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ADQUIRA
,

IdA, A SUA.
Projeto Livro Livre, que será lançado

hoje à noite, estimula alunos a trocarem
materiais recicláveis por obras de literatura.

Centro de Direitos Humanos entrega hoje
ao Ministério Público um dossiê relatando

supostas agressões aos presos.
PONTOS DE VENDAS

� PAPELARIA GRAFIPEl
• PAPE�RIA DO PEDRINHO
• BANCA ÁGUIA DE OURO

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

PROJETO

\..-\VRO
v\VR�

'ASSINANTES o CORREIO DO POVO

RECEBEM GRATUITAMENTE.

Ven'adores denllllciall1
inexistênciadeprojeto
Translaraguá, que previa R$ 40 milhões emmelhorias namobilidade urbana, não teria
sido reapresentado ao Ministério das Cidades pela Prefeitura em 2009. A informação
é dos vereadores Amarildo Sarti (PV), Jean Leutprecht (PC do B) e IsairMaser (PR),

que estiveram em Brasília semana passada. Mas secretário de Planejamento, Aristides
Panstein, garante que os recursos estão assegurados, faltando a liberação.

Página 4

PIERO RAGAZZI

Projeto de duplicação da BR-280 dá sinais de que está longe de se tornar realidade. Os estudos complementares ainda não foram entregues ao
Ibama, que está em greve. Além disso, a Funai reivindica a mudança do traçado da rodovia no Morro da Palha, em São Francisco do Sul.

E EGO

Codejas ,chama
aprovados em
concurso
Vagas para os cargos
de pedreiro e auxiliar
de limpeza serão

preenchidas a partir
de hoje. Página 9 '

�il, do��d� em

entrevista exclusiva.
Banda toca sexta

no Oca Rock.

FI AN I E TO
Massaranduba
identifica déficit
habitacional
Prefeitura estuda parceria
com a Caixa Econômica

para construir casas

populares. Até agora, 300
moradores se inscreveram

para participar do
programa. Página 10

FAMEG I
(47) 3373-9800

www.fameg.edu.br
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2 História

UM VISIONÁRIO GENIAL.

SEBASTIÃO AVROSO
,

Ou simplesmente Tiãozinho, foi um dos
maiores gênios do futebol catarinense na se

gunda metade dos anos 50 e da década de
60. O filho do professor Luiz Gonzaga Ayroso
desfilou sua categoria em gramados catarinen
ses e gaúchos. O meio campista que encantou

os apaixonados pelo futebol nos anos dourados
do esporte bretão, nasceu dentro de uma família
de acaraianos: seu pai foi um dos fundadores do
clube rubro e seu tio, o professorAntônio Esta

nislau Ayroso, fez historia como jogador.

Um craque arrebatador
Tiãozinho iniciou'a carreira nas di

visões de base do Acarai. Aos 16 anos

passou a integrar o time principal. Do
tado de personalidade forte, um líder

nato, e grande poder de decisão. Con

quistou a confiança dos companhei
ros, o coração da torcida e o respeito
dos adversários. Era ainda um menino

quando lhe foi outorgado a braçadeira
de capitão. Solidário, sugeriu que em

cada jogo um dos integrantes do tinie
fosse o capitão. Clarividente, jogava,
via o jogo e antevia a jogada. Era regen
te e solista. Como um mago, "hipnoti
zava" o adversário e depois roubava a

bola, numa fração de segundos. Numa
arrancada fulminante decidia o jogo.
Fazia lançamentos de curta e longa
distância com grande precisão. Pos

suía chute forte e preciso, além de ser

exímio cobrador de faltas.

Fora das quatro linhas
Sempre teve duas grandes paixões: passa

rinhos e pescaria. Perito em pesca submarina,
junto com o saudoso Írio Piazera, foram pio
neiros nesta modalidade esportiva no litoral
norte catarinense. Profissionalmente foi co
merciante no ramo de autopeças e chefe do
almoxarifado daWeg.
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Futsal do Acaraí, 1959; em pé: Sebastião, Guido Schmitt
e Zanganha; agachados: Chico Voigt, Lili Fachini e Maba

.

Casou
Em 4 de abril de 1964, casou com Beatriz Buhr (fa

lecida), tiveram duas filhas, Denise e Solange. Hoje,
aposentado e de bem com a vida, mora no Pontal da Fi
gueira em Itapoá, constituiu nova família e tem outros

dois filhos, Fernando e Maisa. Com os olhos marejados
pela emoção, me confidenciou que cultiva saudades:
dos amigos que fez ao longo da carreira, das jornadas
memoráveis com o time do Acarai, da fanática torcida
do Juventude, das jogadas acrobáticas do LHe Fachini,
dos dribles do Nike, dos sábios ensinamentos do pai..

Durante a carreira
jogou quase que exclusiva

mente no Acatai. No ínícío da

década de 60, foi contratado pelo
Esporte Clube Juventude de Ca

xias do Sul (RS). No campeonato
gaucho conduziu o time serrano

ao quadrangular final. Tiãozinho
era o centro da circunferência de

uma equipe que jogava confor

me o ritmo que ele ditava. Des
tacou-se com singular brilhan
tismo formando· assiduamente
a seleção da rodada. Era muito

querido pelos torcedores. Recu

sou polpuda proposta do Grêmio
.

Foot - Ball Porto Alegrense e ao

final do contrato com o time de

Caxias do Sul regressou a Iaraguá

do Sul, 'pa�a a namorada e para
o Acarai, LIderou o time escarla
te na conquista inédita do título
de campeão em 1969. Teve uma
breve passagem pelo Seleto de
Guaramirim, Baependi e Améri
ca de Joinville. No futsal integrou
uma das equipes pioneiras desta
modalidade em Jaraguá do Sul

.
'

o tíme Bossa Nova. Juntamente
.

com Guido Schmitt, criou o fut
sal noAcarai. Atuou na equipe de
veteranos do Iuventus com os ex

jogadores, Taranto, Piazera, Rai
nerWiéle, Gaulke, Mario Donini ,
Arnoldo Pereira, Elízaldo, Saba
rá, Pe. Adolfo, Amandus EnÍmen
doerfer, Chico e MárioVoigt.

História do Esporte .

redacao@ocorreiodopovo.com.br

�,� José Augusto�. ...__C��l9�U2D�'!l,-�""""""""';"-""_l>1�"--

A família Tião e filhos': Rafael, Denise, Daiane, Sebastiâo e Solange

BSCOL�S

ESCOLA CIEM SAHB
JARAGUÁ DO SUUSC

UMA PROFISSÃO AO SEU ALCANCE

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
_ Quiropraxia .

- Massagem na Cadeira Ergonômíca

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!'

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB .:

JARAGUÁ 00 SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/1999 - Registro na 4480

t Mais in.f��mações.: 47 �275-4125 - Rua Antc:>nio Tobias, 50 Centro - Próx. ao Colégio'Jangada�-t
. �-mall. Jaragua.clem.sahb@terra.com.br Slte: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.coll!_!?r" -,

Time do Juventude
de Caxias do

Sul-1960/1961,
Sebastião é o
quinto em pé
da esquerda
para a direita

Causos e histórias
Comenta-se que, em um clássico Bae

pendi xAcarai, as duas equipes adentraram
ao gramado, perfiladas. O goleiro baependia
no que sabia da fama de ótimo pescador que
Sebastião ostentava, ardiloso, perguntou
lhe: "Muito peixe?" Sebastião apenas sorriu.

Jogo bem disputado, lá e cá, os dois goleiros,
Fio pelo Acarai e Gau1ke no Baependi pegan
do tudo. Falta nas proximidades da grande
área baependíana, Sebastião ajeitou a bola,
tomou distância, correu e bateu de três

dedos. A bolá encobriu a barreira, descre
veu uma curva sinuosa e entrou no ângulo

.

superior. Indefensável. Espirituoso, Sebas
tião aproximou-se do goleiro baependian�
e murmurou, "nem tudo que cai na rede e

peixe. Ás vezes é frango". Elegante, o grande
goleiro azurra o cumprimentou.

Foto do Acaraí de
I. f;' 1957. Em pé: Fio,

Vergundes Krause,
Abliberto Ewald,
\fino Maba, Rainha
do Clube, Amandus
Emmendoerfer,
Chico Mário Voigt e ,

Chiq�inho. Agachados:
Lourenço, Arturzin�?,
Janot Zezo, Sebastlao,,

, .

Lili Fachini e AcaclO
GadottiAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
DurvalMarcatto, Edward�, VictorDanich, OAB deJaraguá
presidente daAcijs economista sociólogo do Sul

o beneficio quê pode virar maleficio

m
dos intelectuais que o Brasil já teve e que

m muito ajudou a compreender o processo
o desenvolvimento e da análise econômica

brasileira foi Celso Furtado. Independente, utí
lizador do método histórico e não o lógico-dedutivista,
soube como poucos observar a realidade e inferir a sua

. teoria. Apaixonado como poucos pelo Brasil e seu po
tencial, de crescimento, embasado em sua integridade
pessoal e intelectual, olhou o Brasil a partir da lente de
sua terra natal, o Nordeste,brasileiro. Foi acima de tudo,
um pioneiro sobre os estudos da economia brasileira.

Nos anos 70, o debate econômico era pautado pela
questão do "modelo" de crescimento

'

com concentração de renda em um re-

gime ditatorial, e dizia: "a característica
mais significativa do modelo brasileiro
é a sua tendência natural para excluir a
massa da população dos benefícios da

acumulação e do progresso técnico. As
sim, a durabilidade do sistema baseia-se
grandemente na capacidade dos grupos
dirigentes em suprimir todas as formas
de oposição que seu caráter anti-social
tende a estimular".

Celso Furtado ficaria feliz nos dias
de hoje ao perceber que o movimento
de inclusão, começado na gestão de Fer
nando Henrique Cardoso e mantido

pelo atual governo "Lula", será aper
feiçoado por quem chegar nas próximas eleições ao

comando do Brasil. Mas também há um risco implí
cito neste "modelo", que tem alterado os percentuais
de miseráveis e pobres para índices menores, através
de um movimento de transferência de renda a famí
lias e pessoas físicas, que podem, embora não haja
vontade política de demonstrar o fato, possibilitar a
compra do

iiócio", sem o comprometimento com os

propósitos de formação para a busca de um indepen
dência destes benefícios.

O volume das transferências possibilita que os

beneficiados optem pela manutenção do "status" de
necessitados, e assimpermanecem para não perder o
mesmo, criando uma dasmaiores aberrações da polí-

ARRECADAÇÃO
Desfile Moda

'Solidária dia 20
Em parceria com a Rede Feminina de

Combate' ao Câncer, os alunos do IF-SC

(Instituto Federal de Santa Catarina) pro
movem dia 20, às 21h30, desfile de moda
com roupas adquiridas no bazar da Rede
e customizadas. O desfile acontece no

restaurante e choperia Saloon, no Shop
ping Breithaupt. Até o dia do desfile um

posto de arrecadação'de alinientos e rou

pas, destinados ao auxílio das mulheres
em tratamento de câncer de mama, esta
rá disponível no shopping e no IF-SC.

tica econômica financeira brasileira, pelo fato de que
a estrutura gera uma "economia de dependentes",
indiferente e totalmente diferente de uma economia
baseada no trabalho e transformação de produtos
para a obtenção de um valor adicionado cada vez

maior para a economia brasileira, gerando riqueza.
Do ponto de vista econômico, passamos para um

modelo de inclusão damassa da população não pelo
ganho da acumulação e do progresso técnico, esti
mulando a dependência com viés eleitoreiro.

A prova de que estamos caminhando para este
verdadeiro "ócio das massas" é a questão do seguro

desemprego, que na verdade, se trans
forma em uma arma contra o próprio
emprego. Em Jaraguá do Sul existem
atualmente 3.000 vagas, mas também
900 seguros-desemprego. Pergunte aos

usuários contumazes do seguro de

semprego como fazer para não perder
a regalia: empregue-se por seis meses

e arranje ummotivo para sair ou perder
o emprego para ganhar um outro com

esforço nenhum, basta apresentar um
documento obtido na rescisão. Quan
do encontram um novo emprego vem

aquele pedido de não registrar para não
abrir mão do seguro-desemprego que
acaba funcionando como uma segunda
renda. Numa cidade como Iaraguá do

Sul, o seguro-desemprego deveria ser dado de maneira
rírúrgíca, como o INSS faz com aqueles que têm perda
da capacidade de trabalho por motivos de saúde. Do
ponto devista econômico, o desenvolvimento se dá, ba
sicamente, pelo aumento do fluxo real de renda, isto é,
pelo incremento da quantidade de bens e serviços, por
unidade de tempo, colocado à disposição da coletivida
de. O Bolsa Família e o seguro-desemprego não produ
zem nada, apenas a possibilidade de consumir, o que
não resolve o problema dos usuários, mas sim, podem
jogá-los em um fluxo vicioso de benesses baseado na

distribuição de renda. Algum político aí tem coragem
de romper esse fluxo? Não? Então todos que trabalham
vão continuar pagando a conta.

