá transmitir confiança.
Apesar do desejo de se destacar

no trabalho, não deixe o amor de lado. De
monstre suas emoções, seu par pode sentir
falta da sua presença diária, pois tem anda
do muito ausente.

� SAGITÁRIO'

� (2�11 a 21/12)
Tera sucesso com um cargo de lide

rança. Boa noite para intensificar os
contatos com a pessoa amada! Dê vazão à sua
cri ti 'da VI ade e mostre a todos o quanto tem va-
lor. Escreva uma carta ou cultive um hobby.

CAPRICÓRNIO
-

(22/12 a 20/1) .

Há chance de melhorar seus rem-
_ _

dimentos. Pese os prós e contras na
palxao e não insista numa relação ruim. Te

n�a cautela com discussões com familiares
nao vale a pena brigar com pessoas mais
velhas que você.

AQUÂRIO
(21/1 a 18/2)
O seu lado criativo estará diretamen-

.

te ligado à sua liberdade de ação. Vocêtera que cede -

r para.-evltar brigas com a pessoa
amada Proc

.

. ure entender melhor a sua vida sa-
ciai e reciclar suas amizades.

�PEIXES
� (19/2. a 19/3)

Expenmente outros caminhos. Não
.

deixe de ouvir as pessoas mais expe-rientes.Ap' -

'.

S
erxao pode Inspirar cuidados. Abra

eus olhos q
,

atast
uanto a sua vida financeira e

e-se de pe 0_ssoas mal-Intencionadas.
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R$ 30 mil por
Cacau e Eliéser

Se durante o programa os participantes do BBB-
10 ganham apenas 700 reais de cachê à coisa é
diferente quando os mais populares são eltminados.
Um exemplo é Cacau e Eliéser, que cobram R$ 15
mil para aparecer em algum evento ou festa. O ca
chê por "presença VIP" é individuar - uma visitinha
de poucas horas do casal denamorados não sai por
menos de R$ 30 mil.

.

Juliana e Alberto
terminam namoro
Parece que chegou ao fim o namoro de Ju

liana Silveira e Alberto Bahia. O ex-casal, que
apareceu publicamente pela primeira vez em

março, passou o feriado separado. Segundo
a . revista "Ego", o empresário passou o fe
riado com outra mulher em Angra dos Reis.
Juliana badalou pelo Rio de Janeiro, onde se

arriscou como DJ em uma festa e compare
ceu a um evento de surf.

Ingrid vai atrás
e ofende luciana

Em "Viver a Vida", parece que Ingrid vai demorar

a aceitar Luciana na familia. Depois de Miguel avisar

que pretende se casar com ela,. a mãe coruja resol

ve procurar a ex-modelo para alfinetá-Ia: "vou te fazer

uma pergunta com todo o carinho. Como pode ser a

vida sexual de uma cadeirante?". Luciana não entra

no jogo, e afirma que conversou com profissionais que
a tranquilizaram. lngrid não se satisfaz, a ofende e

quase sofre um acidente quando vai embora.

Um homem e uma mulher, casados há mais de

vinte anos, estão jantando. Ele diz que tem uma

novidade para contar, e pergunta à esposa:

_ Então, querida ... o que você faria se eu ganhasse
na loteria? o

Ela pensa com calma e oíz;
-

_ Quer saber mesmo? Eu pegaria a minha metade e

deixaria você, seu inútil!
_ Excelente! - responde ele, com um grande sor-

riso no rosto � Joguei na loteria ontem. Ganhei 18

reais ... pega aqui a sua metade e boa sorte ...

·Marcelo
Dourado em
nova polêmica
Mesmo com o fim do BBB-l0,

Marcelo Dourado continua ge
rando polêmica. Agora seu pro
blema é com a ONG (Organiza
ção Não-Governamental) Fala

Bicho, que entregou ao Minis
tério Público uma representa
ção contra o lutador. Segundo
o jornal "O Globo", a ONG alega
que o lutador fez apologia ao

crime ao declarar que chutar
cachorros era sua receita para
combater o estresse.

TV Fama sem
íris e Adriana

O "TV Fama", da Rede TV!, está em fase de renovação. A ex-8BB íris Stefanelli
e a atriz Adriana Lessa vão deixar o comando do programa, que será assumido

por Flávia Noronha. A futura apresentadora foi quem fez a cobertura do Carnaval

2010 da emissora. Segundo informações do jornal "Agora São Paulo", Nelson
Rubens continua na atração - ele está no "TV Fama", desde 2000.

Ana Maria Braga
é uma marca forte
Segundo pesquisa publicada no jornal "Folha

de São Paulo", Ana Maria Braga é uma das "mar

cas" mais fortes entre celebridades brasileiras. A

apresentadora do "Mais Você", da Rede Globo,
aparece na terceira posição. Ela está atrás so

mente do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A loira

empata com o jogador Ronaldo e a atriz Fer

nanda Montenegro. Entre os critérios estavam

a liderança, inteligência, estilo e glarnour.
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SOBRE O JOGO
6 v E 1 s a 9 Z L

É um jogo de lógica muito
O

L Z 9 9 to E 6 � 9

simples e viciante. O objeti- 9 a � 6 L z S r v

vo é preencher um quadra- 1<C a 61v Z 9 g � I L €u..do 9x9 com números de 1 :::l �
I
L 9 8 9 v Z 6 9

a 9 sem repetir números ...J 9 E z L 1: 6 g·v 9

em cada linha e cada col- O G 9 L g E � via 6
una Também não se pode. �

t7 9:6 9 Z L r 9'1:
repetir números em cada

8 1 9 v 6 9 L 9 z

quadrado de 3x3.

AN IVERSARIANTES
7/4
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Elizabeth Harmel
Gabriel de Luca
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Guerda Harbs
Hari Harbs
JoãoV. Leal
Julia M. Gularte
Larissa E. Muniz
Luis R. P. de Lima
Michelli Bettoni
Nelson Satler
Oswaldo Vieira
Rafaela C. Sander
Rolf Klebber
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Sueli A. S. de Lima
Valdemar Hanemann Jr.
Vinicios M. Ferreira
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Chuvas causam terrornoRio de Janeiro
Temporal causou estragos em todas as cidades do Estado. Cerca de 100 pessoasmorreram-

Desde o início da noite (

domingo, algumas das prh
cipais vias da cidade ficara

completamente alagadas.
problema é: agravado pela gel

grafia do Estado, que tem regiõ.
montanhosas.

