
Região lamentamorte
do vereadorMannes
Parlamentar teve um infarto fulminante nanoite de terça-feira emorreu aos 47 anos de idade. .

. MarcosMannes estava no segundomandato e foi responsávelpor iniciativas pioneiras nahistória do
Legislativomunicipal. O prefeitoNilsonBylaardt, decretou luto oficial de três dias emGuaramirim.

CÉSAR JUNKES

Velório foi marcado pela comoção. Milheares de pessoas compareceram para se despedir do vereador, que deixa mulher e dois filhos.

EP "Toda Palavra é
Pouca", da [oínvllense

Mari Rebelo tem

pré-lançamento
amanhã, no

.

Buda Bar.

NOVIDADE NO AR!

Visite nosso site:

www.viajare.com.br

T E

Hipótese de
acomodação do
solo é mantida
Defesa Civil aguarda
resultado final da análise
realizada por especialistas
no Três Rios do Norte.
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História do Esporte redacao@ocorreiodopovo.com.br
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2 História

HISTÓRIA DE UMA GA P

O DIA EM QUE CORNÉLIA VENCEU O MITO CONCEiÇÃO GEREMIAS
,FOTOS

.

Troféu Brasil
A jaraguaense Çornélia Holzinger Ca

glioni iniciou a carreira atlética em 1979,
tinha 15 anos. No ano seguinte atingiu
índice e disputou a prova de 100 metros

com barreiras no Troféu Brasil de Atletis
mo. O Baependi era um dos grandes clu
bes do atletismo catarinense, participava
de campeonatos estaduais e nacionais. A
vencedora da prova foi a estrelamaior do
atletismo brasileiro, Conceição Apare
cida Geremias. A campeã anunciou que
mudaria de prova, passaria a competir
nos 400 metros com barreiras.

Amigas e Rivais
Amenina jaraguaense foipedir

um autógrafo à campeã. Concei
ção lhe deu uma foto autografada
e lhe disse: "amigas fora da pista,
lá dentro quem pode mais chora
menos". Tornaram-se amigas, co
legas de seleção brasileira, mas, lá
no piso sintético, protagonizaram
batalhas memoráveis.

A prova de 400 metros
com barreiras

Foi mundialmente consagrada, pe
las performances do norte america
no Edwin Moses, tricampeão olímpico
(1976/80/84). Despertou o interesse de
atletas de todo o planeta. No Brasil, sur
giu uma plêiade de campeãs: Conceição
Geremias, Maria do Carmo Fialho, Cor
nélia Holzinger Caglioni, Margit Weiss,
Maria José Ferreira e AmérícaInácío.

Desencontros
Em 1986, Conceição dispu

tou somente o heptatlo e ven

ceu. Cornélia venceu tudo o que
tinha direito: Iasc, Troféu Brasil
e Sul Americano. E, a revanche
não aconteceu. Em 1987 e 1988,
Cornélia não pode competir. Pri
meiro por - contusão, depois por
estar grávida. Conceição em 1987
foi para a Europa disputar "me
etings", em preparação para sua

terceira Olimpíada, a de 1988 em

Seul. Em 1989, a jaraguaense vol
tou e venceu. Conceição foi com
petir na Europa e Estados Unidos.

Duelo ao entardecer
Domingo, 9 de junho de 1985, Pista Olímpica do Ibirapuera em São Paulo. Sob

forte garoa e um frio que oscilava entre cinco e seis graus, as oito finalistas do Troféu
Brasil de Atletismo alinharam para a prova dos 400 metros com barreiras: Cornélia

(D), América Inácio, Maria do Carmo, Conceição Geremias (E), Maria José Ferr.eira,
MargitWeiss e Edileuza. É dada a partida e as oito competidoras partem em busca da
medalha de ouro. Conceição e Cornélia empreendem ritmo alucinante, abrem frente,
distanciam-se das demais competidoras e entram na reta final. Cornélia na raia 1,
Conceição na raia 4. O público, de pé, vê as duas guerreiras lançarem-se de corpo e

alma em direção àmeta final, cruzam a linha de chegada juntas. Quem teria vencido?
Cornélia vai à exaustão... Conceição, destruída pelo cansaço, precisou ser socorri

da pelos médicos. O árbitro geral convocou os dois treinadores para verem e reverem

o filme da chegada ... Optou-se empate. Então, o presidente da Federação Paulista de
Atletismo, Waldemar Piris, anfitrião do evento, anunciou pelos alto falantes do es

tádio: Conceição Aparecida Geremias, 58 segundos; Cornélia Holzinger Caglioni, 58
segundos e um centésimo. Houve protesto, mas, o resultado caseiro foi mantido.

Rio de Janeiro ...
Domingo, 02 de setembro de 1990,

Estádio de Atletismo Célio de Barros, no

complexo esportivo do Maracanã. As oito

finalistas da prova de 400m com barreiras
estão prontas para a largada. O árbitro
d t "b "

or ena: as suas marcas, pron as, ang
ecoa o tiro de partida. Cornélia na raia n-
3 assume a ponta, imprime ritmo frené
tico. Com passadas lépidas e elegantes,
ultrapassagem cinematográfica sobre as

barreiras lidera a prova, ultrapassou a 5a
barreira com a marca de 25 segundos e

dois décimos. Na passagem dos 300 me

tros, cravou 43 segundos. Adentrou à reta
final soberana, manteve o ritmo e cruzou

a linha de chegada com 15 metros de Luz.

Elegante, Conceição foi cumprimentá-la e

perguntou: - Agora iras tirar aquelaminha )

foto autografada da parede de seu quarto?
- Não, respondeu Cornélia. Você

sempre será fonte de inspiração para as

minhas conquistas.

Condecorações
e Medalhas

Ao longo da carreira, Cornélia' foi
eleita Personalidade' do Século 20; foi
condecorada com a medalha de Atle
ta do Século da nossa região; recebeu a

Medalha do Mérito Municipal da Câma
ra de Vereadores de Jaraguá do Sul; foi
agraciada com o Troféu Jornaleiro. Nos
Jogos Abertos conquistou 25 medalhas
de ouro, três-de prata e duas de bronze.
Detém os recordes estaduais e dos Iasc,
nas rrovas de 400m com barreiras e nos

revezamentos, 4x100 e 4x400 metros.
No Troféu Brasil de Atletismo foi tri
campeã, quatro vezes prata e três vezes
bronze. Campeã e recordista do Troféu
João Carlos de Oliveira. Campeã brasilei
ra universitária. Campeã Sul Americana.
As vitórias de Cornélia passampara a an
tologia dos grandes momentos vividos
pel(_) esporte catarinense.

A hora da Revanche
No ano de i990, o duelo Conceição

x Cornélia, aconteceu em duas opor
tunidades: Troféu Ivo Sollowicz, reali
zado em Cubatão' (SP), e Troféu Brasil
de Atletismo (RJ). Na primeira disputa,
Cornélia venceu a prova na chegada,
por centímetros de vantagem. Que
brou uma invencibilidade de doze
anos, tempo este em que Conceição
não perdia uma prova de atletismo na

América do Sul. Já rio Troféu Brasil...

. Cornélia (O) e Conceição Geremias
cruzam a linha dos 400 com
barreiras praticamente juntas

... e Conceição, decomposta
pelo cansaço, precisou ser

socorrida pelos médicos.
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto,
presidente da Acijs

Edward Sá, VidorDanich, OAB deJaraguá
economista sociólogo doSul

Os riscos de terrorlsmó fiscal

Jornal
de circulação nacional trouxe domingo úl

timo, em seu caderno de economia, notícias de

que a "Receita Federal fecha o cerco aos prejuízos
fiscais", criados através de "planejamento tribu

tário", possibilitando geração de prejuízos contábeis

para reduzir pagamento de impostos. Se estes plane
jamentos tributários forem regulares, os especialistas
se utilizam da própria lei para fazer "elisão fiscal", e
aqueles que o fazem de maneira irregular estão co

metendo crime de sonegação, correndo riscos, Um
eminente advogado tributarista afirma que - "a Re
ceita Federal tem feito terrorismo tributário em cima
dos contribuintes" - o que é um enga
no, acrescentaria, pois a Receita Fede
ral só parte do pressuposto que tudo
é irregular. O ex-secretário da Receita

Federal, Sr. Everardo Maciel, destaca

que - "o governo precisa regulamentar
a norma de antielisão, que foi incluída
no Código Tributário Nacional pela Lei
Complementar 104. Sem a regulamen
tação, diz, o planejamento é conside
rado legal". Embora o mesmo também
afirme que'este é um assunto que está

numa área muito cinzenta, nebulosa,
a fiscalização vai atuar sem o reconhecimento deste

aspecto e partirá'para cima do contribuinte como se

tudo estivesse às claras. Alguma novidadei Não, abso
lutamente nenhuma, pois a voracidade de arrecadar

impostos para o PAC 1 não terminado e tendo outro

PAC 2 já iniciado, sujeitará todo contribuinte que não
estiver bem a morrer de "PIRIPAC". O direito deveria
estar ao lado de quem paga, direito de receber em tro

ca serviços e investimentos que façam jus a carga fiscal
estonteante que é colocadano costado de todas as em

presas e cidadãos brasileiros, com ausência de propor
cionalidade. Mas observe, o direito apenas está ao lado
do cobrador, o governo, que tem o poder de prender e
depois julgar, além de utilizar também, os recursos da
lei para não pagar precatórios que estão por esse Bra
sil inteiro, cujos direitos de recebimento passam por
gerações. Quantas empresas estão a discutir direitos
creditícios sobre impostos e aí está o próprio governo
a fazer o que mais sabe, protelar e protelar, para não

pagar. O Sr. Everardo Maciel tem razão quando diz que
a questão de planejamento tributário é uma área cin

zenta, apenas deveriamultiplicar a área, pois quando
se trata do governo restituir ou abrirmão' de impostos,
tudo é cinzento e nebuloso, qualquer que seja a área.
A questão a discutir é: quem é o terrorista? O que faz
ou não faz planejamento tributário para diminuir
os impostos a pagar, ou o elemento arrecadador que
deveria, por uma relação bilateral, oferecer serviços e

investimentos que justificassem a carga tributária im

posta? Com certeza é o esfolado contribuinte que cada
vez tem menos,chances de fugir do "Leão faminto",

que quánto mais 'arrecada, mais quer,
porque precisa contratar mais para
a máquina fiscalizadora. Alguma vez

você ouviu ou viu governos diminuí
rem custos e aumentarem a eficiência?
Não, porque ao governo cabe apenas
gastar, e como gasta! Aos empresários
de todos os tamanhos um aviso - já não
dámais para agir com irresponsabilida
de fiscal, deixando tudo a cargo do con
tador. Comece a se interessar pelo seu

balanço porque o governo está muito
interessado nele. Observe mais nitida-

"
Comece a se

interessar pelo
seu balanço

porque o governo
está muito

interessado nele

"
mente as relações de compra, estoque e vendas. Se há

algo em sua empresa em descompasso, organize já em
caráter de urgência urgentíssima, não protele mais. O

balanço que você deixava por conta do contador tem
que passar a ser do seu interesse, pois se fechará o cer
co à instrução comum de mandar fabricar prejuízo
para não pagar impostos. Em tempos de escrituração
eletrônica, tudo ficará visível, e a única resposta que a

Justiça não aceitará em qualquer tipo de julgamento
sobre questões fiscais é "que você não sabia". O balan

ço e seus respectivos demonstrativos de resultado será
uma arma contra ou a favor. Passe a utilizá-lo a seu

favor sob os auspícios da análise contábil e seus indi
cadores econômico-financeiros. Passe a ser,mais mé

jríco e menos intuitivo para sua segurança, ou então,
corra o risco de se tomar um terroristas fiscal que será
constantemente ameaçado por outro muito mais po
deroso, o governo e suas"áreas de inteligência", como
a daReceita Federal.
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IMAGEM DO DIA

Moradores
do Três Rios do Norte aguardam

resposta sobre a causa dos tremores que
atingiram o bairro na semana passada.

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

* telefone (* não serão publicados),

GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAORDINARIA

De acordo com o Art. 27, Inciso II e do Art. 29 do Estatuto social, o Grêmio Esportivo Iuven
tus, situado na Rua Mathias José Martins, na. 90, município de Iaraguá do Sul/Se, por sua direto
ria, convoca todos os seus sócios, para comparecerem à sede do clube, no dia 05 de maio de 2010,
às 18 horas em primeira convocação, com, pelo menos, metade mais um dos votos e em segunda
convocação, uma hora após, com qualquer número de sócios presentes, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas da diretoria;
b) Eleição de Presidente;
c) Eleição de 4 (quatro) vice presidentes;
d) Eleição de 3 (três) membros do conselho fiscal e seus respectivos suplentes;
e) Assuntos gerais.
Iaraguá do Sul, 5 de abril de 2010.

lIdo domingosVargas � Presidente do clube

SERViÇO

liTERATURA

Escritora conversa e

lança livro sábado
A escritora Denise Ravizzoni realiza nes

se sábado, dia lO, uma conversa com leitu
ra e lançamento do livro "Asmuitas que me
habitam". O evento acontece às 10h na

Grafipel - Livraria, Papelaria e Cyber Café,
rua Quintino Bocaiúva, 42, no Centro de

Iaraguá do Sul. Denise,�que faz parte da
safra de autores quemovimenta a nova li
teratura policial, já participou de coletâne
as como Contos Iaraguaenses, Assassinos
SIA e Beco do Crime.

SAÚDE
Viva Mais no

Parque 'Malwee
Parceria entre a Unimed Jaraguá do Sul,

Centro deBemEstar eYoga Inti Liceu daVida
e Parque Malwee promove no domingo, dia
l l, mais uma edição do Viva Mais. As ativi
dades são gratuitas e abertas a toda comuni
dade a partir das 9h junto a Cruz Ecumênica
no Parque Malwee. Em caso de chuva, ás
atividades serão realizadas no ginásio de es

portes do parque. Informações pelotelefone
(47) 2106-2220 ou pelo e-mailmedicinapre
ventivajaragua®unimedsc.com.br.

APRENDIZADO

Informática para
terceira idade

A Secretaria da Educação desenvolve
desde março de 2007 o Projeto de Inclusão

Digital na Terceira Idade. As aulas aconte
cem semanalmente no Núcleo de Tecnolo

gia Municipal (NTM), localizado na Escola
Albano Kahzler, naVila Lenzi, às sextas-fei
ras, das 8h às l lh e das 13h30 às 16h30. O
acesso ao Projeto de Inclusão Digital é gra
tuito. Inscrições na Secretaria da Educação,
em frente ao Parque Municipal de Eventos,
das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

MÚSICA
Gorai da Scar·
com vagas

Aindadá tempo de fazerparte do Coral da
Scar. Homens e mulheres com idade acima
de 18 anos, interessados em integrar o cor

po de coralistas que funciona como um dos
núcleos de produção da entidade, devem en

trar em contato com a secretaria do Centro
Cultural. O Coral da Scar mantém atividades
durante o ano inteiro, com apresentações na
comunidade e em encontros realizados em
Santa CatarirIa e fora do Estado. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Região se despede devereador
. Aos 47 anos, MarcosMannes faleceu na noite de terça-feira vítima de um infarto fulminante

• FOTOS CÉSAR JUNKES

GUARAMIRIM

O Vale do ltapocu está de
luto. Familiares, lideranças
políticas e a comunidade
se despediram ontem do
vice-presidente da Câmara,
Marcos Mannes (PSDB). \

'

com iniciativas pioneiras na histó
ria do Legislativomunicipal.

Ainda no primeiro mandato,
Mannes criou o programa Vere
ador Mirim, para divulgar aos

estudantes as funr,ões inerentes
à atividade parlamentar. Queria
motivar a participação dos jo
vens na política. 'É o único pro
grama desta ordem que foi cria
do na microrregião e continua
sendo desenvolvido.

Sempre focado em divulgar os
trabalhos do Legislativo, o verea

dor também foi responsável pela
criação do portal, do site da Câ
mara e da Ouvidoria. Além' disso,
instituiu a Comenda Peabiru, para
homenagear pessoas com servi

ços prestados pela comunidade, e
o Cidadão Fiscalizador, urna ma

neira de agraciar os mais assíduos
frequentadores das sessões.

Além de ter promovido refor
mas na estrutura física da Câmara,
com a adaptação para portadores
de necessidades especiais, Man
nes pretendia construir urna nova
sede. Já tinha o projeto. A reativa

ção da Avevi (Associação dos Ve
readores do Vale do Itapocu) era

outra bandeira do vereador, que
havia agendado ,reunião para a

próxima semana, corno cornen
tou consternada a presidente da
Câmara de Jaraguá, Natália Petry
(PSB), presente ao velório.

• ' Carolina Tomaselli
carolina@ocorreiodopovo.com.br

Mannes não escondeu a alegrià ao assumir como prefeito, em 2009

Vaga na Câmara fica com PR
A titularidade da vaga passará para o primeiro suplente da coli

gação PR/PSDB, Diogo Junckes (PR), sobrinho do ex-prefeito Evaldo
Junckes (PT). A convocação será feita pelo presidente da Câmara
Jorge Feldmann (PP). A data da posse ainda não foi divulgada.

'

A sessão ord�n�ria que aconteceria hojetot suspensa e a próxi
ma ocorre na proxrma segunda-feira, quando os vereadores devem
fazer uma homenagem póstuma a Marcos Mannes .

IIA forma corretá e

ética que conduzia
os trabalhos. Era isso

. ."
, que nos motlvav� ·

ILTONPIRAM

O
vereador morreu por vol
ta das 21 horas de terça
feira, vítima de um infarto
fulminante. O velório, na

sede do Legislativo, foi marcado
pela comoção. Lideranças políti
cas de toda a região vieram ren

der as últimas homenagens. A

família estava inconsolável.
Marcos Mannes deixa mulher,

dois filhos e urn legado. O empre
sário que' seguiu os passos do pai
começou sua trajetória na política '

em 2004, quando eleito vereador,
se reelegendo em 2008. Em ambas
as legislaturas assumiu a presidên- Corpo foi levado pelo caminhão dos Bombeiros até a igreja, onde inclusive o ex-governador Luiz Henrique foi render as últimas homenagens
cia da Casa - 2005 a 2006 e 2009 -,

"Ele, era um líder"
Colega na bancada de opo

sição, Jaime de Ávila (PT) des
tacou a atuação responsável de
Manries, que tomava frente nos

trabalhos, sempre discutindo e

avaliando os projetos e ações do
Executivo. "Ele era um 'líder", la
mentou o petista, que acrescen

tou. "Perdi um parceiro".
Braço direito do tucano desde o

início da vereança, o assessor de im
prensa lltonPiram tentou resumiro
exemplo deixado. "A forma correta e

ética que conduzia os trabalhos.'Era
isso que nos motivavano dia-�-dia.
Com todas estas turbulências poli
ticas' ,ele se mantinha firme no seu

propósito e acreditava que tudo era _

possível", declarou.
.

O vereador Caubi Pinheiro
(PDT) lembrou- que dias atrás
Mannes cobrou dele cuidados
com a saúde. "Ele me disse: você
está se cuidando,'né", comentou
Pinheiro, que sofre de Mal de Parkin
san e recentemente Se licenciou

para tratamento.
Mannes havia feito uma bate

ria de exames em Curitiba no fim

do ano passado, e nenhum pro
blema de saúde foi constatado.
No dia do infarto, ele estava be

e feliz. Morreu no colo do irmão

gêmeo, Marcelino.

Após o velório, que seguiu d

madrugada até às 15 horas de on

tem, o corpo de Marcos Manne

foi levado por familiares e verea

dores até o caminhão do Corpo �
Bombeiros' seguindo até a Igre)
Senhor Bo� Jesus para missa d

corpo presente. O sepultament
ocorreu por volta das 17 horas, ,n
cemitério municipal.

Luto ofiOial de três dias
O prefeito Nilson Bylaardt

(PMDB) decretou ontem luto ofi
cial de três dias, em razão damorte
do vereador. Atos oficiais previstos
para esta semana foram adiados.
A �osse das APPS (Associações de
PaIS eProfessores) da rede munici-

pal de'ensino foi transferida para
próxima quarta-feira, às 19�30, n
Parque de Eventos. A ass�a

. ,

o J.

do contrato com o Escntofl

me Lerner Arquitetos Associado
q�e aconteceria hoje, ficoU para

próxima semana.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FONE473370-1023
www.grupoft.com.br Carolina Tomaselli

Reacão no PT
..,

Aala
do PT Esquerda Marxista

reagiu à confirmação da pré
candidatura do ex-deputado
estadual Dionei da Silva para

a Câmara Federal, como a coluna di

vulgou ontem. O integrante da executi
va estadual do partido, Carlos Castro, e
da executivamunicipal,Airton Sudbra
ck (foto), que tem intenção de concor
rer a deputado federal, entraram com

um recurso ao diretório local. Eles pe
dem que seja revogada a decisão pelos
nomes de Dionei e de Leone Silva para
representar a sigla nestas eleições.

O argumento mais forte é de que a

deliberação de candidaturas deve pas
sar pela aprovação do diretório, já que o

estatuto do PT não menciona a possibi
lidade entre as atribuições da executiva.

O documento classifica como

intempestiva a decisão, lembrando

que o prazo para protocolo das pré
candidaturas é 30 de abril, conforme
decisão da executiva estadual. A es

colha no dia 5 teria se dado por meio

de voto, por determinação da presi
dência' diante da falta de consenso.

Castro e Sudbrack requerem, por
fim, que a escolha das candidaturas

proporcionais seja encaminhada ao

encontro estadual, no dia 29 de maio,
para homologação. O recurso tam

bém foi encaminhado ao presidente
estadual José Fritsch.

CÉSAR JUNKES

Defesa
A prefeita Cecília Konell

(DEM) tem até a próxima quarta
feira, 14, para apresentar defesa
à Comissão Proce.ssante que in

vestiga suposta adesão irregular
ao Refis. O pedido de prorroga
ção foi protocolado ontem, na

data que venceria o prazo para

manifestação. O governo solici

tau dez dias a mais, porém a co

missão deliberou a prorrogação
por mais sete.

SubstitutosFALA Aí!
,

'Quanto mais
nomes, menos

chances.
COORDENADOR DA CAMPANHA DO

CEJAS, GUIDO BRETZKE, DEFENDENDO
A REDUÇÃO DE CAND_lDATURAS

NESTAS ELEIÇOES

Com o remanejamento de

cargos por conta da desincompa
tibilização de Ivo Konell (DEM),
volta tudo a ser como era no

começo desta gestão. Fedra

Konell passou a acumular a

chefia do Gabinete e a Secre

taria de Administração, e José
Olívio Papp assumiu a pasta
de Finanças. A vaga dele na

Controladoria Geral fica com o

ex-assessor, Mario Lernke.
"

ARQUIVOOCP

PRESSÕES
Um dia depois que o Deap esteve em Jaraguá do Sul, o diretor
interino do complexo, Antônio Salomão Ferreira, tirou uma licença
prêmio de 30 dias. Lideranças domunicípio próximas à área de
segurança pública afirmam que o benefício seria "forçado", com o

objetivo de arquitetarmudanças na diretoria do presídio. Ferreira
assumiu o comando da unidade desde o afastamento de Ivo Ronchi,

que pediu aposentadoria. O governo do Estado estaria descontente
com o relacionamento que Ferreiramantém com a imprensa Isto é,

por ele nunca ter se calado diante das dificuldades enfrentadas.

o
Assim como já foi feito aos

conselheiros, o secretário regional
Lia Tironi divulga hoje, em entre

vista coletiva, o balanço das ações
do governo do Estado no ano de

2009 nos cinco municípios de

abrangência da SDR. Na ocasião,
também serão anunciados inves

timentos no setor de Educação e

assinada ordem de serviço para
construção do muro no Presídio

Regional de Jaraguá do Sul.

lac
A coluna registra com pesar

o falecimento do vereador Mar

cos Mannes (PSDB), que pautou
sua breve e promissora trajetória
política pela conduta ética, crí
tica, com integridade, visando

o bem comum, a busca de uma

qualidade de vida melhor para
a população. Foi sempre fiel aos

seus princípios. O exemplo de

homem é seumaior legado.

A Câmara de Iaraguá do Sul,
em nome da presidente Natália

Petry (PSB), emitiu nota lamen

tando a morte prematura do ve

reador Marcos Mannes. "Neste

momento de dor e perplexidade
nos solidarizamos com sua famí

lia, com os demais' vereadores,
seus eleitores e a população de

Guaramirim, desejando que seu

legado e os ideais que ele plantou
tenham continuidade". O PSDB

estadual também se manifestou

pormeio de nota.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDírORIALCHARGE

Demora
Estadual de Infraestruturà).

Mesmo que as famílias atingidas prosseguir
com suas vidas após os estragos das chuvas, o atra
so nos cronogramas estabelecidos pelas três esfe
ras do governo deixa as marcas da tragédia aind
mais difíceis de serem esquecidas. É o caso d
Osmar Santana, 50 anos, personagem que ilus

reportagem publicada hoj
por O Correio do Povo. O ex
reciclador teve a casa atingid
pela enxurrada quando mo
rava no bairro Barro Branco
em Guaramirim. Junto com
moradia foi-se também o tra
balho, pois os materiais qu
garantiam sua fonte de rend

. eram armazenados em um es

paço na própria casa.

Desde o deslizamento d
terra, Santana está desempregado e mora com

mulher em uma residência alugada. Apesar da es

pera, ele não deixa de ter esperança de, um dia, vol
tar amorar em uma casa própria. Todos os dias el
vai até o bairro Corticeira, onde foram construíd
dez casas, e comemorá cada novo detalhe, cad
pequeno avanço no acabamento dos imóveis.

É lamentável que outras tantas centenas de famí
lias estejam passando pelamesma situação que ele,

Poucas
semanas antes de completarum ano

e meio da enxurrada que arrasou oVale do

Itapocu, centenas de famílias atingidas
ainda aguardam as casas populare� cons

truídas pelo governo do Estado em parcena com

a Cohab (Companhia de Habitação do Estado de

Santa Catarina), Instituto Ressoar e Prefeituras. Até

omomento, apenas-lz das 234· resi
dências prometidàs estão prontas.
A construção das demais aguarda
trâmites como escolha de' terreno
e acabamentos ainda não executa

dos. E o pior: várias casas que estão
em fase de término, onde ainda
nem há inoradores, já apresentam
problemas na-estrutura, como vi

dros quebrados e fissuras nas pare
des. Problemas que namaioria das
vezes são causados por falta de zelo
e consciência de pessoas que não respeitam o pa
trimônio dos outros.

Mas, infelizmente, a construção das casas

populares não é a única melhoria que demo
ra a sair do papel na região. A reconstrução de
áreas que sofreram com deslizamentos de terra
também custa a ficar pronta. Até o momento, as
obras foram concluídas em apenas quatro dos
11 pontos listados pelo Deinfra (Departamento

DO LEITOR

Memória curta.

D
mesma forma que um dia
az-nos esquecermos do an
erior, umanova temporada
de campeonato faz-nos

esquecer a anterior, uma tragédia
também tem esse mesmo efeito.

"

"A memória do povo
é curta'; já rezava a

máxima. Eu prefiro:
I'A memória do povo
é seletiva'. Quando o

vôo 1907 da empre
sa aérea Gol perdeu
contato com a. torre

de controle respon
sável pela rota em

que se encontrava,
ninguém se alarmou
com o fato, pois, como diriam vários

operadores de controle do trafego
aéreo: "nessa área existe um buraco

negro (. .. ) sendo impossível man
ter a comunicação com a aeronave,
(. .. ) isso ocorre frequentemente".
O que ninguém esperava era que o

jato Legacy estivesse namesma rota
do Boeing da Gol. Iniciou-se então
uma crise no setor aéreo brasileiro.
Na verdade não iniciou, apenas fi
camos sabendo, pois a crise já exis
tia há tempos. O Brasil inteiro cho
rou e se comoveu com as famílias
das vítimas.

Logo depois uma aeronave da
TAM (o vôo 3054) em 17 de julho de
2007 perdeu o controle e atravessou

a pista do aeroporto de Congonhas
indo parar dentro de um edifício da

própria TAM. Resultado: 199 mor-

tos. Esquecemos a Gol e nos solida
rizamos com as vítimas da TAM. A
crise entrou em colapso e passado
algum tempo, quase de forma Gei
a bem, eu disse, "quase") províden
cial o então presidente da câmara

Renan Calheiros re-

DO LEITOR

Um discurso semelhante
de 2010 seja nos depararmos com dois candida
tos que, em sua origem ideológica, sempre sou

beram do devido papel do Estado como induto
do desenvolvimento. No amadurecimento d

suas ideias, souberam considerar o papel nsm
tívo da participação do Estado,

.

dando lugar, e,
vários segmentos, à iniciativa privada - ou seja

'-

tanto o eventual candidato los
Serra quanto a candidata Dilm:
Rousseff possuem história de nu

litância na esquerda, mas co

visão atual e de vanguarda na re

dimensão do papel do Estado n

cenário econômico.
Com base nisso, poderemo

observar discursos semelhante
entre os candidatos e proposta

ial dafirmativas de cunho saCI ,
,

participação de um Est�do,m�forte que visam à contlllUlda
,

'dendo governo do atual presi
te - políticas que emprestar

imensa popularidade a Lula. Talvez agora �bos candidatos, num revisionismo pondera
das vertentes socialistas de outrora, poss .

tnhos realconsiderar de forma sensata os carrn

da inclusão social e do ve�dadeiro papel de u

Estado saudável.

NoS
anos 70, a imprensa- conservadora

insistia no argumento de que o regime
militar era ideologicamente de viés es
tatizante. Ainda lembro quando, certa

vez, comprei um Jornal da Tarde cujo título afir
mava em tom de críticà que o Brasil era pratica
mente um país socialista em função do grande
número de estatais. Com efeito,
já havia na época, por parte dos
meios de comunicação e do pen-
samento liberal, sinais de que
algo precisava ser feito para pro
mover uma guinada privatista.

,
Na verdade, o Estado como in

dutor do desenvolvimento com

punha o pensamento do regime da
época e era bem-visto por grande
parte da população, até porque foi
matéria-prima do "milagre brasi
leiro". Portanto, a grande discussãõ

.

em si entre a esquerda e a direita
era, naquele momento, a volta do
regime democrático e a serviço de quem o Estado
se prestava na época Com a redemocratização do
pais, os governos Collor, Itamar e FHe promoveram'
a construção de um novo consenso contra o viés es
tatal e a favor do mercado e da prívatízação, Assim,
no decorrer dos anos 90, o consenso nacional foi se
tomando conservador, apregoando de forma incisi
va uma política baseada noEstadomínimo.

Talvez a grande inovação deste ano eleitoral

" nuncia e é absolvido
de todas as acusa

ções por seus cole

gas que o inocentam
de vários crimes, tais
como: corrupção,
tráfico de influên
cia' lavagem de di
nheiro' formação
de quadrilha, ex

ploração de presti
gio e sonegação fiscal.

TAM? Gol?N-'
,

. . ao, ISSO e pas-
sado, afinal o Brasil é perito em

maquiar os fatos. E por aí vai,
mensalões, Renan(s) Calheiros,
dólar na cueca, Líndemberg,
Ônibus 174. Alguém ainda co

menta sobre esses ocorridos?
O caso Nardoni será esquecido
da mesma forma Esta havendo
uma grande comoção nacional
com o caso que logo será esqueci
do. Querver?Quantos dias faltam
para a Copa? Se você soube res

ponder sem pesquisar já pode se

considerar incluso em minha es

tatística, afinal na Copa seremos

brasileiros! E nada nos abaterá.
Jusqu'ou ira lastupidité d'une nation?

Mensalões,
dólar na cueca,
Lindemberg,

.

Ônibus 174.
Alguém ainda
comenta sobre
esses ocorridos?

"
Talvez agora

ambos candidatos
possam

considerar de
forma mais
sensata os

caminhos reais da
inclusão social

"

.

'. ·tário e me/TJ'FernandoRizzolo, dvogado, professor umversl d OA8/Sfbro efetivo da Comissão deDireitoHumanoS aRhamsésStefanon Ferreira,
Gerente de assistência técnica
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SAÚDE

Vacina também é
coisa paraadulto
Até dia 23, dose é destinada a jovens de 20'a 29 anos
Em sua terceira etapa,
a Campanha Nacional de
Vacinação contra Gripe A,
movimenta os postos de
saúde da região.

Amaior
procura ainda é

registrada na unidade
da Reinoldo Rau, no

Centro, mas postos de
saúde com 'sala de vacina nos

bairros também distribuem a

imunização, que até o próximo
dia 23 é destinada a adultos de 20
a 29 anos é gestantes. A orienta

ção é para que as pessoas nessa

Prazo foi
prorrogado

•

para crianças
'Crianças com idade entre seis

meses e dois anos e pessoas com

doenças crônicas (doenças respira
tórias, asmáticos, pessoas com imu

nodepressão, diabéticos, com do

ença pulmonar obstrutiva, doença
renal, doença no sangue e com

insuficiência cardíaca) também

podem procurar os postos de
saúde para receber a vacina con
tra a gripe A. É que apesar de Ia
raguá do Sul ter alcançado ameta

estabelecida pelo Ministério,
.

da

Saúde, de 80% desse público-alvo,
o município segue a orientação de
estender o prazo, corno ocorre em

todo o país, para alcançar uma co
bertura aindamaior.