"
Passamos para
um modelo-de

inclusão da massa

da população não
pelo ganho da

acumulação e do
progresso técnico,
estimulando a

dependência com
viés eleitoreiro

"

Opinião 3

o CORREIO DO POVO
Diretor. Nelson Luiz Pereira - nelsonê'ocorreíodopovo.corn.br
Editora: Patrícia Moraes - redacaoê'ocorreíodopovo.corn.br
Projeto Gráfico e ProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919 - Fax: 2106-1945 - Assinaturas: 3055-7575
Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9902-1380 (Fim de Semana: 3376-1085
• 9902-1380 • 9136-0296) • Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependí - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul- SC· Site: www.ocorreiodopovo.com.br

GASTRONOMIA
Noite do pastel
noCentenário

IMAGE.M DO DIA

010
Festival de Atletismo de Guaramirim

aconteceu ontem no Estádio Rodolfo
Jahn, com a participação de 700 alunos.

O prefeito Nilson Bylaardt aproveitou para se

aquecer ao lado do estudanteGuilherme Teske,
antes da primeira corrida pela manhã.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

LEILÃO DA VARA FEDERAL DE JARAGUÁ DO SUL/Se.

*-
Calta
LEILÕES

Evelyn Bens imóveis: (residenciais, comerciais, industriais e rurais),C. Paul Bauer
J i d Sul G

. ,

C
'

Vi ícul S' 1993Leiloeira aragua O ,uaraIDlnrn e orupa, eic os: averro ano e
PúblicaOficiaJ FIAr/UNO ano 95/96, Diversos: Máquinas de costura, plaina cha

vete ira, portão de ferro, carreta semi-reboque, placa de autdoor, moldes de aço,
rolo compactador (pé-de-carneiro), tear,

2a Praça / Leilão: 20/04/2010, às 10:00 horas;
LOCAL: Depósito Leiloeira, Rua Santília Pures Rangel, 59,

Ilha da Figueira, Iaraguá do Sul,

LANÇOS A PARTIR DE 50% DAAVALIAÇÃO

Edital cf fotos: www.cartaleíloes.com.br, Inf, (47) 3376-2307

SERViÇO
FESTA

João Pessoa tem
almoço festivo

A Comunidade Evangélica Luterana
do bairro João Pessoa (rua Manoel Fran
cisco da Costa) realiza no domingo, dia
18, a Grandiosa FestaAnual. O evento ini
cia com culto às 10 horas, e a partir das
11h30 acontece o almoço. Os pratos dis

poníveis são marreco recheado, ao custo
de R$ 25, filé duplo, por R$ 12, galeto, por
R$10 e bufê por R$ 8. No local haverá ser
viço completo de bar. Cartões do almoço
antecipados pelo telefone (47) 3370-2448
ou no dia do evento.

A Noite do pastel da comunidade
Evangélica Luterana dos Apóstolos, no

Centenário, acontece dia 24 de abril. Se
rão servidos quatro sabores, de frango
com palmito e carne com palmito; e doces
de banana e chocolate. O evento aconte
ce na própria comunidade, rua Bernardo
Werner Grubba Junior, conhecida como

rua dos Coqueiros. O valor do pastel será
de R$ 1,50. Cartões antecipados pelos te- .

lefones (47) 3370-9575 ou 3371-3778 ou

na hora.

BAilE

Festa de rainha
no Rio Cerro II

A Sociedade Recreativa Alvorada, no
bairro Rio Cerro II, em Iaraguá do Sul,
promove no sábado, dia 17, sua tradicio
nal Festa de Rainha com Baile. Os feste
jos iniciarão às 14 horas com a busca da

majestade Herta Volkmann Gnewuch. O
baile terá início às 22h30 e com a Banda
Brilha Som. Ingressos antecipados à R$ 15
nos locais: Posto Mime da ruaWalterMar
quardt, Posto Mime do Rio Cerro, Posto
Mime da Barra, Flash Vídeo Locadora e

Pit Bull Lanches em frente a Malwee.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Rolítica o CORREIO DÓ POVO • Quinta-feira, 15'de abril de-201 O

l E· B

TransJaraguá
não existemais
Vereadores denunciam que projeto foi engavetado
JARAGUÁ DO SUL

Projeto de mobilidade
urbana não teria sido
reapresentado pela
Prefeitura em 2009 junto
ao Ministério das Cidades.

Adenúncia
é dos vereado

res Amarildo Sarti (PV),
Jean Leutprecht (PC do

B) e Isair Moser (PR), in

tegrantes do governo anterior, que
viajaram à Brasília semana passa
da. Sarti explica que o projeto ori

ginal, de 1999, foi reapresentado
anualmente até 2008, mas a atual

administração não deu sequência.
IITem que pedir sempre, todo

ano, até conseguir os recursos.

Como furaramano passado, o proje
to caducou. Iaraguã do Sul terá que
começar do zero agora", denuncia.

.

Segundo Leutprecht, a cidade

praticamente não existe em Brasília,
por falta de projetos protocolados.
O vereador cita Corupá e Schroeder
como exemplos de municípios que
possuem boa atuação no governo
federal. IINão falta apenas represen
tatividade política. Falta entregar
propostasmesmo", aponta.

li Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Solução no' PAC Pavimentação
O vereador Amarildo Sarti

(PV) lembra que há outras formas
de o município receber recursos
federais para investimentos em

mobilidade urbana. Segundo
ele, um dos programas é o PAC

Pavimentação, que disponibili
za R$ 8 bilhões para todo o país
e pode contemplar a construção
de pontes e vias. 110 Translaraguá
estava orçado em R$ 40 milhões.
Podemos conseguir os recursos

por empréstimo, iniciando os pa
gamentos daqui a quatro anos",
sugere.

Os vereadores convidaram o

diretor de Mobilidade Urbana do
Ministério das Cidades, Deusdith
de Souza Junior, para visitar Iara
guádo Sul em maio. A ideia é dis
cutir com a Prefeitura propostas
para revitalizar o Translaraguá em
um novo projeto, atualizado para a

realidade atual do trânsito.

,
Tem que pedir
sempre, até
conseguir os
recursos. Como
furaram ano

passado, o
projeto caducou.

AMARILDO SARTI,
VEREADOR

CÉSAR JUNKES

Amarildo Sarti (PV) foi atrás do projeto no

Ministério das Cidades semana passada

"Projeto está no BN'DES"
o secretário de Planejamento, Aristides Panstein, contra

põe as declarações dos vereadores. Segundo ele, o TransJa
raguá foi protocolado também no Ministério das, Cidades, e

.
.

sua aprovação ocorreu no BNDES em 2006. Panstein dis-
se que os recursos estão garantidos, faltando apenas a

liberação. I·OS trabalhos do TransJaraguá já começaram.
Cerca de 50% do que era previsto no programa foi conclu
ído. Assim que eles liberarem os recursos, vamos terminar e
fazer outras obras, projetadas depois. Precisamos é de um

deputado para agilizar os recursos", comenta.

Esportes' e o

meio ambiente
na pauta

Além da situação do
TransJaraguá, os vereadores
Amarildo Sarti (PV), Jean
Leutprecht (PC do B) e Isair
Moser (PR) discutiram ou-

o
tros projetos para o muni
cípio na viagem à Brasília,
A criação de uma usina de
energia a partir do lixo en

trou na pauta de Sarti.
"Estive no Ministério

de Minas e Energia discu
tindo o. assunto. Eles têm

. interesse em investir nes
sas usinas e se Iaraguá ti
ver um bom projeto, pode
ser contemplada. Nossa
cidade, assim como todo
o Brasil, precisa dar um

destino ao lixo agora, pois
o meio ambiente está em

risco com a quantidade
produzida pela população
atualrriente", comenta.

Outra proposta em de
bate é transformar Iara
guá do Sul em uma cidade

olímpica do tiro. Leutprecht
conta que o Ministério dos

Esportes investirá em cen

tros para cada modalidade

olímpica por todo o país,
visando os jogos de 2016,

"Ternos totais condições de

ser um dos centros, já que
temos o Samuel Lopes, um
atleta olímpico do tiro", afir
ma o vereador.
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Carolina Tomaselli
Avisar para quê?

APresidente
da Câmara

de Vereadores, Natália

Petry (PSB), leu uma

nota de esclarecimento
na última sessão sobre os pedi
dos de informação. Alguns não

respondidos, outros respondi
dos fora do prazo e, em menor

proporção, com as informações
chegando até a data limite, como
mostrou reportagem de O Cor
reio na semana passada.

Natália lembrou o que já foi
dito aqui na coluna, de que o não
atendimento ao prazo para envio
das informações e documentos,
um direito constitucional não só
dos vereadores, mas de qualquer

cidadão, faculta ao presidente,
no caso ela mesma, solicitar in

tervenção do Judiciário. Mais

que isso, caracteriza infração
político administrativa dos pre
feitos, "sujeitos ao julgamento
pela Câmara e sancionadas com
a cassação do mandato".

Também disse que não é in

tenção da presidência recorrer

ao Judiciário para que o Execu
tivo cumpra com obrigações que
já são impostas por lei. "Mas, de
outro lado, não será omissa no

exercício do poder de fiscaliza

ção. Diante das reincidentes ino
bservâncias do Executivo quanto
aos requerimentos deste parla-

mento, far-se-á cumprir pontu
almente o que determina a cons

tituição e a legislação condizente
ao assunto", declarou.

Se é assim, o que a Câmara
'está esperando?

Agende graluitamenle lI11 horário
com um de nossos assessores e

diversifique seus investimentos.

A posse de Dieter Ianssen (PP) na
Assembleia Legislativa que aconte
ceria esta tarde ficou para a próxima
terça-feira, dia 20. A sessão começa
às duas da tarde. Mas a partir de
hoje o suplente já responde como
deputado, na vaga do progressista
Valmir Comino Foi privilegiado pelo
período. Sai daqui a dois meses, às
vésperas das convenções que vão
confirmar as candidaturas, a dele
para deputado estadual.

Gasas
Para a conclusão das obras

de projeto habitacional do Bair
ro Caixa D'água, a Câmara au

torizou a Secretaria de Desen
volvimento Social e Habitação
a efetuar despesas no valor
de R$ 150 mil. O dinheiro será
utilizado para a compra de
material elétrico, hidráulico e

de pintura. Emenda por suges
tão do vereador Gilberto Iun
ckes (PPS) incluiu possibilidade
também de compra de material
de construção.

PIERO RAGAZZI

Campanha
o vereador Jaime Negherbon

(PMDB) pediu na tribuna que a

região participe da campanha
de arrecadação de alimentos e

água para as vítimas da tragédia
no Rio de Janeiro. Segundo ele,
seria uma forma de 'retribuir a

ajuda recebida de outros Estados

por Santa Catarina quando das
catástrofes do fim de 2008. Em

Iaraguá do Sul, quem organiza a

campanha é o padre Silvino, da
Igreja Nossa Senhora das Graças,
na Barra do Rio Cerro.

.

Estacionamento
Vereador Mauro Bramorski

(DEM) quer que os funcionários
da Prefeitura tenham estaciona
mento próprio, liberando, com

isso, os espaços destinados aos

visitantes. Segundo ele, encontrar
uma vaga para estacionar é "mis
são quase impossível" e, por isso,
motivo de reclamações dos contri
buintes. A indicação ao Executivo
foi aprovada na última sessão, jun
to com outras pedindo a instala

ção de lixeiras e ações de combate
ao caramujo africano.

Visite nosso site:

www.viajare.com.br
",
.... .
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o M.vv.do WJai Pev10 de Você!
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Cadastre-se e receba nossas

promoções e informativos

CÉSAR JUNKES

Ele quis
Exonerado do cargo na última

segunda - feira, o ex-procurador
jurídico do município, Volmir
Elói, rebateu nota na coluna pu
blicada ontem dizendo que foi

"empurrado" para o Procon. O

advogado afirma que a iniciativa
de deixar o cargo foi dele, e não da

prefeita Cecília Konell (DEM). "0
desligamento foi opção minha",
ressaltou Elói, que assumiu o Pro
con no lugar de Mário Sérgio Pei
xer Filho, agora procurador.

Defesa
Não sei se tem relação com a

troca de procurador, mas a de
fesa da prefeita Cecília Konell
(DEM) à Comissão Processante
sobre o caso do Refis veio com

a assinatura do Colombo e Silva

Advogados Associados. A em

presa pertence a Edson Ribeiro

Colombo, filho do senador Rai
mundo Colombo, mas quem as

sina é o sócio dele, Jaisson José
da Silva. A documentação foi

protocolada ontem à tarde.

PIERO RAGAZZI

FAlA Aí!

Nos últimos 30 anos,
ninguém cobrou
melhorias, nem os

prefeitos, nem os

vereadores.
VEREADOR JOSÉ OSNIR
RONCHI (PP), SOBRE

CONCESSÃO DO SISTEMA
DE ÁGUA A CASAN.

Issem
Presidente do Issem, Francisco Rodrigues, esclarece informações

divulgadas na terça-feira sobre compra de terreno para construção
da nova sede do instituto. Segundo ele, o projeto aprovado pela Câ
mara trata-se de uma suplementação de verba de R$ 200 mil. O mon

tante se complementará a uma dotação orçamentária de R$ 700 mil

que o Issem já tinha para 2010, atingindo assim os R$ 890 mil, este
sim o valor do terreno. Rodrigues também informou que o projeto
da sede será elaborado neste exercício, e a compra do imóvel e a obra
serão viabilizados pelo Issem-Assistência.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITORIALCHARGE

Obstáculos no caminholObU ESSE1AL
Pt�
DO SUL Ali tJO
MAPA?

•

50N
SUPERSí IC laJeS

i�El MAPA DE GOIÁS objetivo a defesa da preservação de uma das
últimas áreas de mata nativa do nordeste de
Santa Catarina.