As chuvas no Estado do Rio de de até 70 km/h. As informações
são do Cptec (Centro de Previsão
de Tempo e Estudos Climáticos)
do Inpe (Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais). Segundo a

Defesa Civil, até a tarde de on

tem, já haviam sido registradas

cerca de 100. mortes, e os núme
ros não paravam de subir.

A Prefeitura da Capital assu
miu a responsabilidade pelo caos.

Segundo o secretário municipal
de Conservação, Carlos Roberto

Osório, há necessidade de realizar

reformas nos sistemas de drena

gem da cidade para evitar novos

desastres. "Não há sistema de dre

nagem que dê jeito à chuva que
caiu no Rio desde ontem, mas

precisamos de algumas refor
mas estruturais".

Janeiro, causadas por uma frente
fria vinda de São Paulo, devem
ser amenizadas ainda hoje. To
das as cidades sofreram com os

estragos provocados pelo tem

poral' acompanhado de ventos

PREVISÃO DO TEMPO

�
CANOINHAS
T ....
8° 20°

'<)
MAFRA
T ....
9° 190 JOINVlllE

_ T ....
16° 200

o EI Nífío permanece com in
tensidade moderada, e deve con

tinuar atuando no Qutono. A tem
peratura da superfície do mar -ao
longo do Pacífico Equatorial está
de 1,5 a 2°C acima da média. A

partir de Junho há indicativos de

enfraquecimento do fenômeno
com diminuição da temperatura.

G

(f.
JOAÇABA
T ....
90 230

JARAGuA DO sm.
-T ....
13°200

SEVOCÊVAI PAAA-·· .

NllAPOU
o dia amanhece n.ubladO

e o céu deve fIcar

um poucomais Ii�
no decorrer do dla.A
sensação térmica f�

. fria pelamanha, de

m:c.Mínima de 12°C e

máxima
de 1BoC.

I

/

_

Tempo firme, ·com
nevoeiros ao amanhecer e
sol na maior parte do dia.
Nuvens e chuva fraca por
alguns momentos.

CHAPECÓ
T ....
90 230'

�
-RIO 00 SUL
T ....
110200

. I
"I

Jaraguá do Sul
e Região OU N
HOJE

"MíN: 13°C Dias ficam
MÁX: 200C •

QUINTA � mais secos
MíN: 13°C � O início da próxima semana�

MÁX: 23°C
!

ainda terá chuva mais frequenteI
I

SEXTA
� no Litoral. No entanto, os pró-

MíN: 14°C �
ximos dias deverão ser de uma

forma geral mais secos no Esta-
MÁX: 23°C do'. As temperaturas tendem a

SÁBADO

�
ficar mais amenas em boa parte

MíN: 14°C {lO período, declinando mais a

MÁX: 24°C cada passagem de frente fria.

EI Nino continua LAGES
T ....
70 170

Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso
Nublado

IMBITUBA.
T ....
190 220 I

MINGUANTE

�6/4
NOVA CRESCENTE CHEIA

� 14/4 �1/4 O 28/4

,

!

,

Em 2009, muitas ações já toram realizadas. E, em 2010, vai ser ainda melhor.
Pague seu IPTU, você e sua família têm muitos benetíeles a ganhar.

Reformas em sete centros e escolas municipais.
618 novas vagas com essas ampliações.

80 mil peças de uniformes gratuitos para mais de 14 mil alunos.

PREFEITURA
DE JARAGUÃ DO SUL
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A empresa está acusando concorrentes de agir de maneira orquestrada

ACUSAÇÃO,
VaIe cobrauma

investigação
nas siderúrgicas
Para brasileira, rêgras estariam
sendo desrespeitas por europeias
A mineradora brasileira
Vale pediu ontem à
Gomissão Europeia que
investigue' as siderúrgicas
do continente por suposta
quebra de regras de
concorrência.

N
o pedido, aVale acusa as
siderúrgicas europeias
de agir de maneira or

questrada nas negocia
ções para reajuste do preço inter
nacional do minério de ferro - o

produto vendido pela Vale. De
acordo com a mineradora, as si
derúrgicas também estariam ali
mentando' por meio da Eurofer,
a associação do setor na Europa,
uma "forte campanha na mídia"
contra a posição das minerado
ras, entre elas a Vale. "Em razão

dessas circúnstâncias, achamos

que a Comissão deveria investi

gar a situação", diz o documento.
"Acreditamos que qualquer

comunicação ou ação coordena
da provocaria sérias preocupa
ções em relação às leis da con-

corrência e, nesta circunstância,
gostaríamos de estimular a Co
missão a investigar este tema",
diz a carta. 11\ Eurofer deveria
olhar para o próprio umbigo an

tes de apontar o dedo na direção
daVale. O setor siderúrgico euro

peu está cheio de condenações
por desvio de conduta competi
tiva", disse José Carlos Martins,
diretor executivo da área de fer
rosos daVale.

Vendas no varejo aumentam
13,5% no mês contra 2009

SÃO PAULO
Em março, que seria o último

mês da redução do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializa
dos) para móveis e veículos, as

vendas no comércio varejista no

país aumentaram 13,5% em rela

ção ao mesmo mês de 2009. Foi a
maior taxa anual de crescimento

registrada pelo Indicador Serasa

Experian de Atividade do Comér
cio desde setembro de 2008. Des
contadas as influências sazonais,
o aumento da atividade varejista
de fevereiro amarço foi de 2,9%.

Na comparação entre feve
I .

retro e março, as lojas em que
as vendas mais cresceram foram

"
Contratos devem
ser respeitados, os
preços estipulados
nos acordos devem

ser mantidos.
ROGER AGNElLl,

PRESIDENTE DA VALE

"

Disputa entre
as empresas
A disputa entre as side

rúrgicas e seus fornecedo
res esquentou depois que
as mineradoras resolveram
abandonarum sistema de re

ajuste anual que vigorou por
40 anos. Quando a crise eco

nômica se intensificou, em

2008, o presidente da Vale,
Roger Agnelli, pediu a seus

principais clientes no mundo
que respeitassem os contra

tos. Pediu ainda que ao me

nos não mexessem no preço
estipulado nos acordos.

as de Veículos, Motos e Peças
(8,3%) e de Material de Constru

ção (4,1%). Esse último setor foi
um dos mais atingidos pela cri
se econômica mundial e conta

com IPI reduzido até o fim deste
semestre. Todos os ramos de co

mércio tiveram alta de mais de
2% nas vendas.