De 22 demarço a Iode abril, fo
ram vacinadas 2,5 mil crianças, 6,3
mil adultos, entre gestantes e doen
tes crônicos e 1,6 mil profissionais
de saúde, em Jaraguá do Sul.

faixa etária procurem o posto de
saúde mais próximo portando a

carteira de vacinação. Quem não

possuir o documento, deve levar
a identidade e na própria unida
de de saúde, será fornecida uma'

nova carteirinha. Se as enfermei
ras verificarem que o calendário
de vacinas não está em dia, as

demais doses também são ofere
cidas na hora.

Jean Carlos Felipp, 23 anos,
foi acompanhadodos colegas de
trabalho receber a imunização,
na manhã de ontem. liA empresa
liberou e viemos todos juntos to
mar a vacina. Acho importante. É

sempre melhor prevenir do que
remediar", sugere. Ele conta ain
da que tem um filho pequerio, e
que também deve ser imunizado.

A partir do dia 24 de abril,
idosos com 60 anos ou mais com

doença crônica de base devem

comparecer aos postos para re

ceber a vacina. ,A distribuição
para essa faixa etária segue até 7
de maio. Na última etapa, que vai
de io a 21 de maio, pessoas com
idades entre 30 e 39 anos serão
imunizadas.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Jean procurou a imunização e diz que quer vacinar o filho também

CONFERÊNCIA REÚNE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE MENTAL

Evento discute desafios do setor
Cerca de 170 pessoas, entre pro

fissionais e usuários do sistema pú
blico de saúde dos cincomunicípios
da microrregião, estiveram reuni
dos durante toda esta terça e quar
ta - feira, no auditório da Unerj,
durante a I Conferência Regional de
Saúde Mental Intersetorial.

De acordo com uma das organi-

zadoras do encontro, a gerente re

gional de Saúde,Marina Fernandes,
o evento tem o objetivo de formular
estratégias para melhorar o acesso

à saúde mental. "O único municí

pio que possui um CAPS (Centro
de Atenção Psicossocial) na mi

crorregião éJaraguá Nossos pacien
tes estão sendo encaminhados para

outrosmunicípios", comenta. Outro
desafio para o segmento é estimu
lar políticas públicas.de combate
às drogas, que acabam gerando
'problemas psíquicos.

As propostas elaboradas durante
a conferência regional, serão levadas
à conferência estadual, que deve
ocorrer emmaio, emFlorianópolis.

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBliCA FEDERATNADOBRASIL-FSTADO DE SANrA CATARINA

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

Avenida MarechalDeodoro da Fonseca nOI589
Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: O9:OOh às 18:OOh

Tabelionato Griesbach'
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulos abaixo relacionados, ficando os
devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, guanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e
registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscríçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 cfc 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo:141917 Sacado:AJAUTOMACAOEMANlITENCAOl.lDAME CNPJ:04.737.354/000
Cedente: FSCRITORIOCONIABILCENTENARIO UDA CNPJ: 08.328.628/000
Número doTítulo: 610105 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BANRISUL-BANCO DO ESD\DO DO RIO GRANDEDO SULDataVencimento: 19/0372010 Valor: 223 25
liquidação após a intimação: R$1ü,40, Condução:R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

'

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

Protocolo: 141416 Sacado:ANDERSONRODRIGOFORIANO CPF:046.314.869-02
Cedente: SDL COBRANCASEAPOIO l.lDA CNPJ: 10.198.098/000
Número doTítulo: 017 Espécíe: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCOmuSA DataVencimento: 05/03/2010 Valor: 500,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edita]; R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142208 Sacado: ANNAlDO ROSA DASILVA CPF: 703.455.039-53
Cedente: COOPERATNADECREDITOVALE DOmJAl-VTACREDICNPJ: 82.639.451/000
Número doTítulo: 404.888/005 Espécie:
Apresentante: COOPERATNADECREDITOVALEDO ITAJAl-VIÀCREDIDataVencimento: 10/02/2010 Valor: 395,64
liquidação após a intímação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 142127 Sacado: AUREliO CARNEIRO LDBO CPF: 847.628.029-72
Cedente: MARMORARIASILVEIRA l.lDAME CNPJ: 07.932.648/000
Número doTítulo: NFF 144007 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASILSA DataVencimento: 16/03/2010 Valor: 1.000,00
liquidação após a intimação: R$10,'W, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo:142166 Sacado:CENTERSOMAUDIOEVIDEOUDA . CNPJ:07.421.982/000
Cedente: SOMECO INDUSTRlACOMERCIO IMPORIACAO E EXPORIACNPJ: 01.872.488/000
Número doTítulo: 1341/B

_ Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCOmu SA. DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 2.111,78
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: �$ 20,80, Edital: R$ 10,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142266 Sacado: CONSIRUTORAAJM LIDA CNPJ: 04.991.446/000
Cedente: POUMIXCONCRETO ITDA CNPJ: 29.067.113/000
Número doTítulo: GMO 10744 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 23/03/2010 Valor: 1.999,94
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edita]; R$10,40

Protocolo: 142147 Sacado: CRISTINAAPARECIDALEMOS CPF: 052.362.439-55
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANNUD CNPJ: 85.315.042/000
Número doTítulo: 25595 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DEBANCOS BRASILEIROS SA. DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 183,00
liquidação após a intimação: R$10AO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141851 Sacado: DI JUNKES REPRES l.lDA CNPJ: 08.632.098/000
Cedente: AVIAMENTOS JARAGUA l.lDA CNPJ: 05.660.967/000
Número doTítulo: 6774/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 18/03/2010 Valor: 269,03
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edita]; R$10,4O

Protocolo: 142201 Sacado: EVANDRO LmS DA COSTA CPF: 029.609.529-01
Cedente: MAGAZINE J&S ITDAM.E CNPI: 10.526.768/000
Número doTítulo: 03/03

_ Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
�resentante: BANCO!TAU SA. DataVencimento: 10/02/2010 Valor: 475,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1ü,40

Protocolo: 142235 Sacado: JUUAMONTIBELLER CPF: 008.555.469-30
Cedente: SICOOB-SCBLUCREDI COOP ECON ECREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número doTítulo: 10961 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 140,00
liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141478 Sacado: lAISAWOLFARf CPF: 893.930.150-15
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON ECREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número doTítulo: 07968 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 15/02/2010 Valor: 120,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$I0,40

Protocolo: 141477 Sacado: LEIMANlITENCAO l.lDAME CNPJ: 09.457.711/000
Cedente: TlMITTRANSPORTES E LOGISTICA l.lDA - EPP CNPJ: 10.391.086/000
Número doTítulo: 000932 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
Apresentante:BRADFSCO DataVencimento: 17/03/2010 Valor: 114,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 142246 Sacado:LUClMARAORTIZEClAITDA CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: MARANATA COMERCIO DEAUMENTOS UDA EPP CNPJ: 05.403.269/000
Número doTítulo: 5407/A2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 25/02/2010 Valor: 215,22 .

liquidação após a intimação: R$10AO, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ lO,40

Protocolo: 142260 Sacado: LUClMARAORTIZEClAl.lDA CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: MARANATACOMERCIO DEALIMENTOSUDA EPP CNPJ: 05.403.269/000
Número doTítulo: 5911/A 2 'Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: DataVencimento: 11/03/20lO Valor: 466,36
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142261 Sacado: LUCIMARAORTIZ EClA LIDA CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: DIPLDMATA INDUSTRIAL E COMERCIALUDA CNPJ: 01.243.305/004
Número doTítulo: 0039050-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADFSCO Data Vencimento: 24/03/2010 Valor: 501,26
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 141615 Sacado: LUClMARAORTIZEClALIDA- ME CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: TISON DO BRASILAUMENTOS LIDA CNPJ: 83.044.016/000
Número doTítulo: 000244550 1 Espécie: DUplicata deVenda Mercantil
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 18/02/2010 Valor: 832,81
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O

Protocolo: 141803 Sacado:LUClMARAORTIZEClAITDAME CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: DIPLDMATA INDUSTRIAL ECOMERCIAL UDA CNPJ: 01243.305/004
Número doTítulo: 0038712-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 19/03/2010 Valor: 2.244,94
liquidação após a intimação: R$ 10;40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"
Protocolo: 142228 Sacado: LUClMARAORTIZEClAUDAME CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000
Número doTítulo: 0001245903 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 62,10
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
Protocolo: 142245 Sacado: LUClMARAORTIZ E ClAITDAME CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: DJCOMUNICACOES EEXPWRACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000
Número doTítulo: 0001245802 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 1.366,20
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142216 Sacado: MASSA FACILCOM.E FAB. DE PRODAL l.lDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: FSSAIND E COMDE PROD ALIMENTICIOS ITDA CNPJ: 03241.442/000
Número doTítulo: 26445 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 14/03/2010 Valor: 429,50
liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142024 Sacado: ROMEUAALVESRODRIGUES FERNANDFS CPF: 887.935.599-68
Cedente: DJD !MOVEIS UDA- CNPJ: 83.540.187/000
Número doTítulo: WfER.P/4000 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 517,80
liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142157 Sacado: ROSANE DRAEGER CPF: 850.914.809-00
Cedente: CENTRO DEFORMACAO DE CONDUTORESLESSMANNun CNPJ: 85.315.042/000
Número doTítulo: 20350 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 130,00
liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
------------_._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142150 Sacado: VAIDECIRGIACOMINI BOENO CPF: 030242.069-06
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORESLESSMANN trn CNPJ: 85.315.042/000
Número doTítulo: 24940 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UNIAO DEBANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 176,00
liquidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142156 Sacado:VI\IIANI RODRIGUES CPF: 034.852.629-60
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANNun CNPJ: 85.315.042/000
Número doTítulo: 20436 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAODE BANCOS BRASILEIROSSA DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 145,00
liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos FabricioGriésbach,Tabelião
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I saúde belez
Saiba a importância de se exercitar na gravidez;
porque a farinha branca faz mal e substitua o

refrigerante pelo suco de laranja

Linhaça combate colesterol
Um novo estudo da Universidade do Estado de Iowa,

nos EUA, confirma que a linhaça pode ajudar os homens
no combate ao colesterol alto. A análise dos efeitos do
consumo da linhaça em 90 pessoas diagnosticadas com
colesterol alto mostrou que acrescentar 150mg de linha

ça (cerca de três colheres de sopa) à alimentação todos os
dias pode reduzir o colesterol dos homens - mas não das
mulheres - em quase '10% com três meses de uso.

De acordo com os pesquisadores, apesar de as redu

ções serem menores do que as alcançadas com medica
mentos para o controle do colesterol- entre 10% e 20%,
dependendo do paciente -, os resultados são suficientes

para fazer da linhaça uma opção natural para os homens
com colesterol alto.

Workaholics
Aproximadamente 8% dos trabalhadores em todo

o mundo devotam mais de 12 horas por dia a seu em

prego, segundo estudo da Universidade Iaume I, na Es

panha. E esse comportamento "workaholic" - como são
chamadas as pessoas viciadas em trabalho - indicaria a

busca por uma fuga dos problemas pessoais. "Pessoas
são workah.olics apenas se, além de trabalharem excessi

vamente, trabalham compulsivamente com o objetivo de
reduzir a ansiedade e os sentimentos de culpa que têm

quando não estão trabalhando", destaca o pesquisador
Mario Del Líbano, líder do estudo.

Os pesquisadores observaram que cerca de 12% da

população espanhola sofria desse problema psicossocial,
trabalhando mais de 50 horas por semana. Segundo os au

tores, o vício pode ser caracterizado como a "atividade de
. trabalho extrema, com as pessoas trabalhando fora de seu

horário de trabalho, aos finais de semana e feriados, ina
bilidade de delegar, envolvimento desproporcional com o

trabalho e foco no trabalho em detrimento da vida".

Gestantes precisam se exercitar
'. Apenas uma a cada quatro mulheres cumpre �s reco

mendações de atividades físicas durante a gravidez, se
gundo estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos
Estados Unidos:De acordo com os especialistas, a maio
ria - 77% das gestantes americanas - se exercitamenos de
30 minutos por dia e menos de cinco vezes por semana.

Diversos estudos indicam que as mulheres que se

exercitam .regularmente durante a gestação têm melho
res resultados - incluindo menores taxas de diabetes ges
tacional, hipertensão e depressão -, beneficiando mãe e

bebê. E em um dos mais recentes, a análise de 1,3mil ges
tantes mostrou que apenas 23% faziam a quantidade re

comendada de atividades físicas - 150minutos por serna

{la -, principalmenteno primeiro trimestre de gestação.

Cuidados com a farinha branca
A farinha branca está presente na maioria das mesas

dos brasileiros. Ela é rica em carboidratos complexos,.
fonte moderada de proteínas e contém pouca gordura:
Mesmo assim, não é bom exagerar no consumo dos ali

.

rnentos produzidos com farinha branca. O alimento pos
.

sui os chamados carboidratos refinados, oumaus carboi
dratos, que não possuem nenhuma fibra.

Produtos como pão, batata, aipim, mandioca, gerge
lim, macarrão e bolos aumentam o triglicerídeo e a glico
se. A pessoa que tem histórico de diabetes na família e a

glicose sempre está alta, não deve comer farinha branca
porque não é somente o doce que causa diabetes, os car
boidratos da farinha branca também.

Suco de laranja com fast food
Segundo um novo estudo da Universidade de Buffa

lo, nos Estados Unidos, o SUco de laranja pode combater
alguns dos efeitos negativos dos fast foods e das refei
ções ricas em gordura e carboidratos. De acordo com os

autores, as grandes quantidades de antioxidantes dessa
bebida - principalmente os flavonoides naringenina e

hesperidina - ajudam a prevenir danos causados pelos
radicais livres inflamatórios produzidos com o consumo
excessivo de gorduras.

'

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Venda de aparelhos auditivo;
Assistência técnica

Confecção de moldes e tampões
Montagem de aparelhos auditivos
Venda de acessórios

A FARMÁCIA DE
IPULAÇÃ

EKlLÍBRIO·
TRAZ MAIS-UMA
VIDADE PRA VOCÊ.

. Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

EIULÍBRlOAfa,rmáf!ia de Manfjllilação .

,

f'
.

Ias paraNa FARMACIA EKILlBRIÔ você encontra esta e outras ormu

, emagrecer com saúde!
ãoConheça também nosso Sache de fibra Veetal, uma excelente opç

natural, para fazer seu intestino funcionar! .

.

•

t' as1flFaça-nos uma visita e consulte nossas farmaceu IC .. '

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

Rua .João,Picolli, 110 - Centro
Tel.3371-8298

Se você é do tipo que a vontade de comer doces.
· vive de olho na balança, Age também estimulando
precisa se esforçar muito o organismo a utilizar suas

para não cometer ó peca- próprias reservas energé
do da gula, não resiste a' ticas, auxiliando na queima
um chocolate, então pode . de gordura. Além disso o

comemorar que vem novi- KOUBO contém Prote í.nas,
· dade por aí! KOUBO, sua Fibras, Vitamina C, Omega
mais nova arma contra o. 3, Omega6 e Aminoácidos.

· excesso de peso! Uma grande vanta-

Extraído da cactácea gern do KOUBO é a ausên

Cereus .sp, e conhecido cia de .efeltos colaterais,
'como o "doce do deser-' como a agitação, boca

to" o KOUBO é uma fruta seca e dependência, que
muito popular no agreste. os medicamentos sin

brasileiro, utilizada arnp- téticos moderadores de

lamente na culinária do apetite causam,
norte e nordeste 'do país' O 'KOUBO não

em preparações doces, deve ser usado em diabé
como éompotas e geléias. ticos.
Estudos científicos consta-

taram que o KOUBO pos
sui. propriedades impor
tantíssimas no processo
de- emagrecimento, sendo
um potente moderador de

apetite, que auxilia no pro
cesso de emagrecimento
estimulando o organismo

· para liberar mais insulina à

célula, saciando a fome �;
principalmente, diminuindo

.
Benefícios do KOUBO

• 'Potente moderador Nat-
,

ural do Apetite
• Diminui a vontade de

comer doces
• Lipolítico (Queima gor-

dura)
• Redutor de Medidas
• Diurético
• Antioxidante
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Doença, que atinge
principalmente as mulheres,

traz dores crônicas e não tem cura

--. ores. crônicas e ge
neralizadas. Esta é a

principal caracterís
tica da fibromialgia,

_., uma doença que
hoje atinge até 5% da popula
ção mundial. Dentro da reu

matología.corresponde a 14%
dos atendimentos no Brasil.
E quem mais sofre desse mal
são as mulheres - cerca de
80% dos casos. Em média, os
problemas iníciarrrentre os 29
e 37 anos, sendo diagnostica
da entre os 34 e 57 anos.

A dor muscular pode ser

considerada a 'principal ma
nifestação da doença. Além
disso, engloba <?utras mani

festações como fadiga, indis-,
posição e distúrbio do sono.

Como não existe um exame

específico que diagnostique a

fibromialgia, a experiência clí
nica do profissional, especial
mente do reumatologista, é
fundamental para o tratamen
to.A doença pode ser conside
rada uma forma de reumatis
mo porque englobamúsculos,
tendões e ligamentos.

Diferentes fatores, isola
dos ou combinados, podem
favorecer asmanifestações dá.

fibromialgia, dentre eles do

enças graves, traumas emo

cionais ou físicos e mudan

ças hormonais. Assim sendo,
uma

.

infecção, um episódio

de gripe ou um acidente de
carro, podem estimular o

aparecimento dessa síndro
me. Geralmente' o paciente
sente dores generalizadas por
mais de três meses.

CONSE[JUÊNCIAS
MAISGAVES

A fibromialgia faz com que
o paciente não possa realizar
tarefas simples do dia. a dia,
como varrer, levantar peso e,
às vezes, até dirigir. Associada
a isso, a insônia, geralmen
te causada pela dor, traz uma
consequência que pode agra
var a doença: a depressão. A
serisação de não poder fazer
nada faz com que as pessoas
se sintam à margem da socie

dade, por não poderem contri
buir com ela.

, .

•
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SINTOMAS·
Além das dores generalizadas (o famo
so "dói tudo"), o paciente pode ter um
ou mais sintomas como esses:

uma série de substâncias são liberadas
durante exercícios de baixo impacto de

alongamento e fortalecimento muscu

lar, em especial as endorünas (anal-.
gésicas) e somatostatina (promove o

trofismo muscular).

caracteriza por recidivas intermitentes
dos sintomas de dor e fadiga. Dessa

forma os sintomas podem ser tratados
assim- que se manifestam com medi
das não medicamentosas e se neces

sário, com o uso de medicamentos. No
sentido de prevenir as manifestações
de dor e de depressão, os pacientes
com fibromialgia devem buscar hábitos
saudáveis e regulares em termos de ali

mentação, lazer e sono.

• Fadiga
•. Sono superficial (acorda mais
cansado do que quando deitou)

• Depressão
• Ansiedade
• Dor de cabeça (enxaqueca)
• Dormência de mãos e pés

,

• Dor abdominal com perfodos de
prisão de ventre e até diarreia

o [JUE FAZER?
RELAXAMENTO

Deve-se balancear os períodos de

trabalho e lazer, vigllia e sono. O relaxa

mento, não apenas físico, mas também
mental é importante na abordagem da fi

bromialgia. Isso porque se busca quebrar
um círculo vicioso constituído por dor,
estresse, depressão e distúrbios do sono.

A doença não tem cura.

Por isso é preciso tratamento

e controle. De uma forma ge
ral, a abordagem da síndrome
é baseada nos seguintes pila
res: exercícios de alongamen
to e fortalecimento muscular,
técnicas para prevenir espas
mos, melhora na qualidade
de vida e controle do estresse

e medicação para controlar a
dor e evitar a insônia.

MEDICAMENTOS
Quando necessários devem ser pres

critos pelo médico. Isso porque em cada
recidiva a fibromialgia pode se manifestar
de forma diferente, necessitando de dife-
rente abordagem medicamentosa.

TRATAMENTOS

EDUCAÇÃO E HÁBITOS SAUDÁVEIS
OS pacientes com fibromialgia de

vem ter conhecimento pleno de sua

condição clínica, uma vez que ela se

EXERCíCIOS
Exercícios físicos regulares melho

ram o tônus muscular, a sensação de
dor e os distúrbios do sono. Isso porque Fonte: www.fibromialgia.com.br

'. . .

,

.' Mássagens de relaxamento, exercícios
.'

flslcosrequlares.hábltos saudáveis e

medicação fazem parte do tratamento ESCOLA CIE AHB
JARAGU DO SULI C

U AP OFISSÃO O EUAl A CE

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

MATRíCULAS ABERTAS:·
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

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

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 1-86

28/12/1999 - Registro nO 4480

Mais informações: 47 3275-4125 • Rua Antonio Tobias, 50 Centro - Próx. ao Colégio Jangada.
E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br Site: www.massoterapía.estetica.ciemsahb.com.br
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Administração municipal pretendia alugar imóvel para empresa de embutidos, o que não aconteceu

ABATEDOURO

Negociação
sobre imóvel

,."" .

naoavança
Prefeitura continua avaliando a

possibilidade de alugar o espaço
JARAGUÁ DO SUL

Momento econômico
desfavorável foi a
justificativa alegada por
uma empresa de embutidos,
que demonstrava interesse
em utilizar a área do
abatedouro.

tios proprietários concluíram

que agora não seria o momento

ideal para abrir um comércio ou

. investir no aumento da produção",
comenta o secretário de Agricul
tura, Ingo Robl, Com isso, as ne

gociações para alugar o espaço no
Garibaldi não avançaram nos últi
mos dois meses.

No começo do ano, aPrefeitura
anunciou que o local poderia ser

transformado em uma distribui

dora de alimentos nos próximos
meses, caso o governo e a empresa
fechassem negócio. Por ser patri
mônio público, a Prefeitura não

pode vender o imóvel, somente
alugar ou permutar.

Segundo Robl, o governo ainda

avalia o espaço para saber quanto
deverá ser cobrado pelo aluguel,
caso outras empresas tenham inte

resse em utilizar o local. A locação
ou permuta é a única alternativa

possível para que o imóvel possa
ser aproveitado. laudos do Samae

(Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto) e a Fujama (Funda
ção Jaraguaense doMeioAmbiente)
constataram que não é possível rea
lizar o abate de animais na área.

Desde a sua inauguração,
o local foi alvo de várias

denúncias de irregularidade
e ações judiciais.

Robl explica que a grande quan
tidade de dejetos que seria .gerada ,

com a atividade poderia prejudicar
o trabalho da nova Estação de Tra
tamento de Água, que está sendo
construída a apenas 1.500 metros
do abatedouro e deve começar a
funcionar em 2011. "O abate po
deria contaminar a água e preju
dicar a população atendida pela
estação", explica
• Daiane langhelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

local está sem
uso há seis anos

.

Inaugurado .em Julho. de!
2004, na gestão de Irineu Pa

sold, atual vice-prefeito, o aba
tedouro municipal custou R$ '.
600 mil, nas nunca funcionou

pornão obedecei às exigências �

do Ministério daAgricultura.
Levantamento, realizado pelo
órgão em 2007 constatou que
seria necessário investir cerca

de R$ 500 para deixar o local

em condições de uso. Desde

a sua 'inauguração, o local foi
alvo devárias denúncias de ir-

regularidade e ações judiciais. Robl: negociações continuam

"
O abate poderia ccntamínar a água e prejudicar

a população atendida pela estação,
INGO ROBl, seCRETÁRIO DE AGRtcUlTURA.

"
, ""

BR-280: ÓRGÃOS AINDA PLANEJAM ABRIR LICITAÇÃO EMMAIO
\

Duplicação depende de acordo
JARAGUÁ DO SUL

O universo de prazos não

cumpridos e de informações
desencontradas que encobre
a duplicação da BR-280 pa
rece distante de uma resolu

ção. Isso porque, apesar de

sequentes promessas, ainda
não há qualquer confirma

ção de que os entraves entre

os órgãos envolvidos na li

beração da obra estejam re"".
solvidos. A discussão cerca o

Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transpor
tes), o Ibama (Instituto Bra-

sileiro de Meio Ambiente) e a .

.
Funai (Fundação Nacional do
Índio).

.

Conforme o vice-presidente
regional da Facisc (Federação
das Associações Empresariais
de Santa Catarina); Guido Bret

zke, a última informação era

de que representantes das três

instituições se reuniriam nesta

semana. O intuito seria nego
ciar a continuidade do projeto
sem as modificações de traça -

'

do exigidas atualmente pela
Funai. A entidade pode barrar a
abertura da licitação, caso con-

tinue resistindo.
No entanto, não há sinali

zação positiva de quando o en

contro irá acontecer. Em conta

to.com'o Ibama, em'Brasília, .

reportagerri do OCP foi avisad
. de que os funcionários aderi

ram a um movimento grevist
na manhã de ontem, e não tê

previsão de retorno. Já no Dni,
as duas servidoras respons
veis' pela emissão das licenç
ambientais vinculadas à dupl'
cação da rodovia não foram e

contradas para falar a respeit
do assunto.

CÉSAR JUNKE

Enquanto entraves entre Dnit, Funai e Ibama não se resolvem, duplicação da BR-280 fica no papel

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feirai 8 de abril de 2010 Geral 11

ESPERA CONTINUA

Sem o próprio larhá 17meses
Apenas 42 das 234 casas prometidas à região por causa da enxurrada em 2008 estão prontas
GUARAMIRIM

o sonho do desempregado
Osmar Santana, 50 anos,
de ter a sua residência
novamente parece estar
distante da realidade. .

UE
ano e cinco meses de

. ois da enxurrada que
solou as cidades catari
enses, omorador de Gua

ramirim ainda espera por uma das
casas prometidas em parceria com

o Instituto Ressoar, Cohab (Com
panhia de Habitação do Estado de
SantaCatarina) e Prefeituras. São 80
residências asseguradas para omu
nicípio. No entanto, até agora ape
nas dez famílias receberam a chave
de suas novas moradias na Estrada
Bananal do Sul.

"Estou ansioso para entrar na
minha própria casa", desabafa.
Santana teve o local onde morava

atingido por um desmoronamen
to de terra. Após a interdição da

, casa, ele vive com a esposa Rose
li em uma residência alugada no

Imigrantes. O governo municipal
desembolsa o valor da locação dos

imóveis para 42 famílias e outras
28 moram temporariamente com

parentes e amigos.
Conforme informa o gerente

de assistência social, trabalho e

habitação, da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional), Lírio
Baruffi, o convênio deve viabilizar
a construção de 234 casas em Ia
raguá do Sul, Corupá, Schroeder e
Guaramirim. Mas, deste total, so
mente 42 estão concluídas. Mas
saranduba não registrou famílias
prejudicadas.

A obra de outras dez residên
cias, na Corticeira, está estacio
nada desde outubro passado. A
secretária de Desenvolvimento
Social e Habitação, Janine Byla
ardt, explica que será escolhida a

empresa com menor valor para
implantar a rede de energia elétri
ca no local. A previsão é abrir lici
tação no dia 22. A Prefeitura ainda
precisa fazer os acabamentos e

construir a 11 a primeira casa.

A Prefeitura ganhou R$ 100 mil
daDefesa Civil do Estado para aju
dar na compra dos terrenos para
construir as casas populares.

• Daiana Constantino
daiana@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PI ERO RAGAZZI

CONSTRUÇÃO NÃO TEM DATA PARA COMEÇAR

Nenhum beneficiado até agora
CORUPÁ/JARAGUÁ DO SUL

As famílias que sofreram
com os desastres naturais no

final de 2008, em Corupá, não
chegaram a ver uma única resi -

'

dência erguida nesse um ano e

cinco meses. A parceria com o

Instituto Ressoar, Cohab e Pre
feitura promete 20 casas popu
lares em terreno na área cen

tral da cidade. Mas, por causa
dos problemas na escolha da

empreiteira responsável, ain
da' não há sinal de iniciar a

construção.
Cada moradia custa R$ 14 mil.

Das 20 casas, metade vai ser cons
truída com madeira e as outras

dez serão erguidas com concreto.

Segundo Lírio Baruffi, da SDR, a
Defesa Civil do Estado entregou,
cerca de R$ 270mil para o governo
municipal comprar os terrenos.

Em Jaraguá do Sul, serão 130

casas construídas e distribuídas
pelos bairros Barra do Rio Cer
ro' Ilha da Figueira, Tifa Martins,
Ribeirão Cavalo, Estrada Nova e

Iaragua 99. No momento, 30 famí
lias foram beneficiadas. As obras
das outras 100 moradias também
esbarram nos impasses de local
de construção e empreiteira para
levantar os imóveis. A Defesa Civil
do Estado liberou R$ 400 mil para
a aquisição de terrenos.

Em Jaraguá do Sul, somente 30 das 130 famílias atingidas pela chuva receberam uma nova moradia

Impasses para
seguir a obra

Se não bastasse essa série de
trabalhos que devem ser feitos
antes de entregar as 11 casas na

Corticeira, vidros das janelas já
estão quebrados, há frestas nas_
paredes, falta pintar as estrutu
ras e fazer a parte elétrica, além
do calçamento das estradas.

Além disso, a. promessa de
construir outras 59 casas popu
lares ainda não se concretizou.

Segundo Baruffi, a Prefeitura tem
de adquirir um outro terreno, já
que a compra de uma área no,
bairro Caixa d'Água pelo ex - pre
feito Evaldo João Iunckes está
sendo investigada pelo Ministé
rio Público por causa de suspei
ta de superfaturamento. Outro
impasse' é em relação à emprei
te ira contratada pela Cohab.
A primeira empresa não fez a

obra de acordo com o projeto
e largou o trabalho. A segunda
contratada não tinha condições
infraestruturais para realizar o

projeto. Agora é esperada a aber
tura de outra licitação para se

guir as obras.

Moradores sem terreno não
recebem casas populares

WS Imóveis Ltda. ME, torna público que requereu
a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FATMA) a
Licença Ambiental Prévia (LAP) e a Licença Ambien
tai de Instalação (LAI) do Loteamento denominado
São Pedro no município de Guaramirim/SC.

SCHROEDER
Das quatro casas populares

que deveriam ser construídas,
para as famílias atingidas pelas
chuvas em 2008 no município
de Schroeder, apenas duas foram
erguidas. E isso só aconteceu

porque essas duas famílias pos
suem o terreno, onde a Cohab
(Companhia de Habitação do Es
tado de Santa Catarina) levantou
as residências em parceria com o

Instituto Ressoar.

Enquanto isso, as outras duas
famílias esperam pela casa pró
pria sem receber auxílio do go
verno municipal para pagar as

contas de aluguel dos imóveis.

"São pessoas de baixa renda, mas
que tem condições financeiras
de pagar aluguel", afirma a se

cretária de Habitação, Ingridt Ei
chenberger. A Prefeitura também
não disponibilizou uma área de

construção dessas casas porque,
ainda segundo a gestora da pas-.
ta, "não existe um plano de habi

tação para destinar um terreno e

contemplar a área social".

I'Não existe um plano de
habitação para destinar
um terreno e contemplar

a área social".
SECRETÃRIA INGRIDT EICHENBERGER
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Plural

eatriz Sasse
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JÁ NAS BANCAS!
" Papelaria Grafipel

" Papelaria doPedrinho
" BancaÁguia deOuro

"RevistariaHott
" Banca do Terminal
" Revistaria Jaraguá
" PostoMime Matriz

Assinantes
O CORRt,O DO rolO

recebem gratuitamente.

BIER HAUS CHOPERIA_
'MPB, rock e pop com Alexandre Franz
.a partir das 21 horas. Couvert de RS 3.

478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.comj beatrizsasse

flickrj'b e a s asse

o(kut Beatriz Sasse

"Toda Palavra é Pouca"
A cantora e compositora joinvilense Mari Rebelo realiza o pré

lançamento do EP "Toda Palavra é Pouca", nesta sexta-feira, no Buda
Bar (rua-Cabo Harry Hadlich, 35), em Iaraguá. O EP de estreia foi

gravado em dezembro de 2009, com a produção do Espíndola Estúdio
de São Paulo e participações dos músicosVinícius Souza (guitarra),
Thiago Augustini (percussão) e Lize. Mari tem 15 anos de carreira e

faz parte do estilo denominado NovaMl'B, Suamúsica reúne uma
modernidade escrachada, embalada por uma levada percussiva
tipicamente brasileira, emoldurada por arranjos suaves e o vocal

pessoal e intransferível. As músicas são composições de Mari com
a parceria de Sergio Almeida e JuraArruda como letristas. Conheça

mais sobre ri trabalho deMari www:myspace.com/marirebelo.
(.

NA TELINHA
A banda Demo Via, de Iaraguá do Sul, estará na Band/TVBV, nesta

sexta - feira, às 14 horas, no programa Sem Rodeios. Eles apresentarão a

novamúsica de trabalho "Vida deVagabundo". Prestigiem'

Arte na rua.
Já ouviu falar no Trusto Corp

(www.flickr.com/trustocorp)? Eles
são um coletivo de artistas basea
do em Nova York que pratica uma
ação de guerrilha para divulgar sua
arte e idéias, indo contra as imposi
ções das quais eles não concordam.
Já "plantaram" produtos com em

balagens modificadas nas pratelei
ras de supermercados na tentativa
de fazer as pessoas saírem do lugar.
comum. Outro feito é espalhar pla
cas de sinalização com dizeres um
tanto quanto inusitados, como esta

aí ao lado. No mínimo, irreverente. --

Parabéns André de Carvalho Ferreira que no dia
3 de abril colou grau em Jornalismo.
A família e amigos desejam muito sucesso!

Stephani Kraag em domingo
de balada de sertanejo universitário

,

,

com Teo e Edu, no London Pub

Halina Fabris na balada de Páscoa do
Banana Joe Summer Club, na Praia de

Ubatuba, em São Francisco do Sul
e &"ri i MM 4% # ri *e'.M! 4W # é '@f@@ 'SeeeiéM€i8Me, u Mé miJij@@ ii)!!