Porém, mesmo que os trâmites burocrá
ticos já estivessem resolvidos, a entrega dos
'estudos continuaria parada. Motivo: o lhama
entrou em greve na quarta-feira passada, dia 7
por tempo indeterminado. Diante de todos es
ses problemas, fica claro que a última previsão

,

do Dnit de concluir os estu
----------- dos até hoje jamais poderia

se realizar. E o pior: daqui
para frente o órgão ainda
precisa enfrentar a questão
das indenizações, que não
promete ter uma definição
tão cedo.

Está na hora de o Dnit
parar de "enrolar" a comu

nidade, as Prefeituras e a im

prensa e assumir de uma vez esse compromisso,
que já deveria ter começado a virar realidade no

primeiro semestre de 2009. Se há tantas dificul
dades técnicas em concluir o projeto, porque
não falam a verdade e admitem que não existe

previsão para executar a obra?
, Enquanto a espera permanece, os moto

ristas continuam enfrentando diariamente

congestionamentos e perigos que poderiam
ser evitados.

O
projeto de duplicação da BR-280, no tre

cho de 74,5 quilômetros entre Jaraguá do
Sul e São Francisco do Sul, permanece pa
ralisado. E se a intenção do Dnit (Depar

tamento Nacional de Infraestrutura de Trans

portes) for mesmo começar as obras perto do

fim do ano, o órgão precisará de certa agilidade
para enfrentar os problemas que se desenham

pelo caminho.
Prometida desde dezembro

do ano passado, a entrega dos,
estudos complementares exigi
dos pelo lbama já foi adiada seis
vezes. A conclusão do material
é necessária para a emissão, da
licença prévia, que permite a

abertura do processo de licita
ção e o início das obras.

Mas, para que esse proble
ma seja resolvido, ainda há dois
obstáculos pelo caminho. O prtnctpal deles é a

negociação com a Funai (Fundação Nacional
do Índio) para alteração do traçado da rodo
via nas proximidades do Morro da Palha, em
São Francisco do Sul. Em outubro de 2008, a
Funai oficializou ao Dnit uma proposta para
que a rodovia seguisse paralela à via Iérrea.:o
que reduziria os impactos que a obra causa

ria às terras e às comunidades indígenas da

região. A reivindicação dos índios teria como

-

DO LEITOR

A descoberta de. um palco
mais sim abusando de nossa pró
pria imaginação a criar os cená
rios, a disposição e a representa
ção corporal do artista é algo que
dá aindamais prestígio à peça.

O orgulho e patriotismo retra

tado no monólogo
é algo que foi sen
tido na noite do dia
18, pois também foi
oficialmente reali
zada a abertura do
10 Festival de Teatro
de Iaraguá do Sul.
Leoni da Silva e Ser

gio Pedrotti, repre
sentando a entidade
do Sesc, abriram o

festival com seus votos e palavras
de orgulho demais uma conquista
cultural na cidade.

É realmente a descoberta de
um palco para grupos de teatros
que a cada dia crescem com força
e orgulho de nossa cultura.

Complemento e por fim deixo
o obrigado a uma oponrruridade
como essa a nossos jovens aspiran
tes de teatro, a carência de apoio
é de forma perceptível, e grandes
projetos como esses são sonhos
realizados. De forma simples, con
temporânea e humilde é que vamos
mudar a cultura jaraguaense.

Pela
noite do dia 18 demar

ço, realizou-se na Scar a

apresentação da peça "A
descoberta "das Américas"

com o ator Julio Adrião, direto da
cidade natal da peça, Rio de Janeiro.

A peça retrata a .

colonização do Bra

sil' no século 16, o

personagem Iohan
interpretado por
Julio, passa de um

simples costureiro
de velas dos barcos

portugueses, a um

grande líder da tri

bo' em que nessa

passagem retratada
a "doutrina" aplicada pelos portu
gueses naquela época aos índios
de nosso futuro Brasil.

A caracterização da peça é feita
de forma surpreendente, a simpli
cidade com que o ator Julio Adrião
apresenta é fascinante, a utilização
de efeitos de luzes, e trajes chulos

.

e surrados, faz da peça algo sim

ples, contemporâneo e de grande
importância para a retratação da
cultura brasileira.

Começando apenas com luzes

apagadas e sussurros da boca, Ju
lio prende a atenção para si mes
mo e para história retratada, não
utilizando grandes cenários que
dariam ainda mais magia a peça,

NACIONAL

Aposentadorias
"

O
reajuste das aposentadorias vai repre
sentar um grande desgaste para o gover
no este ano. Ontem, o ministro Guido
Mantega deixou escapar que vai reco

mendar ao presidente Lula o veto a qualquer
proposta aprovada pelo Con
gresso Nacional que conceda
um reajuste maior que 6,14%
aos aposentados e pensionistas
do INSS que recebem acima de
um salário mínimo. Segundo
Mantega, o reajuste de 6,14% já
garante o ganho real aos bene
ficiários do INSS.

Na terça-feira, ri ministro do
Planejamento, Paulo Bernardo,
já tinha se mostrado contrário
ao reajuste de 6,14%. Apesar de
ainda não haver acordo entre o

governo e os aliados, a Câmara
dos Deputados deve votar até o

fim deste mês o percentual de reajuste da apo
sentadoria.

eleitores beneficiados com um reajuste maior
interessa para qualquer partido, por outro o PT
sabe que as medidas eleitoreiras tomadas até

agora podem causar um intenso atrito com a

classe empresarial, que cobra responsabilidade
do governo nesses últimos me

ses de mandato.
A batalha será dura e os par

lamentares de oposição não

vão perder a .oportunidade de

desgastar Lula, obrigando o

presidente a vetar um reajuste
maior para os aposentados. Um
acordo no Senado já prevê que
o aumento seja de 7,7%, o que,

segundo o governo, iria criar u�
desequilíbrio perigoso nos CaI

xas do INSS.
O que nem a oposição e nem

. " o governo conseguem explicar é
.

a inércia em garantir um sistema
mais apropriado de Previdência no país. Se au

mentar as despesas sem ter como pagar é irres

ponsabilidade, deixar milhares de idosos nessa

situação de semi - miséria é um descaso. O deba
te acaba sendo sempre o mesmo, mas ninguém
até hoje foi a fundo resolver o problema.

É realmente a

descoberta de um

palco para grupos
de teatros que a

cada dia crescem,
com força e orgulho
de nossa cultura

"
o que nem

a_ oposição e"
nem � governo
conseguem

explicar é a inércia
em garantir um
sistema mais
apropriado

� de Previdência
no país

A preocupação do governo não está só no

equilíbrio do caixa. do INS.S, mas também no
_

reflexo que qualquer decisão possa ter nas elei
ções deste ano. Se por um lado, o número de

JoãoMarcos França da Rocha, estudante
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Parceria Menegotti/luterprev. /

AMenegOtti
Máquinas � Equipa

mentos subsidiará o plano de pre
vidência complementar de seus

colaborados, respondendo por
.

50%'da contribuição mensal para o plano.
Para o gerente geral da empresa, MuriloMe
negotti Schünke, a contratação da Luterprev
é uma iniciativa que atende a dois objetivos.
"Além de reter talentos, o que é vital para a

Projeto nacional
vira global

AFórd anunciou que o EcoS

port, projeto brasileiro, passará a
,

ser produzido em cinco outros

países. O anúncio ocorreu por
ocasião da divulgação de inves
timentos adicionais, o que eleva
omontante de investimentos da
montadora no Brasil para R$ 4

bilhõesentre2011 e2015. Os pla
nos da Ford são de que o EcoS

port tenha vendas mundiais de
até 1,6 milhões de unidades em
2014. Boa parte destes veículos
sairá da unidade de Camaçarí
onde o mesmo é montado atu

almente, segundo Mulally; pre
sidentemundial da montadora.

Inflação sob controle
O ministro afirmou que a traje

tória da inflação no Brasil é descen
dente e que o governo está vigilante
contra abusos de preços e que pode
considerar importações de produ
tos. Segundo Mantega, a inflação
vai diminuir nos próximos meses e

terminará o ano dentro das metas
do Banco Central, apesar do saldo
do IPCA em 2,06% no primeiro se

mestre, configurando a maior alta

para o período desde 2003. Ele res

ponsabilizou fatores climáticos pelo
choque deoferta.

COMUNICADO
Zanotti SA torna público que

requereu à FUJAMA (Fundação Jara

guaense do Meio Ambiente), autori
zação para supressão de vegetação
exótica em Área de Preservação
Permanente e para recuperação de

área degradada, através de Plano

de Recuperação de Área Degradada,
de imóvel localizado à Rua Germano

Wagner, n° 1.000, bairro Centenário,
Jaraguá do Sul, SC.

Resultados do
primeiro trimestre

AWeg SA. comunicou ao mer

cado acionista que divulgará seus

resultados no próximo dia 28, an
tes de horário de abertura do pre
gão. A expectativa é grande.

empresa, também reforça nossa ação em

responsabilidade social, ajudando e estimu
lando os colaboradores a planejarern seu fu
turo, construindo uma aposentadoria digna e

segura". A operadora do plano de previdência
escolhidaé aLuterprevque iniciou sua trajetó
ria em 1916, quando este tipo de plano ainda
era praticamente desconhecido no Brasil. A

Luterprev tem sede em Porto Alegre e é urna

organização sem fins lucrativos que tem sua

origem na Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil e que hoje atua de forma
independente, oferecendo diversos tipos de
planos. Trata-se de urn acordo muito inte
ressante para as duas partes urna vez que a

Menegotti passa a oferecer mais urn bene
fício aos seu� colaboradores e a Luterprev
estabelece uma base mais ampla na região.

CÉSAR JUNKES

v.

Seara no' Santos. e na Seleção
A criação da BRF criou um fato novomercado de derivados de car

ne e aMarfrig aposta que é uma grande oportunidade para fortalecer
a marca Seara. Depois de assinar contrato de patrocínio com o Santos
- time sensação do ano - e com o jogador Robinho, a grande tacada
é o patrocínio da Seleção Brasileira - masculina e feminina - até a

Copa de 2014. Especula-se que o montante gire em torno de US$ 25

milhões e a Seara, além de estampar sua marca no uniforme, terá o

direito de usar o logotipo da CBF em campanhas publicitárias, pro
dutos e pontos de venda. O Hot Hit Picanha, próximo lançamento da

marca, já deverá chegar com a estampa da parceria.

,.

Situação:EDITAL .

REGISTRO DE IMÓVEIS DA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SUl/ SC, toma pú
blico pelo presente edital, queALVAROGRüTZMACHER,
CI n° L004.061-SSP-SC, CPF n° 122.820.909-00, lavrador

aposentado e sua esposa LONI GESSENER GRüTZMA
CHER, CI n° 2.440.968-SSP-SC, CPF n° 015.635.899-90,
do lar, casados pelo regime Universal de Comunhão de

Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 5- Pre
feito José Bauer n° 1450, Bairro Três Rios do Sul, nesta cidade, requereram com

base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situa
do nas Ruas 5- Prefeito José Bauer e 366-Hermann Grützmacher, Bairro Três Rios
do Sul, perímetro urbano de Iaraguá do Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado

- pela Prefeitura de Iaraguá do Sul/Se, conforme Certidão n° 476/2009, expedida
em 07.12.2009, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano
Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n° 3574815-2. O desmembramenro é

de caráter residencial, possui a área total de 116.844,95m2, sendo constituído de
1 (uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data
da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito pe
rante aOficiala que subscreve este, no endereço daServentia: Av.Marechal Deodo
ro da Fonseca, 1.683- centro,

JARAGUÁDO SUL, 08 DEABRll. DE 2010
AOFICIAIA

BRF traça planos
Enquanto aguarda a posição

do Cadê em relação à fusão da

Perdigão e da Sadia;a Inova' em
presa prepara seus planos de ex
pansão. Uma vez que já detém a

liderança em praticamente to

dos os segmentos em que atua

no mercado interno, o grande
crescimento deverá vir do mer

cado externo.

Banda larga
O governo, depois de ver os

planos para a expansão do mer
cado de banda larga ser alvo de
diversas denúncias, procurou a

iniciativa privada para oferecer

planos para as classes menos
favorecidas. A OI propôs um

plano de banda larga ao cus

to de R$ 35. Resta saber qual a
velocidade que será garantida.
Matéria da edição de ontem do
OCP mostrou a irritação dos
moradores de Iaraguá quanto
ao serviço prestado.

I·NDIGADORES

SELlC 8,75� 9.DEZEMBRO.2009

TR 0,035% 14.ABRIL.2010

CUB 987,97 ABRIL.2010

BOVESPA ... 0,34% 14.ABRIL.2D10

POUPANÇA 0,5143 14.ABRIL.2D10
, .

.