De acordo com os técnicos da

Serasa, o bom. desempenho do
comércio ocorre graças ao "cresci-

.

mento damassa salarial real e pela
oferta de crédito". Na comparação
anual, a alta de 13,5% registrada
em março foi puxada pelo seg
mento de Veículos, Motos e Peças,
que teve crescimento de 31,4%.

Alta de 13,5% registrada em março foi puxada pelo segmento de veícul�s

Brown convoca eleições
gerais para o dia 6 de maio

LONDRES
O primeiro-ministro do Reino

Unido, Gordon Brown, convo

cou ontem eleições gerais para o

dia 6 de maio. Ele anunciou que
a rainha Elizabeth II autorizou a

dissolução do Parlamento, pas
so necessário para iniciar o pro
cesso eleitoral no país.

As votações acontecem em

meio a urna das maiores crises
do Reino Unido. Após urn ano

e meio em recessão, o país con
seguiu crescer apenas 0,4% no

quarto trimestre de 2009. O foco
dos debates deve se concentrar

na administração da explosão
do déficit fiscal, que neste ano

chega a 12% do PIB (Produto In-
'terno Bruto).

A disputa está centrada entre
Brown, líder do Partido Traba
lhista, e David Cameron, líder do
Partido Conservador. Até pouco
tempo, Cameron era apontado
como franco favorito. No entanto,
a oscilação nas últimas pesquisas
trouxe a possibilidade de urn Par-

lamento sem maioria absoluta,
algo raro na história do país. Os
trabalhistas já estão há 13 anos no
comando do ReinoUnido.

Últimas pesquisas
tornaram pO$sível
Parlamento sem
maioria absoluta,
inédito no país

.,

Com a realização das eleições
em 6 de maio, a decisão sobre

política monetária do Banco da

Inglaterra, que cairia no mesmo

dia, teve que ser adiada para a

segunda-feira de 10 demaio, após
reunião de dois dias que começa
rána sexta-feira, dia 7.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

CONCURSO N° 519

02 - 03 ...: 07 - 09 - 11
12 -13-15-16-17
19 - 21 - 23 - 24 - 25

/IA Eurofer deveria olhar
para o umbigo antes de
apontar o dedo na
direção da Vale".
JOSÉ CARLOS MARTINS,

DIRETOR EXECUTIVO DA AREA
DE FERROSOS DA VALE

A ação da Vale, entregue
por seus advogados à Comis
são de Política da Competição
em Bruxelas, é um troco nas

siderúrgicas da Europa. Dias
atrás, elas procuraram a mes

ma Comissão Europeia e acu

saram os maiores produtores
de minério de ferro do mundo
(a Vale e as australianas BBP
Billiton e Rio Tinto) de impor

.. aumentos de preços abusivos.
Agnelli fez pedidos a clientes
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Mercado Regional _

Lourival Karsten

Economia 19

Banco do Brasil·é
mais rentávelDIVULGAÇÃO

va constante

Depois dem entativas e erros, em 1959

a empresa conseguiu desenvolver uma bebida

pronta que misturava leite com cacau sem .que
ela apresentasse significativas alterações na es

tocagem, Afinal, os meios de conservação das
bebidas não eram os ideais, principalmente
quando se tratava. de leite. O,sucessc> foi imedia
to e as garrafinhas com o logotipo da marca gra
vado passaratp a fazer parte de diversas gerações
de moradores de regiões próximas, pois o trans

porte em longasdistâncias era difícil na.época.
O sucesso daempresa despertou o interesse de

multinacionais e depois de passar pelas mãos de

algumas delas, a .��� yq�toú� se� eontrql�dapor
empresários da cid<\ô.e 'que voltarain a investir, no
produto, hoje em outras embalagens e com amar

ca renovada, mas com sucesso aindamaior.

Para quem teve de enfrentar muitas ve

zes o tráfego infernal da capital paulista para
'poder seguir viagem em direção a outros

estados, é um sonho realizado a entrega do
Trecho Sul do Rodoanel. Seus 48,5 Km's só
podem ser alcançados através dos acessos

Valor da marca
Marca forte, sinônimo de qualidade e

confiabilidade no mercado. Qualidades
como estas levaram aWeg a figurar na lista
das .marcas mais valiosas do Brasil, rankíng
realizado pelo quinto ano consecutivo pela
Brand Finance em parceria com a revista
The BranderlIAM. A lista é liderada peloBanco Bradesco e conta com nomes fortes
do mercado nacional, nos.mais diversos ra
mos�e atuação.Assim como aWeg, estão no
ranking das mais valiosas as marcas Cargill .

p . ,

epSlCO, Visa, Odebrecht ArcelorMittal lo-
caliza, Banrisul eMicrosdft.·

'

.

Bradesco

Um sonho antigo
junto às rodovias que ele intercepta e não

terá estrutura de apoio como postos de com-
o bustível e assemelhados. Segue, portanto, o
padrão das melhores rodovias expressas do

mundo e com esta concepção pretende pro
vocar o menor impacto possível sobre a [C-

gião que ele atravessa. Trata-se de umaárea
ambientalmente bastante frágil,'pois ali estão
os grandes .reservatórios de água que abaste
cem a capital paulista e outros municípios.
Pena que ainda faltam mais dois trechos para
completar esta importantíssima obra.

Florestas e celulose
Na última reunião da Câmara Setorial de Florestas Plantadas, Ariel Pares que é subsecretá

rio deAssuntos Estratégicos da Presidência da República apresentou ameta do governo que é

"conquistar liderança no mercado externo e criar novas oportunidades para amadeira e seus

derivados no país". Para isto está sendo preparada a Política Nacional de Floresta Plantada.

Pretende-se aperfeiçoar o sistema de licenciamento ambiental para plantio, objetivando darmais

segurança à cadeia produtiva. O governo finalmente entende que as florestas plantadas promo
vem o desenvolvimento sustentável e reduzem a pressão sobre as florestas nativas. Na mesma

reunião saiu a estimativa de que a produção de celulose do país, que fechou 2009 em cerca de

14 milhões de toneladas, alcance em 2020 44 milhões de �oneladas.
DIVULGAÇÃO

Segundo levantamento da
Economática, o Banco do Bra
sil foi em 2009 o banco mais
rentável das Américas, com um

incrível retorno de 34,7% sobre
o patrimônio. Parte desta renta

bilidade se deve a uma correção
de ativos e passivos da Previ, mas
mesmo excluindo estes bilhões
de lucro extra, ele permanece na

liderança com retorno de 26%,
superando o Itaú Unibanco que
conseguiu 22% e Bradesco com

20%. Este lucro excepcional de
veu-se à recomendação do go
verno que utilizou o Banco do
Brasil para injetar mais dinheiro
no mercado, concedendo crédi
tos em um momento de retração
dos bancos comerciais. Foi uma
decisão que poderia ter resul
tado em um grande problema,
mas. que, felizmente, mostrou

se acertada e gerou um enorme

rendimento. Como se pode ob

servar, o Brasil continua sendo
um paraíso para os bancos e isto
durante os oito anos de FHC e os

sete de Lula. Quinze anos de va

cas gordas é muito tempo.