LONDONPUB
Pagode com Nova Tendência. Elas
entr;�fIiI de 9r9��l at� 23h30 � após

: ",pagam RS 5.'Eles pagam R$-15.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
TiagoWickmann faz o som acústico.
Couvert de RS 3 após às 20 horas.

MOMMA ClUB e BAR (Pomerode)
Shaw com a banda The Mentes

,!i,nícióàs 23 horas.
'

lIfa jj� ,/I. /iii �

dia9
BIER HAUS CHOPERIA

A partir das 21 horas, música
ao vivo com Rodrigo I/Chorão".

Couvert artístico de RS 3.

LONDON PUB
A banda Alta Rotação faz show de
pop e rock. Estudantes têm entrada
livre até 23h30 (com carteirinha).

Após RS 15 eles e RS 5 elas.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
MPB, pop e rock com Alexandre Franz.
Couvert de RS 3 após às 20 horas.

CHOPERIA SALOON
Friday Celebration é a promoção da
Fuel Eventos que ocorre a partir das
22 horas. Shaw com Mazzo & Gabriel
DJs Diogo Feller e Fefeu. Elas grátis
até às 23h30. Ingressos antecipados
na Upper Man (shopping) e Voilà.

CARAMBAS CLUB (lndaial)
Festa dos Calourosda Uniasselvi. Na
pista principal DJs Konnin e Conrado
e o melhor da música eletrônica. No

. centreventos, banda Triburbana.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Fernando Uma & banda agitam a

casa com omelhor de sertanejo
universitário. Também som do DJ Alan.
Mulheres entram de graça até 23h30 e

homens pagam RS 10 (10 lote). -

MOVING UP (Schroeder)
A música eletrônica do projeto Hands

Up (DJ Ber Bush e percussionista
Gutto Serta) chega a Schroeder
com a promessa de casa cheia.

Decoração especial, sets do house

ao progressivo e percussão, para
animar a pista. Também DJ Adrian P .

. Ingressos antecipados em Schroeder:
Posto Mime, Trapp Lanchonete e Net

Land; em Guaramirim: Posto Maiochi;
e em Jaraguá: Smurfs Lanches 1 e 2 e

Posto Mime (WEG 2).

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO - 3376-48221 twitterfestacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA- 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE - 33711584
MOVING UPMUSIC CLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA . 9951-4497 ou 9106-9982
LlCORERIA FULL DRlNK· 3275-1�27

CHOPfRIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3275-2590

CHOPERIA SALOON· 3373-1673
MOMMA. 8479-66461 momma.com.br

·CARAMBAS • 333-22751 carambas.com.br
FUEL. 8433-00831 fueleventos.com.br
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ONG promove acesso à
Desde 2004, aCristas Cross auxiliamoradores de rua e leva educação e arte aos bairros

Um muro mal cuidado pode
.

ser muito mais do que

aparenta: a chance de levar

a crianças e adolescentes'
uma cultura que provoca
mudanças positivas.

Foi.
a partir dessa percepção

que a ONG (Organização
Não-Governamental) Cris

tos Cross criou o projeto
Arte nos Bairros. Aos sábados,
regiões como Jaraguá 84 - o pri
meiro bairro contemplado pela
iniciativa - podem receber a visita

dos voluntários, que reúnem os

moradores para ajudar a decorar

um muro cedido pela comunida
de com desenhos de grafite e entrar
em contato Com o hip-hop.

O comandoé do instrutorDenis
Paulo Barbi, que já teve problemas
com drogas e hoje ensina crianças
voluntariamente, usando material

que ele mesmo compra. "Fui ao

Jaraguá 84 contar um pouco para para 40 jovens oficinas gratuitas
o pessoal sobre o grafite. Quando de dança de rua, grafite e rap, que
voltei lá, três meses depois, alguns acontecem todas as semanas.

meninos com quem conversei ti- Nos próximos meses, a ONG
nham feito uma arte em uma par-deve receber seis computadores
te do muro da rua. É gratificante", para que as aulas de computação
conta o instrutor. para iniciantes sejam retomadas.

Desde 2004, a Cristos Cross A oficina havia sido interrompida
faz um trabalho de assistência pela falta de recursos para atender a
social que' abrange desde a edu-todos os alunos - essa, inclusive, é a
cação para pessoas carentes até maior dificuldade.
um programa de reparos emmo- Hoje a entidade é mantida pela
radias que se encontram em si- Comunidade Batista Vida Nova,
tuação precária. Quando não são mas a intenção é conseguir doações

. procurados pelas próprias famí- através de parcerias com a Celesc e

lias, os, voluntários fazem uma atrair a atenção daAcijs (Associação
triagem nos bairros de Jaraguá Empresarial de Iaraguá do Sul). Já
do Sul e nas ruas do Centro, em em setembro, aCristos Cross come
áreas conhecidas como ponto de ça a ser uma das beneficiadas pelo
encontro de viciados. "Troco da Bondade", da rede de Su-

O auxílio vem em forma de re- permercados Angeloni. Segundo o

forço escolar, que já ajudou cerca _ coordenador da ONG, Rudi Sano, a
de 200 crianças,· assistência-médica associação ainda não conseguiu ne
e doações de roupas, calçados e ali- nhum patrocinador.
mentos, cujas arrecadações são au
xiliadas pela Prefeitura. Na própria
sede da associação, são oferecidas

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

I

AUlas de h'
-

'P�hono cron p estão
Oficinas O?rama de'o,ere .

Pelos vol C/das
untários

COMO CONHECER:
A Cristos Cross fica na rua Ângelo Schiochet, número 113,

quase em frente ao Mauro Veículos. Outras informações pelo
telefone (47)3372-0550, com Daniela.

Quat;ldo você tiver a�guma solicitação. feGlamação, elogio o denú cia ue tenha re1ação �jreta

com a atuação c10 Govemo Estadual, t:lN iee a Ouvidofiia Geral do Estado.

Exerça a sua cid�dania, igue 0800 6448500 u acesse www.ouvidoria.sc.gov.br
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CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASEXTA-FEIRA

CharlesZimmermann,
escritor

CarlosHenrique Luiz CarlosAmorim, PatriciaMoraes,
Schroeder, escritor Escritoreeditor jornalista

Muito prazer, meu nome é...

Sabe
aquele sentimento de raiva coletiva

que invade qualquer ser humano de vez
em quando? Ele chegou de repente, aba
fou todo o bom humor dela e sufocou

até mesmo a fala. Para piorar, estava difícil
mandá-lo embora. Não conseguia achar mo
tivos, afinal, o único pretexto aparente a dire
cionava à revolta e não aos sorrisos. Era tudo

culpa daquelas palavras. É, otal papo acelera
do destruiu a semana logo na largada, deixan
do o restante todo sem graça.

Sensação de desvaloriza

ção. Isso! Foi exatamente esse

o sentimento qué apareceu.
"Muito prazer, meu nome é

otário, na ponta dos cascos e

fora do páreo, puro sangue,
puxando carroça'. A canção
veio assim, sem esforço, não saia damente e fi
cou na ponta da língua pronta a ser cantarolada

ininterruptamente.
Ela estava cansada disso. "Vaidades que-a

terra um dia há de comer. Ás de Espadas fora
do baralho. Grandes negócios, pequeno em

presário". A música continuava assim e cada
sílaba escrita pelo compositor possuía mais e

mais sentido à medida que os minutos trans
corriam no relógio.

Sentiu-se tão mínima, só um parafuso da

gigante engrenagem. Aquele que recebe elo-

, gios pelo trabalho executado, porém faz parte "

da plateia nos demais momentos. Vê os outros

a esbanjar. Simples: as promessas feitas a ele

jamais são cumpridas. E a raiva crescia junto
dos pensamentos confusos igual a borboletas
sobrevoando jardins floridos. Cogitou a ideia
de abandonar a rosa que mostra sei cheirosa.
Podia pousar sobre uma rosa cheirosa de ver
dade, agora. Cadê? Ela podia se mostrar, vir ao
encontro sem novos grandes esforços. Eles já

foram feitos, todos eles. In -

,

justo exigir tudo outra vez,
do princípio, da estaca zero.

Fechar os olhos não con

seguia. Doíam, ao invés de
relaxar. Ela via tudo errado à
volta. Odiava a certeza de que
o certo permanecia emmuta-

ção e se transformava em errado. Infelizmente,
o contrário ocorria também, revoltando-a ainda
mais. Não bastando, deveria se adequar, se calar
e concordar. Quanta raiva! Vontade de externá
la na completude. Pena não ter essa habilidade.
Acha errado, entende? ASsim como acha errada
a forma com que agem, nem aí.

"Vindo de outros tempos, mas sempre no

horário, peixe fora d'água, borboletas no aquá
rio". Muito prazer, seu nome é ....

E a raiva crescia junto
dos pensamentos
confusos igual a

borboletas sobrevoando
jardins floridos

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

Memórias de luz
o novo e emocionante livro do lider re

ligioso Dalai Lama, "Minha Autobiografia
Espiritual" I contém memórias, histórias,
anedotas e ideias. Ele apresenta também
sua visão sobre temas como ciência e éti
ca, diálogo entre religiões e sistemas de

governo, além de seu pensamento sobre
o próximo líder' do povo tibetano. As pa
lavras dele vêm de uma profunda expe
riência, baseada em seu treinamento e

em suas .vivências como líder político e

. religioso do povo tibetano.

Os Mensageiros 2
Eles estão de volta. John é um desespe

rado fazendeiro que tenta salvar sua colheita
de corvos que misteriosamente resistem a

tudo. Ao encontrar um peculiar espantalho,
sua sorte aparenta mudar - mas uma terrível
maldição tem início. Agora, enquanto o núme
ro de mortos aumenta desesperadoramente à
sua volta e a farnflia questiona a sua sanidade
mental, ele terá que combater essa força ma

ligna que aparenta não ter nenhum limite.

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)
(13h5Q, 15h45 - sex, sab, dom. qual
(17h40, 19h35, zinao - 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
· ° 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) (13,h30,
15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - todos os dias)

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

• Lembranças (Leg) (21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub)
(14h10, 1�h40, 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, 21h50 - todos os dias)
• Ilha do Medo (Leg) (13h40, 19h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Vício Frenético (teg)
(14h20, 16h50, 19h20, 21h45 .; todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (Leg) (22h - sex, sab)
· ° Livro de Eli (Leg)
(14h30, 17h, 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 (l.eg)

(22h10 - todos os dias)

NOVELAS
CAMA DE GATO
O resumo do capítulo não foi divulgado

pela emissora.

TEMPOS MODERNOS '

Zeca e Nelinha ficam arrasados com o beijo,
Led toca lindamente e emociona Katrina. Zeca
procura Nara na escola de dança e diz que nunca

mais vai se separar dela. Nelinha liga para Renato
e pede que ele vá buscá-Ia no observatório. Túlio
conta para Jannis que foi promovido e ela come

mora, Nelinha tenta beijar Renato, mas ele resiste
dizendo que não quer se aproveitar dela, já que a

astrônoma está triste. Renato deixa Nelinha em

casa e promete voltar com uma surpresa. Hélia
fala com lolanda e se chateia ao saber que Leal
está com ela. Renato dá um vestido para Nelinha
e a convence a ir ao baile. Niemann percebe a

aflição de Hélia com o atraso de leal e se oferece
para ser seu par. Fidélio chama Hélia e Niemann
para abrirem o concurso quando Leal chega.

VIVER A VIDA
O médico inicia a operação de Benê, Osmar

chega à casa de Alice para uma reunião. Gabriel
diz que gostaria que Ariane namorasse Jorge.
Coisa Ruim dá notícias de Benê para Helena,
que fica preocupada. Dora pergunta se Garcia
se interessou por Soraia enquanto ela esteve
no Rio de Janeiro, Ariane e Ricardo chegam de
surpresa ao apartamento de Alice, que reclama.

Ricardo disfarça para Ariane o desânimo em re

lação ao seu relacionamento com Isabel. Tereza
tenta fazer Luciana esquecer a irmã. Jean vai ao
encontro de Tereza na casa amarela. Isabel faz
comentáríos irônicos sobre Mia para Neto.Dora
vai com Rafaela até uma loja de roupas infan
tis. Onofre obriga Soraia a se 'levantar da cama.

Flavinho e Matilde se desesperam ao ver que a

porta do quarto de Soraia está trancada.

BELA A FEIA
Bela fica nervosa ao pensar no encontro com

Rodrigo. Dinho ajuda Ataulfo a se transformar em
Dona Eulália. A dupla, disfarçada, para o carro na

frente da agência e aguarda porVerônica. Sarnan
tha muda de ideia diversas vezes só para fica mais
tempo com Haroldo. Luddy vê a cena e pergunta
se a mãe está interessada em Haroldo. Ataulfo
e Dinho ficam encantados ao verem Valentina
chegando com Vera à agência. Cíntia fica inco
modada quando Ricardo elogia a beleza de Va
lentina. Luddy diz que Haroldo é gay e Sámantha
revela estar apaixonada por ele mesmo assim.
Luddy tenta levar a mãe, que já está bêbada,
embora do salão, mas Samantha se recusa.

Cíntia fica chocada com a beleza de Valentina.
Ricardo a elogia mais uma vez e diz estar im
pressionada com o currículo da beldade.

(O resumo dos capítulos é de inteira res

ponsabilidade das emissoras).

CLIC DO LEITOR

o leitor Luiz Lanznaster fotografou o momento único de uma
coruja em uma árvore em pleno calçadão de Jaraguá do Sul!

.

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

.

(20/3 a 20/4)
.

Você pode confundir interesses

materiais com assuntos afetivos.

Não deixe que problemas de insegurança

compliquem o relacionamento. Pode ser o

. centro das atenções, mas não, se deixe levar

pelo orgulho.
.

.. .

.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Conseguirá perceber de forma cla

ra todas as coisas que te incomodam.

Cap�iche no visual e trate de dar um "up" no

seu astral. No romance, cuide da insatisfação
e atenção com o excesso de confiança.

GÊMEOS
-'

(21/5 a 20/06)
Não se de'ixe abater pelo desâni

mo. No campo sentimental, a dis-

tância será o seu maior desafio, aproxime
se do par e afaste a insegurança. Entre os

amigos, não crie muitas expect�t\vas. Pode
se decepcionar.

@CÂNCER(21/6 a 21/7)
.

Esta é uma fase de instabilidade

emocional. Mantenha certo afasta

mento dos amigos. Problemas mal resolvi

dos podem passar dos limites. Não fuja das

responsabilidades, é hora de assumir as

. consequências.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
O dia requer cuidado com o espí-

rito de competição que pode preva
lecer. No amor, baixe as suas expectativas.
Tente não extrapolar- os seus limites e faça
uma coisa de cada vez para não se enrolar

futuramente.
\

�VIRGEM
� (23/8 a 22/9)

•

Sua energia vital pode estar em bai-
xa e seu corpo merece tanta atenção quanto
aotrabalho ou a relação afetiva. Cuidado com
promessas e procure manter a serenidade
nos assuntos que precisam ser resolvidos.

LIBRA .

(23/9 a 22/10)
Intrigas QU fofocas podem afastar
você daqueles que mais ama, seja

es- perto e guarde os seus segredos. Será
difícil resolver os problemas familiares sem

sacrificar sua vida pessoal. Saiba discernir.

ESC�RPIÂO '

� (23/10 a 21/11)

� Não se deixe influenciar demais

pela família e seja mais autêntico.

Mágoas ou ressentimentos do pas
sado podem prejudicar. O astral recomenda
que se dedique ao trabalho. Quanto mais se

empenhar, melhor.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Há necessidade de quebrar a ro

tina, embora isso possa ser reflexo
da sua insatisfação interior. A vida amorosa
pode ser- sacnfícada. Você poderá ter de
cepções emocíonats, não espere muito das
pessoas.

� 'CAPRICÓRNIO
.

� (22/12 a 20/1)
Um sentimento de perda 'pode se

a r - rastar por todo o dia. No amor, o ciúme
oode ser o grande vilão. As impressões que
captará não serâo tão precisas: cuidado nas
escolhas e pense antes de tomar decisões.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você perceberá a necessidade de

se recolher. Um trato no visual fará
muito bem. Evite alimentar mágoas e lem
branças. Cuidado para não se confundir. É re

comendável não tomar sérias decisões hoje.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
CUi�ado com alguns contratempos.
O dia requer atenção com intrigas.

No campo sentimental, mentiras po-
dem c I' .

�

omp tear a vida. Tenha mais conheci-
mento nas questões financeiras.e preocupe
se com o que gasta.
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Wagner Moura a
favor das drogas
Em entrevista às revistas "Trip" e "TPM", o

ator Wagner Moura falou sobre drogas. "Sou
a favor da legalização. É mais fácil acabar
com o tráfico do que com o usuário. Sou a

favor pelo menos de que se discuta esse as

sunto sem tanta caretice, moralismo. Falta
as pessoas se posicionarem com mais cora

gem". Ele diz ter ficado mais convicto depois
de filmar "Tropa de Elite".

.

Whitney Houston
para no hospital

Whitney Houston foi internada ontem em um hos

pital francês. Agentes da diva pop informaram que ela

estaria com problemas no nariz e na garganta. Whi

tney.recebe tratamento contra uma rinofaringite crô

nica - um inchaço das mucosas do nariz e da faringe
- e uma infecção cuja causa ainda não foi identifica

da. Um shaw da cantora, que aconteceria na terça-fei
ra, em Paris, teve que ser cancelado. O mesmo deve

acontecer com o shaw de hoje, na Inglaterra.

. Cacau desmente
.

o valor do cachê
A ex-BBB Cacau usou o Twitter para desmentir o

boato de que ela e seu namorado, Eliéser, cobrariam
R$ 15 mil para estarem presentes em eventos. "Não
existe cachê fixo pra mim e para o Eli em eventos. O
que estão falando por ai é mentira", afirmou, sem
dar uma ideta aproximada do valor real. Quando os

participantes saem da casa, a presença VIP é uma
das principais fontes de lucro.

DIVIRTA-SE

Companheira perfeita
Um jovem advogado descobriu que herdaria uma for

tuna quando seu pai morresse. Pensando em encontrar

uma companheira à altura, foi ao bar da OAB procurar a
.

mais bonita das advogadas. Encontrando a moça:
_ Sabe - disse enquanto se aproximava da musa.

, .

_ em cerca de um mês ou dois, meu pai vai morrer, e

eu herdarei 20 milhões de dólares.

Impressionada, a mulher foi para casa com ele

naquela noite. Três dias depois, ela se tornou sua

madrasta ...

Ronaldo perde
chegada da

filha
Nasceu às 7h49 da terça-fei

ra, 6 de abril, a filha de Ronaldo
e Bia Antony, Maria Alice. Ela era

esperada para o fim de semana,
mas Bia com�çou a sentir as

dores do parto durante a ma

drugada. Não deu tempo nem

de sua mãe, Maguy Antony,
pegar o voo de Natal, nem da
família de Ronaldo sair do Rio,
bloqueada pela chuva. Tampou
co o craque conseguiu acompa
nhar o grande momento.

Angélica vai
lançar livro

Angélica, participante da últimaedição do Big Brother Brasil, vai realizar um
sonho que nutre há muito tempo. Ela revelou à revista "O Fuxico" que está pres
tes a lançar seu primeiro livro. "Eu escrevo contos por hobby há uns cinco anos

e sempre tive o sonho de publicá-los. Agora estou tendo essa oportunidade",
afirmou. O lançamento está previsto para acontecer em maio.

Glória protesta
em seu Twitter

Glória Perez ficou indignada com uma atitu
de do apresentador Ratinho. Ele conseguiu uma

entrevista exclusiva com o ex-ator Guilherme de

Pádua, que matou a filha de Glória, Daniela, em
1992. Na época, ele e a mulher Paula Thomáz,
cúmplice no assassinato, atuavam em uma novela
da autoria da mãe da vítima. Inconformada com a

entrevista que estava marcada para ser exibida on

tem, a escritora disse em seu Twitter que a atitude
de Ratinho era "lastimável".
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SOBREO JOGO
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É um jogo de lógica muito
O

v L E t 6 g z 9 S
simples e viciante. O objeti- � g 9 V ç Z L 6 E
vo é preencherum quadra- IS L to' s f: 8 t 9 Z 6

do 9x9 com números de 1
::> 6 � Z L 9 9 E g V

a 9 sem repetir números .... f: 9 s z v 6 � S L
em cada linha e cada col- O 9 6 v 8 � L S f: Z
una Também não se pode '"

8 E � 9 Z v 6 L 9
repetir números em cada

Z S L 6 E 9 v t 9
quadrado de 3x3.
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Alamir C. Ropelato
Amily C. Undner
Andressa M. Muller

Carlota R. Tomio

CleberV. Kinen

Daniel L Guerini

Ediane Garcia

Elieser Vieira

Emilly L da Silva

Ema T. Lawand

Fabiane A. F. Dalcastagne
Gelio Giacomozzi

Geneci Pacheco

Gerd A. Spliter
Gerves R. Menslin

Ines V. Scherer

Jaqueline Balsanelli

Jefferson Taschner

Jonathan K. Todt

Juliana Borges
Jussinei Dalpiaz
Larissa Krenchinski

Paula F. Marangoni
Priscila Rosa

Rafael Scherer

Rose M. de Miranda

Roselene Danker

Silvana F. dos Santos

Simone dos Santos

Talita G. Dias

Tereza M. Venceslau

Vanderlei SieNert

Vanderléia Mais

Walter Ramos

Wanderleia Mahs
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moagonca Ives@netuno.com.br

MoaGonçalves
Sabe tudo

Adona
Raquel, que não se chama Raquel, mas é assim que é co

nhecida, e comanda a Verdureira Raquel, certamente, é uma

daquelas mulheres que merece todo o nosso respeito. Além de

conquistar as pessoas com o seu jeito peculiar de ser simples,
espirituosa, simpática e batalhadora, ela fez da sua e�mpresa uma refe
rência para as pessoas de bom gosto da urbe sorriso. E isso aí amiga!

CRICIÚMA
CONSTRUÇÕES

Gaubóis
Hoje à noite o grupo de pa

gode dos Caubóis embalam a fa
mosa quinta-feira, do bar O Meu

Boteco.Vale a pena conferir, a ra

paziada tem talento.

NAS RODAS
• Sempre à frente damá notícia,
o amigo Miro Maba lançou o

alerta, em recente encontro

dos Loks no futebol society,
em meio aos dilúvios que vem
acontecendo Brasil afora

IISe!á que vai chover nas
Olimpíadas de 2016?".

• Aline é o nome da beldade que
devastou o coração do poderoso
Edson Renhke, o Capivara
Monstro. Fez o homem sumir

das baladas da moda e ficar um
verdadeiro "papagaio" Só anda
no dedo -,

• O empresário Fernando
Raboch, do Kantan, prepara o

sushi e o uísque de primeira
para comemorar no próximo dia
23 de abril a idade nova.

Agora vai
O excelente grupo de pagode

AgoraVai estará hoje à noite, em
balando o Quisque da Brahma,
no Shopping Breithaupt. O frege
começa às 20h30min.

No Teatro Juarez Machado, em
. Joinville, durante o intervalo do

espetáculo Aquarelas, Ora Márcia e

seu filho Leonardo, emoldurando o

dançarino Carlinhos de Jesus.

Ivandro Glasenapp é o grande
aniversariante de hoje.

Elian store
A Elian, para movimen

tar o Dia dasMães apresen
ta uma promoção muito
legal. A partir de hoje até

dia cinco de maio, quem
entrar na loja Elian Store e

escrever uma frase bem 10

homenageando sua mãe

pode ganhar um Buquê de

Flores, uma Cesta de Café
da Manhã e um presente
surpresa da Elian Store. Ou
tra coisa, tem cada modeli

to lá!Vai perder?

Dica de hoje
Curtir a London Pub.

Todas as quintas é dia de

muito pagode e sertanejo.

Troféus e Medalhas

3275-4044

Tatiane Regina dos Santos
estreia hoje idade nova

A bonita jaraquaense
Gislaine Argentor nos
embalos do Bali Hai

TE CONTEI!
• Dia 25 de maio, naEstação
Armazém, acontece a 3a

Festa do Champanhe. Noite
memorável com a presença
das mulheres mais descoladas
da região.

• Neste final de semana,
os ciclistas jaraguaenses
Robert, Rogério, Selmar e .

\

Amilcar estarão em Curitiba.
No programa, participar do
'desafio, de 26 horas, para
alcançar o Brevet para os

400km da famosa competição
Audax.

• Guaramirim está enlutada,
a famíliamergulhada em
profunda tristeza, com o

falecimento do vereador
Marcos Mannes, um grande
amigo, um cara humanitário,
esposo e pai exemplar.
Deixou um vazio na

sociedade.

No sábado, das 11 às 17

horas, tem BotequimVoilà, no
lounge da loja.

/

BUELTEA

"
Ser líder é como ser
umadama: se você

precisa provar que é,
então você não é.
lARGARET THATCHEH

"

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Eliane da

Silva Shiratu, da Oarlino Serviços.
Ltda. Ela é outra querida que
acompanha todos os dias a

coluna para ficar por dentro das
novidades da nossa região.

Vem all
./

O incansável ex-dono da

noite César Silva, em breve

volta a fazer o que mais gosta.'
No mês de maio ele inaugura a

sua nova casa noturna. Será em
frente ao complexo F12, do cra

que Falcão. A batuta ficará por
conta do prornoter Neni Iun
ckes. Volto ao assunto.

• Os ingressos para a
tradicional feijoada do Lions
Clube Cidade Industrial, que
acontece dia 29 de abril, no
salão da IgrejaRainha da Paz,

'

já estão à venda. Esse ano a
renda será revertidaemprol da
visão escolar, que deve atingir
aproximadamente 3mil crianças.
Não perco por decreto nenhum.

• Dia 15 demaio, no
Círculo Italiano acontece

o tradicional Café Colonial
do cw. A promoção é do,
GAVI- Grupo de Apoio aVida.

Ingressos com.este colunista e

voluntários da entidade.

•A belaCristiana
Matzenbacher recebe bem
nesta quinta-feira o coro de
parabéns. Parabéns! Omeu

desejo é sejas plenamente feliz.

• 'IA falta de amor é amaior
de todas as pobrezas". Madre
Teresa de Calcutá.

• Com essa, fui!
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votação do projeto
'Ficha limpa" deve ser
ostergada. Deputados
ueriam devolvê-lo à

omissão de Constituição
Justiça.

...... líder do DEM na Câmara,
Ronaldo Caiado (GO), dis
se na manhã de ontem, no

Twitter (microblog) que
base governista pretende en

avetar o projeto, que proíbe a

andidatura de políticos conde

adas em primeira instância. Os
íderes partidários se reuniriam

urante a tarde para discutir se

projeto será levado a plenário.
O presidente Michel Temer

PMDB-SP) colocaria o "Ficha

impa" em pauta para evitar des
aste com a opinião pública. No
ntanto, por questão regimental,
votação corria o risco de ser

rotelada. São esperadas várias
�

mendas ao texto original. Para'

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 8 de abril-de 2010

"VOu consultar os líderes,
mas eu temo que não
queiram votar o regime

de urgência".
MICHEL TEMER (PMDB-SP)

Apresentado em setembro de
2009 a partir de uma iniciativa po
pular, o projeto já tem 1,6 milhão
de assinaturas na defesa de sua

.

aprovação. Ele é considerado po
lêmico porque estabelece a inele

gibilidade para políticos condena
dos em primeira instância, desde
quea decisão tenha sido tomada

por um colegiado de juízes. Para
ser analisado em plenário,' são ne
cessários 257 votos favoráveis ao

pedido de urgência assinado pelos
líderes partidários.

Nacional 17

'FICHA l MPA"

eputad�� q�eremadiarvotação
ara que processo fosse agilizado, sena necessário colocar o projeto em regime de urgência

ÃO PAULO que elas pudessem ser aprecia
das diretamente em plenário, se
ria necessário colocar o projeto
em regime de urgência. "Há re

sistências. Vou consultar os líde
res, mas eu temo que não quei
ram votar o regime de

....urgência",
disse Temer. .

.

-

Temer ficou responsável por colocar o projeto em pauta para evitar desgaste com a opinião pública

GOVERNO PROPÕE ELEVAR MENSALIDADE DE APOSENTADOS

vir o que os líderes da base estão

realmente propondo para poder
ter uma proposta concreta", afir
mou o ministro das Relações Ins
titucionais, Alexandre Padilha.

Em ano eleitoral, qualquer
proposta de reajuste para apo
sentados, de apelo popular, se

torna ainda mais sensível e po
tencialmente explosivo para o

governo. Os parlamentares não

querem se desgastar com o elei

torado nem aparecer votando ín

dices menores de correção.

Gesta básica
sobe em todas
as 17 capitais .

SÃO PAULO

ReQjuste vai para 7% em 2010
O governo e os partidos' de

ase poderão chegar a. um acor

do para elevar o índice de reajuste
das aposentadorias acima de um
salário mínimo, pagos pela Previ
dênciaSocial. O índice deve irpara
7%, em substituição aos 6,14% em

.

gor desde janeiro deste ano, con
cedidos por meio da Medida Pro
'sória n.s 475. A proposta é retro- .

ativa à l.o de janeiro.
Ainda estão pendentes algu

as garantias exigidas pelo go
ema para a votação na Câmara.

O governo não quer repetir o que
ocorreu na votação de um dos

projetos do marco regulatório
do pré-sal, quando a base apro
vou uma emenda destinando
recursos do novo petróleo para

recompor o valor das aposenta
dorias - ação que contrariou o

acordo e a orientação do gover
no, ajudando a oposição..

"Estamos muito cabreiros

com propostas de acordo que

depois não são cumpridas na

hora da votação. Queremos ou-

O valor médio da cesta básica

apresentou elevação emmarço, na
comparação com fevereiro, em to

das as 17 capitais do país pesqui-
sadas pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estu

dos Socioeconômicos). Conforme
a Pesquisa Nacional de Cesta Bá

sica, divulgada ontem pela insti

tuição, a alta mais expressiva no

preço do conjunto de produtos ali
mentícios essenciais foi observada
em São Paulo (10,49%), seguida

I
de perto pelas variações também
expressivas verificadas em Recife

(9,74%), João Pessoa (9,49%) e Bra
sília (9,00%).

A alta mais expressiva
foi observada em São
Paulo, Recife, João
Pessoa e Brasília.

As menores altas foram vis

tas em Natal (2,91%) e Fortale
za (3,13%). No Rio de Janeiro e

Belo Horizonte, as variações na

cesta básica foram de 8,30% e de

posentados podem ser benefici;dos por proposta de reajuste da aposentadoria, que deve passar para 7% 3,63%, respectivamente.

Mau uso

de recursos
terá punição
BRASíLIA

Uma proposta aprovada pelos
participantes da Conae (Conferên
cia Nacional de Educação) quer
criarmecanismos parapunir gover
nantes que não aplicarem correta

mente os recursos da educação. A
chamada Lei de Responsabilidade
Educacional seguiria. os moldes da
Lei de Responsabilidade Fiscal, mas
incluiria tambémmetas de acesso e

qualidade do ensino.
Até agora, só o conceito da pro

posta foi aprovado. "Ela estabelece
determinados deveres de cada nível
de governo, de cada chefe do Poder
Executivo.A função será estabelecer
mecanismos melhores de contro

le, além de agilizar o gasto na área,
que hoje é um problema grave", diz
o especialista em economia da edu

cação, Cândido Gomes.
O presidente da Comissão de

Educação e Cultura daCâmara,An
gelo Vanhoni (PT-PR)J acredita que
o debate vai chegar ao Congresso,
mas ressalta que a prioridade dos
trabalhos neste ano é aprovar o novo
Plano Nacional de Educação (PNE),
que irá vigorar de 2011 a 2020.
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degrãosbaterá recorde
Chuva, tecnologia e antecipação do plantio da soja foram responsáveis pelo desempenho

. .

BRASíUA

A produção de grãos
na safra 2009/10 deve
atingir 146,31 milhões
de toneladas. Segundo a

Gonab, o número é um

recorde histórico.

o resultado do 7° levan
tamento realizado pela Co
nab (Companhia Nacional de

Abastecimento) é 8,3% superior
às 135,13 milhões de. tonela
das da safra anterior. Em rela

ção à pesquisa do mês passado,
quando atingiu 143,95 milhões
de toneladas, o desempenho é

1,6% maior. Também supera em

1,5% o recorde anterior, regis
trado na safra 2007/08, quando
houve produção de 144,14 mi
lhões de toneladas.

Segundo os técnicos da Co

nab, o bom regime de chuvas nas

áreas de maior produção, a apli
cação de tecnologias, a ampliação
de área do milho da segunda safra

e a antecipação do plantio da soja
no Estado de Mato Grosso foram
os grandes responsáveis pelo bom
desempenho da safra.de grãos.

o resultado do
levantamento da Conab
é 8,3°JÓ superior aos

números da safra anterior.

A produção de soja deve al

cançar 67,39 milhões de tone

ladas no País, representando
aumento de 17,9% ou 10,22 mi
lhões toneladas a mais que na

safra anterior. A produção de mi - '

.lho safrinha (segunda safra) deve
crescer 19,5%, totalizando 20,73
milhões de toneladas. O resulta
do foi influenciado pela previsão
de crescimento de 3% na área e

de 15,9% na produtividade. A pri
meira e a segunda safra do cereal,
somadas, representam produção
de 54,14 milhões de toneladas,
ganho de 6,1% em relação ao que
foi colhido em 2008/09, ou 3,13
milhões de toneladas a mais.