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7470
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7000
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500

1,7490 -0,51%

1,8500 1,19%

1,9500 .0%

2,3906 ... 0,26%EURO (EM R$) 2,3869

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC
Isa Marta Mohr Ziemann, oficiala do Registro de

Imóveis daComarca de Jaraguá do Sul/SC, tomapúblico
pelo presidente edital, qúe ERIBERTO PREIS, CI n° 19/R-
2.985.419-SSP-SC, CPF n° 866.625.469-68, agricultor e

sua esposa MARIA PREIS, CI n° 5.983.068-6-SESP-PR,
CPF n00l4.834.609-08, do lar, brasileiros, casados pelo re
gime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigên-
cia da lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 888-Santa'Oara, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da lei 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado ERIBERTO PREIS, situado nas Ruas 391-Carlos Oechsler e 888-Santa
Clara, Bairro ilha da Figueira, perímetro urbano de Iaraguá do Sul/SC, abaixo ca

racterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul/ SC, conforme
Decreto n° 6.250/2007, expedido em 18.12.2007 eDecreto n° 7.039/2010, expedido
em 28.01.2010, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafae
laHass, CREA n° 63864-5, ART n° 2608687-4. O loteamento é de caráter residencial,
possui a área total de 13.832,85m2, sendo constituído de 09(nove) lotes comerciali
záveis, área verde, sistema viário remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da
ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito pe
rante aOficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: AV Marechal De
odoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 08 DE ABRIL DE 2010-04-13
AOFICIALA
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Plura

eatriz Sasse
Zander no OcaRock

Sexta - feira a banda carioca Zander
estará pela primeira vez em Iaraguá para
apresentação no Oca Rock. Nos show a

banda tocará músicas dos álbuns "Em
Construção" e "Já faz algum tempo", além

de dividir o palco com bandas da cena local.
Formada pormúsicos que já tocaram ou

tocam em bandas como Dead Fish, Noção
de Nada, Deluxe Trio, Reffer, Discoteque e

Nipshot, o Zander acaba de completar um
ano de estrada. O guitarrista e vocalista

Gabriel Zander (Bil), fala sobre a banda em
entrevista exclusiva para a Plural. Confiram!

Zander é o seu sobrenome,
por que a opção por esta denomi
nação para a banda?

Bil - O nome foi uma ideia do
Guta, nosso primeiro baixista que
deixou a banda no ano passado.
O Zander é uma continuação do
meu trabalho no Noção de Nada,
Deluxe Trio, etc. Meu objetivo
com todas as bandas sempre foi
·colocar para fora meussentímen
tos através de canções, letras e

melodias, o que varia mesmo é
quem está tocando comigo no

momento. Durante toda minha
.

vida procurei encontrar pessoas
que dividissem os mesmos senti
mentos e objetivos, com o Zander
finalmente consegui juntar pes
soas assim. Também tocávamos
alguns covers das antigas bandas
no começo, quando ainda tínha
mos poucas músicas para fazer o
showe o nome Zander agrega urn
pouco disso também. Mas apesar
de todas essas coisas, o que real-

mente importa é que é urn nome
bem sonoro e simples e, no futuro,
certamente será associado ao som

da banda e não ao meu sobreno
me, o que é a nossa intenção.

tocando também. O som é pri-
.

meiramente para nós mesmos,
mas também para quem se inte
ressar e quiser ouvir, não fazemos
restrição alguma em termos do
nosso público e de quem vai ou
não ouvir nossa música.Vocês são' uma banda com

membros de outros grupos, o que
fez se unirem?

Bil- Primeiramente a amizade,
mas mais importante é a afinida
de musical que temos, dividimos
muitas referências em comum e

isso é bem legal na hora de com
por, tudo fluimuito naturalmente.
O principal é como eu disse antes,
dividimos os mesmos sentimen
tos e objetivos em relação ao que
é viver e ser urna banda.

o que vocês têm ouvido? Que
bandas, que estilo...

Bil - Essa é impossível, ouvi
mos de tudo um pouco, desde
Slayer a Bob Marley, Raça Negra a

Black Flag.

A prioridade tem sido este

projeto ou vocês têm seguido
também caminhos individuais?
Quais os planos para o futurot

Bil - No momento o Zander é
nossa prioridade total. Parao fu
turo pretendemos continuar to
cando muito em todas as cidades
e lugares possíveis' e continuar
lançando material novo sempre
que possíveL

o que vocês buscam? Para
quem é a música? Algum público
em especial?

Bil - Buscamos nos expressar,
colocar para fora nossos "demô
nios" e obviamente nos divertir

As amigas Danielly Regina Banisky,
Wandamara Berndt Stinghen e Tamiris Decker
colaram grau em Administração pela Unerj/
PUCPR, no dia 9, na Scar. Parabéns!

Ângela lenzi, proprietária da Tarsila Complementos;
sempre antenada nas novidades do mundo da
moda. Ela também confecciona as belas bijuterias
à venda na loja. Vale a pena conferir!

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

li kr/beasasse
orkut Beatriz Sassa

Qual é a sensação de estar no
palco? O que vocês pensam na-

quela hora? -

Bil - É mágico, some tudo da
cabeça e fica apenas aquele mo

mento. É estar vivo ao extremo.

Deixem um recado para a ga
lera de Iaraguã do Sul e região.

Bil - Espero que todos com

pareçam ao show de corpo, co
ração e alma abertos, não é ape
nas entretenimento que estamos
propondo e sim uma troca, uma
interação. O público é quem cos
tuma mandar nos nossos shows e .

diria que nos surpreende cada vez
mais. Essa será minha primeira
vez em Iaraguá do Sul e desde a

época do Noção de Nada existem
pessoas fazendo o possível para
que eu consiga tocar por aí. Então,
a ansiedade é grande! Obrigado
pelo espaço no jornal O Correio
do Povo e nos vemos no Oca Rock
amanhã.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
FUEl· 8433-00831 fueleventos.com.br
LANCHONETE ARWEG· 3275-2790

LONDON; 3055-0065I londonjaragua.com.br
BIER HAUs· 3275-486619198-0515

ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA. 3055-3058

KANTAN sUsHILOUNGE. 33711584
MOVING UPMUslC CLUB • 8856-8389

sEVEN CHOPERIA. 9951-4497 ou 9106-9982
UCORERIA FULLDRINK· 3275-1327

CHOPERIA sCONDIDINHO. 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3275-2590

CHOPERIA sALOON • 3373-1673
MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAs. 333-22751 carambas.com.br

. dia 15
ESTAÇÃO ARMAZÉM

" Mús"iEa ao Vivo com Alexandre
.H Jr�n?>a partisdas 20 horas.

çouveçt flrtístiço de RS 3.
J .I ). -',I.' •

I "'1,

SALOON CHOPERIA
Top 20 Guest é a festa que as

garotas convidam, a partir das 22
horas. Projeto Hip House com DJs
André Heat e Guilherme Konnin

(Carambas).Warm-up com DJ Bibbe
Andreatta. Mulheres não pagam até
23h30 com convite disponível na
loja Upper Man, Voilá ou com

as hostess da festa.

FORMATURA

OCA ROCK
ChinaBird Produções apresenta
show com as bandas Zander

(Rio de Janeiro), Bedinis e Cafeinol
(Jaraguá), mais som do DJ Manuel
Netto. Primeiro lote de ingressos a

RS 10 à venda na loja Ponto Certo
e no Bar do Oca (local do evento).

Início às 23 horas.

. LANCHONETE ARWEG
2° Chope com Pagode, a partir

das 20 horas com show do grupo
Produto Nacional. Sorteio de torres

de chope e chapeados.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Acústico com Paulo Henrique,

a partir das 20 horas.
Couvert artístico a R.S 3.

LONDON PUB
Na Sexta Universitária estudantes

não pagam até 23h30 (com
carteirinha). Show com

Renato e Cia (pop-rock).

BIERHAUS
Rock e pop com Renato Aguiar,

a partir das 21 horas.
Couvert artístico RS 3.

SEVEN CHOPERIA
Sertanejo Universitário com Ma��eus
Moraes, mais DJ Alan. Elas gratls
até 23h30 e eles pagam RS 10.

MOMMACLUB
Acústico com Charles

Vendrarni. Acesso grátis.

. CARAMBAS
Nesta sexta, Cario Dali Anese, um.

dos DJs mais conceituados do Brasil
estará no Club para uma noite

inesquecível. Também DJ Maycon
Schramm no warm-up. IngresSOS

em Jaraguá na Licoreria.
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MEIO AMBIENTE

Lixo .que vira livro e cultura
Projeto propõe que estudantes troquem materiais recicláveis por coleção literária
JARAGUÁ DO SUL

Preservar o meio ambiente
e em troca receber um
convite especial: o de vi(\jar

. pelo universo das letras,
poemas, fábulas e histórias.

Essa
é a ideia do Projeto Li

VI_O Livre, que será lança
do oficialmente na noite
de hoje, a partir das 19h,

no Museu da Weg. A iniciativa é
resultado de uma parceria entre

Instituto Evoluir, de Blumenau,
. Weg S/A, através da Lei Rouanet,
e Secretaria Municipal da Edu

cação. "Todo mês o aluno traz

para a escola um quilo de lixo re

ciclável. Em troca, ele ganha um
livro. E o dinheiro arrecadado
com a venda dos materiais reci

cláveis ainda será revertido para
a escola comprarmateriais didá
ticos", 'explica a diretora de Ensi

no Fundamental da Prefeitura,
Sirley Maria Schapoo. Segundo
ela, o projeto envolverá 27 esco-

las municipais atingindo cerca
de dez mil alunos do ensino fun
damental. "Para quem frequenta
uma escola pública émuito bom.

Porque muitas famílias não têm

condições de comprar livros. O

projeto vai incentivar o gosto
pela leitura e estimular a recicla

gem", destaca.
. Apesar do lançamento oficial
estar programado para hoje, algu
mas escolas já iniciaram as cole
tas. Ontem, alunos da EscolaAnna
Tõwe Nagel trocaram o lixo pelos
livros. As obras editadas pelo Ins
tituto Evoluir são inéditas, de di
ferentes gêneros e foram escritas

por autores da região.
No

.

total, serão distribuídos
130mil livros, divididos em quatro
coleções. Aos estudantes do 1 ° ao

. 3° ano, as publicações disponibili
zarão rimas e poesias; 4° e 5° ano,
fábulas; 6° e 7° ano, artes; e para os
alunos do 8° e 9° ano, histórias de

suspense, amor e aventura.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Estudantes receberam os primeiros livros na tarde de ontem

HOJE,85 PROPRIETÁRi6S ESTÃO SENDO NOTIFICADOS SOBRE TOMBAMENTO

Gomphaan empossa conselheiros
Aconteceu na manhã de on

tem, na Prefeitura, solenidade de

posse dos integrantes do Conse

lho Municipal do Patrimônio His

tórico, Cultural, Arqueológico, Ar
tístico e Natural (Comphaan) para

.

a gestão 2010 /20 12. O principal
objetivo da entidade é auxiliar a

administração municipal na pre
servação e conservação do patri
mônio histórico.cultural, arqueo
lógico, artístico e natural.

O órgão é composto de 16' con-

selheiros titulares e respectivos su
plentes. As vagas são destinadas a

representantes da sociedade civil

e do poder público. O presidente
da Fundação Cultural, Jorge de

Souza, preside o órgão, conforme
determinação da lei que o criou.

"O Comphaan é' um mecanismo

importante para a defesa do patri
mônio de Jaraguá. Ser conselheiro
é uma missão de muita responsa
bilidade", destacou a prefeita, Ce
cília Konell, durante a cerimônia.

O Conselho define inclusive as

edificações que devem ser tomba
das como patrimônio histórico.

Atualmente 85 proprietários estão
sendo notificados sobre o interes

se de tombamento de casas, em

presas e edifícios. Um deles tem

gerado polêmica: o terreno onde
se instalava a antigaMaxWilhelm,
no Baependi. Uma empresa pre
tende implantar um hipermerca
do no local e precisa apresentar o

projeto da obra ao Comphaan.
PIERO RAGAZZI

Jorge é o

presidente do
Comphaan.
Outros 16

conselheiros
tomaram

posse ontem

Godejas chama
selecionados
no concurso

"
Para quem frequenta
uma escola pública é
muito bom. Porque
muitas famílias não
têm condições de
comprar livros.

SIRlEY MARIA .

SCHAPOO, DIRETORA DE
ENSINO FUNDAMENTAL

"
.

Edepel fará
coleta do lixo

O Instituto Evoluir contratou
a empresa jaraguaense Edepel
Embalagem para que recolha e

<

compre os materiais reciclados
das escolas. No final do ano, to

das as unidades de ensino envol
vidas no projeto deverão enviar

um relatório ao instituto infor
mando a quantidade de material

entregue pelos alunos, o número
de livros distribuídos e qual o

destino do dinheiro arrecadado.

Tifa Schubert
fica sem água
e sem energia

A partir de hoje, a Codejas A Celesc vai interromper o

(Companhia de Desenvolvimento fornecimento de energia elétri

de Iaraguá do Sul), começa a cha- . ca na rua Expedicionário Ewaldo
mar cerca de 30 candidatos selecio- Schwarz, no bairro Tifa Schubert,
nados através de concurso público nesta sexta-feira (16), entre as 14

para que se apresentem ao órgão. e 17h. Como o fornecimento de

São trabalhadores para os cargos de água das áreas mais elevadas e

pedreiro e auxiliar de limpeza que r- laterais da Ewaldo Schwarz de
atuarão nas ruas da cidade. Os sa- pende de bombeamento, o ser

lários variam entre R$ 700 e R$ 1,1 viço de abastecimento de água
mil. Os contratos são temporários também ficará comprometido
e valem pelo período de um ano. enquanto a energia não for resta
De acordo com o presidente da belecida.

Codejas, Adolar Iark, o concurso Em caso de dúvida, os consu
foi realizado em janeiro e contou midores devem entrar em conta

com mais de mil inscritos. Foram to com a Samae através do tele-
ofertadas um total de 207 vagas. fone 2106-9100.