Ações da OSX
o IPO _' oferta inicial de ações

_ da empresa que deverá cons

truir estaleiro em Santa Catarina,
não foi o sucesso esperado, mas
ainda assim a captação chegou
a R$ 2,82 bilhões. No primeiro
dia após o lançamento também
houve forte queda na cotação da
mesma.A boa notícia é que a Pat
ma não acolheu determinação
do Ministério Público e continua
tocando o processo de licencia
menta da obra.

'INDICADORES
. SELIC 8,75% 9.DEZEMBRO.2009

TR 0,027% 6.ABRIL.2010

CUB 987,97 ABRIL.2D10

BOVESPA .. -0,27% 6.ABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5 6.ABRIL.2D1o

CÂMBIO
.

COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7530 1,7550 -IT,45%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7200 1,8700 2,38%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500 1,9500 -1,07%
EURO (EM R$) 2,3475 2,3488 .. -1,12%
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CURIOSIDADES DA COPA
·,0 ad u

Julimar Pivatto
Duas horas antes da final da Copa de 2002, no

Japão, as duas piores seleções do mundo se enfrentaram.
O Butão (pais asiático), na época penúltimo colocado do

ranking da Fifa, recebeu o então lanterna Montserrat

(ilha que fica no Caribe) e venceu por 4xO.

* FRANÇA
CÉSAR JUNKES

Primeirona

Na
próxima-semana deve acontecer o congresso técnico que defi

nirá a fórmula de disputa e a tabela da Primeirona, neste ano de
nominada Taça O Correio do Povo. Segundo o presidente da liga
Jaraguaense, Ierrí Luft, oito times devem participar do certame -

João Pessoa, Flamengo, Botafogo,Vitória, IIBordados, Cruz deMalta, Caxias
e a recém-promovida Ponte Preta. Todos já se agilizam na montagem dos
times. Com o prazo de poder contratar até o fim do primeiro turno, dará

tempo para sé reestruturar, principalmente porque, nesse período, termina
aTaçaPomerode, de onde vem boa parte dos reforços. .

.

Rali em Jaraguá
Já. estão abertas as inscrições para o 2° Rally de Regularidade

de Jaraguá do Sul. Você que pretende se inscrever na categoria Ci

dade, onde pode se participar com qualquer tipo de carro, é bom
correr. Quem fizer a inscrição até 16 de abril pagará apenas ·R$
100; Além disso, serão no máximo 200 'participantes. O percurso
da prova, que acontecerá no dia 24 de abril com largada e chega
da na Arena, passará por vias urbanas, propriedades particulares,
vias secundárias e rodovias intermunicipais. Mais informações no
site www.rallyregularidade.com.br.

'

Badalação
Ontem os programas espor

tivos e sites especializados de
dicaram boa parte do espaço
aos Meninos da Vila, que visi
taram a sede da TV Globo para
uma entrevista no Programa
do Iô. Legal a irreverência, a

alegria dos moleques, que re

almente andam encantando o

Brasil. Mas fica o alerta que só

entra para a história quem é

campeão. E tem outro fato que
mancha a reputação dos meni
nos - deixar de visitar uma en

tidade beneficente porque era

coordenada por pessoas ligadas
à religião espírita. Pelo menos o

técnico Dorival Júnior disse que
o time voltará até o local para
entregar as doações.

DOIS TOQUES
BICICROSS. Fim de semana
tem etapa do Campeonato
Catarinense deBicicross no

ParqueMalwee. Destavez,
organizada pela Federação
de Ciêlismo.

. .
, .

T@NIS DEMESA"No próximo .

dia 18, no Sesi, acontecem a

Liga Leste de Tênis de Mesa.
Inscrições e informações no
e-mail raeltm@yahoo.com.br.

f'rrE80lAMERICANO"
A Seleção Catarinense de .

futebol americano termiriou

apenas em quinto lugar no
Campeonato Nacional.

AMISTOSO"A equipe do
Internacional/Master venceu
o 25 de Dezembro de São
Francisco do Sul por 2xO, fora
de casa.

DESfALQUES,.Contra o
Iuventus, oAtlético de Ibirama
não poderá contar com os

zagueiros KléberGoiano e

Heverton, suspensos.

MEDALHÃO <; O Brusque encerra
hoje a participação no Estadual
semViola. Curiosamente,
quando elenão esteve em
campo, o time jogoubem.

'

INVISTA JÁNO SEU FUTURO!
--

M EdifiCío com elevador e salão de festas
� Apartamentos de 1. OU' 2 dormítóríos
- Safa de estar e jantar
� Sacada com churrasqueira
� Cozinha e área de serviço
- Garagem
M Financiamento direto com a construtora
UTILIZE SEU FGTSII!
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Naáreà

. Henrique .

.. Porto
Um novo time na cidade?

arre à boca pequena a ideia de se criar urn novo time de futebol
na cidade. Confesso que não conseguimais informações sobre
o assunto, apesar da ideia existir de verdade, por isso vou tra

---.-nalhar no campo das suposições. A primeira é que o time pode
ser originado por ex-diretores do próprio Juventus, quenão enxergam
mas salvação no clube, mas acreditam no potencial do futebol profis
sional. Os nomes eu divulguei na colunaem outra ocasião. Outra teoria
envolve dirigentes daAssociação Desportiva Jaraguá, gestora do futsal,
que enxergam no futebol de campo urn caminho promissor e rentável.
Bons atletas revelados na base do futsal - que não são poucos - não

encontram espaço na modalidade, mas facilmente teriam vez no

campo, onde o passe é mais valorizado. Em 2008 fariam urna pri
meira experiência na SC Cup, mas a enchente adiou o laboratório.

Contra ou a favor?
Sou favorável à criação de um novo clube. Quem me conhece

sabe de meu apreço pelo Iuventus, mas penso que o Tricolor já
deu sua contribuição à cidade. Vejam o caso de Blumenau, onde
o BEC parecia insubstituível e estagnava o crescimento do fute
bol no município. Com a chegada de um novo clube, no caso o

Metropolitano, vieram novas ideias e até mesmo novos investi
dores. Hoje Ü'Metrô é um clube saudável, planejado e ambicioso.
O Estádio do Sesi vive lotado e a torcida marca forte presença até
nos jogos fora de casa (foto abaixo). Talvez seja este o melhormo
mento para o mesmo acontecer por aqui.