PREVISÃO DO TEMPO

CHUVAS
NO LITORAL fI

Nevoeiros em SC, com sol (\na maior parte do dia do
Oeste ao Planalto Sul. Nas
demais regiões, condições
de chuva fraca.

�
CHAPfCÓ
... ...
10°22°

Jaraguá do Sul
, -e Região /'

SOL
HOJE

"MíN: 13°C Radiação
MÁX: 24°C

mais fracaSÁBADO

(J:MíN: 12°C A radiação fica cada vez mais
MÁX: 26°C fraca em Santa Catarina. Hoje, a

SEXTA
região Sul do Estado registra um

(J:
índice de oito pontos - que ape-MíN: 15°C
sar de estar na categoria "muito

MÁX: 24°C alto", já é bem menor do que o

DOMINGO

(J:
das últimas semanas. No resto

MíN: 14°C do Estado, índice de 9 pontos. O

MÁX: 27°C nível varia entre um e 14.

Entre hoje e amanhã, os ventos pro
metem .ser constantes em todo o Estado.

Dirigindo-se ao noroeste, devem ser regis
tradas rajadas que oscilam entre 10m/s e

. 20ml s. O índice é considerado moderado.
A ausência de chuvas fortes, no entanto,
diminui o perigo trazido pelos ventos.

FASES DA lUA

El7wlarado Parcialmente Nublado Instável G1Juvoso
Nublado

� "I�L.
Resultado também supera em 1 ,5% o ·recorde anterior, quando produção atingiu 144 milhões de toneladas

.,

�
CANOINHAS
......

, 7° 22°

.<l) .

JOAÇA8A
......
90 230 .�"

�.
BlUMENAU
......
13°25°

,_ ,�.

SEVO�VA\ PARA.·· U ... �
GASPAR �l'

.' .' '.'.
/itI

. I "do com ftORIANOPOUS
Olaensoar.. •

... ...
pancadas �ápidas 160 230 .

de chuva Isolada
e ventos 1Tacos.

AS'temperaturas
devem '4riar entre

'\5.°C e 25°C.

VENTOS

Rqjadas
moderadas

/
tASES
.......
9° 190

SÃO JOAQUIM
"'À
80 18°

\

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

028/4
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19

IMPORTAÇÕES INVADEM MERCADO TÊXTil
julgar pelos primeiros dois, meses
do ano, temos todos os motivos
para nos preocupar com a situa

ção da in.aústria nacional' em uin

segmento que para nossa região émuito im
portante e que está' apresentando um bom

desempenho desde o ano passado.
.'

. As. expor�açõe.s, brasileiras de têxteis
caíram de US$ 285,1 milhões no primeiro
bimestre de 200,9 para US$ 269,9 milhões
em igual período. deste ano.

As importações, no entanto, que foram

de US$ 234,6 milhões no prirneiro bimestre
de 2009 saltaram para incrÍveis US$ 677,8

milhões no mesmo período de 2010. Um
crescimentoede 189% 'q'lie 'certamente im

pactará muito o setor, pois mesmo que a

maior parte seja dêmateJias primas, o efeito
.

sobre os empregos do setor certamente se

fará sentir assim que o mercado tiver um
crescimentomaismoâeradd'óu decrésdmo.

O que explica 'uma parte do problema é

que o preço médio do vestuário importado
.

daChina é de US$13,14Kg enquanto os vin
dos de outros países apresentam preçosmé
dios de US$ 19,26/Kg. Corno comparação,
o vestuário brasileiro é exportado por uma

'

média de US$ 40,08/Kg.A diferença é brutal.

PIERO RAGAZZI

Setor têxtil em nossa região
_

Segundo pesquisá informal que reali
zamos junto a empresários e profissionais
de destaque da área têxtil em nossa região,
chegamos a uma estimativa' de volume de

peças de vestuário comercializadas pelas
empresas de nossa região em algo'muito
próximo de 1 milhão de peças/dia ou 300
milhões de peças/ano. Isto corresponde a

aproximadamente 4,3% da produção total
do Brasil. Claro que nem tudo é produzido
em Iaraguã do Sul e cidades vizinhas uma

.
.

vez que existem facções produzindo para
as indústrias locais em diversos outros'

Noite da Ilha
Este tradicional evento de cul
a açoriana realizado nas ins

ações da Arweg está ficando

Ul�O grande para o espaço dis
oruvel. Por isto, a 6a edição que
�ontecerá dia 14 de maio utiliza
o Pavilhão Municipal de Even
s de nossa cidade. O convite é
o ec�no�o Jorge Luís Vieira que

I
uncia diversas atrações - além
a gastronomia - que inclui show
omDemônios da Garoa. Este já é

�.event? que faz parte do calenano OfiCIal de nossa cidade.

munícípios.
Isto parece ser muita coisa mas, se

gundo as mesmas pessoas, saem de nossa

região mensalmente entre 3.000 t e 3.500

t demalhas em rolo, isto é, que são confec
danadas em outras regiões do país. Com

este volume de tecido seria possível pro
duzir praticamente o dobro de peças de .

vestuário em nossa região.
Um dos grandes entraves para que

nossa região' amplie o volume de peças
confeccionadas está na disponibilidade de

mão de obra qualificada e em volume su-

ficiente para suprir os postos de trabalho

bem' como o custo da mesma que é bem

superior ao de outras regiões do país.
Desta forma, a tendência é que as em

presas locais se tornem cada vez mais es

pecializadas, que importem peças do ex

terior ou produzam em outras regiões do
país. Existem diversas empresas de porte
do setor têxtil de nosso estado - e não ape
nas de nossa região - que estão ampliando
ou montando unidades em outros estados

e, esta é uma produção que não mais vol
tará para cá.

Incoerente, mas... Obras no São José
Dr. Jackson Bastos comentou

na plenária do Cejas a decisão do

Supremo Tribunal Federal que

julgou.a questão dos preços dife

renciados de um posto de gasoli
na para pagamento em dinheiro e

com cartão, em uma única parce
la. O Tribunal considera indevida

esta diferenciação que, faz todo o

sentido sob o aspecto econômico

mas contraria a legislação vigente.
Desta forma, recomenda-se caute
la para os comerciantes que ado
tam esta prática tão comum.

Está próxima da conclusão a

série de intervenções realizadas

no Hospital São José com apoio
de empresários através da Acijs.
Dr. Paulo Mattos anunciou que a

conclusão do "Hospital Dia" que
atenderá a pequenos procedi
mentos que não necessitam in

ternação será entregue em agosto
e depois disto só fica faltando a

unidade que abrigará QS pacientes
que exigem atenção mas que não

precisam ir para a UTI. Esta é uma

parceriamuito bem sucedida.

Jaraguá terá
Feirão Nacional

da-Caixa
A Caixa Econômica Federal re

alizará de 3 a 6 de junho o Feirão

Caixa da Casa Própria que, embo
ra nacionalmente já esteja na 5a

edição, acontecerá pela primeira'
vez em nossa região. O lançamen
to oficial do evento acontecerá dia
12 de abril, iniciando a comercia

lização dos estandes. Juntamente
com o Feirão da Caixa acontecerá
a 2a edição da Feita Santa Catarina

,

Casa & Construção, abrangendo
além das imobiliárias, constru-

. toras e corretores, empresas de

móveis, decoração, material de

construção e outros ligados à casa
e construção. A organização é da

Episteme Eventos, Informações:
eventos@epistemeeventos.com.br

Núcleo de
hO.spitalidade

Ana Carolina esteve na plená
ria do Cejas para relatar as ações
realizadas pelo núcleo que já re

úne 10 hotéis de nossa cidade de
Guaramirim. Apesar dos avanços
conseguidos, ainda estão na pau
ta diversas ações cujo principal
objetivo é elevar a taxa de ocu

pação dos hotéis, que ficou. em
45% no ano passado. Esta taxa

de ocupação é bastante baixa e

deixa pouco espaço para novos

investimentos no trade. Um dos

grandes objetivos é a amplia
ção dos eventos que aumentam

bastante a ocupação não só dos
hotéis durante a sua realização.
Afinal, Iaraguá do Sul ainda está

muito distante de se tornar um

destino turístico.

INDICADORES

SELIC 8,75% 9.DEZEMBRO.2009

Tíi 0,033% 7.ABRIL.2D10

CUB 987,97 ABRIL.2D10

BOVESPA ... -OA3% 7.ABRIL.2D10
-

POUPANÇA 0,5046 7.ABRIL.2D10

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) l7760 l7780 "'1,31%

DÓLAR TURISMO (EM R$) l6800 1,8200 ... -2,33%

DÓLAR PARALELO (EM R$) t8500 1,9500 ... -l07%

EURO (EM R$) 2,3731 2,3743 ... 0,99%
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* FERNANDOPOLlS-SP

Pizza

Não
dá para entender

porque o Tribunal de

Justiça Desportiva de
Santa Catarina absol

veu todo mundo no julgamento
do clássico entre Avaí e Figuei
rense, na noite de terça-feira.
Teve foguete em campo, objetos
atirados contra o juiz, treinador
e jogadores discutindo com ár
bitro e até gandula na confusão.
Resultado: só R$ 5 mil de puni
ção para os mandantes (no caso

o Avaí). Decepcionante. Espero
pelo menos que a pizza tenha
sido apetitosa.

Arbitragem
Se ninguém teve culpa de

nada, poderia se supor então que
o árbitro Luiz Orlando de Souza

poderia ser punido. Afinal, ele re
latou tudo em súmula, e se nada
do que ele falou tem procedên
cia' ele deveria pegar um gancho
por ter "mentido" no relatório

disciplinar. Mas o veterano ár
bitro também escapou. E tudo
ficou como antes. Só falta agora
aprovarem a virada de mesa.

CURIOSIDADES OLíMPICAS ,\

Em 1976, na Olimpíada de
Montreal, a delegação do Haiti
foi apenas para passear. Nada
de atletas, o ditador Baby
Doe Duvalier levou apenas
os amigos para o Canadá.
Resultado: a prova dos 10 mil
metros rasos atrasou todo
o cronograma do atletismo,
já que o último colocado
terminou a prova em 42
minutos. O campeão fechou na

casa dos 27 minutos.

DOIS TOQUES·
BL Será no dia 5 de

maio aAssembleia que decidirá
.

a nova diretoria do Juventus. O
encontro será às 18h no João
Marcatto.

Entre os assuntos, a

prestação de contas, eleição da
diretoria e do conselho fiscal. Será
que teremos novidades?

RUBENS FLORES/DIARINHO

Virada de mesa
·Falando em coisas obscuras no futebol catarinense, a virada

de mesa é assunto para todos os torcedores. O presidente da

Associação de Clubes, João Zunino, deu uma entrevista dizen
do ser favorável a uma competição com 12 clubes. Prato cheio

para alimentar a esperança de Juventus e Chapecoense, rebai
xados neste ano. Mas o jornalista Rodrigo Santos pesquisou a

fundo o estatuto do torcedor e percebeu que, se mudarem o

regulamento, os dirigentes podem responder na Justiça, com
a entidade sofrendo diversas punições. Espero que desistam
dessa ideia, até porque essa seria a forma mais vergonhosa
para se voltar à elite do futebol catarinense.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

'-nI4r'lCi.Até agoraninguém
apresentouoficialmente a
candidaturae os interessados já
podemprocurar asecretariado clube.

ERVOSO •Aliás, o confronto
entre São Paulo e Garça foi omais
nervoso da rodada, com três

expulsões.

O jaraguaenseAdolfo,
atualmente no ReG/Garça, não
poderá jogar pelo Estadual no
sábado. Ele semachucouna

partida da liga,

T EI Hã-de se destacar o bom

desempenho daMàlwee contra
aUnisul. Sobrou em quadra,
cometendo pouco erros, comuns

em início de temporada.

ESPORTE DE BASE

Quatro equipes
da FME estreiam
noCatarinense
Mudanças na idade das categorias é
uma das novidades das competições
JARAGUÁ DO SUL

Futsal sub-17 masculino,
basquete sub-17 feminino
e masculino, vôlei mirim
feminino entram em

quadra a partir de amanhã.
pelo. Campeonato Estadual.

O
primeiro, comandado por
Augustinho Ferrari (CEJ /
Afortl Luterprev /Gráfi
ca Régis/FME), estreia na

competição amanhã, às 19h, con
tra São Bento'do Sul, no Parque
Malwee. O treinador revela' que'
seu time é o mesmo de 2009, exce
to pelo reforço de Renan que volta
ao grupo, mas desfalca a equipe
no fim de semana. O treinador foi

pego de surpresa devido a uma

nova determinação da Federação
.

Catarinense de Futsal. Segundo
ele, no fim de março a entidade
aumentou um ano nas categorias
e ele já havia dispensado os atletas

que iriam fazer 18 até o fim do ano.
Outra modalidade que teve

alteração foi' o basquete. Agora

ao invés de se chamar infanto

juvenil, a categoria passa a se

sub-I? A Federação Catarinens
de Basquete resolveu aumenta

um ano por causa do cancel
menta da competição em 200

Segundo o técnico Milton M

teus, o objetivo da Unimed/FM

para 2010 é a Olesc e o Estadu
será utilizado como preparação.

--

Time sub-17 feminino
de basquete joga no

Colégio São Luís, no fim
de semana, diànte de
Navegantes e Itajaí

Já o sub-I? feminino, da Facul
dade Jangada/FME, joga em cas

no sábado, às 8h, contra Navegan
tes e, às 15h, diante de Itajaí, no Co

légio São Luís. O técnico Júlio Pa
tríeio trouxe três reforços, por iss
entra na competição para briga
pelo título de 2010. O vôlei miri .

feminino viaja paraNovaTrento n I

sábado para jogar com as donas de
casa e São Bento do Sul.

• Genielli Rodrigues.
genielli@ocorreiodopovo.com.br .

ARQUIVO 00

Time de futsal sub-17 inicia a primeira fase no Parque Malwee amanhã
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PRATAS DA CASA

Rolli Bruch jogou apenas até os 20 anos, mas deixou sua marca na história do Baependi
JARAGUÁ DO ,SUL"

O jogador mais novo a atuar.
na seleção jaraguaense de
futebol é o peraonagem
dessa semana da'série
Pratas da Gasa�'"

,

R'
olÚ Btuch,' 74 �nosJ teve'

uma passagem rápida,
mas marcante no futebol

jaraguaense, Ele' começou' ,

a jogar bola com apenas 15 anos e _

aos 20 deixou amodalidade. No Ba

ependi, Rolli; iniciou a carreira no

ano de 1951 no time dos aspirantes.
O goleiro também teve uma bre

ve passagem.no Caxias de Ioinville,
onde jogou por apenas dois meses.

Apesar de achar que tinha uma boa

atuação embaixo das -traves,' Rolli
confessa que o melhor arqueiro do
time da camisa azurra era o compa
nheiro de time e amigo Gaulke. Em

1954, Gaulke tomou o lugar .dele no
gol depois de participar de uma pe
lada tom os aspirantes. "Ele pegou
tanto que até tomou o meu lugar no
time. E foi justo", relatou. ,

A carreira relâmpago de Rolli nos

gramados terminou quando ele foi
servir o exército. No batalhão ele fa
zia trabalhos burocráticos e ü' serviço
que era para ser feito por três pesso
as, apenas ele realizava. Por isso não

sobrava tempo para treinar e quan
do voltou optou por não atuar mais.
"0 Baependí tinha bons goleiros e a

minha vida tomou outros rumos que
não cabiammaís o futebol", lamentou
Rolli, que se pudesse. teria continuado
a carreira nos gramados.O ex-jogador
foi banqueiro e hoje atua como em

presário do ramo imobiliário.
Outro fator que contribuiu para

a desistência precoce do goleiro fo
ram os treinamentos precários. Se
gundo ele, na época em que jogou,
os arqueiros não tinham um .treino

específico. "Era uma habilidade na

turq}. Eu gostaria de ter continuado,
mas desde que tivesse condições de
treinar. Se fosse como é hoje, onde
os goleiros têm treinos específicos,
poderia ter tido um rendimentome
lhor", acredita.

• Genielli Rodrigues "

genielli@ocorreiodopovo.com.br

.CURTA,
NTE

ALBERTO TARANTO,
COLABORADOR

FOTOS ACERVO PESSOAL

RolIi se destacou embaixo-das traves,
principalmente nas cobranças de pênalti

Exí
•

s
As histórias que, Rolli mais se lem

bra são as defesas inesquecíveis. Pelo
fato da bola ser muito pesada, em vá

rias ocasiões ele parava no fundo do gol.
"Quando eu estava no Caxias o centroa

vante Juarez deu um chute tão forte que

eu fui parar nas redes e a bola no meio

campo. Outra vez foi o pênal� batido,
pelo zagueiro Lourival, que tinha um

chute forte. Eu pegava muitos pênaltis
e esse não foi diferente. Cai desmaiado,

mas peguei", falou Rolli, declarando que
o segredo para agarrar todas nas co

branças é não escolher o canto, mas ir à

direção da bola.
Rolli aproveitou para entrar na po

lêmica da paradinha. Ele lembra que na

época isso não acontecia e jogador que
era bom acertava de qualquer jeito. i'A

paradinha veio depois, na época do Pelé.

Mas eu sou contra porque é querer tirar

sarro do goleiro", opinou.
PIERO RAGAZZI

Ex-jogador (acima, em pé) hoje é

empresário do ramo imobiliário, mas
trabalhou muitos anos como bancário
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LIBERTADORES

,Jogo doFlamengo seráhoje
Partida correu o risco de não acontecer, mas .governo garantiu realização
DA REDAÇÃO
Por causa das chuvas que
castigaram a cidade do Rio
de Janeiro, partida entre
Flamengo e Universidad
de Chile sofreu com

indefinições.

Mas,
no final da tarde de

ontem, o governo mu

nicipal manteve a' par
tida para hoje, às 16h,

no Maracanã. O governador do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral, telefonou
para a presidente do clube carioca,
Patricia Amorim, e garantiu a reali
zação do jogo.

O estádio havia sido vetado na

tarde de ontem, pelo próprio gover
no do Estado. Havia a possibilidade
do jogo ser transferido para a última
rodada da competição, mas foi des
cartada. Nesta quarta-feira, repre
sentantes dos clubes, da Conmebol
e o trio de arbitragem fizeram urna

inspeção no estádio e aprovaram a

realização dapartida. OUniversidad
do Chile chegou a treinar naGávea.

O quepesoupara amanutenção
da data foi a agenda apertada dos
times. "0 Universidad tem com

promisso no campeonato local e
logo depois viaja para a Venezuela.

f'Temos urn problema muito grande
de data, tanto o Flamengo quanto a

equipe chilena', disse o vice de fute
bol, Marcos Braz.

Mesmo ganhando urn dia para
o confronto o Flamengo continua
a não contar com o seu principal
jogador, o atacante Adriano. Ele
não treinou durante a semana e foi

confirmado como desfalque. Recla
mando de dores lombares, Adriano
permaneceu em casa fazendo tra

tamento. Ontem o restante do elen
co realizou treinamentos 'no CT da
Gávea. Andrade ainda não decidiu
quem ocupa a posição. Bruno Me

zenga e Petkovic disputam a vaga.
Se o sérvio for o escolhido, Vinícius
Pacheco será adiantado para jogar
ao lado deVagner Lave no ataque.
O Imperador também não sabe se

joga na semifinal da Taça Rio, do
mingo, contra oVasco.

Grêmio quer returno
Mesmo campeão do

turno no Gaúchão, o Grê
mio quer entrar com tudo
nessa fase de mata-mata.

Hoje, o Tricolor recebe o

Pelotas no Estádio Olím
pico, às 21h50, e não quer
ouvir falar em zebras. Mas
o assunto mais comentado
por' lá é a permanência do

goleiro Victor. Sondado por
clubes europeus, a dire
toria gaúcha planeja criar
um plano de capitalização
para ajudar a mantê-lo no

elenco. A torcida, por sua

vez, se mobiliza de todas
as formas para que o ídolo
fique. O contrato dele vai
até o fim de 2013.

Juventus se despede com dignidade
JARAGUÁ DO SUL

.

Os jogadores do Juventus
mostraram . profissionalismo
na noite de ontem. Apesar de
já rebaixado e com o elenco
bastante desfalcado o time se

despediu da elite do Campeo
nato Catarinense com uma vi
tória por 3x2 sobre o Atlético de
Ibirama, fora de casa.

Logo no primeiro minuto
Vanderson, abriu o placar para
o Juventus. O colombiano Car
los Saa fez o segundo com três
minutos e Iuninho Tardelli am

pliou aos 25. No segundo tem-

.

EQUIPE SURPREENDE E VENCE POR 3X2 FORA DE CASA

po, o time precisou aguentar a

pressão dos donos da casa que
marcaram duas vezes com Le
nilson, aos 12 minutos de pê
nalti, e com Arlan, aos 16. De
pois disso o Atlético tentou o

empate, mas o Juventus soube
se segurar e garantir a segunda
vitória na competição.

No fim do jogo, os jogadores
exaltaram a vitória. "Consegui
mos terminar com dignidade e

dar essa vitória para Iaraguã",
desabafou o zagueiro Gaspa
retto. Tanto jogadores como co

missão técnica declararam que

não sabem se permanecem em

Jaraguá do Sul. Esdras voltou a

dizer no final do jogo que ainda
hoje terá uma conversa com a

diretoria Tricolor. "OS jogadores
compraram a ideia de terminar
com dignidade. Fico feliz porque
todo mundo entendeu que fize
mos um trabalho de qualidade",
comentou.

O cruzamento da semifinal
do returno ficou: Figueirense x

Joinville, que se enfrentam sá
bado, às 18h30, e Avaí x Brus
que, que jogam no domingo,
às 16h.

CÉSAR JUNKES

�

Esdras não sabe se fica

JOGOS PELO MUNDO
• CAMPEONATO GAÚÇHO
• QUARTAS-DE-FINAL
RESULTADOS
Caxias (1) 2x2 (3) Ypiranga*
Novo Hamburgo (4) 3x3 (5) Internacional*
HOJE
19h - São José x Inter-SM
21h50 - Grêmio x Pelotas

• CAMPEONATO CATARINENSE
• RESULTADOS
Brusque 3xO Imbituba

Figueirense 5xO Criciúrna
Joinville 2xl Chapecoense
AtI. Ibirama 2x3 Juventus

Metropolitano 1x2 Avaí

·-SEMIFINAIS
SÁBADO
18h30 - Figueirense x Joinville
DOMINGO
16h - Avaí x Brusque
CLASSIFICAÇÃO RETURNO: Avaí* 19,
Figueirense* 18, Joinville* 15, Brusque=

·

14, Imbituba 12, Criciúma 12, Metropolitano
10, AtI. Ibirama 10, Chapecoense** 7 e

Juventus** 6.

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 4" RODADA - 2" FASE
RESULTADOS
Paraná 3xl Corinthians-PR
Paranavaí 2xl Cascavel
21h45 - Atlético-PR 3x2 Operário
HOJE

19h30 - Coritiba x lraty
CLASSIFICAÇÃO: Atlético-PR 13, Coritiba 11,
Iraty 7, Paraná 6, Paranavaí 4, Operário 1,
cascavell e Corinthians-PR O.

• CAMPEONATO PAULISTA
·19" RODADA
RESULTADOS
Corinthians 5xl Rio Claro
Santos 4x2 Sertãozinho
Santo André lx3 São Paulo
Paulista 3xl Palmeiras
Oeste 3xl Rio Branco

Botafogo 2xl Monte Azul
Mogi Mirim lxO Ponte Preta
Mirassol3xO Bragantino

. Prudente lxO São Caetano
Portuguesa 2x3 Ituano
CLASSIFICAÇÃO: Santos* 47, Santo André 37,
Prudente 37, São Paulo 36, Corinthians 35,
Portuguesa 31, Botafogo-SP 31, São Caetano
27, Oeste 26, Ponte Preta 25, Palmeiras
25, Mogi Mirim 24, Ituano 22, Mirassol 22,
Paulista 20, B"ragantino 20, Rio Claro** 19,
Monte Azul** 15, 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
RESULTADOS
Atlético-MG* 2x2 América-MG (3x3)
Uberaba Ox3 Cruzeiro* (2x2)
HOJE
19h30 - Democrata x Villa Nova (4x2)
21h50 - Tupi x lpatinga (1x2)

• UBERTADORES
• RESULTADOS
Deportivo Itália 2x3 Colo Colo

. Universitario-PER OxO Blooming
Dep. Cuenca OxO Nacional{JRU
HOJE
16h - Flamengo x Univ. do Chile
20h15 -Independiente-COL x Cerro Porteno
22h30 - Alianza Uma x Bolívar
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Corinthians 10, Racing.URU 7,
Independiente-COL 3 e Cerro Porteüo 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 9,
Lanús 7 e Blooming 1.
GRUPO 5: Intemacional 8, Cerro 7, Deportivo
Quito 7 e Emelec O.
GRUPO 6: Nacional-URU 9, .Banfield 8, Morelia
5 e Deportivo Cuenca 4.
GRUPO 7:Cruzeiro 10, Vélez Sarsfield 10, Colo
Colo 7 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
Manchester United 3x2 Bayem Munique*
Bordeaux lxO Lyon*

* Classificados
** Rebaixados
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EM B S E,'RE P STAS

Acomodação do solo émantida
Relatório preliminar aponta hipótese como a mais aceitável para explicar tremores
JARAGUÁ DO SUL

Mesmo sem encontrar

vestígios, especialiStas da .

UFSG acreditam que o solo
encharcado por causa das
chuvas teria provocado
os abalos no Três Rios
do Norte.

Relatório
preliminar emiti

do ontem pelos técnicos
descartou três fatores:
abalo sísmico, descarga

elétrica provocada por trovoadas e

detonação clandestina de rochas,
,

Mesmo assim, a real causa das vi
brações continua sendo um mis

tério, já que não foram localizadas
rachaduras no solo.

"Não encontramos sinais visí
veis para nenhuma dessas hipóte
ses, mas ainda acreditamos que a

acomodação do solo é amaisplau
sível", destacou o coordenador da
Defesa Civil, JairAlquini. Segundo
ele, um laudo definitivo dos técni
cos deve apontar as ações a serem
tomadas na localidade, mas po_r

enquanto não há uma data para o

resultado ser concluído.
"Provavelmente nesse relató-

.

rio os técnicos vão nos orientar a
.

fazer um estudo geofísico do solo
e das rochas. Com isso em mãos,
vou pedir para a Defesa Civil esta
dual entrar em contato com uma

equipe especializada", comentou.
Segundo ele, o estudo deve inves
tigar o que acontece nas camadas
mais profundas .do ,solo da locali
dade. O órgão tem interesse em

trazer técnicos do IPT (Instituto de
Pesquisas Técnicas) de São Paulo
para auxiliar nas pesquisas.

ADefesa Civil, em parceria com
aAssociação de Moradores do bair
ro Três Rios do Norte, continuará
monitorando a localidade. Até o

momento, nenhuma casa chegou
a ser interditada. Segundo Jair, na
semana passada foram registradas
dez ocorrências do fenômeno, entre
tremores e ruídos.Asvibrações tam
bém foram sentidas, em menor in

tensidade, nos bairros Santa Luzia,
João Pessoa eRioMolha.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Jair aquarda laudo definitivo para definir quais açõe� serão realizadas

PROBLEMA É AGRAVADO DEVIDO AO AUMENTO DAS OCORRÊNCIAS

. Falta de policiais prejudica as investigações
JARAGUÁ DO SUL

O baixo efetivo de policiais
destinado a Jaraguá do Suldifi
culta os trabalhos de investiga
ção na Delegacia da Comarca.
Para agravar, um dos três únicos
agentes destinados ao município
pediu transferência para outra
cidade. A falta de profissionais,
que já.é histórica na cidade, tem
se agravado a cada ano devido ao

aumento das ocorrências.
"Já foram feitos inúmeros pedi

dos para a Secretaria de Segurança
Pública, mas nada é resolvido", co
mentou o delegado Adriano Spo
laor, Segundo ele, seriam necessá
rios mais dez agentes para formar
uma equipe de investigação mais
eficaz. O efetivo reduzido atrasa a

conclusão dos inquéritos em que é
preciso realizar uma investigação
mais aprofundada.

O delegado geral da Polícia
Civil, Ademir Serafim, disse que
aguarda a nomeação de' 300 po
liciais aprovados no concurso

público realizado em 2008. Mas,

segundo ele, não existe previsão
de quando os agentes serão cha

mados é de quantos profissio
nais virão trabalhar na região.

Estou acompanhando o
caso de ,perto�e estou

consciente de que a situação
é ruim. Mas a falta de agentes
não é um problema exclusivo

de Jaraguá do Sul".
, ADfMíR SERAFIM, DELEGADO

GERALDA pOLICIA CIVIL

"Estou acompanhando o

caso de perto e estou consciente

de que a situação é ruim. Mas a

falta de agentes não é um pro
blema exclusivo de Jaraguá do

Sul" comenta. Serafim assumiu

o cargo na segunda-feira, no lu

gar de Maurício Eskudlark. No

.ano passado, Eskudlark prome
teu que pelo menos dez policiais
seriam destinados para o Vale do

Itapocu, o que não aconteceu.

Parte deles seria designada para

a futura Delegacia da Mulher,

prevista para abrir este mês. Spolaor diz que seriam necessários pelo menos dez agentes

"
o objetivo é

deixar claro para
todos que não
existe um risco

/. imediato.
DION MEDEIROS, PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

"

Encontro de
moradores

Apesar dos esforços da Defesa
Civil em busca de explicações para
o fenômeno, o clima que impera
entre os moradores da localida
de de Tifa Theilacker é de tensão e

medo. De acordo com o presidente
da Associação de Moradores, Dion
Medeiros, três famílias resolveram
deixar a localidade pormedo de que
aconteçam novos abalos. Hoje à

noite, às 19h,Medeiros deve realizar
uma reunião com a comunidade

para repassar informações sobre as

conclusões dos especialistas. (10 ob
jetivo é deixar claro para todos que
não existe um risco imediato", disse.

Construtora é
alvo de assalto
AConstrutoraProma, localizada

na rua Emílio Stein, Centro, foi as
saltada por volta das 14h de ontem.

Segundo aPolíciaMilitar, o assaltan
te invadiu o estabelecimento e rou

bou uma bolsa que continha R$ 70
mil. Testemunhas viram o bandido

fugir de motocicleta. O dinheiro foi
abandonado em um matagal perto
da construtora, mas o bandido não
foi localizado.

Decisão garante
a liberdade

Decisão do STF (SupremoTribu
nal Federal) desta semana garante
aos irmãos Rogério e Clóvis Gon

çalves o direito de recorrer em liber
dade da condenação por lavagem
de dinheiro. Rogério foi condenado
a 16 anos de prisão emulta de R$ 2
milhões.A condenação de Clóvis foi
de 17 anos de prisão e multa de R$
907 mil. Eles foram presos em mar

ço de 2007, na Operação Ouro Ver
de. Eles estão soltos desde janeiro de
2009, graças aum habeas corpus.
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"Eles marcaram
a minha história"

P GE V l .

Desafios para era

Ajapraacontecer
SirleyRank luta diariamente em defesa dos direitos dos animais

A analista de treinamento,
Sirley Rank não imaginava
que um dla seria presidente
da J\japra (Associação.
Jaraguaense Protetora
dos Animais).

A
inda mais porque ela não era

assim tão sensível à causa.

Até que, em 2006, apareceu
um focinho na casa dela. A

cadela Sheron mudou a vida da família
de Sirley. "Todo mundo se apegou. Foi
como amor à primeira vista. Ela con

quistou todo mundo com o seu jeito
carinhoso e dengoso", conta.

Depois disso, uma amiga lhe apresen
tou à Ajapra, Sirley se sensibilizou com

a situação de abandono dos animais da
cidade. Decidiu, então, ser uma voluntá
ria, doando um pouco do seu tempo para
centenas de cães e gatos. Em menos de
seis meses, surgiu a proposta de ser pre
sidente. "No começo nem cogitei a ideia.

Novo painel.
Mais moderno e muito

mais bonito.

Eu não queria assumir tanta responsabi
lidade, pois não tinha conhecimento sufi
ciente sobre a entidade e nem tempo. Mas
depois, quando percebi a: real necessidade
e a falta. de voluntários para atuar, resolvi
aceitar o desafio. Alguém precisava fazer
isso", relembra. Sirley assumiu o cargo em
novembro de 2007. Este ano ela foi reeleita

paramais uma gestão, até 2011.
Para ser presidente da Ajapra, Sirley

veste a camisa de uma heroína. A pro-
.

fissão lhe consome o dia todo e as ações
.

da entidade ficam para o período notur
no e fins de semana. "Tem vezes que eu

chego em casa muito tarde, depois de
reuniões e atendimento a necessidades
da Ajapra. É muito difícil conciliar tudo
isso, e precisamos de mais voluntários
atuantes, para que possamos dividir o

trabalho. Mas a ONG faz parte da minha
vida agora, é como se fosse parte dami
nha família, e faço tudo commuito cari
nho e dedicação", afirma.

Apresidente e outrosmembros dadiretoria tarn
bém já precisaram tirai dinheiro do próprio bolse

para ajudar com os altos custos que os animais de
.

mandam. "Não consigo nem calcular o quanto in
vesti em castrações, ração e veterinário para bicho:

que ficavam nos lares temporários e precisavam de

ajuda. Mas nãome arrependo, e nunca voume.arre
penderde ter feito tudo isso por eles".