Tratamentos completos para sua qualidade auditiva

Assistência técnica

Venda de aparelhos auditivos

'Confecção de moldes e tampões

Montagem de aparelhos auditivos

Venda de acessórios

CENTRO AUDITIVO JAPA�UA

(47) 3372-2364
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HABITAÇÃO
Governo indica demanda
·em esperapor residências
Aquisição do terreno para construir casas populares está acordada
MASSARANDUBA

o primeir.o cadastro habitacional
da administração pública, aberto
há apenas um ano, registra, pelá

.

menos, 300 moradores. Deste
número, 176 estão i(JSCf'itos na
Gohab (Companhia de Habitação
do Estado de Santa Catarina).

população carente de Massa
randuba até hoje não tem aces

so a nenhum tipo de programa
ue ofereça casas populares em

função da inexistência de urn levanta
mento da demanda municipal anterior
mente. Agora com os dados do último
ano, o prefeito Mário Fernando Reinke '

anuncia o pedido de recursos ao gover
nador Leonel Pavan em urna viagem pre
vista para os próximos dias.

A Prefeitura está estudando alternati
vas de firmar parcerias para a construção
de residências populares através de con
vênio com a CaixaEconômica e também
pela Cohab. Sobre as 176 famílias cadas
tradas na companhia de habitação es

tadual, a Assessoria de Comunicação de
Florianópolis informa q�e não há investi
mentos para a cidade neste ano.

Em 2009, o Ministério das Cidades
liberou dinheiro para 34 municípios
catarinenses com menos de 50 mil ha
bitantes. Porém, Massaranduba não foi
inclusa no programa que vai oferecer
essas casas da Cohab.

Entre meio as incertezas sobre os in
vestimentos para erguer novasmoradias,
as primeiras ações em prol ao serviço ha
bitacional correspondem ao negócio de
urn terreno no bairro Benjamin Constant
entre Prefeitura e o proprietário Gilberto
Bonow. "Devo vender três lotes para a

Prefeitura", revelou o agricultor.
A área de dez milmetros quadrados é

ofertada porR$100 mil. "Falta a assinatu
ra do contrato", adiantou Reinke. O pre
feito também pretende comprar outro
espaço de 20 mil metros quadrados na

mesma localidade. O terreno fica a qua
tro quilômetros da área central da cidade.

CADASTRO

Conforme o secretário de Planeja
mento, Fabiano Spezia, os moradores
devem ir até aPrefeitura para se inscrever
e se inserir nos programas habitacionais
que serão implantados.
• DaiIIa CIIISlallli1J
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"
Devo

vender três
lotes para a

Prefeitura.
GILBERTO BONOW,

AGRICULTOR

"
CÉSAR JUNKES

Negócio de compra do terreno para construir casas populares está acertado entre Prefeitura e o agricultor Gilberto Bonow por R$ 100 mil

HÁ TRÊS ANOS ESCOLA ESTÁ SEM REFORMA, PINTURA E AMPLIAÇÃO

Rui Barbosa sem padrão da' rede
CÉSAR JUNKESdireção aguarda por melhorias in

fraestruturais. Hoje 110 estudantes
estão matriculados, do jardim ao

quinto ano.
,'b·

Conforme o secretário de
Educação, Harildo Konell, por
enquanto não há viabilidade fi
nanceira de investir em reparos
e na pintura da escola. "Enquan
to tiver demanda de construção
de salas no município, estaremos
sem recursos", explicou.

SCHROEDER
Apesar de pertencer à cidade

de Schroeder desde 2007,.. as cores

'---.padrão da rede municipal de en
sino ainda não cobrem as paredes
da escola Rui Barbosa, no bairro
Itoupava-Açú. "Queremos a nova

fachada para deixar a escola com a
cara de Schroeder", enfatiza a dire
tora Djuli Cristiane Konell.

Este pedido vai além da estéti
ca e da identificação do prédio. A
nova pintura nos tons verde se faz
necessária porque, de acordo com
a diretora, a tinta na cor amarela
desbotou e em algumas partes a

massa de cimento está descascan
do. ,1'A escola precisa de uma refor
ma", salienta.

Uma placa fixada na parede
indica que o último investimento
feito na unidade aconteceu na ad
ministração de Luiz Henrique da
Silveira em 2001, quando o bairro
Itoupava-Açú ainda pertencia à
cidade de Joinville. Há três anos a

OUTRAS PENDÊNCIAS
Um parquinho para as crianças

é a outra reivindicação. A direto
ra conta que a Prefeitura entregou
parte dos brinquedos, mas todos
estavam em condições de uso. En
quanto isso, os alunos da educação
infantil utilizam a quadra espor
tiva. De acordo com o secretário,
novos equipamentos para o lazer
dos alunos devem ser adquiridos
no fim deste ano.

-

Parquinho é uma das reivindicações da escola

Em 1947, a estrutura da escola
era demadeira. O atual imóvel de

concreto foi inaugurado em 1988 na
administração deWittich Freitag.

DJULI CR1STIANE KONELL
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Sem prazos estabelecidos
e nem previsões que se

,

concretizam. O projeto
de duplicação da 8R-280
é um amontoado dessas
duas situações.

guardadas inicialmente

para dezembro do ano

passado, as complemen
ações solicitadas pelo

Ibama (Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente). ao Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura deTrans

portes) aindanão foram concluídas.
Elas são imprescindíveis à liberação
das licenças ambientais, ou seja,
enquanto não houver a publicação
dos documentos a obra permanece
somente em estudo.

Conforme a assessoria estadual
do Dnit, as informações ainda não
saíram do órgão, em Brasília, por
causa de trâmites burocráticos. A
estimativa é de que elas sejam pro
tocoladas junto ao lhama até o fim
deste mês, porém, não há data esti
pulada para o encaminhamento.

"
Projetos existem aos montes,
só nunca sabem responder
a uma pergunta: quando.
Temos eleições a frente e as

coisas não saem do papel.
GILBERTO GONÇALVES,

COORDENADOR DO NÚCLEO
DAS TRANSPORTADORAS

"

Núcleo deve
fazer blitz
pela obra
o Núcleo deTransportadoras da

IAcijs (Associação Empresarial de Ia
aguá do Sul) programa para o mês
emaio uma blitz com distribuição
e adesivos em prol da duplicação
a BR-280. Segundo o coordenador,
ilberto Gonçalves, há também a

possibilidade de a rodovia ser fecha
a temporariamente.
Conforme Durval Marcatto

unior, presidente da entidade, a
,

tima informação oficial obtida
unto ao Dnit era de que a licitação
tia obra seria aberta no segundo se

estre. "Estamos acompanhando o
rocesso e aguardando para depois
azermos novas pressões", disse.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 15 de abril de 2010

,Obra entre Jaraguá
eSão Francisco deve

.

contemplar 74,5
quilômetros da rodovia

Os recursosnecessários para a

obra estão assegurados através do
PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento). Mesmo na atualiza
ção mais recente, garante o Dnit,
o projeto continua beneficiado. O
custo final só será definido a partir
da publicação do edital de licitação.
Mas, aprimeira destinação somaR$
120milhões e a segundaR$ 1 bilhão
e 500 milhões.A duplicação abrange

. 74,5 quilômetros de extensão entre

São Francisco de Sul e Jaraguádo Sul.

Enquanto obra não sai do papel, congestionamentos permanecem

de 2009, em que o Estado re

conhece apenas 893 hectares
de terras indígenas excluindo,
nesta delimitação, a região do
Morro da Palha, onde está

previsto o traçado da BR 280.
Desde outubro de .8108, a

. Funai oficializou ao Dnit a pro
posta de alteração de um único
trecho daBR-280, sugerindo que
a rodovia sigaemparalelo à linha
férrea, reduzindo, assim, os im
pactos que o empreendimento
causa às terras e comunidades

,
,

,

• j
I .i i'

liA ESTRUTURA FUNDIÁRIA EXERCE GRANDE PRESSÃO SOBRE INDfGENAS"
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DUPUC Ao BR-280

Processo continua estacionado
Mesmo que Dnit dê andamento a estudos, eles ainda não serão avaliados. Ibama está em greve
JARAGUÁ DO SUL . 'Entretanto, rnesmo que o re- . .. FOTOS CÉSAR�NKE�

passe ocorresse nos próximos dias,
ele ficaria estacionado. Isso porque,
grande parte dos funcionários do
lhama, inclusive os técnicos res

ponsáveis pela avaliação do plano
de duplicação daBR-280, permane
cem em greve desde a quarta-feira,
7 de abril.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

.. O que diza Funai a respeito
Em contato com a Funai

(Fundação Nacional do Índio),
a reportagem do O Correio do
Povo recebeu a seguinte res

posta quanto à possibilidade
de a organização impedir o co
meço da obra após a obtenção
das licenças ambientais:

I� garantia de usufruto ex

clusivo do povo GuaraniMbyá,
sobre o território tradicional, foi
estabelecida apartir daPortaria
Declaratória no2813 do Minis

tério daJustiça, de 21 de agosto

indígenas da região.A reivindi

cação dos Guarani, ratificada
pela comunidade em reunião
no dia 11 de fevereiro deste
ano, é fundamentada pela rela
ção que o povo indígena esta

belece com o último corredor
de mata nativa do nordeste do
estado de Santa Catarina, de
acordo com seus costumes e

tradições". É pertinente lem
brar que, até o momento, o

empreendimento não obteve
licenciamento do lhama.

Funaipode
prejudicar início
da obra por causa
de demarcação de
território indígena

I'É pertinente
lembrar que o

empreendimento não
obteve licenciamento

do Ibama".

Prazos não
cumpridos
pelo governo
• JANEIRO 2007 - A duplicação

da BR-280 é incluída no PAC (Progra
ma de Aceleração do Crescimento). A
licitação deveria ser aberta antes de
maio e as obras iniciariam em outubro:
A conclusão era projetada para 2009.

• MAIO 2008 - A abertura da lici

tação é garantia até outubro de 2008.
As obras seriam iniciadas em 2010.

• JULHO 2008 - Projeto seria fi
nalizado naquele mês.

• SETEMBRO 2008 - Um novo

prazo para a liberação dos estudos
ambientais e projeto executivo da du

plicação é divulgado. Eles seriam con

cluídos em outubro de 2008.

• OUTUBRO 2008 - Dnit afirma

que a concorrência pública para a esco

lha da empresa responsável pela obra
seria aberta antes do início de 2009.

...� NOVEMBRO 2008 - Um novo

cronograma é apresentado pela Dnit,
com a licitação sendo liberada em

março de 2009 e a largada das obras
fixada para o segundo semestre do
mesmo ano.

• JANEIRO 2009 - Prazos são
revistos novamente e o Dnit informa

que a duplicação começa no término
de 2009.

• MARÇO 2009 - Edital de licita

ção fica para junho. Dnitjá admite que
a obra não começa antes de 2010.

• NOVEMBRO 2009 - Ao contrá
rio do prometido, licença prévia para a

duplicação não é liberada pelo Ibama.

• ABRIL 2010 - Estudos com

plementares solicitados pelo Ibama
ao Dnit são prometidos para abril de

2010, depois de quatro revisões ante

riores de prazos: dezembro de 2009,
janeiro, fevereiro e março de 2010.
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ATRAÇOES

ZéRamalho abre a 22ª Festilha
Além demarcar a tradição, festa conta com quatro
shows nacionais, em espaço para 12mil pessoas
A 22ª edição da Festilha
(Festa das Tradições da
Ilha), em São Francisco do
Sul, que começa hoje e vai
até domingo, é uma das
opções de lazer no litoral
para este fim de semana.

São
quatro dias com ativi

dades para todas as ida
des e gost?S, resgatando o

legado que os colonizado
res deixaram nessas terras.

As apresentações folclóricas,
musicais, oficinas e feiras de ar

tesanato, engenho de farinha e

cachaça, rancho do pescador,
exposição de artes visuais, tenda
do índio e afro e a saborosa gas
tronomia são os atrativos tradi
cionais do evento.

Além de muita cultura, a festa
será renovada esse ano com os

shows nacionais. Para come

morar o aniversário da cidade,
o cantor Zé Ramalho animará a

noite de hoje em um show com

entrada gratuita. Amanhã, a

festa receberá o grupo Reve

lação e na noite do sábado, a

apresentação do cantor Daniel
f'

será o grande destaque. Para o

último dia, os Paralamas do Su
cesso fecharão a programação
dos shows nacionais.

Os ingressos podem ser ad

quiridos por R$ 10 (pista) e R$
25 (área VIP) no São Francisco

Shopping e pela internet, no site:
www.ticketcenter.com.br. Tam
bém estão sendo comercializa
dos camarotes, estes somente

através de reserva pelo fone (47)
3422-2583 em horário comercial.

Os sabores de São Francisco
do Sul reunidos em um único es

paço. Esta é uma das principais
atrações da Festa das Tradições
da Ilha. A variedade gastronômi
ca do evento agrada aos mais di
versos paladares, sendo possível
saborear principalmente pratos
elaborados com frutos do mar.

Ostras gratinadas, cambira com

pirão, risoto de camarão, bolinho
de bacalhau representam apenas
parte do cardápio.

• debora kellner
deborak@OCorreiodopovo.com.br

Cidade
já está

preparada
para abrir
festa e

.receber
visitantes

Shows
.

acontecerão
num espaço com

capacidade para
12 mil pessoas,
diferente da

edição do ano
passado

EDITALDE INTIMAÇÃo
.