- Cadê a ·moto?
,Tem torcedor

.

prometendo
aCIOnar o Juventus na Justiça, por
causa do sorteio damoto zero qui-1ômetro que deveria ter aconteci
don úl'o timo domingo. E com toda
raz-
,

ao, Eles compraram o carnê de
m

.

gressos, com o compromissode que na última partida no João .

Marcatto a moto seria sorteada (a
Cartela deixa bem claro isso). Eis
que amoto não foi sorteada e a re-
volta é d

.

afir
gran e. Um advogado me

mau que o Juventus - se acio
nado]' di íalu cr mente - pode ser en-

(u�drado no crime de estelionato

:�o 171), ou seja, lesar o patriamo de outra pessoa. Que fase,

FME 17 anos.
Timidamente a Funda

ção Municipal de Esportes
completou 17 anos na última

segunda-feira. Uma data a

ser comemorada 'não só pelo
quadro funcional da' outrora
autarquia, mas por todos os

desportistas do município.
Apesar das críticas que teço
à entidade, sei que o esporte
de Jaraguá do. Sul é referên
cia não só em Santa Catarina,
como no Brasil. Se critico é

porque enxergo possibilida
des demelhoria. Parabéns.

Estive em São Mateus

do Sul, aproveitando o fe

riado. Passeando pela ci

dade paranaense conheci

parte da estrutura do es

porte local, onde ao lado

do Ginásio Municipal foi
construída uma bela pra

ça. Lá os moradores pra
ticam camínhadas, jogam
bola se exercitam e 'brin-

,
-,

cam com seus filhos. Por

que não se constrói urn lo
cal assim junto ao Ginásio

ArthurMuller?

GRAND TORIA

Goleadapara
matara saudade
Vitória por 7x2 da Malwee foi amaior da 1 a rodada
JARAGUÁ DO SUL

Para quem estava com

saudade de gritar gol na
Arena Jaraguá, a noite de
terça-feira foi ótima.

j1Jtória
por 7x2 daMalwee/

imed sobre a Unisul, on
m naArenalaraguá, foi a
aior da rodada de aber

tura da Liga Futsal2010 e colocou
o time jaraguaense na liderança
da competição. Só que o torcedor
ainda não sabe quando será o se

gundo jogo. liA CBFS homologou
apenas a primeira rodada e ainda
não está definida a próxima parti
da", disse o supervisor K1éber Ran
gel, em entrevista à Studio FM. Se

gundo o site da entidade, será no
dia 17 de abril, contra aCopagrilno
interior do Paraná.

Mas vamos para a noite da se

gunda-feira. A rede demorou para
balançar. A Malwee/Cimed pres
sionava o tempo todo e ainda recla
mou dois pênaltis, o primeiro deles
aos 'seteminutos, quando Bebeto foi
derrubado dentro da área porAriel,
mas o juiz deu falta fora da área. Gol
mesmo só aos 17inin28, em uma

jogada. com sotaque cearense. Val
din roubou nomeio da quadra, ta
belou com Márcio e, sem goleiro,
completou para as redes. A Unisul
teve uma boa chance de empatar
aos 19min, quando Tiago defendeu
chute à queima-roupa de Deives.

Mas logo depois Lenísio ampliou
emum chute forte, no canto esquer
do deRapha.

No segundo tempo, os visitan
tes'voltaram melhor e descontaram

com Deives, aos 3min55, aprovei
tando uma das raras falhas deTiago.
Mas um minuto depois, Bebeto fez

3xl e, logo na sequência, Lenísio

ampliou. Aos 8min46, Murilo, sozi
nho, descontou mais urna vez para
a Unisul. Se o arqueiro da Malwee

falhou, se redimiu depois em urn

erro primoroso do camisa 1 de Tu

barão. Tiàgo tentou tocar para Be

beto e acaboumarcando direto, aos
13min36. A goleada foi completada
ainda com Márcio, aos 18min52, e

_ Lucas, aos 19min25, ambos aprovei
tando que o adversário jogava com
Gordo como goleiro-linha.

• Julimar Pivano .

julimar@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

8ebeto é derrubado dentro da área por Ariel, mas juiz disse que foi fora

CLASSIFICAÇÃO HOJE

RESULTADOS
CoI. TImes P J V E O GP GC SG Apr, Intelli 4x2 Corinthians

1° MalweejCimed 3 1 1 O O 7 2 5 100% Minas 3xl Praia Clube

2° Umuarama 3 1 1 O O 4 2 2 100% Petrópolis 2xl Macaé

3° Intelli 3 1 1 O O 4 2 2 100%
Malwee/Cimed 7x2 Unisul
São Paulo 3x3 RCG/Garça

4° Assoeva 3 1 1 O O 3 1 2 100%

5° Minas 3 1 1 O O 3 1 2 100% PRÓXIMOS JOGOS

6° KronajJoinville 3 1 1 O O 2 O 2 100%
17/4 (SÁBADO)
16h - Atlântico x Praia Clube

7° Petrópolis 3 1 1 O O 2 1 1 100% 16h c Florianópolis x Unisul

8° Copagril 3 1 1 O O 1 O 1 100% 16h - Krona x Anápolis
19h30 - Cortiana x Minas

9° Atlântico 1 1 O 1 O O O O 33,3% 19h30 - cascavel x Macaé
10° Carlos Barbosa 1 1 O 1 O O O O 33,3% 20h - Foz x ReG/Garça
11° RCG/Garça 1 1 O 1 O 3 3 O 33,3% 20h - Copagril x Malwee

12° Sâo Paulo 1 1 O 1 O 3 3 O 33,3%
20h15 - Assoeva x Corinthians
20h15 - Umuarama x Petrópolis

13° Anápolis O O O O O O O O 0%

14° Macaé O 1 O O 1 1 2 -1 0%

15° cascavel O 1 O O 1 O 1 -1 0%

16° Corinthians O 1 O O 1 2 4 -2 0%

lr Foz Futsal O 1 O O 1 2 4 -2 0%

18° Cortiana O 1 O O 1 1 3 -2 0%

19° Praia Clube O 1 O O 1 1 3 -2 0%

20° Florianópolis O 1 O O 1 O 2 -2 0%

21° Unisul O 1 O O 1 2 7 -5 0%
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CAMPEONATO CATARIENSE

Juventus sedespededaelíte
Técnico José Esdras ainda não sabe se continua ou sai depois do Estadual
JARAGUÁ DO SUL

A última partida do
Juventus na elite do futebol
catarinense acontece hoje,
às 21h50, contra o Atlético
de Ibirama, no Estádio
Hermann Aichinger.

pesar de ter uma conota

ão de despedida, segun-
.- do o técnico Iosé Esdras,

confronto deve ser enca-
rado pelos atletas com profissiona
lismo. O treinador revela que tenta

convencê-los para que joguem em

prol delesmesmos. "Iodos as parti
das são importantes, porque agente
nunca sabe quem está sentado na

arquibancada. Quando entramos

no campo tem que fazer o melhor

que puder", avisou. Esdras comen

ta ainda que objetivo é terminar da
melhor maneira possível para que
o time não passe a impressão de ter
"construídoum castelo de areia".