Desde que entrou para aAjapra, Sirleyconta que
sua vidamudoumuito. Os acontecimentos que pre·
senciava fizeram ela se apaixonar cada vez mais pe
los animais. 'Acho que aqueles momentos que viv

indo. recolher aqueles que estavam abandonados
nunca vão sair da minha çabeça. Eles marcaram é

minhavida e aminhahistória", fala emocionada.

A presidente e outros membros
da diretoria também já precisaram
tirar dinheiro do próprio bolso para
ajudar com os altos custos que

os animais demandam.

Sirleye Sheron
.

a cadelinha
que mudou

a vida da
família

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

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

Novo farol duplo escurecido
com detalhe cromado

e moldura em preto brilhante.

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

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

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

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

• Chave IIcanivete"

Caraguá Auto Elite
Uma reTacõo de confionco

, ,

47 3274 6000
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Prefeitura coloca festa na

programação deste ano, apesar
da polêmica envolvendo a

edição anterior.

Casa do empresárioWilfried Dornbusch

está cheia de objetos antigos.

•

ias
sÍ iote

'

toria em
nova

Diretor interino do complexo,Antônio Salomão Ferreira, pediu afastamento do cargo. Ele afirma

que detentos teriam sido agredidos por funcionários do Deap (Departamento deAdrrrlnistração
Prisional) nos últimos 15 dias. Unidade será comandadaporCleversonHenrique Drechsler

até o órgão definir quem assume definitivamente o local. Diretor do Deap,AlexandreBrum, diz

que vai abrir sindicânciapara apurai as denúncias demaus tratos contra os presos.
Página 23

PA IZAÇÃO
Prefeitura abre

ação judicial
contra Casan
Prefeito de Massaranduba,
Mário Reinke, afirma que
serviço prestado pela
estatal é precário e
pretende municipalizar
o abastecimento.

Página 11

José Esdras

conseguiu dar
uma nova cara a

um desacreditado

Juventus.

Página 20

Q

FAMEG

Farinha de trigo foi o produto que sofreu maior, reajuste, de 23%, seguido da banana e da batata, com 17% de aumento.

Na contramão está o tomate, que sofreu redução de 5% no preço após amargar um acréscimo de 1340/0 no mês passado. !I!II_. (47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

1966

Igreja anula
lsta de proibição
No dia 9 de abril de 1966, o cardeal

Ottavíani anuncia, em Roma, a anula
ção da "Index Librorvrn Prohibithorvrn"
("Índice dos Livros Proibidos"; em por
tuguês). A lista era uma relação de pu
blicações proibidas pela Igreja Católica,
denominadas "perniciosas", e continha
ainda as regras da igreja no que dizia

respeito a livros. O anúncio formal seria

publicado no dia 15 de junho de 1966,
no jornal do Vaticano, "L'Osservatore
Romano", através de um documento de
nominado "Notificação".

Criado em 1559 no Concílio de Trento,
o índice tinha como objetivo reagir contra
o avanço do protestantismo e prevenir a
corrupção dos fiéis. Sofreu atualizações
regulares até a 32a edição, em 1948, e os

livros eram escolhidos pelo Santo Ofício
ou pelo Papa. A lista não era simplesmen
te reativa - os autores eram encorajados a

defender seus trabalhos. Em certos casos,
era permitido que a obra fosse repu�lica
da com omissões, se os autores preten
dessem evitar a interdição. A censura pré-
via também era encorajada.

.

A última edição, de 1948, trazia quatro
mil títulos censurados por diversos moti
vos: heresia, deficiência moral, sexualida
de explícita e "incorreção" política, entre
outros. Em certos momentos da histó
ria, pensadores como Galileu Galilei,
Immanuel Kant, Maquiavel eVoltaire ti
veram obras proibidas pela Igreja Cató
lica. A censura, no entanto, não era algo
exclusivo da doutrina católica, embora

ç\
as outras religiões não tenham um livro

específico para isso.

A Família de Silvestre e Deolinda Spe
zia Mannes e de Vanuse Ruon Mannes

agradecem de
_
coração todas as mani

festações de carinho e conforto, quando
do falecimento do filho e esposo

MARCOS MANNES.

Musical de
.

Andrew Lloyd
Webber, Cats
estreou em
1981 e ficou
por mais de 20
anos em cartaz
na Broadway
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Tragédia, comédia
é a vida nos palcos

A arte teatral surgiumuito antes de o ho
mem ter consciência dos contos que poderia
criar. A encenação tinha um caráter ritualís-

,
.

tico para as sociedades primitivas, e servia

para entrar em contato com as divindades de
cada povo. No entanto, os movimentos pelos
quais passou o teatro moderno e o resultado

que pode ser visto atualmente se deve muito
ao principal precursor dessa forma de contar
histórias: o teatro grego.

As primeiras manifestações teatrais eram
uma homenagem ao deus do vinho, Dionísio
(ou Baco, em Roma), e baseavam-se em dan

ça e canto. Os organizadores das procissões
passaram a ser chamados de "diretores de
Coro", e documentos contam .que o primeiro
deles, Téspis, foi quem introduziu as másca
ras e o diálogo nas representações.

Hoje, a herança do teatro traz desde
clássicos como "Hamlet" e "Romeu e Julie
ta", de Shakespeare, passando por clássicos
como "Cats" e "O Fantasma da Ópera' até
os espetáculos modernos, com concepções
cada vezmais distantes das realistas.

1866

Direitos Civis
No dia 09 de abril de 1866, foi pro

mulgada nos Estados Unidos da Amé
rica a Ata dos Direitos Civis, que con

cedia nacionalidade norte-americana
a todos aqueles que nasciam no terri
tório dos EUA. Esse período, até 1918,
émarcado pela ascensão do país como
uma das maiores potências econômi
cas, militares e políticas do mundo.

Romeu e

Julieta, uma
das mais

consagradas
peças de
teatro de
todos os
tempos

PELO MUNDO

·t957

Canal de Suez
�19

Troféus de guerra
No dia 09 de abril de 1980, dez anos

depois do fim da guerra do Paraguai,
o presidente João Figueiredo visita o

Paraguai e devolve objetos pertencen
tes a Solano López, tomados em 1970
como troféus de guerra. López foi as
sassinado após uma perseguição do

exército brasileiro, em Cerro Coroá
Sua morte marca o fim da guerra.

O canal de Suez é reaberto neste
mesmo dia, em 1957. Após ter sido
controlado e disputado por britânicos,.
franceses e israelenses, o canal havia
sido devolvido ao Egito quatro meses

antes. O canal havia passado por di
versas reformas e modificações, e dez
anos depois o país decidiria bloqueá
lo e fechá -lo mais uma vez.

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
Numa tarde de março de 1948, dez amigos se reuniram deb<ili:o de uma cerejeira para juntar dinheiro
e comprar uma bola de futebol. Foi assim que surgiu o Botafogo Futebol Clube, mais conhecido como
clube da estrela solitária. O nome foi uma disputa entre dois sócios: um queria Palmeiras e o outro
Botafogo. A decisão ficou por conta da final do Torneio Rio-São Paulo, que acabou com a vitória do
Botafogo por 3 a l. Com cada vezmais adeptos, o clube foi oficializado em 20 de novembro de 1949.
Em 1952 o Botafogo conquistaria seu primeiro título, vencendo o Quinze de Novembro (Corupá) no
campeonato da 2a divisão de futebol de Jaraguá do Sul. A sede, construída com a contribuição dos 110
sócios com um salário mínimo, foi inaugurada em 31 de janeiro de 1959.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Em especial agradecem ao ex-governador Luiz Henrique
da Silveira, Autoridades regionais, Prefeitura Municipal de
Guaramirim, Câmara de Vereadores de Guaramirim e

seus servidores, Paróquia Senhor Bom Jesus, através
do Padre Everton. Hospital Municipal Santo Antônio,
Corpo de Bombeiros Voluntários, Polícia Militar, Padre
Jacir, Padre Alcides, representantes de outras religiões
e demais pessoas que enviaram coroas e flores. Agra
decimento a todos pelas palavras de conforto, e que
estiveram presentes no seu último adeus, e mesmo os

ausentes que fizeram suas preces.
A família convida a todos para a missa de Sétimo dia

que será celebrada no domingo dia 11 de Abril as 19 horas
na Paróquia Senhor Bom Jesus.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 9 de abril de 2010

PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
EdwardSá, VictorDanich, OAB de Jaraguá Jorge Brognolli,
economista

/ . sociólogo doSul economista

Campanha para
estimular a cidadania

Eleitoral.

"
"0 mote

principal
desta ação é o
da redução da
abstenção, ou
seja, estimular
as pessoas a
exercerem a

condição de
participar
plenamente
do processo
eleitoral, não
anulando ou
votando em
branco".

"

SERViÇO

Opinião 3
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WINTER COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LTDA torna público que recuperou
junto a FATMA a renovação da

Licença Ambiental de Operação
para extração de areia/cascalho,
no local denominado de Vila

Nova / Leito do Rio Jaraquá, em
Corupá e Jaraguá do Sul (SC).

MIN 387/CRN

WINTER COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LTDA torna público que recuperou
junto a FATMA a renovação da

Licença Ambiental de Operação
para extração de areia/cascalho, no
local denominado de Nereu Ramos
/ Leito do Rio Itapocu, envolvendo
o município de Corupá e Jaraguá

do Sul (SC). MIN 485/CRN

TRANSPORTE

Recadastramento para
cartão TEM especial
Inicia segunda-feira, dia 12, período de

recadastramento para os usuários com car

teira de isenção do transporte coletivo da
Canarinho, o cartão TEM Especial, que fa
zem aniversário nos meses de janeiro e fe
vereiro. O prazo segue até dia 24 de abril. Os
demais usuários devem seguir cronograma
correspondente aos meses nos quais ani
versariam. O recadastramento com apre
sentação da documentação acontece na'

rua Exp. Cabo HarryHadlich, 70, no Centro.
Informações no telefone (47) 3372-0545.

Com
a participação do Centro Empresarial e

das entidades que integram o condornínio,
juntamente com as Associações Empresa
riais da microrregião, a campanha "O seu

voto faz a diferença" busca contribuir para o forta
lecimento do nosso Colégio Eleitoral.

Por meio da mobilização das co
munidades dos municípios, com

cartazes e outros meios impressos e

eletrônicos, e da divulgação dos ob

jetivos desta campanha, o que se es

pera é a motivação das pessoas para
uma realidade que não deixa de ser

preocupante, a desproporção entre

densidade populacional e número
de eleitores.

.

O primeiro resultado que a estra

tégia visa a alcançar é despertar nos
jovens com 16 anos e até os 18 anos a

procura pelo título eleitoral. Embora
nessa faixa de idade o voto não seja
obrigatório, é importante que a ju
ventude exerça plenamente seus di
reitos de cidadania, pois esse contin
gente representa uma massa crítica

expressiva, e pode ajudar a melhorar
a nossa densidade eleitoral.

Em outra frente, também apoian
do o esforço da Justiça Eleitoral, a

campanha alcança as pessoas que,
embora vivam e trabalhem em Ia
raguá do Sul e nos municípios vizi-

nhos, mantém seus títulos vinculados às regiões
de onde procedem. A transferência do domicílio
eleitoral é importante não apenas pela maior co
modidade das pessoas no dia do voto, evitando via
gens e eventuais perdas do prazo para votação, tem
ainda o efeito de somar mais cidadãos ao Colégio

Neste trabalho é importante frisar a cooperação
de entidades como a ABRH (Associação Brasileira
de Recursos Humanos), CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas), Apevi (Associação das Micro e Peque
nas Empresas) e Sindicatos Patronais, além daAci

js (Jaraguá do Sul), Aciac (Corupá),
Aciag (Guaramirim), Aciam (Massa
randuba) e Acias (Schroeder), fazen
do essa sensibilização nas empresas,
bem como dos Cartórios Eleitorais
e das comunidades ligadas à Apher
(Associação Promoção Humana e

Religiosa), alcançando todos os seg
mentos da sociedade organizada.

Com essas duas ações, a campa
nha deseja auxiliar para que a região
alcance 103 mil eleitores, o que seria

compatível com a projeção de cresci
mento populacional de acordo com

o Colégio Eleitoral.
Posteriormente, em uma segun

da fase, a campanha ganha outra

direção, motivada pelo slogan "In

teligente é votar", com o objetivo
de ressaltar a importância do voto.

Respeitando-se o direito de cada ci
dadão de votar naquele candidato

cuja proposta o sensibilize, o mote

principal desta ação é o da redução
da abstenção, ou seja, estimular as
pessoas a exercerem a condição de

participar plenamente do processo eleitoral, não
anulando ou votando em branco.

As entidades que participam deste projeto en

tendem que uma eleição é momento único para
expressarmos nossas opiniões contribuirmos com

o processo democrático.

WINTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA torna
./

público que recuperou junto a FATMA a renovação da Licença Ambiental
de Operação para extração de areia/cascalho, no local denominado de Alto
Garibaldi / Leito do Rio Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC). MIN 759/CRN

JMAGEM' DO DIA
PIERO RAGAZZI

O
alto-astral das crianças no bairro Rio
Branco, em Guaramirim, nos faz refletir

.

sobre como devemos encarar os desafios
da vida: com alegria e vontade.

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

* telefone (* não serão publicados).

MUDANÇA
Pagamento da

taxa de alistamento
A Junta de Serviço Militar de Iaraguá

do Sul informa que foi alterado o local de

pagamento das taxas e multas para o alis
tamento militar. A guia, que antes deveria
ser paga nas agências da Caixa Econômi
ca Federal ou nas lotéricas, agora deve ser

quitada nas agências do Banco do Brasil.
Com amudança, a taxa do CDI (Certificado
de Dispensa de Incorporação) diminuiu de
R$ 2,20 para R$ 1,38. O prazo para o alista
mento termina no dia 30. Informações no
telefone (47) 3371-5714.

MEIO AMBIENTE

Ação em prol de
recursos naturais

Exposição itinerante "Água: fonte de
vida" acontece até hoje no corredor de
acesso ao balcão de informações da Pre
feitura de Iaraguá do Sul. A iniciativa, reali
zada pelas autarquias e órgãos públicos da
prefeitura, reúne fotos, ilustrações, poesias
e curiosidades que enfatizam a conscien

tização sobre o uso e a preservação dos re
cursos naturais. O material poderá ser visto
ainda de 12 a 16 de abril na Secretaria da

Reconstrução e Desenvolvimento Rural, e

do dia 17 ao dia 30 no Sesc.

EDUCACÃO
Prazo de inscrição

, para bolsa até dia 16
Prazo final para as inscrições de conces

são de bolsas de pós-graduação em nível
de especialização, mestrado e doutorado
foi prorrogado para o dia 16 de abril pela
Secretaria de Estado da Educação. Para ser

contemplado, O' candidato deve ter cursa

do todo o ensino médio em escola da rede

pública ou em estabelecimento particular
com bolsa integral ou supletiva. Toda a do

cumentação necessária consta na Chama
da Pública 003/SED/2010, publicada no

site www.sed.sc.gov.br.
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Executivo responde tres
solicitações daCâmara
Documentos sobre o ArthurMüller foi uma das respostas apresentadas
Dos 13 pedidos de
informação protocolados
pela Câmara este ano, a
Prefeitura respondeu três

OS
documentos foram en

tregues no final do mês

passado no Legislativo e

abordam dúvidas rela
tivas ao ginásio Arthur Müller,
aos projetos encaminhados às
esferas estadual e federal e aos

contratos firmados entre a Pre
feitura e empresas de produtos
alimentícios para a Secretaria de

Educação.
Protocolado pelo G8, o pedido

de informação número 4 buscava

informações sobre a manutenção
do ginárioArturMüller, que o Exe
cutivo cogita demolir' para cons

trução de um terminal de ônibus.
A resposta informa que o projeto"
que permite a doação do terreno

pelo governo estadual aomunicí

pio é de 2000, quando Irineu Pa
sold (PSDB) era o prefeito.

O Executivo afirmou ainda,
que a última reforma do ginásio
foi em 2006 e R$ 22 mil foram gas
tos ano passado no espaço para
manutenção. O local possui ape
nas um funcionário e é utilizado

para prática de handebol e futsal
feminino. AFundação de Esportes

não está fazendo reservas para a

população este ano, mas não in
formou o motivo.

Já o pedido de informação
OS/2010, protocolado pela banca
da do PT, solicitou um relatório de
todos os projetos encaminhados
aos governos estadual e federal nos
últimos anos. A resposta foi um do
cumento listando todas as proposi
ções, revelando que dos 112 proje
tos apresentados entre 2004 e 2010,
apenas 21 foram concluídos.

INSATISFAÇÃO
A Câmara aguarda ainda, a

resposta de outros nove pedidos
de informação, já que o primeiro

DIDOS D I RM çÃO RESPONDIDOS
• Pedido de Informação 03/2010
Autor: G8

Entrega no Executivo: 24 de fevereiro

Resposta: 26 de março

Solicitação: Contratos firmados entre a PMJS e fornecedores de

produtos alimentícios, desde janeiro de 2009, para a Secretaria
de Educação. Relação da compras realizadas pela Secretaria de

Educação de produtos e utensílios para a cozinha das escolas

municipais.

Resposta: A Prefeitura informou que não fez aquisição de produtos e

utensflios de cozinhas para as escolas a partir de 2009. Quando aos

fornecedores de alimentos, foram 26 contratos firmados no período,
em sete pregões presenciais e uma chamada pública.

• Pedido 04/2010
Autor: G8

Entrega no Executivo: 1 de março
Resposta: 31 de março

1) Quando foi realizada a última reforma do ginásio?
Resposta - Em 2006. Processo licitatório de R$ 124.987,40, mais
aditivo no valor de R$ 25.845,75, totalizando R$ 149.833,15.

2) Qual o valor já Investido no gtnásto nos últimos 12 meses?
R - R$ 22.8 mil, em água, luz, material de limpeza e manutenção.
3) De onde vieram os recursos e qual o valor dos mesmos?
R - Recursos próprios da FME.

4) Quantos servidores estão lotados e quantos serão lotados
como funcionários neste ginásio?
R - Somente um funcionário.

5) Como se dá a utilização do espaço do ginásio e

quem pode utilizar e ter acesso a este espaço?
R - É utilizado pelas equipes de basquete e futebol ferrlnlno.

do ano foi arquivado. "Vamos co

brar na tribuna para que os prazos
sejam cumpridos. A Prefeitura é

obrigada a dar uma satisfação",
afirmaAmarildo Sarti (PV).

O vereador Francisco Alves

(PT) não gostou da resposta dada
ao pedido sobre os projetos enca
minhados para Brasília e Floria

nópolis: "Não posso ficar satis

feito. Eles apresentaram vários

projetos parados, outros que·
foram indeferidos, mas não sou

beram justificar. Queremos saber
porque as coisas não estão andan

do", criticou.

• Giovanni Ram'os
-

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

6) Como se dá a reserva para a utilização e quem pode utilizar
e ter acesso para este espaço?
R - Para 2010, não estão sendo feitas reservas.

7) Qual a área total do imóvel onde se encontra o ginásio?
R - Área total de 5.750,10 metros quadrados, onde se encontra
o ginásio com 1.808,22 metros quadrados de área construída.

S) Cópia da matrícula atualizada do imóvel onde se encontra o ginásio.
R - A cópia foi entregue

.

9) Cópia da lei que regulamentará a doação do Imóvel do
estado para o municípiO.
R - Foi entregue uma cópia da lei, assinada em 7 de dezembro
de 2000, pelo então prefeito, Irineu Pasold (PSDB)

• Pedido de Informação OS/2010
Autor: Bancada do PT

Entrega no Executivo: 1 de março
Resposta: 31 de março

Solicitação: Quais os projetos do Executivo foram encaminhados ao
governo federal neste mandato e nos anteriores? Apontar data do
protocolo, número do projeto e a atuação situação de cada um.
Resposta: A Prefeitura apresentou uma lista com 112 projetos
apresentados entre 2004 e 2010, sendo:

61 - das administrações anteriores
. 51 - da atual administração
83 - encaminhados ao governo federal
29 - encaminhados ao governo estadual
21 - já executados
21 - em andamento ou execução
25 - aprovados, mas ainda sem execução
7 - parados ou suspensos
7 - sem parecer ou sob análise do governo estadual ou federal
1 - em fase de prestação de contas
23 - indeferidos

Vamos cobrar na
.

tribuna para que os

prazos dos pedidos
de informação sejam

cumpridos.
AMARILDO SARTI (PV),

VEREADOR

"�o

Vereador Francisco Alves· (PT) não gostou da resposta 'da Prefeitura

.01/2010
.

Autor: AdemarWinter (PSDB) .

Conteúdo: Informações a respeito do Refis
(Programa de Recuperação Fiscal)
Situação: proposta foi retirada

.,09/2010
Autor: G8
Conteúdo: Informações sobre

pavimentação de vias
Sit\.lação: protocolado em 26 de março,

pr�zo expira no final do mês

.02/2010
Autor: G8
Conteúdo: Informações a retspeitQ.do
concurso público de 2008.
Situação: protocotaôo em 17 de feve(ei;O;"
pedido não obteve resposta no prazo de
30 dias

.06/2010
Autor: G8
Conteúdo: Informações sobre o sistema de
transporte coletivo municipal
Situação: protocolado em 10 de março,
prazo expira na próxima segunda-feira

.11/2010
Autor; G8
Conteúdo: Informações sobre o Refis

Situação.: protocolado em 31 de março,

PFaZQ.expira no início de maio
·,1, ,;ti ''i-

.07/2010
Autor: G8
Conteúdo: Informações sobre aquisição
e critérios para o uso de veículos da
Prefeitura
Situação: protocolado em 26 de março,
prazo expira no final do mês

.12/2010
Autor: G8

Conteúdo; Cópia das portarias de
.

nomeação de Edimara Orzechowski d�
Souza. Francisco Airton Garcia e vonrur

.

Elói,.desdejaneiro do ano passadO..
Situação: pedido ainda não foi recebido

pelo Executivo
.08/2010
Autor: G8
Conteúdo: Informações sobre
a reforma do Parque de Eventos,
paVimentação asfáltica e

iluminação
Situação: protocolado em 22 de março,
prazo expira no final do mês

! 13/2010
Autor: G8
Conteúdo: Informações sobre critériO_:;
utilizados para liberação de subvençoes,
auxílios ou convênios para as entida�es
Situação: pedido ainda não foi recebido

pelo Executivo
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Carolina Tomaselli
Contas desbloqueadas

Depois
de negar o pedido no iní

cio da semana, a juíza da Co-
,

marca de Guaramirim Anna
Finke Suszek, desbloqueou na

quarta-feira a conta do ex-prefeito Eval
do Iunckes (PT). No despacho, a juíza
informa que foi demonstrado O caráter
salarial da conta, no valor de R$ 6 mil.
Por isso, o dinheiro foi liberado.

A liminar que determinou o blo

queio da conta ocorreu após o vereador
Osni Bylaardt (PMDB) entrar com urna

ação pedindo a anulação da compra de
urn terreno pela Prefeitura no bairro
Caixa D'Água por R$ 370 mil. A aquisi
ção foi feita ano passado, quando Iun
ckes era o prefeito. A denúncia do vere
ador é que o valor da compra está acima
dos preços praticados no mercado.

Também denunciados pela ação,
Ailton Tomelin, Frank Ricardo de Oli
veira e JonasVerbinem continuam com

as contas bloqueadas. O processo con

tinua em trâmite.

Aguardando a perícia
Iunckes comemorou o desbloqueio da conta e diz estar confiante na absol

vição no processo. Ele aguarda a perícia técnica que a Justiça deve solicitar, para
avaliar o preço do 'terreno comprado pela Prefeitura ano passado. O ex-prefeito
questiona a credibilidade das imobiliárias consultadas por Osni Bylaardt para
avaliar o terreno. "Não confio nelas e a perícia_vai mostrar isso. Quero ver eles
venderem lotes na cidade nos preços que eles anunciaram", provoca.

FALA Aí!

A Polícia Federal

já vir com imprensa,
televisão, parece

quejá vem

condenando o cidadão.
ADEMAR POSSAMAI (DEM), SOBRE A
PRISAo DE JOS� DE AVILA (DEM) ,

,

CÉSAR JUNKES

MuniCipalização
o prefeito Mário Fernando

Reinke (PSDB) entrou com uma

ação na Justiça contra a Casan

para assumir o serviço de água e

saneamento do município. Mas
saranduba é a única cidade da

região que ainda não municipa
lizou o sistema. Desde o começo
do ano, a população reclama de

problemas no abastecimento e

da qualidade da água, que está
sob responsabilidade da autar

quia estadual há 30 anos.

Ficha limpa
Chega a ser cômica a deci

são da Câmara dos Deputados
de adiar para maio o projeto
de lei da ficha limpa. A propos
ta pretende tirar das eleições
candidatos com condenações
na Justiça. Porém, se for vota- .

da em maio, não valerá para as

eleições deste ano. O projeto já
possui 1,6 milhões de assinatu
ras em favor da aprovação. Ou
seja, vamos acabar com a cor

rupção, mas não já.

•

aIS
'O PT de Guaramirim faz uma

reunião hoje à noite para discutir
as eleições estaduais. Segundo
a presidente do diretório; Maria
Inês dos Santos Schneider, o par
tido acredita que a região tam

bém deve lançar um candidato a

deputado estadual, e não depen
der apenas de Jaraguá do Sul, que
indicou Leone Silva. "Não pode
mos ficar a mercê deles. Temos

plenas condições de indicar urn

nome", afirma.
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CHARGE

QUER AJUDA!

DO LEITOR

Por que a escola brasileira precisa
da aprendizagem sistêmica?

o fracasso escolar
tem raízes econômicas
e políticas que estão
inseridas na história
de cada aluno e que
precisam ser levadas

em conta

[]'stema
educacional brasi

eira - emupdial- passa por
uatro crises distintas que, a
ada dia, tornam-se mais in

tensas. Tais crises refletem o cenário
mundial: globalização, crescente

urbanização, mi- f'

grações, diferenças
culturais, além das
novas tecnologias
de informação. Po

rém, de que forma
esses fatores afetam
a educação no Brasil

.

e no mundo? Como
o próprio cenário
mundial interfere de
maneira muitas ve

zes negativa no educacional?
De acordo com o Relatório da

Pesquisa sobre o Sucesso e Fracas
so Escolar no Ensino Fundamental,
desenvolvido pela Unesco/Brasil, é
possível observar que, há pelo me
nos 60 anos, pouco tem sido feito

para mudar o quadro de altas taxas
de reprovação e evasão escolar.

Logo, se tal perspectiva se man

tém por tanto tempo, precisamos
contextualizá-la historicamente a

fim de abolirmos a ideia de que es

sas problemáticas são naturais e,

assim, não devem ser questionadas.
Muito além do processo pedagó
gico, o fracasso escolar tem raízes
econômicas e políticas que estão
inseridas nahistória de cada aluno e

que precisam ser levadas em conta

As mudanças da sociedade mo
derna ea transformação da família

configuram o aluno com um perfil
que se difere de gerações passadas.
Envolver e motivar o aluno do sé
culo 21 - dinâmico, mas carente de

habilidades SOCIaIS

devido às transfor

mações da sociedade
atual e· do perfil da
família moderna -

envolve não somen

te a atualização da

prática pedagógica e

a formação do pro-
I fessor, mas também
a escolha assertiva
da metodologia a ser

aplicada na sala de aula.
A metodologia de ensino da

aprendizagem sístêmica foi desen
volvida sob evidências científicas

I

de que dois. tipos de habilidades
têm enorme influência sobre o su

cesso pessoal e profissional de uma
pessoa. O primeiro grupo de habili
dades refere-se às capacidades cog
nitivas, aquelas relacionadas ao QI.
Igualmente relevante, o segundo
grupo apresenta habilidades emo

cionais, relacionadas à motivação e

ao convívio social.
Hámais de trinta anos, a apren

dizagem sístêmica vem transfor
mando a educação e a vida demui
tos alunos ao redor do mundo.

"

"

Aline Tosini, consultora de educação

.

EDITORIAL

Correios
O

atraso na �ntrega de_co:r�spondências Na edição de hoje, são relatados dois casos

em Jaragua do Sul nao e n�nhuma no- de pessoas que se sentem prejudicadas com os

vidade. Não é de hoje que o problema atrasos. No bairro Czerniewicz, FrankeWunder

obriga alguns contribuintes a pagarem lich, 53 anos, costuma receber as contas depois
as contas com atraso e multa. Apesar das re- da data de vencimento. A mesma reclamação é

clamações e das reivindicações do sindicato' registrada na Barra do Rio Cerro. Para Erica Ei

da categoria, a diretoria dos Correios até hoje. chstãd, 77 anos, as constantes idas e vindas da

não realizou nenhuma ação que realmente se lotérica para tirar a segunda via se tornarammo-

mostrasse eficaz. tivo de dor de cabeça. Os dois moradores certa-

De acordo com a assessoria de mente representam cente-

imprensa da instituição, a abertu- nas de outras pessoas que
ra de um concurso público para a passam pela mesma situa-

contratação de mais carteiros no ção no Vale do Itapocu.
Estado está prevista para acon- No entanto, a contrata-

tecer em maio, depois de meses ção de mais carteiros não é

de promessas. Em Jaraguá do Sul, a única medida necessária

o déficit é de oito carteiros. Para para resolver a situação. A

atender à demanda, os Correios categoria' também reivindi-

deslocam funcionários de outras cidades pará ca melhores' salários e condições de trabalho.
trabalhar na região. Os profissionais também Hoje, o salário inicial de um carteiro é de R$ 600.

trabalham em esquema de hora-extra e nos fins Os profissionais também lutam para conseguir
de semana para dar conta das encomendas. uni adicional de insalubridade, já que estão ex-

Segundo levantamento' do Sintect/Sf (Sin- postos constantemente a uma série de perigos,
dicato dos Trabalhadores das Empresas de Cor- .. corno acidentes de trânsito, ataques de cães e

reias, Telégrafos e Similares de Santa ·Catarina), até mesmo ao clima, com chuva e sol forte.

3,6 milhões de objetos foram entregues com Se não houver um entendimento entre a

atraso de pelo menos um dia em Jaraguá do Sul empresa e os funcionários em relação a essas

em 2008. Isso representa cerca da metade do to- questões, os movimentos grevistas dos carteiros
tal das 7,8 mil correspondências recebidas no continuarão acontecendo todos os anos, o que
Centro de Distribuição da cidade. . prejudica aindamais as entregas.

DO LEITOR

Hércules e a escolha
Hércules

é conhecido como omaio

,r
herói grego que eu lhe conduzirei é difícil e cheia de obstáculos.

de toda a história. Existe uma história da épo- Porém, a estrada leva asmontanhas azuis da fama eter- .

ca em que ele era um jovem rapaz com toda a na. Não é possível alcançá-las sem trabalho, não existe
vida pela frente, e. que serve de lição de vida. nada que valha a pena possuir se não tiver sido ganho

Hércules estava caminhando com o coração cheio de com esforço. Se você quiser flores, deve plantar e culti
pensamentos tristes, e se lamentava porque outros' var; se quiser amor dos seus amigos, deve amar e sofrer
que não erammelhores que ele viviam.uma vida fácil e por eles; e se quiser ter fama eterna, não deve desprezar
cheia deprazer, e para ele, a vida era somente trabalho a árdua estrada que conduz a ela. .

e sofrimento. , , ' Hércules quis saber o non;e. das
Com várias questões no coração, duasmoças eperguntoupara aúltima;

chegou numa bifurcação de estradas Se você quiser flores, - Qual é o seu nome?
e parou sem saber qual escolher. A deve plantar e cultivar;

- Algunsme chamam de Trabalho,
estrada da direita era montanhosa e mas outrosme chamamdeVIrtude.
h

.

d b
'

ul fin se quiser amor dos seus 'Ic ela e o stac os, mas ao al dela _ E você, qual é o seu nome.
existiam belas montanhas. A estrada amigos, deve amar e _ Alguns me chamam de Prazer,
da esquerda era larga e cheia de árvo- sofrer por eles; e se mas euprefiro 'ser chamada deAlegre
res, e vários pássaros cantavam, po- quiser ter fama eterna, e Feliz.
rém, terminava em neblina e bruma. não deve desprezar Então Hércules disse:

Enquanto ele estava parado,em,
,

_ VIrtude, terei você como minha
dda ardua estrada queúvi a sobre qual caminho tomar, guía! A estrada do trabalho e. do es-

.

d lind ulh conduz a ela.VIeram uas as m eres em sua forço honesto será meu hOI?Zonte e

direção, cada uma vindo de uma das '

" meu coração não terámais amargura
estradas. A que veio pelo caminho e nem tristeza.
belo alcançouHércules antes �diziapalavras amorosas. Desejo a todos os leitores, que sempre que eS,tive-.

- Nobre jovem - ela disse - não se curve mais ao rem em dúvida e tristes, lembrem dahistória do Hercu
trabalho, siga-me. Meu caminho é agradável.Você terá les, e que sigamos o belo exemplo do jovem rapaz.Tudo
umavida fácil, terá tudo o que quiser. que conquistamos com o nosso próprio esforço tem

Foi então que chegou aoutrabelamulher e disse ao um sentido de que valeu a pena, é no final o que
vale a

rapaz: pena é lutar e buscar sempre os nossos sonhos.
� �� não te�o nada a prometer, a não ser o que

voce Ira conquistar com sua própria força. A estrada CristianoMahfudWatzko, estudante deDireito
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Atraso na entrega de cartas
volta a seralvo de criticas
Falta de carteiros é o motivo da dernora na distribuição, segundo empresa
JARAGUÁ DO SUL "

Contas pagas fora do
prazo estipulado no boleto
geram multas, juros e

muita dor de cabeça.
/

Eo
que vem acontecendo

com muitos moradores de
Iaraguá do Sul. O motivo
é a demora na entrega das

correspondências por parte dos -

Correios. "Recebo as minhas con
tas depois da data de vencimento.
Esse mês o atraso foi de dez dias.
Já cheguei a pagarmulta por causa
disso", reclama o morador do bair
ro Czerniewicz, Franke Wunderli
eh, 53 anos. Segundo ele, demais
moradores e até mesmo estabele
cimentos comerciais da localidade
estão com o mesmo problema,
"Estou preocupado com o boleto
da faculdade do meu filho, que
vence nos próximos dias e ainda
não chegou", acrescenta.