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ?cand? ?S devedores intimados
a partirda publicação deste edital a os aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde la, quanto a possibilidade de ofer�cun_ento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corres�ondente. � presente p�bJjcaça? se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localizaçao incerta, Ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou domiciliadaísl fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intima
ção no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 142579 Sacado: ALESSANDRO CABRAL RlBEIRO CNPJ: 11.153.206/000 Cedente: VALDOCIR HAAS ME MAT.CONST.LT CNPJ: 10.272.769/000 Número do Título: 8020/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi-
CNPJ: 03.986.145/000 Número do Tírulo: 23723 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil cação Apresentante: l:!NlB�CO-UNlAO DE B�COS BRASILE�RO? S.A. Data Ve_ncunento: 27/03/2010 Valor: 750,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 30,00 Liquidação após a mtimaçao: R$10,40, Conduçao: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital. R$ 10,40
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ p;�t���i��-i4294-í--s_;;��d��-ITEi:viNA DE BERTOLDI CPF: 016.391.569-?0 Cedente: S PlETRO ALUMl�IO E
Protocolo: 142582 Sacado: ALICE MARON CPF: 035.195.419-80 Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL ACESSORIOS ITDA - ME CNPJ: 09.583.110/000 Número do Título: 01�60 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IlDA CNPJ: 01.209.784/000 Número do Título: 554911 (l4/36Espécie: Letra de Câmbio Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA Dl)taVe!1cl.ffiento: 02/0.4/2010 Valor: 160,00
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL crDA DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 157,63 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, ���_����:_�_�_�����,_��?_��_=I�:_��_��:���_�_�:�_:_�_�_�?:�� _Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 23,04, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 ----------------------------------------------

______________________________________________________ -------------------------- ------------------------------ Protocolo: 141987 Sacado: JAlME LUIS DORFSCHMlDT CPF: 548.099.400·04 Cedente: BV FINANCEIRA S/A-
Protocolo: 141991 Sacado: ANDERSON TillURSICl CPF: 033.290.139-40 Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Tírulo: 540193088 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
CNPJ: 01.149.953/000 Número do Tírulo: 131023042 EsRécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERÇ;IQ SCf:!ULZE &ADVOGADQS ASSOCIADQ? DataVencimento: 04/02/2009 Valor: 1.657,78
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 27 f04/2009 Valor: 2.573,62 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Conduçao: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 1.0,40
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 37,83, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ I 0,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 141863 Sacado: JANICE KASMfRSICl BECKER CPF: 605.061.569-15 Cedente: SILMAQ S/A
Protocolo: 143037 Sacado: APARECIDO FREI11\S ARAUJO CPF: 167.219.698-15 Cedente: SYSTHEX SISTEMAS CNPJ: 79.922.639/000 Número do Tírulo: 107050.05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoDE lMPL OSSEOS CNPJ: 05.644.129/000 Número do Tírulo: 2771 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Apresentante: BANCq DO _!3RASIL SA _

DataVencimel!to: .22/03/2010 V'!Ior: 444,27Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 28f03/2010 Valor: 600,00 Liquidação após a mnrnaçao: R$ 10,40, Conduçao: R$17,41, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 .

Liquidàção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 142908 Sacado: JLC COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMA LTDA CNPJ: 09.012.068/000 Cedente: DAS-
Protocolo: 142229 Sacado: ARlANE ZIEZKOWSICl CPF: 061.834.519-16 Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI PPETPRODUTOSVETERlNARlOS LTDA CNPJ: 05.077.3211000 Número do Tírulo: 100091721000Espécie: DuplicataCOOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000 Número do Tírulo: 12127 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA

.

DataVencimento: 01/04/2010 Valor:
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 20/02/2010 Valor: 104,85 289,23 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20.80, Edital: R$ 10,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142934 Sacado: KATlA ELAlNEMENDES SAGGlN CPF: 037.547.619-94 Cedente: ARNO FRANCISCOp;�t���i��-í424!i4--S_;;��d�:-BEêARPANirDAME----------------CNPÚÕ�!i43:677íõ-õõ-C�d_;;�t_;;:-SR.-PAÕ-pÃNiF-lCACÃO-E DERETTl ME CNPJ: 86.727.989/000 Número do Título: 118 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porAUMENTOS CONGELADO
.
CNPJ: 05.4;;4.168/000 Número do Tírulo: 2073 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01104/2010 Valor: 209,83

{lar Indicação Apresentante: BANCO I11\USA DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 215,80 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40
.

p;�������i�����-�:�;��:���:7�i:-��-����:-?-����i�i��9��:��7�J������{�:�SR.PÃO-PANiFICACÃO-E Erui��í��-i43õ3�����g��������i�������í������---��I��ã��;�����f�:���-;;Ü�j�3Wr�i���foALIMENTOS CONGELADO CNPJ: 05.4;;4.168/000 Número do Tírulo: 2186 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 01/04/2010' Valor: 1.314,22

IT����tJ���f�e����i��:r������d�ÇãO: R$ 4,74, DJf:������$1�ãg� ���;��lPOX�Or: 306,10 ���!�_���_�_��_��_�_����!_���_��_1_�:�?�_���_��_���:_�_�_�����_?_��f?�_��!��_���_���?:_��:�:_��_�_�,_�? _

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 142484 Sacado: LEONARDO NIENKOTTERME CNPJ: 01.743.466/000 Cedente: SESSO ROLAMEN-
Protocolo: 142505 Sacado: BECARPAN LIDA ME CNPJ: 10.943.677/000 Cedente: SRPAO PANIFlCACAO E TOS LIDA CNPJ: 59.453.639/000 Número do Título: 003901-D Espécie: Duplicata deVenda Mercantil porALIMENTOS CONGELADO CNPJ: 05.4;;4.168/000 Número do Tírulo: 1999 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER SA DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 623,36

{l�1Ià��fa��f�eGte�����:r��Õ;���d-tÇão: R$ 4,74, DJf:�����fl$z��ãg� ���{��lpo,��or: 312,00 . ����_����_��_��_�_���_����_��_1_���?�_���_��_���:_��_��:��,_��?_��_=�:_��_�?:��,_�_�:�:_�_�_�?:�� _

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 141869 Sacado: LEOPOLDO PEREIRA CPF: 768.645.709-59 Cedente: SILMAQ S/AProtocolo: 142506 Sacado: BECARPAN LTDAME CNPJ: 10.943.677/000 Cedente: SRPAO PANIFICACAO E CNPJ: 79.922.639/000 Número do Tírulo: 983·002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoALIMENTOS CONGELADO CNPJ: 05.4;;4.168/000 Número do Tírulo: 1935 . .Espécie: Duplicata de Venda Mercantil � Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 22/03/2010 Valor: 897,46 .

{l�JId��J���f�ei������:r��Õ��d�ÇãO: R$ 4,74, Di�:�����fl��ãr���{��lpo:��or: 346,32
.

����_����_��_��_�_���!_���_��_1_���?�����_�����:_��_��:��_��?_��_�i�:_��_�?:���_�_�:�:_�_�_�?:�� _

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 142218 Sacado: LUClMARAVICENTO CPF: 003.527.779-31 Cedente: POLESELW COMESTICOSProtocolo: 142509 Sacado: BECARPAN ITDAME CNPJ: 10.943.677/000 Cedente: SRPAO PANIFICACAO E LTDA CNPJ: 10.317.528/000 Número do Tírulo: 90 . Espécie: Duplicata deVendaMercantilALIMENTOS CONGELADO CNPJ: 05.4;;4.168/000 Número do Tírulo: 2098 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 22/03/2010 Valor: 216,64

{l�1:d��:g���f�e����i��:r������ÇãO: R$ 4,74, DJr:������t�ãg� ����;��lpo,��or: 384,80 ����_���_��_��_�_i������_��_l_���?�_��_�����:_��_�����_?_�f?�_��!��_���_���?:_��:�:_��_�_�,_�? _

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 142112 Sacado: MAlCON NIELSEN CPF: 041.054.479-55 Cedente: FIDELIS COMERCIO EProtocolo: 142449 Sacado: BRG ALIMENTOS IlDAME CNPI: 09.525.662/000 Cedente: BlLU lNDUSTRIA DE DISTRIBUICAO DE BEBIDAS IT CNPJ: 01.806.836/000 Número do Tírulo: 5094 Espécie: Duplicata deVenda MercantilALIMENTOS ITDA CNPJ: 78.216.298/000 Número do Tírulo: 0010-031224 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNlBANCO-UNlAO DEBANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 20/03/2010 Valor:

{l�1:d��g���f�eGte���i��:r������&;'ã$ 18,82, Dilig�;�í'aY�$�3g,t�J��ã�2rJ,�0Valor: 172,76 ��?:��_��������_��_��_�_���_����_�_�_1_?:�?�_�_����������_���?_�,_�����_�i_����_�?:��,E�:�:_��_�?:�� _

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 142954 Sacado: MARCELO CERRUTTI CPF: 071.407.509-47 Cedente: BVFlNANCEIRAS/A-C.EI.Protocolo: 142369 Sacado: BRG ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 09.525.662/000 Cedente: EDITORA GRAFICA CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131016553 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoEVEREST LTDA M CNPJ: 00.6�1.783/000 Número do Tírulo: 4587A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Apresentante: SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 10ro6/2008 Valor: 2.483,63Indicação Apresentante: BANCO !TAU SA. DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 550,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40 -------------------------------------------------------"----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Protocolo: 142942 Sacada: MARIAAPARECIDA R FREITAS CPF: 279.077.590-72 Cedente: MODA ALBERT ITDA CNPJ:

=)fjl��:��:��§1�i1�Ff07������1)á����g�ls����g{���fr\;�1�t�:nlfaU��r�� r��!:��!a!_�����_?��������;_�_�����:��_�t��_��������?��������?:��;��_�_�����
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 142723 Sacado: MASSA FACILCOM.E FAB. DEALIM.LTDA CNPJ: 08.722.197/000 Cedente: ACEVEDO &

P;�t���í��-14i985--��-d��-CLEBERSON-FERRErRACAillAS------------CpF�032�345:489=5i-o;d_;;�t_;;:-BV-Fi:NANCEiRÃ �������XiP�entante: �rJtó3JRÚ�:X:000 Número d�;:�����:��J: 1�8tT�Õ:l�u������1�X�nodaMercantilS/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131018116 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indi- Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40cação Apresentante: SERGIO SCHUlZE & ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimen to: 05/08/2008 Valor: 6.317,66 ---- - -- - ----- - - -- --- ----- ---- -- -- - --- - -- -- --- -- - --- ---- - --- - --- --- --- - c ----- -- _

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 Protocolo: 142949 Sacado: OSMAR EICHEMBERG CPF: 452.293.689-34 Cedente: SAN11\ CAIARlNA

p;�t���i�:-i42576--&;��d�:-COMDE-CAill\DosiÃcFSSEQüliiBRio-------êNpi�ÕO.4õ6.89Õ-iõõOC;d;;;t��FRANCÍS= ��J����ã�Rresent��l;��õ3J8��lf.�ero do Tírul°b!�t���?��n�Pig}Õ�?2LtJi�c�:rg; j88ggCO MENDES ALVES CPF: 223.276.069-34 Número do Tfrulo: 3 EsiJécie: Nota Promissória Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
'

�r::fj�����������?o,�g,��ção: R$ 8,9�a�J:ên;cfa:eNi�cf.gb��?�?R��8,�8OO,00 p;�t���í��-i43õ65--��_;;d;;:-RiFFELMoTO-PECASITDA--------------CNPi:-Õ4.776�Õ32/0ÕÕ-C;d�;;t��PERSONAll0iÃ
p;�t���í��-i42õõ2--&;�d�:-êoMüNiDÃD-EiuZEViDXDEjGUADO-SUL-----cNPí�-õ8:69i:712iõoõ-ê_;;d��t��-vAillO= ����y��8��gr��2ant��l�b���?&NM5rM1oTírulO: 1676�?iv�n�;����Wg����r8�;]g;CIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000 Número do Tírulo: 23549-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil 6.010,75 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 20103/2010 Valor: 176,00 ------------------------------------------------------------ -

Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 141945 Sacado: RNA CONFECCOES LTI::>AME -----------CNPÍ:oi:384.-ã7i-jõõ-õC�d;�t�:AGUiiiNDuSTRrA
P;�t���í��-i42439--���d�:-ÕEEP-GRiii-êHURRÃSOOíAME----------CNPi:-iõ-.34iõ42/õOõ-o;d-��-t;;:-D[PWMATAi:N= ���ã�tresentante:�rzJc�MZlfs�OOO Número dOli��;cl����o: t�!O�)�of6u�cgi:a2i�y�ndaMerc�til por

�����r����fe�dl8êco CNPJ: 01.243.305��ia���e��0�����9gg1õ5t��/1�j,�õ: Duplicata deVenda ����_���_��_��_�_������_���_?��?�_��_����:_��_��:��,_��!?_��_=i�:_��_�?:���_�_��: R$ 10,40
'

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 142583 Sacado: RONALD GARTNER CPF: 266.295.851-00 Ced��t;:CONDOM:iNr-Õ-RESIDEN�
p;�t���í��-i4162õ--���d��-DÍoê;-Õ-GUilliERMELÉ-Mos-MANUTENC---------cNPúi�i95:729iõoÕ-o;d_;;�t��-TECNr-C �����entante��Ei�õB'81�lÁ�P��úmero ao Tí��t�<?fe����ntr;��)�lggrg��o�� yjg�� Mercantil por

��a�k��r�ntante: B�PbO&�?Jl�/OOO Número ta1�qje�gi����� 1}1�3é/�õi�u-8�g��M�,óÕndaMercantil ����_��_�_��_��_�_i���!_��L��_1_�:�?�_���_��_���:_��_����?�_��!?_��_�i_�:_��_�?:���_�_��:�:_�_�_�?���__ : � _

Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 142474 Sacado: SEW ADMINISTRADORA DE BENS ITD� CNPJ: 10.649.496/000 Cedente: DICAVE�R DISTR CATVEICULOS LT CNPJ: 83.740.456/000 Número do Tírulo: 2113/ Espécie: Duplicata deVendaMerçanti!Apr�en�an.te: B:E_!ADESCO
_

DataVencimento: 24/03/2010 Valor: 775,00Liqwdaçao apos a intimação: R$ 10,40, Conduçao: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_ ED�DE��O
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA

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

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390' Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Protocolo: 142810 Sacado: EJMTERRAPLANAGENS LIDA ME CNPJ: 10.587.638/000 Cedente: MANNESMAN
GUEIRAS E VEDACOES ITDA CNPJ: 80.645.2.ll6/000 Número do Tírulo: 101655013 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO 111\U SA DataVencimento: 22103/2010 Valor: 161,39
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
-----------------------_-----------------------------------------------------------_.-----------------------------------------------------

Protocolo: 142965 Sacado: ELIANE MARIA PlNTER CPF: 988.600.209-30 Cedente: BV FINANCEIRA S/A
C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131005190 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 24/08/2007 Valor: 1.524,92
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 39,24, Diligência: R$ 31,95, Edital: R$ 10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 141994 Sacado: ELIAS PIVOTIO DE MOURA CPF: 007.400.529-42 Cedente: NEUBER MOVEIS E
ELETRODOMESTlCOS CNPJ: 83.441.741/000 Número do Tírulo: 05767501W Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil po� Indicação Apres�ntante: CAIXAECON_OMICAFED�. DataVe�cimento: 20/03/2010 Valor: 127,30
Liquidação após a innmaçao: R$ 10,40, Conduçao: R$ 46,28, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
---------------- ....-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142525 Sacado: ELIAS SILVA DA SILVEIRA CPF: 025.382.899-63 Cedente: DECORPISOSCOM DE
MAT DE CONTRUCAO CNPJ: 08,190.491/000 Número do Tírulo: 628 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO I11\U SA DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 1.980,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
--------------_.-._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142274 Sacado: FERREIRA EKLOSTER COM DE PAES LIDA CNPJ: 10.792.267/000 Cedente: PLACAS
E PAlNEIS JARAGUA ITDA- ME CNPJ: 80.733.371/000 Númeto do Tírulo: 8889002 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 26/03/2010 Valor: 327,00
Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

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

Protocolo: 141990 Sacaçlo: SIMON)O COLACO
.

CPF: 041.597.579-44-C;d;;.;t��BVFINANCErRASjA--ê:F.I-.CNPJ: 01.149.953/000 Numero do Ttrulo: 131009189 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIQ SCI:!1Jl.ZE & ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 27n 1/2007 Valor: 812,94Liqwdaçao após a innmação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;�t���í��-i4269-i--��d��-TP�XÍNFORMATICAUDA---------------ENPJ�o7:ã56.652jÕÕO�d;�t;:NIWTOZZ�&-CiÃITDA CNPJ: 01.956.134/000 Número doTírulo: 424765-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: IjSB.C �ANIÇ_BRASILSA. BANCO MUl11PW DataVencimento: 15/03/2010 Valor: 404,23Liqwdaçao apos a inumação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40----------.-----------------------------------------------4------------- __ .

_

Protocolo: 143028 Sacado: TPM lNFORMATICA LIDA ME CNPJ: 07.856.652/000 Cedente: NILO TOZZO & ClALIDA CNP}: 01.956.134/000Número do Tírulo: 398843-4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: IjSB.C �ANIÇ_BRASILSA BANCO MULTIPW DataVencimento: 22/03/2010 Valor: 376,32Liqwdaçao apos a mnrnaçao: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

P;�t���í��-i43õ26--S;��d�:TPMINFO�CÃ-L1PÂ-ME-----------CNPi-õ7�856�652íõoõ-ê-�d_;;�t��-NrioToZZO-&-ciÃITDA CNPJ: 01.956.134/000 Numero doTítulo: 414894-2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Ror IndicaçãoApresentanre: HSB.C �ANIÇ_BRASILSA BANCO MULTIPW DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 375 36Liqwdaçao após a mtunaçao: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
,.

p;�t���í��-i42388--��d�:-ViEffiÃ-EZÃTELiJ-i:ND-DE-pÃiNEISiTDA-------CNPj:-Õ9:57Õ:i90iõOõ-C�d_;;�t��-ÃUTO-ELE=TRlVCt\ GeyOCAR CNPJ: 00.700.988/000 Número do Tírulo: 4950 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCAFEDERAL Data Vencimento: 23103/2010 Valor: 160,00����_�����_��_�_������_��_1_���?�_���_�����:_��_�?:�!�_��?_��_=i_a: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
Protocolo: 142984 Sacaçlo:VOLNl I?IAS DA SILVA

_.
CPF: osã:ãi4.269---92-�d;�t;:BVFrNANCErRASjA--c:F:i.CNPJ: 01.149.953/000 Numero do Título: 131019084 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação .

Apresentante: �ERÇ;IQ SCf!ULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 09/09/2008 Valor 972,20Liqwdaçao apos a mnmação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40
.

p;�t���í��-i4i989--&;�d�:wÃTERiOo-ROq-ruGUES�WS-Õ-----------CpF;5õ2�62i�65õ=i5-c�d_;;�t�-:-Bv-FiNÃNêEffiÃ.S/A�C.El. CNPJ: 01.149.953/000 Numero do Título: 131003445 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndíC;:tça� Apresentante: S.ERG�O SCHULZE& ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 10/07/2007 Valor' 2 642 58

����_���_��_��_�_������_��!_?��?�_��_�����:_�_�����_?_�f?�_��!��_���_���?:_��_t��_��_:_�,_�? �__ �
'

_

Protocolo: 142671 Sacado: FlUMAO COM REP BALMAO U'DA CNPJ: 00.688.447/000 Cedente: URANO lNDUS
TRlA DE BALANCAS E EQUIPAMENTOS ELECNPJ: 88.919.042/000 Número do Título: 3262/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA DataVencimento: 02/04/2010 Valor:
843,49 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: RS 20,80, Edital: R$ 10,40

P;�ro��í��-i4-294õ---&;�d�:-ê;-Iwo-MÃ-EH:ADO-TÃVARES-DOSSÃNTos----------CPF:-õ62.375�409=62-c_;;d;�t;:TIANE
SZEREMED\ DE SOUZA CPF: 843.466.809-25 Número do Título: 000176 7 Espécie: Chegue Apresentante:TIANE SZEREMETA DE SOUZA DataVencimento: 19/11/2009 Valor: 850,00 Liquidação apos a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40
Protocolo: 142669 Sacado: H D COMERCIO E FABRICA DE FERRAGENS AGRICOlAS CNPJ: 04.244.360/000 Cedente:
SI' FE FAcrORING FOMENTO COMERCIAL ITDA CNPJ: 95.381.299/000 Número doTírulo: 385/1 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantilpor Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 04/04/2010
Valor: 1.132,00 Liquidaçao após a intimação: R$10,40, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20,.80, Edital: R$ 10,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142704 Sacado: lNEZVENGRZEN CPF: 403.006.769-72 Cedente: SHOPPING COM DACERE Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rebolation
·no parque

Pois
meus companheiros

de bom gosto, como vibe
é o que não falta para a

turma que adora um re

bolation, amanhã, mais conheci-·
do como sexta-feira, o restauran
te Típico da Malwee conta com

mais um teretetê, para chacoa
lhar o esqueleto dos mais ace

sos. Quem chega, a partir das 17

horas, para dominar o que há de
descolados na área; é o DJ Diego
Alves. Imperdivel!

Níver da Raquel
Hoje a minha querida sobri

nha Raquel Sinara Gonçalves,
da Gonçalves Contabilidade, é a

grande aniversariante do dia. Por
favor, não ousem esquecê-la. Ela
vai adorar saber que foi lembra
da. Parabéns! O meu desejo é que
você e toda a sua família seja ple
namente feliz.

NAS RODAS
• A feijoada do Moa este ano será
no Pavilhão A da Schutzenfest,
dia 21 de agosto. Agendem.
E a décima edição e terámil
novidades.

• Fernando Raboch, do Kantan,
em breve abre a caixinha de
novidades. Uma delas será o

novo site da casa.

• Silvana Zehnder é a

aniversariante mais festejada
de hoje. Mil vivas.

CRICIÚMA
CONSTRUCÕES
Concretizando seu projeto de vida

Gáentre nós
Quem disse. que você não

nasceu pra ganhar dinheiro? Não
seja bobo, relaxa, vai! A ex-BBB
Lia está cobrando até R$ 10 mil
para participar de eventos. Então
pense positivo. Tá falado?

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 15 de abril de 2010

moagunca Ives@netuno.com.br

Moa Gonçalves

J- L

:�S'@S}RIl1 i» f?, (? U'f.!7
.: f�

: Ginástica é moda
1 Av. Mal. Oeodofo da f'onHca
1819 -centro - Jaraguá do Sul
_._---� -..,. ....

É hoje!
Os l/craques" da imprensa da região já estão

todos convocados. Pois é hoje à noite, às 18 horas,
que acontece naArweg, a grande revanche contra
o time dos Caubóis, reforçado por Teco Iansen,
que veio diretamente da terra do Tio Sam para o

confronto. Após o futebol terá um encontro festi
vo, regado amuito pagode e loira gelada.

Teatro
Psiu! Quem estiver com passagem carimbada

para "Sarnpa" e tempo sobrando na agenda por
favor, não deixe de assistir à peça de teatro de
comédia Mineirinho de Maceió, no Teatro Ruth
Escobar, o espirituoso empresário jaraguaense
Ronaldo Cunha foi .e voltou rasgando elogios do

espetáculo. Disse que é Imperdível!

o atleta Markolf
Berchtold
foi o grande
vencedor do
Pan-Americano
de Downhill da
Guatemala. É
o quinto título
na modalidade.
Valeu, garoto!

Festa do
Champanhe

As agendas dos cabeleirei
ros maís descolados da cidade

já estão cheias para o dia 25 de
maio. Pois é bem nesta data que
acontece, no Estação Arma

zém, em Iaraguã, a 3a Festa do

Champanhe, só para elas. E o

que é melhor, três entidades de

Jaraguá serão beneficiadas com

parte da renda.

EI'TE
• A saudosa dona Brasília
Gastaldi Beltramini, mãe do
caro amigo Marco Alexandre
Beltramini, será homenageada
hoje com o seu nome num

residencial que integra o

ProgramaMinha Casa,
MinhaVida.

O cantor Enéias Raasch estará

hoje a noite movimentando a

Confraria do Churrasco.
Omeuamigo

e diretor
presidente
da Raumak

Máquinas, Sr.
Raulino Kreis �

Júnior, piloto
Kreis Jr, estreia
idade nova hoje

• Sexta-feira tem sertanejo
na Choperia Scondidinho.
Sertanejo Universitário com

Djhei & Marcel embalando
a festa. O frege começa às 19

Social 13

BUELTEA
Empreend imentos

www.bueltermann.com.br

Suka,Carol,Laís,Cíntia e

Bárbara, as super gatas
que colaram grau no

curso de Marketing,
no último sábado

"
o marido não deve
ser o último a saber.
O marido não deve

saber nunca.
NELSON RODRIGUES

"

Leitor tiel
o leitor fiel de hoje é meu

amigo Cléber Schultz, da
Relojoaria Avenida. Além de
lera coluna todos os dias, o
boa gente está a mil com os

preparativos para o 2° Rally de
Regularidades que acontece dia

24 de abril, em Jaraguá.

É lei!
Galera mais descolada da urbe

sorriso? Hoje é quinta, por tanto é
Lei. Tem pagode emuito sertanejo
na London Pub.Vai perder?

Dica de hoje
Curtir à noite o bar O Meu

Boteco, um dos mais concorri
dos da cidade. Hoje tem música
de qualidade com a presença de

Marquito Fagundes.

horas e a entrada é free .

Morgana Baruffi prepara
os quitutes para comemorar
no próximo dia 26 de abril
a idade nova.

• Rosane Rossi e o galã da
madrugada Edson Montes é
outro casalzinho que desfile
sem medo de ser feliz.
É isso amigos!

o amigo é um momento
de eternidade. (Autor:
Nelson Rodrigues)

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
SÁBADO 1ERÇA-FEIRA

CINEMA
• 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) (14h10, 16h40, 19h10,
21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Como Treinar o seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)
· ° 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 (Leg) (16h20, 19h20 - sex, sab,
dom, ter, qua, qui) (14h20, 21h20 - todos os dias)

SEXrA-FEIRA QUARTA-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, qua,
qui) (16h50, 19h10, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE

CharlesZirnrnerrnann,
escritor

CarlosHenrique LuizCarlosAmorim,
Schroeder, escritor Escritoreeditor

PatriciaMoraes,
jornalista

Sob um cochilo
rio às festas da vizinhança.