Sobre o Atlético, Esdras lembra
que o jogo do time da Baixada no

turno foi sua estreia em Santa Ca

tarina. A partida terminou em Ixl.

"Eles (Atlético de Ibirama) vão ver

umnovo Iuventus, Esperamos repe
tiraboaatuação que tivemos contra
o Joinville", disse.

O desfalque para o jogo de hoje
será o atacante Júnior que cumpre

suspensão por cartão vermelho.

O zagueiro Gasparetto, com dores

musculares, e omeiaJanderson, gri
pado, são dúvidas.

PERMANÊNCIA

Quanto a permanência, Esdras
avisa que só vai conversar sobre

isso amanhã. De acordo com ele,
a diretoria já teve conversas infor

mais com a comissão técnica e o

presidente TIdo Vargas demonstrou
interesse em permanecer com a

atual formação. "Vamos conversar

na quinta-feira e a partir daí saber
o que vai acontecer. Até qual o ob

jetivo real e de que maneira vão

ultrapassar todos esses problemas
paraque entramos naCopinha para
competir. Disputar de uma forma

diferente do que foi agora".

CÉSAR JUNKES

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Juventus, de Carlos Saa e Fabiano, promete manter postura em Ibirama

r ,_

SANTOS E SANTO ANDRE ESTAO GARANTIDOS NA SEMIFINAL

Duas vagas em aberto no Paulistão
SÃO PAULO

Com Santos e Santo André ga
rantidos na semifinal do Cam

peonato Paulista restam apenas
duas vagas para a sequência da

competição. Os times que vão

decidir o certame serão' conheci

dos hoje, às 21h50.
O Grêmio Prudente, terceiro

colocado e invicto há oito roda

das, depende apenas de si para
conquistar uma vaga na semifinal
do Paulista. A equipe pega o São

Caetano que, apesar de estar no

meio da tabela e não correr o ris-

.

co de ser rebaixado, quer a vitória

para obter a melhor campanha
entre as equipes que participarão
do Troféu de Campeão do Interior.

Outro que depende das próprias
forças é o Tricolor, que enfrenta o já
classificado Santo André. Apesar
disso, Ricardo Gomes não acredita

que terá pela frente um rival de
sinteressado ou atémesmo defen

sivo em campo. 'Acho que o Santo

André fez a campanha dessa for

ma, jogando de forma ofensiva, e
acho que não vaimudar no último

jogo", analisou.
A missão mais difícil. fica por

conta do Corinthians que precisa
vencer o Rio Claro e ainda torcer

pelo tropeço de São Paulo ou Grê

mio Prudente. Mano Menezes não

poderá contar com o zagueiro Chi

cão, o volanteRalfe o atacante Jorge
Henrique. Todos estão suspensos

pelo terceiro cartão amarelo.
DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

São Paulo, do zagueiro Miranda, depende das próprias forças para se garantir entre os quatro no Paulistão

SOBRARAM OITO

Gauchão entra
na fase decisiva
ATaça Fábio Koff, segundo tur

no ,do Gaúchão, entra nas quartas
de-final hoje. A primeira partida
será entre Caxias e Ypiranga, às

I9h30. Em seguida, às 2Ih50, o

Novo Hamburgo recebe o Inter

nacional. Jorge Fossati conta com

os retornos de Kleber e Guifiazu,
poupados na vitória contra a Ul
bra. Amanhã tem São José x Inter
SM e Grêmio x Pelotas.

CHUVA NO RIO

Partida do
Fia é adiada

Por causa do excesso de chuvas
no Rio de Janeiro, o jogo do Flamen
go contra a Universidade Católica
do Chile, que seria hoje à noite, foi
adiado ontem, por volta das 21h30.
Até o fechamento desta edição, a
Suderj, responsável pelo Maracanã,
não tinha definido uma nova data

para a realização do confronto.
.

JOGOS PELO MUNDO

• CAMPEONATO GAÚCHO
• QUARTAS-DE-FINAL
HOJE

19h30 - Caxias x Ypiranga
21h50 - Novo Hamburgo x Internacional

AMANHÃ
19h - São José x Inter-SM
21h50 - Grêmio x Pelotas

• CAMPEONATO PARANAENSE
; 4" RODADA - 2" FASE

HOJE

18h30 - Paraná x Corinthians-PR

19h30 - Paranavaí x cascavel,
21h45 - Atlético-PR x Operário
AMANHÃ
19h30 - Coritiba x Iraty
CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 11, Atlético-PR 10,

Iraty 7, Paraná 3, OperárioL, Paranavaí 1,
cascavell e Corinthians-PR O.

• CAMPEONATO PAUUSTA

·19" RODADA

HOJE

21h50 - Corinthians x Rio Claro

21h50 - Santos x Sertãozinho

21h50 - Santo André x São Paulo

21h50 - 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

Azul15 , Sertãozinho 14 e Rio Branco 12.

• CAMPEONATO CARIOCA
• SEMIFINAL

SÁBADO
18h30 - Botafogo x Fluminense
DOMINGO

16h - Flamengo x Vasco

• CAMPEONATO MINEIRO
• QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE VOLTA

HOJE

19h30 - Atlético-MG x América-MG (3x3)
21h50 - Uberaba x Cruzeiro (2x2)
AMANHÃ
19h30 - Democrata x Villa Nova (4x2)
21h50 - Tupi x Ipatinga (1.x2)

• UBERTADORES

ONTEM

Deportivo Itália x Colo Colo**

Universitario-PER x Blooming**
HOJE

19h30 - Dep. Cuenca x Nacional-URU
21h50 - Flamengo x Univ. do Chile
AMANHÃ
20h15 -mcepenoiente-cot'x Cerro Porteüo
22h30 - Alianza Uma x Bolívar

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians 10, Racing-URU 7,
Independiente-COL 3 e Cerro Porteno 1.