A mesma reclamação é regis
trada no bairro Barra do Rio Cerro.
Erica Eíchstãd, 77 anos, conta que
todo mês, quitar a conta de telefone
em dia é urna dor de cabeça. "Sem-
pre chega com atraso ou então en

tregam na rua errada É sempre urn
problema. Eu tenho que ir na loté
rica, pedir a segunda" via da conta,
para conseguir pagar em dia, sem
multas", explica.

FALTAM FUNCIONÁRIOS
De acordo com a Assessoria de

Comunicação dos Correios, em Flo
rianópolis, o motivo dos problemas
na distribuição das correspondên
cias é a falta de funcionários. A em

presa alega que desde o final do ano
passado, existe urn déficit de pelo
menos oito carteiros em Iaraguá
do Sul. Para amenizar o problema,
os Correios deslocam funcionários
de outras cidades para trabalhar na
região. Também existem servidores
trabalhando em esquema de hora
extra e nos finais de semana para
atender a demanda.

Un1 concurso público para con
tratação de funcionários em todo
o país deve ser realizado em maio.
No processo, serão disponibilizadas
oito vagas para carteiros em Iaraguá
do Sul.A empresa também não des
carta a contratação de terceirizados
para ajudar nos serviços.
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"
Sempre chega
com atraso ou

então entregam
na rua errada.
É sempre um
problema.

ERICA EICHSTAD, 77 ANOS

"

Correios admite que problemas na distribuição da correspondência é causada pela falta de funcionários. Em Jaraguá, déficit é de oito carteiros

CONTINUAM AS RECLAMAÇÕES SOBRE PREÇO DO IPTU

Re(\juste de 800% assusta morador
PIERO RAGAZZIO analista de sistemas Mar

cio Dagostin, 36 anos, nem re

cebeu o carnê do IPTU (Impos
to Predial e Territorial Urbano)
em casa e já está preocupado.
Ele consultou o site da Prefei
tura e descobriu que neste ano,
vai pagar uma taxa de R$ 3,8
mil, cerca de 800% a mais, que
em 2009, quando desembolsou
R$ 487 para quitar o imposto de
um terreno localizado no bair
ro Três Rios do Norte. O motivo
do acréscimo é a atualização do
valor venal do imóvel, que em

2009 era avaliado em R$19,8
mil e neste ano passou a valer,
segundo o cálculo da Prefeitu
ra, R$ 128 mil. "Acho até que o

imóvel valorizou, mas mesmo

assim, vou pedir a revisão desse
" valor. Achei muito exagerado",
contesta:

De acordo com a Prefeitura,
o acréscimo no valor do IPTU
se deve à atualização da planta

de valores realizada neste ano.

Desde 1993, os dados não eram

revistos. Ainda de acordo com

a "Administração, as alíquotas
continuam as mesmas. Para
imóveis residenciais edifica
dos (casa e terreno) é cobrada
uma taxa de 0,6% sobre o valor
do imóvel. E para terrenos sem

construção, a alíquota é de 3%.
Já o serviço de coleta de lixo foi
reajustado em 25%.

IIVOU pedir a revisão
desse valor. Achei
muito exagerado.

MARCOS DAGOSTIN, 36 ANOS

Os carnês reajustados che
gam às casas dos contribuintes
até o fim de abril e devem ser pa
gos até IOde maio, à vista ou a

prazo. Solicitações de revisão dos
valores devem ser feitas junto ao

setor de Protocolo da Prefeitura.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Assim é Battlefield: Bad Company 2, que
chegou para Playstation 3, XBox 360 e PC

hega desse negócio de moci
nho! A maioria das histórias é
assim: um grupo de pessoas
bem intencionadas e cheias de
valores morais se une para sal

var apátria. Pode parar! Battlefield: Bad
Company 2 chega aos PCs, Xbox 360 e

Playstation 3 com um pelotão formado
por soldados com a folha suja. E já que
este esquadrão não tem nada a perder
- é lutar ou ficar na cadeia - eles são
a linha de frente americana na guerra
contra a Rússia.

O conflito percorre o mundo levando
o jogador a entrar em combate em ma

pas extensos que simulam florestas, de
sertos e geleiras. Onde estratégia emuita
balavão fazer a diferença entre a vitória e

a derrota em partidas frenéticas que não
deixarão ninguém parado.

E essa combinação pode ser usada a

seu favor demolindo estruturas e até
alterando a paisagem. O game usa urn
sistema de dano que permite destruir

qualquer estrutura. Isso dá ao gamer
novos caminhos para emboscar os ini

migos ou fugir do confronto.
Um diferencial do jogo são os comen

tários e piadas infames dos integrantes
da Bad Conpany. A qualquer hora, em
qualquer lugar, gracinhas são ditas. Claro
que é tudo em inglês e, se você começar
a prestarmuita atenção na falação, pode
acabar se desconcentrando da jogatina.
Battlefield: BadCompany 2 exige urna

configuração urn tanto elevadas e pede
no mínimo Wmdows XP; Processador:
Intel Core 2 Duo 2.0GHz; Memória: 2GB;
Graphics: 256 MB Video Card (GeForce
7800 GT I ATIX1900); Suporte DirectX®:
DirectX 9, 10 e 11; Hard Drive: 15 GB. O

jogo tem opção de combate via rede.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANET GAME INAUGU·RA
NOVA LOJA EM ,GUARAMIRIM

Há cerca de dez anos no mercado jaraguaense, a empresa vai expandir os negócios' também para a região
FOTOS PIERO RAGAZZI

o grande diferencial da Planet
Game, tanto namatriz quanto na
filial, é o serviço de assistência
técnica. De acordo com o geren
te da loja, Rafael Rosario, ,esse é
um tipo de serviço difícil de en

contrar na região. "Nós temos

muitos clientes de outras cidades

que vem até a nossa matriz para
consertar os vídeos games, .pois
é quase impossível achar alguém
que faça isso. Aqui nós damos

prioridade e fazemos os reparos
o mais rápido possível, com um

.

preço acessível", garante.

Uma
das mais conhe

cidas loja de vídeo

game de Jaraguá do

Sul, a Planet Game,
inaugura amanhã um novo

espaço, voltado especialmen
te para linha de vídeo game,
na cidade de Guaramirim.
"Nós seremos os primeiros
com esse tipo de comércio.
O município está crescendo
cada vez mais e o mercado de

games também. Que crian

ça hoje em dia não sonha em

ter um vídeo game?", indaga o

proprietário Alex Caldas.
O local promete muita

tecnologia e diversidade. O
ambiente foi todo projetado
pensando na comodidade dos
clientes. A nova loja tem es

paço exclusivo para os clien-

tes testarem os jogos antes

de adquiri -los. "Isso é algo
inovador. Quase ninguém dá
essa possibilidade. Às vezes

as pessoas compram um jogo
e depois se arrependem. Aqui
nós queremos que ele apro
veite, teste o jogo nos acessó
rios de última geração e veja
se é aquilo mesmo que ele

quer", comenta.

"
Às vezes as pessoas
compram um jogo e

depois se arrependem.
Aqui nós queremos que
ele aproveite, teste e

veja se é aquilo mesmo
que ele quer

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PIERO RAGAZZI

Farinha foi o item que mais aumentou, segundo pesquisa do Procon

ECONOMIA DOMÉSTICA

Cestabásica
sofrenova
alta emabril
Apenas três dos 13 produtos não
tiveram remarcações neste mês
JARAGUÁ DO SUL

Se nos últimos meses
você se assustou com os

preços que encontrou nos

supermercados, em abril
não deve ser diferente.

.

AmaiOria
dos produtos in

tegrantes da cesta básica
sofreu novos reajustes,
levando assim os gastos

dos consumidores de grande parte
dos supermercados da cidade. Se
gundo pesquisa divulgada pelo Pro
con de Jaraguá do Sul, apenas três
dos 13 itens analisados tiveram de
créscimo no comparativo a março.
O arroz, por exemplo, registrou que
da de 12,58%. Já no mês passado, o
grão havia aumentado 44%.

Namesma linha está o tomate.
Campeão de aumento na relação
anterior, com 134% de avanço,
agora, a remarcação aliviou de for
ma tímida o bolso da população,
que paga menos 5% pelo quilo da
fruta. Além de ambos, os estabe
lecimentos comerciais também

desvalorizaram o óleo de soja em

cerca de 3%.
Os únicos alimentos que se

mantiveram com preços seme

lhantes são a carne, a margarina
e o pão francês. Os demais, no

entanto, representam elevação na

conta final. Os ingredientes essen
ciais que mais aumentaram foram
a farinha de trigo (23%), a banana
(17%) e a batata (17%).

PRODUTOS
• Açúcar 3kg

BERTOLI

R$ 6,84

SANTA LUZIA
R$ 6,60

110 óleo baixou por causa
da quantidade de soja
disponível no mercado

com a colheita".
MARCIO RANUCC., GERENTE

DE SUPERMERCADO

De acordo comMareio Ranuc
ci, gerente de um supermercado
da cidade, .o .principal motivo das
remarcações de preços é o perío
do do ano pelo qual se passa, ou
seja, de entressafra e de chegada
do frio. Por isso, o leite e a farinha
de trigo tendem a sofrer novos re
ajustes até o inverno, assim como

acontece rotineiramente.

• K&By Erdmann
keUy@ocorrelodopovo.com.br

ANGELONI BREITHAUPT BRASAO GUMZ

R$ 8,25 R$ 8,37 R$ 6,90. R$ 6,99
............................................................................................................................ , ,

..

..

....� �E�?.: � �.� u�.� �'.!..!. �� .. ?.'�!.. uu.. �� ?'.?� �.�.?.�.�!...
uu;

�� �.'.�!. �.� ?,6!
_

.

R$ 21 R$ 12,68 R$ 9,68 R$ 12,68• Banana 7,5 kg R$ 27,23

.... uu��.�.�'.�.� R$ 13,14
R$ 4,55 R$ 4,55

• Carne 6,6 kg R$ 65,87 R$ 91,67 R$ 95,70, R$ 65,34 R$ 83,69
............................... "

. ..

.

R$ 2,24 R$ 2,18 R$ 2,03 R$ 2,24
............ "

.

• Feijão 4,5 kg R$ 9,86 R$ 10,31
.

R$ 8,06- R$ 8,91 R$ 8,51 R$ 10,31
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Leite C 7,5litros R$11,70
u.uu ..�.� .. ��,��u .. : u .. �� �?'.�� u .. �� .. �?'.�� ��.� uu u u.�� .. �?,43.............................................................................................................................

• Manteiga ?50 g. R$ 11,21 R$ 9,71
..��.�.�'.�.� u �.� .. .!..'.�.? u ..�.�.u�.'.�� uu.

R$ 9,38
...................................................................................................................................... "...................................................... ..

, ..

• Óleo 1080 mi R$ 2,70 R$ 2,87 R$ 2,27 R$ 2,93
_

R$ 2,58 R$ 2,52
.................................................................................................................................................................................................................................................................. " ..

• Pão 6 kg R$ 39 R$ 35,70 R$ 23,88 R$ 35,34 R$ 29,94 R$ 35,88

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

.
. .

• Trigo 1,5 kg R$ 2,24 R$ 2,18

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Tomate 9 kg
TOTAL

R$ 44,82 R$ 32,31

256,30 2'53,69

R$ 35,82 R$ 26,01

243,76 21�,:t3

R$ 23,85

187,79

R$ 29,61

226,67

* Os preços informados pelo Procon de Jaraguá do Sul fazem referência aos produtos mais baratos
encontrados em cada um dos estabelecimentos no dia da pesquisa. É desconsiderada amarca.

SCHÜTZENFEST INTEGRAA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DÓ MUNICíPIO

Prefeitura divulga calendário
JARAGUÁ DO SUL

A diretoria da Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul divulgou,
ontem, o calendário oficial de
eventos de 2010. A lista conta
com shows, peças teatrais, ex

posições e diversas festas es

palhadas pela cidade. Porém, o
que mais a atenção é inclusão
da Schützenfest na programação
do município. Segundo' o presi
dente da entidade, Jorge Souza,
ela deve continuar acontecendo
apesar das polêmicas na qual
a edição passada está inserida.

"Espero que o comando seja
nosso", afirmou. Por enquanto,
a comemoração não tem data
nem atrações definidas.

No calendário também cons

ta lima semana inteira dedicada
ao Dia das Mães, em maio, com
apresentações das orquestras
Viola e Cantoria e Harmônicas,
ambas de Curitiba, do Quinteto
Persch e de uma comédia ence

nada pelo atorWagner Trindade.
Mais adiante, tem a Feira do li
vro, apoiada pelo OCp, a Festa do
Strudel, dessa vez no Parque de

Eventos, e os festivais de dança
e das canções Estudantil e Serta
neja e Popular.

No aniversário de Iaraguá
do Sul, as atividades ocorrem

no Centro Histórico. Ao invés de

projetar somente um show com

artista de projeção nacional, a

opção foi organizar um dia de

espetáculos. A seção solene co

meça às 9h, contudo, neste ano,

o desfile cívico não faz parte do

programa. Ele está disponível
para consulta no site http://cul
tura.jaraguadosul.com.br.

Festa dos Atiradores pode ser organizada pela equipe da Fundação Cultural neste ano
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Arcas de lazer estão há
.um ano semmanutenção
Prefeitura anuncia limpeza, conserto e troca de brinquedos em 15 dias
GUARAMIUM

Espaços públicos Que
deveriam ser símbolos
de diversão representam
insegurança para a

comunidade e denunciam
a falta de atenção do
governo municipal.

�

SãO
poucas as áreas de lazer

distribuídas por Guara-
. mirim e quase todas estão

sem condições de uso. A
Secretaria de Esporte e Lazer se

quer tem um levantamento destes
locais e um cronograma periódi
co de limpeza e manutenção. Os
sinais de descuido - mato, sujeira
e brinquedos quebrados - per
manece desde 2009, conforme
relatos da comunidade. Tudo isso

enquanto a administração públi
ca destina para esta pasta o orça
mento de R$I,1 milhão por ano.

Em suma, a comuriidade cla
ma por melhorias. "Nosso campo
de areia está abandonado, tem

mato e as telas caíram", conta João
Michalak, morador do bairro Rio
Branco. O presidente do Clic (Con
selho de Líderes Comunitários),
Charles Longhi, observa que o ser

viço público de lazer é precário na
cidade. No entanto! o representan-
te das associações de bairro defen-. �

de que os moradores devem aju-
dar amanter os ambientes limpos.
"As associações reivindicam áreas
de lazer, mas os pequenos cuida
dos têm que ser feitos pela própria
comunidade", enfatiza.

Parque da área central do município tem brinquedos danificados

/

INVESTIMENTO

O secretário de Esporte e lazer,
lrvando Luiz Zomer, anuncia que
dentro de 15 dias a empresaRVA lo
cadora deMão de Obra inicia a lim

peza) reparos e troca de brinquedos
nos parques e campos. Ele também

garante a padronização das áreas
de lazer, contemplando quadra de

esportes.academia ao ar livre e par
quinho, para o segundo semestre.

Duas academias ao ar livre estão

prometidas. Uma delas será doada

pela Unimed e ficará entre as ruas

Irineu Varela e Jerônimo Corrêa.
Outra será patrocinada pela SDR

(Secretaria de Desenvolvimento Re

gional) e implantada no loteamento
SantaRita, no bairroAvaí.

"
As associações

reivindicam áreas de
lazer, mas os pequenos
cuidados-têm que ser
feitos pela própria

comunidade.
CHARLES LONGHI

"
FOTOS PIERO RAGAZZI
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Mato invadiu campinho de areia localizado no bairro Rio Branco

PREFEITURA PEDE POSSE DO SERViÇO DA AUTARQUIA ESTADUAL

Protocolada acão contra Gasan
�

feitos ao longo deste período
na cidade. Porém, a estatal

não fez referência quanto ao

valor. "As tarifas de água co

bradas até hoje pela Casan são
suficientes para pagar os pou
cos investimentos realizados",
argumenta o procurador.

MASSARANDUBA
A Procuradoria de Massa

randuba protocolou na segun
da promotoria do Fórum de

.

Guaramirim uma ação judicial
contra a Casan (Companhia
Catarinense de Águas e Sanea

mento) pedindo a posse da ad

ministração do serviço. A soli

citação apresenta as seguintes
denúncias: precário controle
de qualidade da água, falhas
no abastecimento de água, não
existência de bombas reservas,

ausência de sistema de trata

mento de esgoto sanitário.
O contrato de 30 anos en

tre Prefeitura e filial venceu
no ano passado e até então os

funcionários não deixaram o

posto da autarquia estadual.

Segundo o procurador Leonel
Pradi Florianí. C?s responsá
veis pela Casan pedem uma

indenização para o governo
municipal dos investimentos

"Esse sistema é
deplorável, requer
um investimento

urgente�'.

O prefeito Mário Fernan
do Reinke afirma que devido
a situação precária que se en

contra o sistema de tratamen

to e abastecimento de água, é
necessário investir R$ 240 mil
imediatamente na companhia.
"Esse sistema é deplorável, re
quer um investimento urgen
te", destaca.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 56/2010
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para abertura de via es

truturai, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização viária, arborização,
ciclovia e iluminação pública na continuação da Rua Rinaldo Bago no Bairro Ilha
da Figueira, ligando a ponte do centenário, com fornecimento de materiais e mão
de obra, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orça
mentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO: lei Federal 8.666/93 e

demais alterações posteriores. PRAZO e- LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELO
PES: até as 13:30 horas do dia 13 de maio de 2010, no Setor de Protocolo desta
Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 14:00 horas do dia 13/05/2010 na sala
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATA e HORÁRIO PARA VISI
TA TÉCNICA: Dias 15/04/2010, 27/04/2010, 03/05/2010 e 10/05/2010 as 09:00 ho
ras - Agendar visita com o EngO Civil Sr. Fausto Luis Domingues, no telefone (47)
2106-8622. RETIRADA (Edital e Anexos): O edital estará disponível na Internet
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital

(projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser retirados na Gerência de

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço
acima, no horário das 07:30 as 11:30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apre
sentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para
pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirada no Setor de Protocolo desta
Prefeitura Municipal, no endereço acima. ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA:

R$ 3.482.303,46 (três milhões quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e três
reais e quarenta e seis centavos). INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos

poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones Fax (0**) (47)
3370-7253, ou ainda pelo e-mail marcus.obras@jaraguadosul.com.br e/ou rase.

compras@jaraguadosul.com.br.
Jaraguá do Sul (SC), 31 de março de 2010.

CEcíLIA KONELL - Prefeito Municipa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 -Mulher

BISCOITOUniverso TPM
-DA"SORTE !

EI ijane Jung���_Gas��eOt�e:����mo �

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 9 de abril de 2010

u nive rsotpm@ocorreiodopovo.com:br

Ai que peninha!
Quando eu eramais novinha (tipo, ano passado), eu

não entendia por que diziam nos dramas dos fihnes e

nas novelas: "Eu não preciso que sintam pena demim!"
Para mim era até bonitinho ver que alguém se sensibili
za com nossa dor e tal. Isso é compaixão certo? Errado!
Compaixão e pena são coisas diferentes: Compaixão é
realmente ser solidário a alguém. Já a pena indica que
o fulano portador desse sentimento sente-se superior
ao ser que sofre. Descobri isso ontem (glup) e gostei de
saber. Pelo menos agora eu entendo por que no último
capítulo da novela amocinha (depois de árdua batalha)
olha para a vilã fracassada e diz: "eu sinto pena de você"
e limpa o sangue do canto da boca, com olhar mortal...
Viu só? Gostou da utilidade da informação?

No frenesi desse friozinho e aproveita para ver o
que tem de novo nas vitrines. Depois de tantos shorti
nhos, vestidinhos e sandálias é a vez das calças, casa
cães, botas (adoro!!!) e cachecóis.Vai dizer que não dá
um arrepio de empolgação só de pensar numa com
prinha para a próxima estação? Ah amiga, se joga!

Aquele sutiã com a alça esgarçada, com o bojo de
formado e com o elástico desfiando.Aproveita e aban
dona também aquela calcinha enoooorme, frouxa, e
descosturando. E já que é pra abandonar, abandona
aquela meia furada no dedão e já sem elástico. Aban
dona, menina, por que mulher que émulher tá super
em dia com suas roupitchas intimas ...

Adquira. ,

,
: bluslt j8 a a.

PONTOS DE VENDAS

V",itk\AY�
o� :Jfe.-lo de Voei!

(47) 3370-9115

Cadastre-se e receba nossas

promoções e Informativos

DIVÃ COM
EDITE HELENA HANG

NA MINHA BOLSA NÃO FALTA: Documento Pessoal, Caneta e Ba
tom. QUERIA QUE O MUNDO: Fosse mais humano, menos capítalís
ta. DESEJO QUASE SECRETO: Uma vida pessoal e profissional sólida.NÃO VIVO SEM: Carinho, liberdade e chocolate. APlAUSOS PARA:
Pessoas batalhadoras: VAIAS PARA: Pessoas ignorantes. DESNECESSÁRIO É: Brigar/Discutir por algo supérfluo. UM FILME: A espera de
um Milagre / Sociedade dos Poetas Mortos. UM ENDEREÇOVIRTUAL:
Sempre os vinculados ao esporte/educação ou entretenimento. UM
LUGAR PARA COMER: Pizzaria. O QUE BEBER: Água e adoro uma cer
veja. O QUE FALTA NOS HOMENS: Sensibilidade. O QUE SOBRA NAS .

MULHERES: Vaidade. SONHO DE CONSUMO: Viajar pelo mundo afo
ra - muitos lugares. UMA �)lVA: Minha Mãe. N� TPM EU: Fico explosiva e de mau humor. A FORMUlA DO AMOR E: Faça com o coração
e o amor te encontra. NOTA: Edite é assessora esportiva de Schroeder.

,

ClRl C + GTRl
A primeira das treze regras da Copa do

Mundo, elaborada pelos homens. Dire
cionado para qualquer ser do sexo femi
nino. "1. Durante a Copa, a televisão
é minha. 100% minha, o tempo todo.
Sem exceção nem discussão. Estarei
cagando e andando se for o último capí
tulo da novela das 8, onde Helena, a mo
cinha, comete suícidio introduzindo um

ferro em brasa na boca. Se você dirigir o

olhar ao controle remoto, uma vez sequer,
você perderá ... Perderá os olhos!"

-

(Do site pílandla.com.br)

.l?arp..q�em aind� não çonseguiu
entender o valor de uma vírgula,
pxest� atenção:.".uSe llnl homem
soubesse o valor quê tem amulher
andaria-de qqatro a sua procura".

- Uma vírgula após MULHER, dá um
sigilitiGaélo àfrase�: Ap6s'o TEM,
muda completamente...

-

'II 'i" ,

"

• Ontem foi o Dia Mundial de
Combate ao €âncer. Uma data em

que o globo inteiro se solidariza
com as vitimas desse mal. E ainda
contin�àinOS esperando por úm
milagre" o dia em que os jornais

. estamparão a cura...

• Para quem não sabe p,or que-
.

_

muitas mulheres adoram a Carne, de

Sex and 'the City, quando ela diz "Eu

gosto do meu dinheiro bem onde
eu posso vê-lo: 'pendurado no meu
armário", ela toca profun9-�e�te ,
nossa alma consumista. Eta, COIsa boa.

• "
...Pra você guardei o amor q�e

nunca soube dar. O amor que trve
e vi semme deixar. Sentir sem

conseguir provar. Sem entreg�r: E
repartir..." (Nando Reis na mUSIca
PraVocê Guardei o Amor)

LORD CAFA RESPONDE
Olá Lord. Esses dias briguei com meu marido quando ele convi

dou minha sogra para um almoço, sem me comunicar. O probtema é
que nessa briga eu falei tudo o que estava engasgado sobre a velha.
Estamos emburrados e eu já tentei pedir desculpas. Ele diz que vai
embora ... O que eu faço?

Você sabe que, para nós homens, mãe não é mulher? Mãe é
anjo e por isso não se encaixa em nenhuma das definições mal
vadas que fazemos das mulheres ... Agora, sugiro que você prove
ao marido que está arrependida. Como? Fique um mês cozinhando ,lavando e passando para a sogra! Dá certo. Pelo menos, se fosse
comigo, a sua penitência seria essa. E deixa de ser mal agradecida.Olha o homem que ela te deu!
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MÚSICA

ROCKAND ROLL

Festival na Sociedade Acaraí conta com quatro
bandas do Estado e uma do Paraná

deste universo e, cansados de não ter nada
para fazer nos finais de semana, decidi
mos mexer os pauzinhos para fazer algo
acontecer e tentar reverter a situação".

Este será o primeiro show do ano da
Cafeínol em Jaraguá. O grupo apresenta
os sucessos do seu primeiro disco, o "Puro
Forte". "Vamos levar algumas músicas

próprias e também faremos alguns co

vers, mas todos de bandas em que o rock
está presente", afirma o guitarrista da ban
da Marciel Franzner.

o Rock vai invadir Jaraguá do
.

Sul neste sábado. O Festival Rock
Revolution vai reunir bandas
independentes na Sociedade
Acaraí, a partir das 21 horas.

-

O
evento conta com a presença das
bandas Cafeinol, a única do muni

cípio, Torneiras, de Itajaí, Os Baca
martes, de Joinville, Parachamas,

de Blumenau, e ainda Banda Gentileza,
de Curitiba. O ingresso antecipado custa

R$ 12 e pode ser adquirido na loja Ponto

Certo, no Calçadão da Marechal.
De acordo com o organizador do even

to, Élinton Eduardo Bartniak, a ideia do fes
tival é reerguer.a cena de rock independente'
de Jaraguá do Sul. "Não há mais nenhuma
casa de shows voltada ao cenário na cida

de, e inúmeras bandas estão encerrando
suas atividades por não terem aonde tocar
emostrarem seu.trabalho", explica.

A iniciativa foi de Élinton, com ajuda
do público jaraguaense. "Fazemos parte

.• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

SBACAMA TES

A Cafeinol é a única banda
do município que vai
participar do festival

"
Vamos levar algumas músicas

próprias e também faremos alguns
cowers, mas todos de bandas em

que o rock está presente.

"

Banda Gentileza de Curitiba
é atração principal

Para gravar o álbum de estreia,
a Banda Gentileza permaneceu
cerca de duas semanas em estú

dia, durante 12 horas diárias. O
material foi concebido pelo pro
dutor Plínio Profeta, que já traba
lhou com Pedro Luis e a Parede, O
Rappa, Pavilhão 9, Xis, Fernanda
Abreu e Lenine. Todas as músi
cas foram disponibilizadas para
download e, desde o fim do ano

passado, aproximadamente três
mil usuários baixaram as canções.

Depois de alguns shows de

lançamento na região, a Banda

Gentileza avança em direção a

Iaraguá do Sul para divulgar o

seu primeiro álbum, no Festival

Rock Revolution. Os jaraguaen
ses poderão assistir um sexteto

que se reveza em vários instru

mentos e não se prende a um es

tilo. A postura permite a mistura

de valsa, música caipira. bole
ro, leste europeu e samba, mas,
tudo com o fio condutor do rock.

Banda Gentileza vem à cidade divulgar o seu primeiro trabalho
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CRÔNICA'
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

CINEMA
QUINTA-FEIRA JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Chico Xavier (Dub) (14h20 - sex, sab, dom, qua,

qui) (16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Lembranças (Leg) (19h, 21h10 - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - sex, sab, dom, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• O Livro de Eli (Leg) (14h30 - sex, sab, dom, qu ,

qui) (16h50, 19h10, 21h30 - todos os dias)

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

• Cine Cidade 2
• Percy Jackson: o Ladrão de Raios (Leg)
(15h, 17h40 - todos os dias)
• Vírus (t.eg) (19h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)

Carlos Henrique
Schroeder, escritor

PatríciaMoraes,
jornalista

KellyErdmann,
jornalista

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

E O poder do povo...

A
palavra democracia vem do grego
e quer dizer: poder do povo. Demo

(poder) + cracia (povo). A eleição
direta, que nós brasileiros con

quistamos há exatos 25 anos, é uma forma

delegitimar esse poder. Poder que na Tai
lândia é ilegítimo, não obstante do ilegal. E
essa ilegitimidade não vai
mais suportar por muito

tempo. Creio que as coisas
do governo atual estão pen
duradas por um fio pelas
forças das circunstâncias. É
impossível um homem go
vernar tendo não somente I

todos os jornais - que todo o santo dia des
tacam sua oposição com pelo menos meia

capa, e a televisão contra; Como também
uma multidão de homens e mulheres acam

pados há quatro semanas interrompendo as

ruas que cercam o palácio do governo e os

ministérios.
A Tailândia está em crise política desde

Taksin foi um ex-policial
que conquistou a

confiança das classes
populares

o golpe militar de 2006 que sob acusações
de corrupção sacou do 'governo o multimi
lionário Taksin Shinawatra. Taksin foi um

ex-policial que conquistou a confiança prin
cipalmente das classes populares com polí
ticas sociais. Atualmente vive no exílio, nos
Emirados Arabes. Nada de real corrupção

foi verdadeiramente com

provada ao longo dos 'anos

que passaram. Imediata
mente depois do golpe, os

militares prometeram uma

eleição direta para aqueles
próximos dias. Por esses

dias prometeram uma elei-

• Ilha do Medo (Leg) (21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Chico Xavier (Dub) ,

(14h10, 16h40, 19h10, 21h45 - todos os dias)

BlUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Chico Xavier (Dub) (14hlEl, 16h40, 19h10,
21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
� O Livro de Eli (Leg) (21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Caso 39 (Leg) (13h50, 16h10, 19h, 21h10 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Dupla Implacável (teg) (16h20, 19h20 - sex, sab,
dom, ter, qua, qui) (14h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Um Sonho Possível (Leg) (13h40, 16h15 - sab, dom,
seg, ter, qua, qui) (18h50, 21h15 - todos os dias)

ção para o próximo ano e assim vai...
A Tailândia possui uma economia sig

nificativa no sudeste da Ásia. Possui uma
indústria interna forte e variada. É o único

país da região que não sofreu colonização,
e curiosamente é o país mais voltado para o

ocidente. Aqui se encontra tudo do mundo

que vivemos da maneira que respiramos.

NOVELAS
CAMA DE GATO
O resumo do capítulo não foi divulgado

pela emissora.

TEMPOS MODERNOS
Zeca não consegue tirar os olhos de Ne

linha e Nara percebe. Túlio fecha a pizzaria
e promete uma noite especial a Jannis, Led
leva Katrina para jantar. Pasquale tentar dan
çar com Justine, mas Ditta o impede. Nelinha
apresenta o pai para Renato. Goretti reconhe-

'

ce Renato e fica paparicando o astronauta.
Led se declara para Katrina e ela reage com

indiferença. Nara comenta com Zeca que já
se sente vingada de Lossaco. Goretti tenta
descobrir o resultado do concurso e Hélia a

repreende. Deodora pensa em Portinho. Fidé
lio encerra o concurso e os casais aguardam
o resultado. Led cobra um posicionamento de
Katrina e ela diz que está comprometida com

Gaulês. Zeca conversa com Nelinha e afirma
que torce para que ela se acerte com Renato.

LANÇAMENTOS

Guia Ilustrado
c'

TV Globo
Como são feitas as novelas e

minisséries? Que personagens mar

caram época e cativaram o público?
Nesse guia estão as sinopses de to

das as produções, acompanhadas
por mais de 600 fotos de persona
gens. Além de centenas de histórias

pitorescas de bastidores, traz tam

bém um texto com ricas informações
sobre o funcionamento da dramatur

gia na TV. Ao revisitar todas as no

velas e minisséries, o Guia Ilustrado

traça um panorama do imaginário
de várias gerações.

GUIA ILUSTRADO

TV GLOBO
Novelas e Minisséries VIVER A VIDA

Helena fica preocupada ao perceber que
Sandrinha foi embora. Flavinho conta para Dora
que Soraia se insinuou para Marcos. Onofre re

preende a filha na frente de Marcos e ela pede
desculpas. Ingrid questiona Luciana sobre sua

sexualidade. Coisa Ruim liga para Helena e

marca um encontro no consultório clandestino

onde está Benê. lngrid deixa a casa amarela

perturbada. Suzana exige que Paixão confirme a

ida dela e de Jorge para o Canadá. Morettí avisa
que Miguel e Neto precisam trabalhar à noite. O
médico avisa que Benê ainda corre o risco de

perder sua perna. Miguel se irrita com o precon
ceito de Ingrid com Luciana e a manda embora
de seu consultório. Helena convence Sandrinha
a deixar Edite levar José para Búzios."

BELA A FEIA
Cíntia fica incomodada ao perceber que

Ricardo está encantado com Valentina. Luddy
tenta levar Samantha para casa. Rodolfo insiste

para que Rodrigo vá à reunião da Mais Brasil,
mas ele se recusa. Vera fica desapontada ao

receber telefonema do filho avisando que não
comparecerá à reunião. Valentina sai da sala

para o início da reunião. Samantha e Luddy dis
cutem por conta de Haroldo. Nati ajuda Max e

Jacinto no boteco. Luddy maltrata Max e Nati se '

irrita. Douglas e Márcia se sentem impotentes
por não conseguirem cumprir o prazo dado pelo
chefe. Cíntia se mostra indignada quandoVera e

Ricardo afirmam que Valentina tem o perfil para
comandar a empresa. Bela relembra de seus

primeiros dias na agência. Douglas acredita que
Dinho e Ataulfo fugiram do país.

,

(O resumo dos capítulos é de inteira res

ponsabilidade das emissoras) ..

CLIC DO LEITOR

Ecologicamente
correto

Um jogo de estratégia "sério", no qual o ob

jetivo é destruir as companhias concorrentes

no processo. O Live Arcade é cada vez mais um

refúgio para grandes jogos e novas experiên
cias que saem de pequenos estúdios indepen
dentes e que de outra maneira nunca poderiam
ter visibilidade e sucesso. Greed Corp é um jogo
com um tema bastante atual- o balanço entre
a exploração dos recursos naturais e a susten

tabilidade dessa mesma exploração.

Essa cachorrinha tem aproximadamente cinco meses, é de porte
pequeno e adora carinho! Quem estiver interessado na Tininha

pode entrar em contato com a Ajapra pelo telefone (47) 9123-0657
(após 16 horas) ou pelo e-mail: ajapra@ajapra.org.br.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HO-RÓSGOPO
, ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje é um ótimo dia para você con-

seguir o apoio de terceiros. O desejo
de renovar o seu círculo social deve aumen

tar. Ouvir sua intuição será a melhor maneira

de progredir. Dê o melhor de si em tudo.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Convém aceitar convites para fes

tas e baladas. A Lua vai deixá-lo

mais carente de afeto e atenção. Al

gumas mudanças e transformações podem
ocorrer no trabalho, use a intuição e se sairá

bem das situações.

'o
GÊMEOS

.� .

,_"o,. (21/5 a 20/06) ,

;,l,fj Ii!Jil Bom dia para estreitar seus laços.
No campo afetivo, você estará muito

sensível às questões emocionais e tentará

manter as aparências. Deve concentrar-se no

futuro, sem temer os obstáculos que surgem.

CÂNCER
� '(21/6 a 21/7)

O clima será de encantamento e
'

sensualidade. Há sinal de forte sin

tonia entre você e seu par. A sua intui

ção estará à flor da pele durante todo o dia e

isso te ajudará na resolução dos problemas.

LEÃO I
,

(22/7 a 22/8)
Boas novas podem surgir caso

você saia da rotina. Não consegui-
rá esconder seu sentimentalismo.

Revele-se para quem ama! Terá oportunidade
de liderar no trabalho. Não se' prenda demais

a pequenos detalhes.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Coloque suas energias no traba

lho. Você vai estar mais receptivo
e o desejo de agradar quem ama irá

prevalecer hoje. Terá que organizar as suas

ideias para que possa tomar decisões mais

acertadas.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Este é um bom dia para se dedicar

a atividades que requeiram criativi-

dade. No amor, você pode sentir ca

rência. Há responsabilidades que não podem'
ser negligenciadas e os relacionamentos

mostram disso.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
Coloque em dia o seu trabalho.

Bom momento para quem busca

autonomia e maior liberdade. À noi

te, valorize a privacidade. Intuição ativada e

sonhos podem se tornar reais se neles você
investir o coração.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Sua comunicação estará mais co

lorida, criativa e bem-humorada. No

romance, os momentos de intimidade serão
especiais! Utilize a sensibilidade e a criativi
dade para expressar sua riqueza interior.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Vai buscar maneiras de aumen-

tar sua renda mensal. Dedique-se
mais aos seus projetos. Terá facilidade para
expressar suas emoções. Não caia na rotina,
converse mais com quem ama e faça planos
para o futuro.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Ser capaz de certas gentilezas

atrairá a pessoa amada. Já é hora
de estreitar os seus laços afetivos! Abra-se
às oPortunidades de conhecer pessoas no

vas, isso pode trazer maiores conhecimentos
para você.

�PEIXES
� (19/2 a 19/3)

.

Seu espírito está mais para o iso-
lamento. Momentos de meditação e

repouso vão aiudá-lo a reconhecer a direção
certa a seguir. O astral sinaliza bons afetos e

a vida sentimental colhe boas influências.
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Segundo a revista americana "In Touch" um ex-, .

segurança de Angelina Jolie e Brad Pitt afirmou que
desde que o ator e Jennifer Aniston (com quem Pitt
foi casado por cerca de sete anos) se encontraram
na cerimônia do Oscar, em 2009, eles teriam estado

juntos por pelo menos mais quatro vezes. Segundo
� fonte, eles trocaram beijos apaixonados dentro de
um carro em Los Angeles.

Dieckman quer
se casar de novo
A atriz Carolina Dieckmann contou à revis

ta "Quem" que pretende se casar mais uma

vez com o marido Tiago Worcman. O motivo

é o peso de Carol na primeira cerimônia, em
2007, quando ela estava grávida de seu filho

. caçula. "Fui a noiva mais baranga do mundo.

(No próximo casamento) quero estar bonita.

Com um vestido justo", disse ela, que fará
três anos de casada no dia 6 de maio.

Drica Moraes
volta ao hospital

Drica Moraes precisou ser internada de novo nes

ta quarta-feira, 7. A atriz, que iniciou um tratamento

contra leucemia em fevereiro, estava sofrendo com

a baixa imunidade decorrente da quimioterapia.
Não há previsão de alta. O autor Walcyr Carrasco,

com quem Drica já trabalhou algumas vezes, lamen_
tou o ocorrido no Twitter. "Estou arrasado pela noti

cia. É normal durante o tratamento a pessoa voltar

ao hospital para evitar contágíosv.escreveu.

�����DI�VIR�T�A-�SE���
Dica de presente

Com a proximidade de seu aniversário, a esposa

resolve ir falar com o marido e joga uma indireta:

_ Amor... meu aniversário está chegando, e dessa

vez eu quero um presente bem legal. Vou até te. dar
uma pista: vai de zero a �em em �enos de CinCO

segundos, o tamanho varia e tambem pode ser de

qualquer cor..
No dia do aniversario, a mulher encontra um pa-

cote no quarto com uma "balança de banheiro cor de

rosa, novinha.
O marido ... continua desaparecido.

Serginho quer
ter uma grife
o ex-BBB Serginho já sabe o

que vai fazer agora que acabou

o Big Brother Brasil: lançar sua
própria grife. E ele conta com

padrinhos poderosos para isso,
como André Ramos e Bruno Cha
teaubriand. Ele 'foi recebido para
um jantar na casa do casal, onde
foi paparicado por madames

como Fátima -Martins e Miriam

Gagliardi. Além da grife, Serginho
quer participar de um programa
humorístico.

Bonecada
Ivete sangalo

Em seu Twitter, Ivete Sangalo anunciou que vai virar boneca �m maio. O

brinquedo, que terá cerca de 53 centfrnetros.feve o rosto esculpido pelo mo

delador Wilson lguti e será comercializado pela Baby Brink. Em uma referên

cia às calças de Copacabana, a baiana estará usando um vestido metalizado

com ondas pretas na barra. Em setembro, Ivete estará em Nova York para

gravar um dvd.

Jennifer & Pitt
estariam saindo

Dora é expulsa
por Maradona

Depois de tanto tentar, Soraia vai conseguir
colocar Maradona contra Dora, em "Viver a Vida".

O argentino vai ficar com uma pulga atrás da ore

lha em relação ao comportamento de sua amada.

Depois de segui-Ia, ele vê uma conversa suspeita
entre a morena e Marcos. A garçonete até tenta

se esquivar, mas acaba confessando que a criança
que espera não é dele - e o comerciante, que não

é bobo, conclui que o filho é de Marcos - e expulsa
Dora de casa.
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SOBRE O JOGO s 9 9 1 G E L 6 17
É um jogo de lógicamuito v E Z L 6 S 1 S 9

simples e vicíante, O objeti- O � L 6 v S 9 Z c 9

vo é preencher um quadra- IS B t 9 9 € L 6 17 G

do 9x9 com números de 1 ::;:) Z 9 v 9 1 6 t: 9 L
a 9 sem repetir números ....I L 6 € 9 17 z 9 t S
em cada linha e cada col- O 8 9 1 G 9 v S L 6

una Também não se pode '"
6 l S E L 9 11 9 �

repetir números em cada
9 v L 6 9 t 9 G E

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES

9/4
Aguinel R. Bueno
Albani L. Lisboa

Alcides Thrun

Alcir Motta

Alda M. Andrezjews
André L. Ribeiro

Célia R. Farloski

Cintia L. Cunha

Claudir L. Mahlstedt

David T. de Mattos

Débora dos Santos

EderWillian Colle

Edina C. S. A. Souza

Edio Nei Dolzan

Edmundo Muller

Evandro D. Klein

Gabrieli M. Gilow

lIete K. Kruger
Iraci M. Sartori

José B. Neto

Kátia J. Petri

Lucu Lagedo
Marcos V. da Rosa

Miriane M. Jacobwski

Munir R. de Almeida

Nilda Muller

Nilson Prochnow

Priscila Schreiber

RalsGiese

Randal Gomes

RolfHubner

Rosaria M. G. Leonardo

Tatiana B. da Silva
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Moa Gonçalves
São Borja

Hoje,
Tato Branco a tiracolo de sua prole e mais uma legião

de parentes, fazem O caminho de ida até São Borja, no Rio
Grande do Sul. A turma vai participar da grande festa para
comemorar os 80 anos bem vividos do senhor Olívio Ferreira

de Moraes, pai do gourmet mais famoso de Iaraguá, Mil vivas!

Festa do
Champanhe

A 3a Festa do Champanhe, qüe
acontece no Estação Armazém dia
25 de maio, organizada pela revis
ta Nossa e que tem o apoio de O
Correio do Povo, da Domini Pizzas
e da Concessionária Peugeot, na
próxima semana começa a comer
cializar os convites. A concorrida
noite será memorável, desde 'a
comida, musicalidade até a sobre
mesa, tudo será novidade.

Rally
No próximo dia 24 de abril,

_

acontece em Jaraguá do Sul, o 2°

Rally de Regularidade, considera
do o maior de Santa Catarina. A

promoção é _do Ieep Clube. A lar

gada será no Parque Municipal de
Eventos. Quer saber mais? Acesse
o site rallyregularídade.com.br.

Cidade
maravilhosa

Com o coração, literalmente na
mão, por causa. do caos fluvial que
transformou o Rio de Janeiro em

uina Veneza - no mau sentido- o
meu parceiro Rui Carlos Lehman
Ir, amanheceu ontem por lá, onde
participa do 7° Encontro Brasileiro
deAgência de Publicidade, o EBAP.

Paula Pereira,
a linda filha

,

do nosso

diretor de
O Correio
do Povo,
Nelsinho
Pereira e sua

Rosilene,
festeja hoje
15 aninhos.
Parabéns!

�&SP��n-p Ul!7
f�

A minha amiga Silvana
Stinghen Cani -é a grande
aniversariante de hojeNAS RODAS

• A graciosa Marina Sanson faz

pim-pam-pum na cidade este

fim de semana. Chega amanhã,
para um jantar em família, mas
sábado já faz o caminho de
volta para Curitiba, onde estuda
medicina.

• O Estação Armazém acaba
de ganhar mais uma estrela:

o coquetel Pinã Colada agora
faz parte do cast de um dos
melhores menus da urbe sorriso.

TE CONTEI!
• Não ousem esquecê-la!
A gatíssima Karla Sanson,
certamente, é a aniversariante
mais festejada de hoje. Por favor,
liguem! Ela vai adorar saber que
foi lembrada.

• Amanhã, mais conhecido
como sábado, acontece
na London Pub, a Festa
de Formatura do Curso de
Enfermagem do Jangada.
A dupla sertaneja Elton &
Everton e o DJAdrian P
movimentam a casa.

Para a alegria do casal gente
boa Mário e Irani, a filha Suelen
Ristow que irá colar grau hoje,
em Administração pela Unerj.

Sugestão
Cá entre nós as pessoas que pre

cisam presentear as mamães, em
maio, e querem ser diferentes, bem
atendidas, sem perder tempo e nem

gastar muito, sem dúvida, elegem a

VivoMarangoni, a loja tempersona
lidade e estacionamento.

• O figuraça Édio Nei Dolzan
é o grande aniversariante de
hoje. Mil vivas!

• Hoje à noite, na Choperia
Scondidinho, tem sertanejo
dos bons. Quem vai
movimentar a casa será a

duplaDihei & Marcel. O frege
começa às 19 horas.Onde comer bem

NoeTest�����o da
Malwee. Todo dia uma novidade.
Além, é claro, de poder contem
plar a maravilhosa natureza.

.

A gata bonita Katiane
Bruck, da Apevi, está solteira
novamente. Linda e de corpo
escultural, certamente, o
alvará de soltura da moça será
muito curto.

Dica de hoje
Convide os amigos e vá co

nhecer o Galetin.
No próximo dia 14 de

"�o
Sei queo meu

nome será mais
feliz do que eu.

NICOLAU MAQUIAVEl

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Christian
Ribeiro, das Tintas Ribeiro. El'e
é outro amigo que lê a coluna
todos 'os dias para ficar por
dentro de tudo que acontece

de melhor na região.

Níver da Silvana
É bem nesta sexta-feira que

a minha querida amiga Silvana

Stinghen, esposa do boa gente
Jaison Luis Cani, apaga a velinhas
e corta o bolo. Ah, claro, tudo re-

.

gado ao bom som do acordeom
do pai Luís Stinghen, o Lulu:

Caminho de casa
Depois de uma semana na

cidade, na condição de turista,
para passar a Semana Santa com
a família e rever os amigos, o ar

quiteto Leopoldo Brito Moraes
amanheceu hoje em Floripa.

abril, o dinâmico Kenji, da
Criciúma Construções,
movimenta um-concorrido
coquetel, na AABB, para
o lançamento-dos novos
empreendimentos do grupo.

• Tânia e Helton daAcademia .

HT estarão na capa da revista
Nossa Saúde, que estará
circulando na próxima
semana, A dupla do sucesso.
e da importância de praticar
esportes.

• Dia IS de abril, na próxima
quinta-feira, o time dos
Caubóis enfrenta a forte
equipe da Imprensa. O jogo
será às 18h30mi, naArweg.
Em seguida haverá jantar de
confraternização.

• Amo-me amim próprio
demasiado para poder odiar
seja o que for. (Rousseau)

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PREVISÃO DO TEMPO
o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 9 de abril de 2010 Tempo 17

S l

o sol aparece em períodos !

mais prolongados. A
nebulosidade continua
presente com chuva
ocasional. Temperatura
baixa. .

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE ,,,,,,,,"J;;,'C\�MíN: 13°C C,}MÁX: 25°C '

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 24°C

SEXTA
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

DOMINGO

MíN: 14°C
MÁX: 28°C

1;}
CANOINHAS
T.Â.
7° 24°

MAFRA
T .Â.
10° 23°

d
JOINVlllE
T .Â.
16° 26°

d
�ARAGUÁ DO SUL

T .Â.
13° 26°\ �

JOAÇABA
T.Â.
9° 27° d

BLUMENAU
T .Â.
140 270

�
GHAPECÓ
T.Â.
10° 26°

SEVOCÊVAI pARA.
..

PIRA UBA
o céu nca claro

na

maior parte do dia, com

a presença de poucas
nuvens. Varíação

alta

nas temperaturas, que
devem ir de s-e pela
manhã até 27°C,

no

período da tarde.

�
RIO DO SUL
T .Â.
11° 26°

d
FLORIANÓPOLIS

T .Â.
18° 27°

GUID DO

Mar ainda
mais agitado

P RGO

Risco de
incêndios

d
SÃO JOAQUIM

T .Â.
5° 22°'

A semana termina com tem

po instável devido a influência da

circulação marítima, que man

tém a nebulosidade e a condição.
de chuva, alternando com perí
odos de melhoria. Alerta para o

mar: oceano agitado com picos
de mais de 4,0 metros e ressaca.

Ventos de até 80 km/h.

d
IMBITUBA
T .Â.
18°26° "

Amaior parte do Estado não corre risco
de incêndios. As áreas críticas estão prin
cipalmente na faixa central do Estado, com
perigo alto na região entre Blumenau e Rio
do Sul, e alerta máximo entre Curitibanos,
Campos Novos e Lages. NoVale do Itapocu,
risco é quase nulo.

í) tj J!NI"'�f(!""-U'�1 PflHl#��{ #,l1l/I''''''111{

-� )
',�"" IIIII�IJI �q""��'t>

C'
"''''''

«»U ,�� J r ,.

Ensolarado Par(iialmel1te Nublado Instável Chuvoso r,'ovoada
Nublado

MINGUANTE NOVA

»6/4 28/4

CRESCENTE CHEIA

� ,.

oce a ai nos agimo •

Ou,idoria
Geraldo
Estado

Quando você tiver alguma solicitação, reclamação. elogio ou denúncia que tenha relação direta

com a atuação do Governo Estadual, utilize a Ouvidoria Geral do Estado.

Exerça a sua cidadania, ligue 800 6448500 ou acesse 'ww.ou Idoria. c.gov.br

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

(. Ir d- 1-·, J

SANTA CATARINA
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Mercado Regional

Lourival Karsten ii
i·'"
l;i.
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BANANA BRASIL 25 ANOS

A
produção de "banana seca" não

representa novidade em nossa

região e em 1978 uma família de
Schroeder realizava esta opera

ção em sua própria residência, de forma
artesanal. Em Iode abril de 1985, no en

tanto, esta família constituiu uma empre
sa que lançou seu primeiro produto com

a marca Banana Energética. O produto re

velou-se um sucesso de mercado e assim a

empresa' teve fôlego para em 1990 lançar
uma barra de frutas com a marca Supino.

Depois de realizar a transição para a

o seu voto faz
acontecer

Guida Bretzke, em nome do Cejas e

Acijs, articulada com suas co-irmãs de
Guaramirim, Corupá, Schroeder e Mas
saranduba, articula o maior movimento

já visto em nossa região com o objetivo
de conseguirmos garantir a representa
tividade de nossa região na esfera esta

dual e federal.
Isto passa por duas ações fundamen

tais que são a ampliação do número
de eleitores que pode ser obtido com a

transferêncía dos títulos de moradores
de nossa região que ainda não providen
ciaram isto, bem como a campanha para
que os jovens que completam 16 anos

até o dia da votação possam se inscrever
como eleitores. Na região já temos 138
mil eleitores e este número poderácres
cer bemmais.

Depois caberá aos partidos e aos ca

bos eleitorais apresentarem candidatos

que estimulem os 12% que não compa
receram na última eleição e os 10% que
votaram em branco a prestigiarem can

didatos de nossa região.

OGX anuncia mais

petróleo
A OGX, braço de petróleo do grupo EBX

de Eike Batista, continua anunciando a des
coberta de indícios de petróleo em suas per
furações na bacia de Campos, em área com

lâmina de água de apenas 152 metros. Como
um sucesso leva a outro, a empresa iniciou a

campanha de perfuração em águas rasas na

bacia de Santos, Ao que tudo indica, o esta

leiro OSX de Biguaçú não poderá levarmuito
tempo para iniciar as entregas de platafur
mas de exploração de petróleo.

segunda geração da família em 1998, a

empresa lançou em 2008 a linha Levittá,
constituída por barras de sementes, e' em

2009 a linha Gravittá, que utiliza como

base das barras granola e cereais, indo
muito além dos produtos que tem a ba
nana como base. Totalmente associada à
.tendência de uma' alimentação prática e

saudável, esta empresa conseguiu prospe
rar e se tornar uma referência em um mer

cado complexo e que exige muitos cuida
dos com um padrão de qualidade elevado
e constante.

.

Hoje, a'empresa processa mensalmente
400 toneladas de banana in natura, que são
transformadas em 60 toneladas de Bana

na Passa, destinadas'à industrialização nas

linhas de Banana Passa e Barra de Frutas

Supino. A Banana Brasil tem sua linha' de

produtos distribuídos em todo o território

nacional, com forte destaque nos canais far
ma e food,além de espaço nas gôndolas de
grandes redes nacionais de auto-serviço e

com vendas direcionadas para lojas de pro
dutos naturais, conveniências, confeitarias e
cinemas, entre outros.

Detalhes do perfil socio-profissional
Uma leitura mais atenta do relatório do

Censo Demográfico das pessoas com defici
ência, realizado pelo SESI em nossa cidade,
revela que 54,91% das pessoas portadoras
de deficiência que se enquadram na legisla
ção das cotas, sofre de deficiência adquirida.
Destaca-se entre as causas a doença degene
rativa, que afeta quase 40% deste grupo - isto

é, pouco mais de 20% do total de deficientes.
Os acidentes de trânsito colaboraram com

11,18% - 5,5% do total- empatando com os

acidentes de trabalho com 10,98% ou, igual
mente 5,5% do total de deficientes.

Sempre lembrando que este total de
deficientes corresponde a 0,69% da popu
lação total. A deficiência física atinge 60%
do total enquanto deficientes visuais são

4,38%, e deficientes auditivos são 3,84% .. O
relatório da pesquisa pode ser encontrado
em www.fiescnet.com.br. onde deve ser

clicado em Sesi e depois Censos, no canto

direito inferior da página.

Minério de ferro
As três grandes
A "três grandes" mineradoras

são a brasileira Vale e as anglo-aus
tralianas Rio Tinto e BHP Billiton,
com as quais as siderúrgicas de todo
omundo negociavam a cada ano os

preços da matéria-prima (vigentes
até 31 de março do ano seguinte).A
Vale do Rio Doce (CVRD) tem 32,8%
do mercado, a BHP Billiton 15,1%

'

e a Rio Tinto 18,6%, ou seja, exatos
dois terços do mercado. Por este

motivo, conseguem impor os pre
ços ao mercado mundial e forçar o
reajuste constante - a cada trêsme
ses - dos preços.

em um movimento histórico, as mine
radoras Vale e BHP Billiton conseguiram
impor às 'suas clientes uma nova regra: Os

preços do minério que subiram entre 90%
e 100% passarão a ser reajustados trimes
tralmente ou invés de anualmente como já
ocorria nos últimos 40 anos. O preço, desta
forma passa deUS$ 60 para US$ 110 a 120. A
outramineradora gigante, a Rio Tinto, tam
bém seguirá pelo mesmo caminho. As si

derúrgicas chinesas estão ameaçando com

um boicote mas, o mesmo não poderá du
rar mais que dois meses, que é o limite dos
estoques existentes. Trata-se da resposta
das mineradoras à ação destas mesmas si

derúrgicas que, no início da crise mundial,
simplesmente suspenderam as compras e

passaram a consumir o estoque acumulado
em seu poder. Desta forma, as mineradoras
foram forçadas a reduzir a produção e ven

der minério no mercado spot pela cotação
do dia. Como nada dura para sempre, os

estoques acabaram e os preços voltaram a

subir e agora são as mineradoras que dão
as cartas. As siderúrgicas européias por
enquanto estão fora destes acordos de três
meses pois continuam operando com ca

pacidade reduzida. Mas isto é uma questão
de tempo. Os acionistas daVale agradecem.

Stora Enzo
Depois de um longo processo,

o Conselho Nacional de Seguran
ça decidiu favoravelmente e ga
rantiu à Stora Enzo o registro das
terras que adquiriu na faixa de
fronteira do Rio Grande do Sul.
A decisão permitirá que o grupo
sueco- finlandês retome o plan
tio de florestas e o seu projeto de'
celulose para aMetade Sul do Es

tado, no valor de US$1,2 bilhão.

iPad chega ao

mercado
Com preços variando entre

US$ 499 e US$ 829 - dependen
do da configuração - iniciaram
as vendas do novo lançamento
da Apple. Embora tenha sido re

cebido com menos entusiasmo

que o iPhone, 300 mil unidades
foram vendidas no primeiro dia.

Segundo estudos independentes,
.sete milhões de unidades.do novo
equipamento serão vendidas pela
Apple ainda neste ano e o número
deverá saltar para 14,4milhões em
2011 e 20,1 milhões de unidades
em 2012.-Esta expectativa de cres

cimento das vendas está baseada
na certeza de que o tablet receberá
diversos upgrades como a interfa
ce multitarefa e outras aplicações
mais maduras. O tempo dirá se

Iobs acertoumais uma vez.

A jornada
segundo Pastore
Segundo cálculos do professor

José Pastore da FEA-USp, 31,97% do
total de trabalhadores já trabalha até
40 horas semanais. De acordo com

ele, isto é fruto de negociações entre '

os sindicatos quando da celebração
dos contratos coletivos.

INDICADORES

9.DEZEMBBO.2009

TR 0,021% B.ABRIL.201D

CUB 987,97 ABRIL.201D

BOVESPA .1,14% 8.ABRIL.201o

POUPANÇA 0,5501 8.ABRIL.201o

DÓLAR COMERCIAL (EM B$) 1,7750 1,7-770 .. -0,06%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7400 1,9000 ... 3,57%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8700 1,9700 .1,08%
EURO (EM R$) 2,3737 2,3766 .. 0,01%
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APROVEITE AS UNIDADES NO PÁTIO DA

CONCESSIONÁRIA STRASBOURG�

PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

Peugeot uso e recomendo lubrificantes TOTAL.

Gí,UPO
STRAsBQURG=

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

R. Reinoldo, 414
Itajaí (47) 3344-7000
Brusque (47) 3355-4500

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

•.

�
� I peuceOTASSISTANCE

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Abril Último Lote de IPI Reduzi.do é uma camp�nha das Concessionárias Strasbourg. Família 2�7. com taxa 0,99%, prazo de até 48 meses e

entrada de 50%. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex,Alrbag duplo, �relos ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-c.ondlclonado, direção hidráulica, vidros e travas

elétricas, pintura sólida, a partir de RS 47.990,00 à vista com frete mcl�so. Peugeot 20? H� �-lme l.4l Flex, 03 por�s, ano/modelo.: 10/11,pmtura sólida, preço público sugerido para venda

à vista a partir de RS 28.990,00 com RS 500,00 de bônu� i�cluso ?feread? pela Concess!o�ana Strasbourq com fret� I�cluso. Peu.geot 207 Passion XR l.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09/10,

Air condicionado, direção hidráulica, vidros e travas eletncas, �mtura sol��a! preço pubhc� sugerido para venda a .vls�a. a partir de RS 39.990,�� para todo o Brasil, com frete induso. Para

maiores informações sobre o Programa Direção livre P�ugeot e ll�ha de.u!lhtarlos pa� �rotístas, �?nsultar a Co,:!cesslon�r�a Strasbourg da sua regl�o. �� condições acima poderão ser alteradas

se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prev!o e todas SUjeitas a anah�e e aprovaçao de credito. Estoque das Concesslonánas Peugeot participantes: Peugeot 207

HB X-Une 1.4l Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 02 unidades: Peugeot 207 Passl?n XR 1.4� Flex, an�/modelo.:09/1�, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidades.

Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, Airbag duplo, freios.ABS, an6/modelo.:09/�0, 05 portas. pmtura s�hda, frete incluso - 01. u_OIdade. �r�zo de vigênda da promoção de 07/04/2010 à

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

participantes, ligue para 0800-7032424.

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 17h. - www.strasbourg.com.br

PEUGEOT
MOTION & EMOTION
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inha de Fundo

Julimar Pivatto

Profissionalismo
Há também de se' ressaltar o

profissionalismo dos atletas no úl
timo jogo do campeonato. Rebai
xado, fora de casa, poderiam estar '

'desmotivados, sem vontade de
vencer. Bem pelo contrário. Mos
traram que podem superar todo
e qualquer problema para fazer o

que mais sabem e o que sustenta

as respectivas famílias. Garanto

que isso seráum ponto positivo no
currículo de cada um.

c

E
Felipe Massa. O líder do

Mundial de Fórmula 1 anda
com moral na Ferrari. Ele
tem contrato com a escude
ria até o fim deste ano, mas

os italianos declararam que
se interessam em renovar

por mais três.

� GOL GONTRA
Jogo do Flamengo pela

libertadores. Foi falta de sen

sibilidade confirmar o jogo
contra Universidad Católica,
em meio ao caos em que se

encontra o Rio de Janeiro. Há
interesses maiores do que os

financeiros.

CURIOSIDADES DA COPA
o zagueiro Lúcio, do Brasil, quebrou
o recorde que o paraguaio Gamarra
atingiu na Copa de 1998. Na Copa
de 2006, na Alemanha, o brasileiro
ficou 386 minutos sem cometer uma
falta sequer, apenas três a mals
que o paraguaio.

A boa surpresa

José
Esdras, quando chegou, era

uma cara desconhecida no futebol
do Sul do país. Mas mostrou -se bem
melhor do que a encomenda. Cer

cado de desconfiança, o carioca usou o

jeitinho mineiro, de trabalhar quietinho,
conseguindo dar cara a um time que não
se encontrava em campo. Além da disci

plina tática, soube administrar o excesso

nas noitadas e o resultado se refletiu no

gramado. Infelizmente era tarde demais.
O Iuventus não desandou em vencer,
mas pelo menos mostrou que tinha von
tade de 'mudar. E as vitórias não vieram
por problemas que nada tinham a ver

com o técnico Esdras.

o futuro
Eis a grande interrogação no Juventus. Quem assumirá a

presidência? Esdras continua no comando? Como será o time
da Capinha? Perguntas sem resposta e qualquer especulação
agora não passa de boato. Na minha opinião, a diretoria pre
cisa de gás novo. Que comece um trabalho direito, miran
do mais o profissionalismo e deixando de fazer as coisas
de qualquer jeito. Outra coisa que o novo presidente pre
cisa ter é credibilidade e, principalmente, bom trânsito no

meio empresarial. Além disso, é necessário ter uma equipe
ao lado, ajudando a segurar as pontas. Que bons ventos so

prem pelos lados do Estádio João Marcatto. A apaixonada
torcida e a nossa cidade merecem isso.

PIERO RAGAZZI

, DOIS TOQUES
I Estou usando a camisa

do FC Mullets, que é uma equipe
formada por um grupo de amigos
aqui de Iaraguã do Sul.

• Belmonte, que passou
pelo Iuventus no meio do
Estadual, deve ser anunciado
hoje como treinador do Hercílio
Luz, de Tubarão.

DIVULGAÇÃO

�
Toppet

fU1SAl

CORRt10f!

academia. Antes disso foi feita
uma visita ao Centro de Distri

buição dos Correios, emValinhos
(SP). Logo depois, o time seguiu
para a Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de

Campinas.

Jogos do Brasil contra o

Paraguai acontecem no

domingo, em Campinas, e na
terça-feira, em Gramado.

Para fechar a série de' jogos
que compõe o Desafio Interna
cional de Futsal, brasileiros e

paraguaios voltam a se enfrentar
na terça-feira, 13, em Gramado
(RS). O goleiro da Seleção e da
Malwee/Cimed, Tiago, relatou

por meio de sua página pesso
al no twitter sobre a situação
encontrada. "Primeiro trei
no com a seleção hoje pela
manhã. Fomos até o ginásio
e não treinamos. Piso hor
roroso e cadê as ataduras?",
questionou. Além do goleiro,
Lenísio, Falcão, Valdin e Chi
co são jogadores da equipe
jaraguaense que participam
do desafio.

Quer me ver
vestindo a camisa do seu clube
de coração ou do time amador
que joga? Só entrar em contato

no julimar@ocorreiodopovo.
com.br.

AWIfer IMenegottil
Delta representará Iaraguá do

-

Sul no Citadino de Basquete em
Joinville.A estreia será domingo,
contra aACE, às 16h.

Chico é um dos jogadores da Malwee que vai participar do desafio

T l

Mauestado da
quadra cancela
treinodaSeleção
Goleiro Tiago reclama do local e
de não ter ataduras para as mãos
'DA REDAÇÃO
logo no primeiro treino da
Seleção Brasileira de Futsal,
na cidade de Campinas (SP),
a delegação foi surpreendida
pela má qualidade da
quadra

AequiPe
está na cidade

paulista para se prepa
rar para a o Desafio In
ternacional de Futsal,

no qual enfrentam o Paraguai, no
domingo, 11, às 9h45, no Ginásio
da Unicamp.

O grupo chegou a desembar
car no ginásio Rogê Ferreira, na
manhã de ontem, mas a comis
são técnica decidiu não realizar
a atividade, porque o. piso de
madeira da quadra apresentava
algumas avarias. Por isso o trei
no foi cancelado e a equipe vol
tou para a concentração. Hoje,
a Seleção Brasileira realiza o pri
meiro treino com bola, no giná
sio da Unicamp.

Na tarde de ontem o time
realizou um trabalho físico na
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,

a área

Henrique
Port

. O

Cerejas
do bolo
Malwee! Cimed
fez o que se'espe
rava no início da

Liga Futsal. Se im-
pôs jogando em casa, atuou

bem e goleou a Unisul; um í�adversário que não deve fi-

gurar entre os finalistas da competição. Bom verificar que a equipe
se livrou da preocupante "Falcãodependência" que apresentou no
ano passado, principalmente nos jogos decisivos. Se formos compa
rar aMalwee a um bolo, vemos hoje uma massamuito mais homo
gênea e saborosa, onde Falcão e Lenísio figuram como cerejas, que
dão beleza e criam um diferencial nomomento da venda. Traduzin
do: hoje a Malwee!Cimed tem um grupo extremamente qualifica
do, com bons jogadores para cada posição, e ainda conta com os ta-

'lentos fora do comum de Falcão e Lenísio, que reúnem uma grande
capacidade para decidir nos momentos certos. De nada adiantaria
ter lindas cerejas ornando o bolo se a massa não fosse boa.