GRUPO 2: Once caldas 11, São Paulo 10,

Monterrey 6 e Nacional-PAR O.

GRUPO 3: Estudiantes 10, Alianza Uma 9,
Juan Aurich 6 e Bolívar 1.

GRUPO 4: Ubertad 9, Universitário-PER 8,
Lanús 7 e Blooming O.

GRUPO 5: Internacional8, Cerro 7, Deportivo
Quito 7 e Emelec O.

GRUPO 6: Nacional-URU 8, Banfield 8, Morelia

5 e Deportivo Cuenca 3.

GRUPO 7: Cruzeiro 10, Vélez Sarsfield 10, Colo

Colo 4 e Deportivo Itália 1.

GRUPO 8: Universidad Chile 7, Flamengo 6,
Univ. católica 3 e Caracas 2.

• UGA DOS CAMPEÕES
• QUARTAS-DE-FINAL - JOGOS DE VOLTA

RESULTADOS

CSKAOxllnternazionale*

Barcelona* 4xl Arsenal

HOJE

15h45 - Manchester United x

Bayem Munique (1.x2)
15h45 - Bordeaux.x Lyon (1x3)

* Classificados
** Jogos não encerrados até o fechamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Deap (Departamento de
AdministraÇão Prisional) vai
decidir na quinta-feira as
melhorias que serão feitas no
Pre8KJio Regional. A avaliação
oomeçou há 15 dias.

'J-
á temos bem claro, no papel,
em que aspectos precisamos
investir para melhorar a uni

dade", comentao diretor do ór-
gão' Alexandre Brum, que preferiu
não adiantarmais detalhes. Segundo
ele, a análise constatou queaunidade
precisamelhorar a sua estrutura físi
ca,mas que "não é nada radical"

Ontem à tarde, Brum esteve

reunido com representantes da
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional) e com a equipe
de funcionários do presídio para
discutir a padronização do tra
balho dos agentes prisionais na

unidade. Segundo ele, alguns pro
cedimentos dos profissionais não

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 7 de abril de 2010

obedeciam aos requisitos estabe
lecidos pelo Estado. "Nós precisa
mos ter um trabalho homogêneo
e coerente para que o sistema fim
cione", defende o diretor do Deap.

No último domingo, o órgão
transferiu 15 detentos do complexo
para penitenciárias da região. Se
gundo Brum o que motivou a ação
foi a suspeita, por parte dos agentes
prisionais, de que os detentos esta
riam envolvidos em novo plano de
fuga. A unidade tem capacidade
pana apenas 76 detentos, mas hoje
abriga cerca de 330, número 350%
maior do que deveria

Para tentar amenizar a situação,
a SDR abriu há 15 dias a licitação
para construir um muro com 200
metros de comprimento por seis de
altura, que deveria ter iniciado na

semana passada, o que não aconte
ceu. A reportagem de O Correio do
Povo procurou o secretário regional,
LioTironi, mas ele não foi encontra
do para falar sobre o assunto.

•CI'isIiI. Alves
CI"'IIJ�

PIERO RAGAZZI

Brum admite que estrutura física do complexo precisa ser melhorada

MENINA DE 12 ANOS DISSE QUE JÁ FOI ABUSADA OUTRAS VEZES

PRESí I E I NAl

Relatóriopronto esta semana
Deap transferiu 15 presos para penitenciárias com o objetivo de �vitar novas fugas
JARAGUÁ DO SUL

Padrasto é preso por estupro
JARAGUÁ DO SUL '

Um homem foi preso em fla
grante na tarde de segunda-feira,
acusado de estuprar a própria en

teada, de 12 anos. Cícero Souza da
Silva, 45 anos, está no Presídio Re
gional e responderá por estupro de
vulnerável. Se condenado, a pena
será de oito a 15 anos de prisão.

'

A mãe-da menina conta que,
ao chegar do trabalho por volta
das 17h30 de segunda-feira, viu
a menina sair do quarto do casal
correndo enquanto se vestia e

desconfiou dos abusos. Enquan
to discutia com o companheiro,
ti mulher desmaiou e foi levada

por ele ao Hospital São José. Cí
cero foi detido pela Polícia Mili

tar no local, depois que a equipe
médica soube do fato.

O suspeito confessou o crime

na delegacia. Segundo a PM, ele

já havia cumprido pela por es

tupro em São Paulo. A menina

contou à mãe que a relação se

xual não chegou a acontecer na
.

segunda- feira, mas que já tinha

sido estuprada pelo padrasto e

sofrido abuso outras vezes.

"Quando cheguei ele ainda
estava acariciando ela. Minha fi
lha não me contou nada porque
era ameaçada por ele", relembra a

inãe. A menina passou ontem por
exame de corpo de delito no IML

(Instituto Médico Legal). O lau

do, que vai confirmar se a criança
apresenta lesões no órgão sexual,
será anexado ao inquérito. Mãe e

filha receberão acompanhamento
psicológico do Conselho Tutelar.

CÉSAR JUNKES

"Nunca
imaginei que
ele fosse fazer

isso com a

minha filha",
Conta mãe da

menina de
12 anos

Segurança 23

"
Já temos bem claro
em que aspectos

precisamos investir
para melhorar a

unidade
ALEXANDRE BRUM,
DIRETOR DO DEAP

"

Segunda visita
em 15 dias

Essa é a segunda vez que
o diretor do Deap visita o pre
sídio. No dia 25 de março, ele
trouxe uma equipe para avaliar
a situação depois da fuga de 23

,.. detentos pela porta da frente da
unidade. Em uma operação com

43 agentes, a Polícia Militar con
seguiu recapturar 18 fugitivos,
cinco permanecem foragidos. A
fuga foi a maior ocorrida em 12
anos de existência do complexo

Dois assaltos são registrados
em menos de quatro. horas

anos, sofreu ameaças sob a mira
de um revólver para que entre

gasse o dinheiro que tinha guar
dado. Diante da recusa da vítima,
os assaltantes reviraram todos os

cômodos da residência e conse

guiram encontrar R$ 7 mil em um

guarda-roupa. Os dois fugiram do
local, mas avitima não soube dizer
com qual veículo. De acordo com

informações da polícia, a mulher
descreveu os bandidos como um

sendo de pele clara e baixo e o

outro moreno e alto. Uma viatura
fez rondas, mas não prendeu ne

nhum suspeito.