A volta do Varzeano
O Varzeano volta com força total neste sábado, após uma pausa

de duas semanas. O Box7, onde sou técnico, encara oConfortFine, às
15h30, no João Pessoa. Pouco conheço do adversário. Sei que a base
do time é formada por uma família, mas não tenho noção do quanto
eles podem complicar o nosso jogo. Pela primeira vez vou ter o elen
co completo à disposição, o que deve ser bastante agradável para um
treinador. Temos apenas um atleta lesionado, que já providenciou o

laudomédico para tentarmos sua substituição. Se naCopa doMundo
pode, penso que não haveráproblemas noVarzeano.

,

' Ho segunda
Não concordo com as pessoas que insistem em dizer que

faltou sorte ao Iuventus ou que a equipe reagiu tarde demais.
A grande verdade é que o grupo era tecnicamente limitado e

os números (que nuncamentem) provam isso. Dos 54 pontos
disputados, o tricolor só conquistou oito (14,8%). Em 18 jogos
marcou 20 gols ÚJ por jogo) e sofreu 47 (2,6 por partida). Fica
provada a deficiência do elenco, em sua grade parte formado
por atletas agenciados pelaGênio Esportes. De positivomesmo
só o técnico José Esdras, que semostrou uma grata revelação.

Abandonaram o
Arthur Muller-

A Prefeitura adotou outra
tática em relação ao Arthur
Muller. Ao invés de propagar
sua demolição, fato que ge
rou comoção na comunidade,
optou por abandonar o local.
Simples assim. Como não dá
para jogar numa quadra po
dre, com falhas na iluminação
e �om um telhado cheio de go
teíras, a partir de agora o bas-

que!e.Vaimandar'seus jogos no
ColeglO Marista.

Fim de
semana agitado
Boas opções no final de se

mana para quem curte esporte.
Tem basquete feminino sub-17

no Colégio Marista, futsalmascu
lino sub-17 e bicicross no Parque
Malwee, além da Copa Norte,
do Varzeano e dos Seniores em

vários campos pelo município.
Certamente são bons motivos

para deixar o ócio de l�do, juntar a
família e prestigiar o esporte pra -

_

ticado em Jaraguá do Sul. Nossos

atletasmerecem o seu apoio.

Esporte 21
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Nada definido no
Moleque Travesso
Diretoria deve aguardar eleição será no inês que vem

JARAGUÁ DO SUL

O futuro de jogadores e

da comissão técnica do
Juventus está indefinido, pelo·
menos até voltarem da folga,
que vai durar até o dia 19.

A
diretoria Tricolor não

quis adiantar se alguém
fica, mas deu a enten

der que, se depender
dela, mantém a base do time
atual e a comissão técnica. Essa

definição ainda não foi tomada e

de acordo com o presidente lIdo
Vargas, nesse primeiro momen-

José Esdras vi(\ja
para o Rio e diz
que pode voltar

Assim como os jogadores e o res

tante da comissão técnica, Esdras
também estará de folga, aguardando
uma definição. O treinador disse que
sabe do interesse da diretoria atual,
mas que a resposta também deve par
tir da próxima gestão. "Não depende
só dele (lIdoVargas), mas sim de quem
vai assumir", disse.

Apesar de dar preferência para o Mo
leque Travesso o treinador revelou que
nesse período estará aberto a negocia
ções. "Cada um tem seus interesses e nes

semeio tempo podem surgir novas opor
tunidades'" avisou sem darmais detalhes.

Esdras também não quis falar so
bre a formação de elenco para a Copa
Santa Catarina. Ele prefere definir o

seu futuro, para depois falar sobre o

assunto. Enquanto isso, vai curtir a fa
mília no Rio de Janeiro.

O Campeonato Varzeano de

Guaramirirn - Taça Ronaldo Mi

ron da Silva, segue nesse sábado.
Os confrontos da SegundaDivisão
são os que iniciam às 13h30 e os

confrontos da Primeira Divisão, às
15h30. No campo do Barro Bran

co, às 13h30, jogam Ajax!Alchini
Tintas contraAtlético. Na sequên
cia tem Barro Branco e Avaí.

No campoAliança, naVilaAmi-

to, todos serão dispensados e te

rão o salário acertado.
.

Mais uma vez, o Iuventus terá

que montar um time e correr atrás
de patrocinadores para a Copa San
ta Catarina. Apesar de se despedir

.

do clube no dia 5 de maio, quando
acontece a eleição da nova direto

ria, a atual gestão terá que formar o
plantel para a competição, uma vez
que o Moleque Travesso estreia na

Copinha no dia 9 demaio diante do

Avaí, fora de casa. .

"Por causa do confronto de

datas, teremos que formar o time
e gostaríamos de manter a base,
para depois a nova diretoria de
cidir os rumos", ressaltouVargas,

reafirmando que o técnico José
Esdras é o favorito para a vaga.
Vargas disse que o clube em

prestou dinheiro de pessoas para
quitar a dívida com eles e nesse

período de folga do time vai em
busca de novos apoiadores.

Os nomes dos jogadores que
devem permanecer não foram di

vulgados. Apenas o empresário Ge
nival Santos, daGênio Sports, decla
rou que está se desligando do clube
e os jogadores agenciados por ele
também. É o caso de Bahia, Iander
son,Vanderson, Gasparetto eAri.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

zade, o Expresso Caixa d'Água!
Corticeira enfrenta a Asckvi, às
13h30. Unidos da Vila e Cruzeiro
se enfrentam às 15h30. No do

mingo, l l, a competição é reto

mada no campo Beira Rio, com os

confrontos entre Esporte Guará x
Guaratruck (13h30) e Beira Rio x

União/Iagunços (l5h30). No cam

po Seleto jogam Cataratas!Elian x

Pirapora (13h30) e Rubro Negro x

Altitude! MM (15h30).
"

NO GINASIO
OS jogos realizados no Giná

sio Rodolfo Iahn de Guaramirim
terão um atrativo amais em 2010.
A prefeitura da cidade vai sortear
uma moto e uma bicicleta para
os torcedores que acompanha
rem as competições no período
de 10 de abril a 27 de agosto.

NAS QUADRAS, HAVEAA SORTEIO DE PRÊMIO ENTRE TORCEDORES
-

Varzeano de Guaramirim tem sequência
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LIBERTADORES

Flamengo deixa
. , .

escaparVltona
no últímo lance

ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DOS DEFICIENTES FíSICOS - AJADEFt
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ELEiÇÃO DA DIRETORIA

Parágrafo 2°_ As chapas concorrentes não poderão consti
tuir-se de integrantes que possuam vínculos direto e ou cargos
políticos com poder público (executivo e legislativo), a fim de que
a associação possa cumprir com seus objetivos, sem influências
de cunho políticos que possam prejudicar e denegrir sua imagem
e sua missão.

.

Parágrafo 3°_ Somente serão inscritas ao pleito' eleitoral, chapas
concorrentes que apresentarem no ato da inscrição, diretrizes e pro
postas com linguagem formal, objetiva e pautadas em objetivos sóli
dos, a fim de promover o desenvolvimento financeiro da entidade, bem
como o desenvolvimento intelectual, físico e moral de seus associa
dos, de acordo éom as finalidades da entidade presente no presente
estatuto.

Artigo 55° - Encerrada a votação no horário pré-estabelecido, a

presidência da assembléia procederá a apuração.
Parágrafo único: Nos casos de empate, será proclamada ven

cedora a chapa que contém como presidente, o sócio mais antigo, e

persistindo o empate, será proclamada a chapa que contenha o sócio
mais idoso.

Artigo 56° - Procedida a apuração, a diretoria tornará público o

resultado, proclamando os eleitos.

A Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos - AJADEFI,
CONVOCA, por meio deste edital, os seus 143 membros para Assem
bléia Geral Ordinária, que será realizada no auditório da Unerj - Centro
Universitário de Jaraguá do Sul, sito rua dos Imigrantes nO 500 - Vila

Rau, às 14h do dia 17 de abril do corrente ano, em primeira convoca

ção com a presença mínima de 50% dos sócios, e em segunda con

vocação às 14h 30min do mesmo dia com a presença de qualquer
número de sócios, tendo como pauta a eleição de sua diretoria para o

biênio maio/201 O a maio/2012.

Segue abaixo, os critérios estabelecidos para inscrição de candi
datos a eleição conforme determina o Estatuto da Associação, em seu

capítulo VIII-DAS ELEIÇ6ES :

Artigo 50°- parágrafo único: As chapas participantes deverão so

licitar sua inscrição por escrito à Diretoria, com antecedência mínima
de 5(cinco) dias.

Artigo 54°- As eleições de candidatos aos respectivos cargos, será
feita em assembléia geral da eleição, dentre os associados maiores de
idade e em pleno gozo de seus direitos.

Parágrafo 1°_ Somente poderão integrar as chapas os concorren

tes associados da AJADEFI que tenham concluído no mínimo um perí
odo de 6 (seis) meses de seu cadastro e que mostrem-se atuantes no

quotidiano da entidade, sendo partícipes das reuniões, assembléias e/
ou grupos sócioeducativos de forma assídua.

Rubro-Negro carioca vencia por 2xl
até os 46minutos do segundo tempo

minutos, a equipe chilena conse

guiu marcar primeiro. Em cruza

mento para a área, a bola passou
entre o zagueiro Álvaro e o goleiro
Bruno, facilitando o trabalho de
Montillo, quemarcou de cabeça.

A torcida pediu a entrada de
Petkovic, mas o FIa voltou do
intervalo com o atacante Bruno

Mezenga no lugar do meia Kle
berson. Aos 13 minutos, o téc
nico Andrade finalmentese ren

deu aos apelos dos torcedores e

colocou Pet, no lugar de Vinícius
Pacheco.

RIO DE JANEIRO

Do inferno ao céu e ao

inferno de novo. A torcida
do Flamengo viveu uma

montanha-russa de
emoções no'alagado
Maracanã.

Jaraguá do Su131, de março de 2010

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL

- FSTADODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca

de Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

Avenida MarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390. Horário dePuncionamento:

O9:00hàs 18:00h

EDITAL DE INIlMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os Ótu
los abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir da publicação deste edítal
a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibili
dade de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessfvel, ou foríem) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresanie, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 ele 1023, todos do CNCGJ.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

CAIXAECo.NOMICAFEDERAL' DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 69,80 liqui-
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142009 Sacado: APARECIDO F'REIThSARAUJo. CPF: 167.219.698-15
Cedente: SYSTHEX SISTEMAS DE IMPL o.SSEo.S CNPJ: 05.644.129/000 Número do
Título: 2453003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA
ECONo.MICA FEDERAL DataVencimento: 18/03/2010 Valor: 1.074,76 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,4ON0'jOgO

de ontem à tar

de, válido pela quarta
rodada do Grupo 8 da
Libertadores, o Rubro

Negro carioca ficou no 2x2 com o

Universidad de Chile, e segue na
. segunda colocação, com sete pon
tos, uma a menos que o time chi
leno. Por isso, o Mengo ficou em

uma situação difícil para garantir
a vaga nas oitavas-de-final com
antecedência. A equipe enfrenta
a Universidad Católica, no Chile,
e recebe o Caracas, no Maracanã.
Antes disso, o desafio flamenguis
ta será a semifinal da Taça Rio,
domingo, contra o Vasco.

Na tarde de ontem, um público
bom, para as circunstâncias apre
sentas, viu o time carioca com difi
culdades para criar jogadas.Aos 43

Protocolo: 142031 Sacado: ITELVINADEBERTOLDI CPF: 016.391.569-50
Cedente: S PIETRo. ALUMINIo. EACESSo.RIo.S LIDA - ME CNPJ: 09.583.110/000 Núme
ro doTítulo: 01046001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO,DO BRASIL SA DataVencimento: 23/03/2010 Valor: 150,00 Liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141988 Sacado:ARNAlDO. DASILVAGOMES CPF: 065.254.219-00
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.l49.953/000 Número do Título: 131005461
Espécie: Cédula de Crédito Bancário poríndícaçãoApresentante: SERGIO. SCHULZE &AD
Vo.GADOSASSo.CIADo.S DataVencimento: 30/08/2007 Valor: 1.252,40 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142167 Sacado: J CIPRlANlADMDE BENS LIDA CNPJ: 09.943.422/000
Cedente: FAMCRED FACI'ORlNG MERCANTIL DECREDITO LIDA CNPJ: 01.393.959/000
Número do Título: 173299/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO. BRASILSA DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 4.446,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

o Flamengo tem pela frente
a Universidad Católica,
no Chile, e o Caracas da
Venezuela, no Maracanã.

Protocolo: 141662 Sacado: BAREROTISSERlA Do.FSPETOLID CNPJ: 01.649.666/000
Cedente: SCHIEWECo.MEROo. S LIDAEPP CNPJ: 02.155.252/000Número doTítulo:
2785 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ S.
A DataVencimento: 10/03/2010 Valor: 1.053,00 Liquidação após a intimação:
R$10,4O, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

fu;;���i��-142i9Õ--S;;�d��CCN-COMUNCivENroSEPüBi.iIDÂ--OOj:-Õ:;.5ãã�ooziOOõ
Cedente:G�CAE EDITORA 22 LIDA CNPJ: 85.326.346/000Número do Título;
20344/2 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO. ITAU
SA DataVencimento: 16/03/2010 Valor: 2.000,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 141995 Sacado: KLEIDEHORSr CPF: 750.613.769-00 Cedente:
BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.l49.953/000 Número do Título: 131020235
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE &AD
Vo.GADOSASSOCIADo.S DataVencimento: 13/11/2008 Valor: 5.663,30 Liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 142081 Sacado: LEANDRO.AMES CPF: 005.546.289-88 Cedente: OFICINA
DE Bo.MBAS INEf SOARES CNPJ: 85.H9,425/000 Número doTítulo: 544/2

.

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO. ITAÚSA
DataVencimento: 12/03/2010 Valor: 593,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20.80, Edital: R$10,4O

A mudança fez o Flamengo
aumentar a pressão e marcar aos

22 minutos. Após confusão den
tro da área, a bola sobrou para
Michael, que chutou forte para
empatar. E a virada veio aos 37,
quando Leo Moura aproveitou a

sobra e soltou a bomba. Mas a

Universidad de Chile ainda teve

forças para reagir, empatando o

jogo aos 46, com Rodriguez.

Protocolo: 142230 Sacado: CWTUN NUNFS GONCALVES CPF: 005.335.900-35
Cedente: SICOo.B-SC BLUCREDlCOo.P ECo.N E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número do Título: 12112 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: BRADFS
Co. DataVencimento: 20/02/2010 Valor: 105,00 Liquidação após a intimação:
R$10,4O, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 •

Protocolo: 142312 Sacado: LUCIMARAo.RTIZECIALIDA CNPJ: 10.237.1771000
Cedente: Co.MERCIALPYKo.SCZLIDAME CNPJ: 02.071.567/000 Número doTítulo:
454 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO. DO BRA
SILSA DataVencimento: 04/03/2010 Valor: 449,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

.

Protocolo: 142389 Sacado: Co.MERCIALMUU1So.M LIDA CNPJ: 00.842.605/000
Cedente: METAITEC DO. BRASILEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ITCNPJ: 52.128.295/000
Número do Título: 42170/C Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 595,35 Liquidação após
a intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142380 Sacado: LUCIMARA o.RTIZECIA LIDA CNPJ: 10.237.177/000
Cedente:ANJU INDUSTRIAE Co.MEROO DECAFELIDA CNPJ: 08.483.483/000Número
doTítulo: 5678-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
Co. DO BRASILSA DataVencimento: 24/03/2010 Valor: 750,00 .Líquidação após

.
a intimação: R$1O,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142458 Sacado: CONSTRUTORAAJM LIDA CNPJ: 04.991.446/000
Cedente: ARCELORMlTIAL BRASIL S/A CNPJ: 17,469.701/000 Número do Tí
tulo: 0001313101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADESCo.
Data Vencimento: 23/03/2010 Valor: 5.156,42 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Con
dução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142453 Sacado: LUCIMARAo.RTIZEOALIDA CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: DIPLOMATA INDUSTRIALECOMERCIALLIDA CNPJ: 01.243.305/004 Núme-
ro do Título: 0039247-01 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: BRADESCo.
DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 861,06 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condu
ção: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 142478 Sacado: Co.NSTRUTORAAJM LIDA CNPJ: 04.991.446/000
Cedente: POLIMIXCo.NCRETo. LIDA CNPJ: 29.067.113/000Número doTítulo: S F
005263 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BRADFSCo. DataVencimen
to: 25/03/2010 Valor: 1.688,51 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142443 Sacad0:MASSAFACILCOM.EFAB. DEALIM.LIDA CNPJ: 08.722.197/000
Cedente: OESA COM E REPRES LIDA CNPJ: 81.611.931/000 Número do Tí
tulo: 541410lU Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADFSCo.
DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 331,08 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condu
ção: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM
Protocolo: 141986 Sacado: DElASIRDIAS CPF: 492.714.159-49 Cedente: BVFINANCEI
RAS/A-C.F.L CNPJ: OLl49.953/000Número doTftulo: 131004019 Espécie: Cédula
deCrédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO. SCHULZE &ADVo.GADo.S ASSo.
CIADo.S DataVencimento: 24/07/2007 Valor: 2.181,57 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142470 Sacado: MERILYNANDREZABATISIABONAlTI ME
CNPJ: 02.420.483/000 Cedente: NICOlLINDUSTRlAPIASTICALIDA CNPJ: 09.720.751/000
Número do Título: 0046307A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRA
DFSCO DataVencimento: 24/03/2010 Valor: 514,47 Liquidação após a

intimação: R$10,4O, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 142234 Sacado: DIFAC COMERCIO.DEFERRAMENTASLIDA
CNPJ: 08.734.215/000 Cedente: JLG DISTRlBUIDo.RADE FERRAMENTAS LIDA
CNPJ: 09.446.820/000Número doTftulo: 004011-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADFSCO Data Vencimento: 22/03/2010 Valor: 939,60 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142222 Sacado: PHENIXAUTO CENrERITDA CNPJ: 09.320.684/000
Cedente: FSCRITORIO Co.NTABIL CENTENARIo. LIDA CNPJ: 08.328.628/000 Número
do Título: 40 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: BANRISUL-BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULDataVencimento: 20/03/2010 Valor: 335,00 liqui
dação após a intimação: R$10.40, Condução.Râ lê,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Flamengo,
deVagner

Love, precisa
se recuperar
na semana

que vem para
brigar pela
liderança

Protocolo: 142441 Sacado: DON MALUCO. PIZZARIA E RfSIAURANTE CNPJ:
10.800.915/000 Cedente: DIPLOMATA INDUSTRIAL E Co.MERCIAL LIDA CNPJ:
01.243.305/004 Número doTítulo: 0039954-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apre
sentante: BRADFSCO DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 269,40 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142004 Sacado: Ro.NAN LEANDRO. DEMARCHT CPF: 079.720.989-13
Cedente:VAlDo.CIRHAASME CNPJ: 03.986.145/000Número doTítulo: 23446-
1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONo.MICA
FEDERAL DataVencimento: 21103/2010 Valor: 272,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$ 25,16�Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 141984 Sacado: EDNALDODE SOUZA CPF: 742.687.409-53
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: OLl49.953/000 Número do Título: 131015154
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO. SCHULZE &AD
Vo.GADOSASSOOADo.S DataVencimento: 28/04/2008 Valor: 1.590,79 Liquidação após
a intimação: R$10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142244 Sacado: Ro.SANADEMELO Mo.RAIS CPF: 145.370.388-88
Cedente: LUMIARHEAI.TH CARE LIDA CNPJ: 02.008.681/000Número doTítulo:
20247 1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BRADFSCo. DataVenci
mento: 19/03/2010 Valor: 188,47 Liquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 8,96,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142151 Sacado: EDSo.N ALVES MARINHO. CPF: 471.453.319-34
Cedente: CENTRO DE Fo.RMACAo. DE CONDUTORES LESSMANN LID CNPJ:
85.315.042/000 Número doTítulo: 25951 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
cação'Apresentante: UNIBANCo.-UNlAo.DE BANCo.S BRASlLEIROSSA DataVencimen
to: 20/03/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142205 Sacado: SILVIAFASHTo.N COMDE Ro.UPA CNPJ: 09.620.194/000
Cedente: GYSI'CONFECCOFSLIDAME CNPJ: 03.374.854/000Número doTítulq:
0004932 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO. ITAU
SA DataVencimento: 16/01/2009 Valor: 327,66 Liquidação após a intimação:
R$lO,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142058 Sacado: SUPERMERCADO PONTO ZERO. LIDA CNPJ: 08.310.001/000
Cedente: SDN Co.MERCIo. E REPRESENTACOFS LIDA CNPJ: 82.117.524/000 Núme
ro do Título: 3063006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 07/01/2010 Valor: 450,00 Liquidação
após a intimação: R$10,4O, Condução: R$46,28, Diligência: R$20,00, Edital: R$1O,4O

JOGOS PELO BRASIL Protocolo: 142145 Sacado: FERNANDATANEROIlVEIRA CPF: 068.539.049-74
Cedente: CENTRO DE Fo.RMACAo. DE CONDUTORES LESSMANN LID CNPJ:
85.315.042/000 Número doTítulo: 25552 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
caçãoApresentante: UNlBANCO-UNlAo. DEBANCo.S BRASlLEIROSSA DataVencimen
to: 20/03/2010 Valor: 209,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

• CAMPEONATOGAÚCHO
• QUARTAS-DE-FINAL
RESULTADOS

São José* (3) OxO (1) Inter-SM
Grêmio 1.x2 Pelotas*

• CAMPEONATO CARIOCA
• SEMIFINAL

SÁBADO.
18h30 - Botafogo x Fluminense
DOMINGO.

16h - Flamengo x Vasco

Protocolo: 141911 Sacado:GIlMAR LUIZMOREIRA CPF: 217.285.500-68
Cedente: DIEMENIZCOMEROODEElEIROLIDA .CNPJ: 03.880277/000Número do
Título: 67940/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANRISUL-BANCO
DO FSrADO DO RIÚ GRANDEDO SUL DataVencimento: 18/03/2010 Valor: 157,60 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142264 Sacado: TURBEDOSVAlLES EMPREENDIMEN1DS
CNPJ: 10.262.639/000 Cedente: CERAMFIX INDUSTRIA COMEROO DE ARGAMASSA
CNPJ: 07.293.000/000Número doTítulo: 1001367301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 23/03/2010 Valor: 567,00 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40• CAMPEONATO PARANAENSE

·4" Ro.DADA-2" FASE

RESULTADOS
Coritiba 3xl1raty
CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 14, Atlético-PR 13,
lraty 7, Paraná 6, Paranavaí 4, Operárlo 2,
Corinthians-PR 1 e cascavel i

Protocolo: 142452 Sacado: HWOLF CONSTRUTORAE INCORPORADORA LIDA CNPJ:
76.311.513/000 Cedente: UITRAPISO IND.COM.IMP.�DE PISOS E R.EVFSIl CNPJ:
83.062.463/000 Número doTítulo: JL12998 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 62,40 Li
quidação após a intimação: R$1O,4O, Condução: R$ 0,00,Diligência: R$ 31,95, Edital: R$10,4O
--------_._---------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141993 Sacado: INESBElARMINO.DASILVEIRA CPF: 674.390.719-72
Cedente: NEUBER Mo.VEIS E ELEI'ROOOMESTlCOS CNPJ: 83.441.741/000 Número
do Título: 05764201W Espécie: Duplicata deVenda Mercantil I><?r Indicação Apresentante:

• CAMPEONATO MINEIRO

QUARTAS-DE-FlNAL - JOGOS DE Vo.LTA

RESULTADOS

Democrata* 0,0 Villa Nova

Tupi l.xllpatinga*
* Classificados

Protocolo: 142108 Sacado:VAlDECIR CARDOSO. CPF: 589.318.139-53 Cedente: FIDEUS
COMERQO E DISTRlBIDCAo. DE BEBIDAS IT CNPJ: 01.806.836/000 Número do Título:
3420 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO
UNlAo. DE BANCOS BRASlLEIROS SA DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 246,90 liqui
dação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 23,04, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
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Presídio sob nova direção
Diretor interino, Antônio Ferreira, pediu afastamento esra semana

� -�

Ag�ntes do Deap estão avaliando a situação do presídio há cerca de 15 dias. Eles são acusados de humilhar e maltratar os presidiários

JARAGUÁ DO SUL

Dentro de 30 dias,
O Departamento de '

Adminmração Prisional
definirá quem assume a

unidade em definitivo. Por
enquanto, Gleverson Henrique
Drechsler fica no comando.

Dentão
diretor interino, An

tônio Salomão Ferreira,
disse que pediu licença
prêmio de 30 dias por dis

cordar de alguns procedimentos
re�ados pela equipe do Deap,
que há 15 dias avalia' a situação do
local. Ele afirma que os agentes do
departamento agiram com violên
cia, desrespeitando os direitos hu
manos dos detentos. ''Achei me
lhor me afastar para evitar atritos.
Só volto ao presídio para trabalhar
como agente prisional", reforça.

Ele conta' que durante uma
" '

operação pente fino", realizada
após a fuga de 23 presos no fi
nal do mês passado, os agentes
do Deap teriam jogado a comida
dos detentos no' chão. "O próprio
Cleverson (um dos responsáveis.
pelo relatório sobre a situaçãodo complexo) andava dentro do
presídio armado, o que não é um
procedimento padrão", denuncia.
Ele alega também que sua posturade transparência com a imprensa
sobre os problemas do complexo

desagradou o Deap.
A última agressão presencia

da por Ferreira teria acontecido
no domingo de Páscoa. Naquele
dia, 15 presos foram transferidos

por suspeita de planejarem um

novo esquema de fuga. Mas, se
gundo ele, vários detentos foram
ameaçados de tortura e morte

pela equipe do órgão. Assusta
dos, os presidiários teriam escri

to cartas endereçadas a Ferreira

pedindo que ele interferisse nas

ações dos agentes.

O atual diretor interino rebate

as acusações de Ferreira. Drechs

ler afirma que o presídio era palco
de uma série de irregularidades
antes do Deap começar a avaliar

o local. "Encontramos presos com

regalias, como, por exemplo, ter
um quarto particular onde tinham
a chave para entrar e sair a hora

que quiser", aponta.
O diretor do Deap, Alexandre

Brum, garantiu que vai abrir uma

sindicância para apurar as denún

cias. A OAB (Ordem dos Advoga
dos do Brasil) de Iaraguá do Sul e

o Conselho Penitenciário aciona

ram o CDH (Centro de Direitos

Humanos) para apurar as supos
tas agressões contra os internos.

PIERO RAGAZZI

'ii

Ferreira afirma ter presenciado vários casos de agressão contra detentos

Problema já é antigo
No início do ano, o ex-diretor do Presídio Regional, Ivo Ronchi,

pediu afastamento do cargo depois de 12 anos à frente da unida

de. Ronchi alegou que não gostaria de retornar para o complexo
pela total falta de investimentos na unidade por parte do governo
do Estado. Ele pediu exoneração do cargo e no momento está

usufruindo de licenças vencidas. Nos próximos meses, ele deve

se aposentar. Na época, Ronchi alegou a superlotação como um

dos motivos de sua saída. A unidade, que tem capacidade para

apenas 76 presos, abriga hoje cerca de 330 detentos. Desse to

tal, mais de 200 internos já foram condenados pela Justiça e de

veriam estar cumprindo pena em penitenciárias.

COMUNICADO '

Griffe Malhas e Estamparia Uda - ME, toma público que recebeu da FUJA

MA, Licença Ambiental de Operação - LAO nO 007/2010 para atividade de es

tamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário,
na Rua Alberto Utpadel, 2365, Rio Cerro II, Jaraguá do Sul.

Segurança 23

Monitoramento
com estação

"

meteorológica
JARAGUÁ" DO SUL

O coordenador da Defesa Ci
vil, JairAlquiní, disse que aPrefei
tura deve adquirir, nos próximos
dias, uma estação meteorológica
móvel para ajudar a monitorar
a região do Três Rios do Norte.

Segundo ele, o equipamento vai
servir para o cálculo do índice

pluviométrico na localidade e se

as chuvas podem ocasionar ris
cos de novos tremores de terra

De acordo com Jair, o apa-
"relho deve custar cerca de R$ 3
mil. "Essa estação vai nos dizer a
quantidade de chuva e nos aju
dar a definir ações para garantir
a segurança da comunidade",
comentou. De acordo com Jair,
a causa dos tremores ainda não
é conhecida, mas os especialistas
acreditam que os abalos tenham
sido provocados por acomoda
ção de solo. Até o momento, en

tretanto, a equipe não encontrou
evidências para confirmar essa

possibilidade.
Nos últimos dias, técnicos da

UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina) estiveram no

município avaliando as condi

ções do solo no local onde os

tremores foram, sentidos com

mais força. As amostras de terra
e rochas coletadas estão sendo
analisadas em laboratório. Em

seguida, o diagnóstico será en

viado à Defesa Civil estadual,
que deverá solicitar um" estudo

geofísico do solo. O objetivo é
saber se alguma alteração na

terra causou o fenômeno.

PM encontra
ladrões da
construtora

A Polícia Militar prendeu
Luciano Afonso de Meira, 24

anos, e Claudemir Paulo de

Meira, 29, acusados de assal
tar a construtora Proma, no

centro, e roubar R$ 75 mil do
local na tarde de quarta-feira.
Eles foram capturados por
volta das 19h de quarta, após
denúncia anônima de uma

mulher que disse onde estava

a bolsa roubada com o dinhei
ro. Com base nessas informa

ções, os agentes retiraram o

dinheiro da bolsa e a deixaram
no mesmo local. Quando os

assaltantes voltaram para pe
gar a quantia roubada, foram
presos em flagrante.
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Paixãoporobjetos antigos
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Wilfried Dornbusch guarda em sua casa verdadeiras preciosidades
Colecionar coisas antigas é a

paixão do empresário Wilfried
Dornbusch, de TI anos. Ele
começou há alguns anos com
pequenos objetos, e hoje sua
casa está lotada de relíquias.

Alguns
objetos que estão ex

postos na sala da residência
de Wilfried são verdadeiras

, preciosidades. A maioria dos
artefatos o empresário ganhou de ami
gos ou trouxe de cidades que visitava.
Uma espingarda, que fica pendurada
na parede, tem mais de cem anos e foi
achada dentro de um rio. "Essa estava

muito estragada, mas eu restaurei e ela
está aqui junto com outras armas tam

bémmuito antigas".
De acordo comWilfried, a maioria

dos objetos ainda funciona. É o çaso
de algumas calculadoras, balança,
moedor de café de madeira, máquinas
de costura, lanterna, ventilador, ferra
mentas' telex e telefones. "Quando eu

recebo ou �ompro alguma coisa eu

mesmo tento consertar, se estiver es-

Novo painel.
Mais moderno e muito

mais bonito.

tragado. É umamania de gente antiga,
querer tudo certinho", confessa.

No meio de tantos itens, Wilfried
hão sabe nem dizer qual é o seu preferi
do. "Tudo o que está aqui temmuito va
lor paramim e também para a socieda
de, pois são coisas importantes.Mas tem
algo que eu guardo com muito carinho,
que é uma carta que meu pai escreveu
paraminhamãe, no tempo que eles ain
da namoravam, em 1921. Está-toda em
alemão eme faz lembrar eles", admite.

No quintal do empresário está ou-

tra peça exótica. Essa não coube den- �
z

tro de casa e veio transportada por �

um caminhão, do Paraná. Um tronco

de Araucária Brasiliana, o popular pi
nheiro. O objeto tem 11 metros, mais
de 350 anos e cerca de 225 nós visí
veis. Por causa do objeto,Wilfried foi

obrigado a colocar uma placa expli
cativa, para conter alguns curiosos.
"O pessoal passava aqui e todo mun-
do queria saber o que é. Não dava con-
ta de atender todo mundo. Agora com
a placa amaioria já lê e se contenta".

,
Tudo o que está aqui
tem muito valor para
mim e também para a

sociedade, pois são
coisas importantes.
WllFRIED DORNBUSCH,

77 ANOS

, "
Wilfried diz que a maioria dos

objetos antigos ainda funciona

Objetos vão continuar
na famOia

Apesar de tantos itens, amania de co
lecionar coisas antigas surgiu. há pouco
tempo. Durante toda sua vida, Wilfried
nunca se preocupou com isso. "Depois de
muito tempo fui perceber o valor que es

sas coisas tinham. É uma pena, pois po
deria ter aqui outros objetos muito mais

preciosos para a humanidade", lamenta.• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Novo farol duplo escurecido
com detalhe cromado

e moldura em preto brilhante.

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

,

O empresário pretende passar a coleção
para a família. "O meu desejo é que algum
filho ou neto guarde isso aqui e cuide como
eu cuido. O que tenho aqui é muito raro, não

podemos deixar isso acabar", explica.
Wilfried é natural de Jaraguá do Sul e tra

balhou durante 21 anos na empresa extinta
Bebidas Max Wilhelm. Ele também traba
lhou durante quatro anos fazendo carteiras
de identidades na Prefeitura. Wilfried foi o
funcionário que expediu o primeiro docu
mento de identificação de Jaraguá do Sul.

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

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

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

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

• Chave I'canivete"
- ... - -

�r�

TOTALafiN

Caraguá Auto Elite
Uma reTacõo de confianca

, ,

47 32746000
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