Dona de uma casa no

Jaraguá 99 foi ameaçada
pelos bandidos, que
fugiram com R$ 7 mil

Em Massaranduba, na tarde
de segunda-feira, uma casa foi ar
rombada na Estrada RibeirãoWild

enquanto os moradores não esta

vam em casa Os ladrões levaram
R$ 10 mil em eletroeletrônicos,
ferramentas e jóias.

JARAGUÁ DO SUL
Dois assaltos aconteceram em

menos de quatro horas na noite de

segunda-feira. O primeiro foi por
volta das 19h20 em ummercado no
bairro Três Rios. O segundo foi às
22h em uma casa na Estrada Ribei
rão das Pedras.Apolícia não encon
trou ligação entre os dois crimes.

De acordo com informações da
Polícia Militar, dois homens enca

puzados entraram no Mercado La

rissa, localizado na rua Prefeito José
Bauer, bairro Três Rios do Sul, no
momento em que os funcionários
estavarr: se preparando para encer

rar o expediente. Um deles estava

armado com um revólver. Os assal
tantes conseguiram levar R$ 500 de
um caixa e fugiram correndo do lu

gar. Nomomento do assalto não ha
via clientes no mercado e ninguém
saiu ferido. Uma viatura da polícia
fez rondas na região, mas não en

controu suspeitos.
Em seguida, às 22h, dois ho

mens encapuzados invadiram
uma casa na Estrada Ribeirão das
Pedras, bairro Jaraguá 99. A dona
da casa, Hertha Kami Schirndtt, 55
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Novo painel.
Mais moderno e muito

mais bonito.

Novo acabamento.
Novos texturas e tecidos
nos bancos e nas portas.

Novo farol duplo escurecido
com detalhe cromado

e moldura em preto brilhante.

Conheça tombém
aversão Fox Prime
I-Motion com câmbio
automatizado ASG.

Novo Fox 1.0
• Direção hidráulica
• Limpador e desembaçador
do vidro traseiro

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

• Gaveta sob o banco do motorista
• Rodas de aço aro 15';'
com calota TeCHNO

• Chave "canivete"

Ofertas válidas até a próxima edição deste classificado.

-Apto 3 quartos (1suíte), cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,
sacada c/ churrasqueira, garagem - Vila Nova - R$ 750,00 + condomínio.

- Apto 2 quartos, cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,
sacada c/churrasqueira, garagem - Centro - R$ 650,00 + condomínio.

, RESIDENCIAL JULIANA • CZERNIEWICZ

Apartamento 3 quartos (1 suíte),
cozinha, sala estar/jantar, BWC,
sacada com churraqueira,lavanderia,
gélragem.
Frente, sol da manhã.

A partir de R$ 150.000,00

EDIFíCIO D'ITÁLlA· CZERNIEWICZ

Apto 3 Quartos (1suíte), cozinha,
sala estar/jantar. BWC, lavanderia, garagem.
Estuda proposta de apartamento de
2 quartos como parte do pagamento.
Possibilidade de financiamento
bancário / FGTS.
Valor R$ 150.000,00

RES. HEBROM • NOVA BRASllIA

Apto 2 ou 3 quartos com ou sem suíte,
cozinha, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,
sacada c/ churrasqueira, garagem. Forro em

gesso, previsão pI climat. do tipo SPUT.

Entrega: Agosto/2012

A partir de R$ 117.900,00

EDIFlcIO'VERONA • CZERNIEWICZ

Apartamento amplo com 2 quartos,
cozinha, sala estar/jantar, BWC,
lavanderia, garagem
Apto térreo com terraço.
70m2 de área privativa

R$ 119.000,00

- Apto 2 quartos, cozinha, sala estar[jantar, BWC, lavanderia,
sacada cI churrasqueira, garagem - Rio Molha - R$ 540,00 + condomínio.

--",4--

Fone: (47) 3275-3934
Plantão: (47) 9148-2144

Rua Domingos R. da Nova, 483 - sala 01

www.corretorajuliana.com.br
Atendimento aos sábados das 9h às 12h

DESTAQUES DA SEMANA!

Apartamento a venda pronto para morar !

R.�SIJ)E "CI.\I.A (,}IlA. T IL\!\I.i

('I�. ;')'ltO

Apartamento 3 quartos (1 suíte) NOVO,
.cozinha, sala estar/jantar, BWC,
lavanderia, sacada com churrasqueira,
garagem.
- Massa corrida,
- Preparação para climatizadores do tipo SPLlT,
- Acabamento em gesso.

.

R$ 175.000,00

partament ara loca ão

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 32746000

Apartamento 2 quartos, cozinha, sala estar/jantar, BWC.
lavanderia, sacada com churrasqueira. garagem.
- Massa corrida,
- Preparação para clirnatizadores do tipo SPLlT,
- Acabamento em gesso.

R$ 650,00 + condomínio.

SPLE
INCORPORADORA

Chácara com 21.188,00m2 - Rio da Luz

3 lagoas, Água corrente, Galpão para animais
e equipamentos;
Casa NOVA com 142m2: 1 suíte, 3 quartos,
BWC, cozinha, lavanderia, varanda.
Laje inclinada,vidro temperado nas janelas,
piso cerâmico.
R$ 297.000,00

IMOVEl COMERCIAL I RESIDENCIAL
Bairro São luís
Rua João Frazner, próximo: Urbano
- Sala comercial com aproximadamente 170m2
- 1 apartamento com 2 quartos
- 1 apartamento com 3 quartos
- 1 apartamento com 4 quartos
Aceita imóvel como parte do pgto.
R$ 520.000,00

CASA NOVA· AMIZADE

1 suíte + 2 quartos, sala estar/jantar e cozinha
integrados, BWC, lavado, jardim de inverno,
área externa pI churrasqueíra, garagem p/ 3 carros.
Acabamento em gesso, massa corrida, porcelanato
e píso laminado.
Possibilidade de financiamento bancário.
R$ 250.000,00

TERRENO' - AMIZADE

Loteamento Blumengarten ti
Rua 1137 - Tecta K. Todt
Rua asfaltada.Linda vista da região
14,OOm2 x 24,75m2 = 346,50m2

R$ 78.000,00

TERRENO - AMIZADE

Loteamento Jardim das Acácias
Lote com 333,50m2·14,50m2 x 23,00m2
Terreno alto, plano, com rua asfaltada.
Escriturado.

R$ 70.000,00 • Aceita proposta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