Um cochilo é bom para isso também. Faz es

quecer de tudo sem a obrigação de durar oito ho
ras contínuas e desprovidas de um abrir de olhos

por causa da bexiga que reclama urgência pelo
banheiro.Além disso, ele vem sem avisar. Não tem

comprometimento com horários.A sua visita sur�

presa sempre é muito bem-vinda e, apesar de rá

pida, traz consigo um relaxamento diferente.
Melhor ainda quando a aparição do dito

ocorre durante os intervalos.

cílios trêmulos. A respiração calma, po
m, profunda. Braços a pernas imóveis. A
anta confortável até os ombros. Você co
ece cada uma dessas descrições. Impos-

sível não conhecer.Quem nunca sucumbiu a elas?
Nada tão agradável quanto descobrir que sim.Um
cochilo no sofá é tão (ou mais) prazeroso quanto
uma noite inteira de sono conquistada sobre a

maciez da cama coberta de percal 300 fios e por
edredons prontos a aquecermadrugadas geladas.

Meses, aliás; anos que não
me lembrava disso. Agora, de
pois de acordar de um desses
momentos de tranquilidade
extrema é que recordo da sen-

. sação. Desnecessário pergun
tar quais os motivos para os

cochilos pré-noturnos estarem

em prolongado e ininterrupto processo de ex

tinção, certo?! Aquelas coisas de sempre: falta de

tempo, dedos atarefados até tarde sobre as teclas
do computador, compromissos, telefonemas,
pensamentos agitados, passos acelerados e uma

infinidade de ETC. Todo dia tem algo novo, velho,
repetido para evitar o dormir. Nenhuma novida
de, ela aconteceria caso ocorresse o contrário. Ok,
voltemos, pois, ao assunto inicial e não às lamú
rias do cotidiano. Elas costumam ser emendadas

por outras e outras e outras, intermináveis outras

queixas. Do calor ao preço dos impostos, do salá- .

• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h20, 16h40, 19hJ 21h20 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Percy Jackson: o Ladrão de Raios (l.eg)
(15h, 17h40 - todos os dias)
• Vírus (Leg) (19h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, i8h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub) .

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 - todos os dias)

Perfeitos e chamarizes são as

pausas para os comerciais ou

para o descanso dos jogado
res. Ah, e tem as corridas de 31
de dezembro. Logo ao acordar
você precisa descobrir se o ...

hoje já virou o amanhã ou se

os maratonistas continuam a percorrer o trajeto
rumo à linha de chegada..

A confusãomental proporcionada pelo cochi
lo até irrita, mas cá, ela concede a graça à situação.
Tenho, inclusive, a sensação de que esse desavi
sado dormir só é assim tão especial por conta do
tumulto desacelerado formado logo em seguida.
Não o fosse, seria comum e previsível feito tudo

aquilo que irrita: do calor ao preço dos impostos, .

do salário às festas da vizinhança.

• Cine Neumarkt 6
• Um Sonho Possível (teg) (13h40, 16h15 - sab, dom,
seg ter, qua, qui) (18h50, 21h15 - todos os dias)Todo dia tem

algo novo, velho,
repetido para
evitar o dormir

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Ricardo pede ajuda a Jane para encontrar a

mãe ideal para o seu neto. Mariana mostra a Vitó
riajViviane o quarto em que ela ficará e aproveita
para perguntar qual é a relação dela com Gilmar.
Ricardo pede que seu assistente entregue uma

quantia para a jovem até que ela se restabeleça.
Gilmar entrega apenas 10% da quantia para Vitó
riajViviane. Ela resiste em aceitar o dinhelro, mas
depois aceita-afirmando que é apenas um em

préstimo. Viviane comenta que gostaria de contar
a Ricardo sobre os últimos momentos de Daniel,
porém Gilmar a desencoraja.

ver contar a verdade ao filho. Luciana diz a Mi

guel que tem dúvidas sobre sua vida amorosa,
mas o namorado a tranquiliza. Alice e Osmar

planejam o retorno de Helena às passarelas.
Dora dá um beijo em Garcia. Betina e Gusta
vo chegam ao restaurante e encontram Malu
e Carlos. Betina fica nervosa e Gustavo, com
ciúmes, provoca Malu. Gabriel sugere a Ellen
que volte para Ricardo. lngrtd se surpreende
ao ver Tereza em seu estúdio para conversar

sobre Luciana. Tereza questiona Ingrid sobre
a forma rude como tratou Luciana.

BELA A FEIA
Rodrigo conta para Vera que ficou mexido

com Valentina e que quanto mais se aproxima
va dela, mais se lembrava de Bela. Armando
fecha negócio e comemora. Samantha parte

. para cima ao ver Armando conversando com a

mulher, que acabou de comprar o apartamen
to. A cliente pede o cheque de volta. Rodrigo
não consegue parar de pensar em valentina e

a convida para sair. Bela contém a emoção e

fica feliz. Luddy fica chocada quando Saman
tha conta que viu Armando com outra mulher.

Rodrigo revela a Rodolfo que todo o .tempo
que passou com Valentina era como se esti
vesse com Bela.

TEMPOS MODERNOS
Deodora tenta confiscar o material de Val

vênio. Nelinha arruma as malas para a viagem
com Renato quando Zeca lhe oferece um pre
sente que comove a astrônoma. Leal procura
lolanda e pede que ela lhe ensine a ler. O pro
grama de Hélia na internet faz o maior sucesso.
Ditta canta com os filhos na festa da Galeria e

Ramón se junta aos três, tocando guitarra. Nara
escolhe a data do casamento e Zeca demonstra
resignação. Deodora se depara com Leal den
tro do apartamento de Niemann. Bicalho afirma
que Niemann está encrencado e Deodora assu

me a responsabilidade pelos crimes do pai.

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

A companhia certa
Abril é o mês do aniversário da comédia

musical "Company", que estreou na Broa

dway há quarenta anos atrás. "Cornpany"
inovou a linguagem teatral ao se apoiar
em um roteiro não linear e tratar de temas
adultos. A peça tem como foco as tribula

ções de Robert, um solteirão de 35 anos

morador de Nova York que não está muito
interessado em compromissos amorosos e

resiste aos conselhos de seus amigos ca

sados. No Brasil, a peça de teatro saiu em

OVO pela Flashstar.

(O resumo dos capítulos é de responsabi
lidade das emissoras).

VIVER A VIDA
Silvia afirma para Fernanda que é seu de-

GLIC DO LEITOR

Jazz e samba-reggae
A Orquestra Rumpilezz é ideia de Letieres

Leite, arranjador de Ivete Sangalo. O músico
pega o conceito de big band e junta, de manei
ra original e des1umbrante, melodias calcadas
no jazz, ritmos do samba-reggae e percussão
afrobaiana. Os dez temas do CO abrigam uma

música melodicamente complexa e intrinca
da, mas que não perde sua vocação popular,
com metais poderosos coexistindo ao lado da

força dos tambores e atabaques.

Essa garota charmosa é a 'Jhujhu, fazendo
.

pose para o dic de sua dona, Isabelle Minel.-
Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Terá maior percepção do real valor

das coisas e das pessoas ao seu re

dor. A dois, busque o melhor. Pense mais em

sua vida pessoal, especialmente em relação

a conquistar a liberdade que vem almejando.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Pode ser um dia tenso em farnilia.

Na vida amorosa, você estará mais

articulado, comunicativo e tolerante.

Tente colocar mais sentimento no que fizer e

se abasteça interiormente de tudo que lhe

faça bem!

fjGÊMEOS(21/5 a 20/06) .

Tudo tem sua hora, seja paciente.
Nos assuntos afetivos, você pode

ceder às tentações de um romance secreto.

A introspecção é a saída para se encontrar

e ficar na sua deve ser uma dádiva, não

uma, tortura.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Atenda às necessidades alheias,

mas sem deixar seus desejos de lado.
A dois, evite o ciúme. Ter bom humor duran

te o dia beneficiará as tarefas. Lembre-se: o

pensamento positivo comanda tudo.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
É hora de dar um salto mais am

bicioso. Seus nervos estão à flor

da pele. No amor, grande satisfação.
Cuidado com os trabalhos em grupo, pois
eles podem te decepcionar. Procure evitar as

multidões hoje.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
l Afaste o medo e confie em sua C8-

._<

pacidade. O astral traz boas ener-

gias para ampliar seus contatos e paqueras.
Tenha calma e fé, pois tudo na vida passa.
Tente cultivar o desapego e você encontrará
a paz que deseja.

LIBRA
.

(23/9 a 22/10)
Dificilmente

.

você se contentará
com a superficialidade nas rela

ções. No amor, hora de definir o que deseja.
Não permita que as emoções controlem a

sua mente e tente resolver todos os assuntos

pendentes.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Aproveite o dia para ouvir o conse

lho das pessoas que estão ao seu'

redor. Na relação amorosa, a sintonia é física
e mental. A sua atenção com a saúde deve
rá ser mantida, mas cuide com atividades
pesadas.

�SAGITÁRIO
� (22/11 a 21/12) .

Não insista para que as coisas se-

jam do seu jeito. O diálogo é a melhor
opção, principalmente com seu par. Você po
derá ter maior dificuldade em conter seus im
pulsos e, talvez, isso gere arrependimentos.

� CAPRICÓRNIO .

� (22/12 a 20/1)
A noite promete ser estimulante:

você estará esbanjando simpatia. É hora de
curtir a paixão ao máximo! A vida te apresen
tará muitas opções, mas a maioria delas po
dem ser ilusões. Estabeleça prioridades.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não queira agradar o mundo. Fase

de renovação 'no romance! À noite, o
clima a dois é de privacidade. Você está se sain
do muito bem, mas não abra mão de opiniões
de especialistas sempre que for preciso.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Defenda suas ideias no trabalho.
No amor, abra-se ao diálogo. A co-

municação será o seu maior trunfo!
Procure ser pontual em seus compromissos
e obedecer aos seus orçamentos. Não deixe
nada estagnado.
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Cristiana elogia
equipe médica

8thefany e Pato
estão em' crise

. Segundo a última edição da revista "Quem", o casa:
menta de Sthefany Brito e do jogadorAlexandre Pato está

mesmo em crise. Afastado dos gramados por causa de

duas lesões, o marido da atriz tem sido visto em noit�das
com Ronaldinho Gaúcho, em Milão. Para tentar ajudar
o casal, a mãe de Sthefany, Sandra, está em Milão há

algumas semanas. segondo fontes, �thefany, além de

triste com as atitudes do mando, tambem sente falta dos

amigos e do trabalho.

DIVIRTA-SE

Dia ruim

Dicésar terá
um quadro
noZorra

A atriz Cristiana de Oliveira divulgou ontem pelo Twitter que passou por

problemas de saúde esta semana. O susto aconteceu porque na segunda
feira, 12 de abril, Cristiana precisou ser operada às pressas com dores no

apêndice. Em sua página da internet, a atriz agradeceu a equipe médica que

a atendeu. De acordo com a assessoria de imprensa, ela está de repouso no

hospital e passa bem.

ANIVERSARIANTES
15/4
AbilioAbude
Adriane Girardi:

Álida Specht
Almir D. Bassani

Ana G. Zanghelne
Áurea Glatz
Caetano C. Pedri

Cleiton Schulle
Dalila Kreutzfeld

Dayane Passold

Diego Koepp
Diogo Kersting
Edemar Zellner

Edenilson Negherbon
Édio Tomaselli
Eduardo Baucke

EvanildeW dos Santos

Eyshela Gabriela Machado

Floriano E. Camargo Jr.

Herta Mohr
lsabela Meyer
lsadora B. Miranda

Jonas Friske
Jonas M. Ziwer

Jordão L O. Lenzi

Junitto Dalpiaz
Leonita Weiller

Marcela M. Becker

Marcelo Garcia

Mariana Kuester

Mario de Oliveira

Matheus Steinert
Michel Luan Martin

Osnildo Ruedger
Rodrigo Pereira

Rogério Juliani
RolfHedler
Rosane L Hoffmann

Rosicleia L Demathe
Rosicler A. Schmitz
Rudolfo Szirkowski

Samuel Boder
Simone Schwirkowski
William G. Gracias
Wilson 8. Hoffmann

Noite especial de
Hélio de la Pena

A noite de terça-feira foi bastante especial para
Hélio de La Pena. Isso porque a' data foi marcada
pelo lançamento do livro do humorista, "Meu Peque
no Botafoguense", que fala sobre seu time do co

ração. O lançamento ocorreu na livraria Saraiva do
Shopping Rio Sul, em Botafogo, zona sul da cidade.
Hélio recebeu o carinho do público usando a camisa
oficial do time.

.

Winits e Faro
pegos aos beüos
DanielleWinits e Jonatas Faro foram flagrados

aos beijos pela primeira vez na noite de terça-feira
desta semana. O casal jantou em um restaurante

na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
O aparecimento em públiCO pode confirmar os

boatos d� que Jonatas seria o pivô da separação
,

de Danielle com Cássio Reis. Eles estariam envol

vidosdesde julho de 2009.

A loira chega no trabalho em lágrimas, e diz ao

chefe:.
.

d
._ Hoje de manhã, recebi um telefonema dizen o

que minha mãe morreu!

O chefe propõe imediatamente:
- Volte para casa.

.' .

_ Não quero - responde a loira - precrso me dlst�alr.
Algumas'horas depois ela começa a chorar mais

ainda. O chefe pergunta:
., Não melhorou?
A loira explica: .

_ A bruxa tá solta! Acabei de receber um telefonema

de minha irmã. A mãe dela também morreu ...

Depois de Serginho ganhar
um quadro fixo no "Zorra Total",
da Globo, outro ex-BBB pode
ser contratado para o humorís
tico. O maquiador e drag queen
Dicésar contou em uma entre

vista à revista "O Fuxico" que
está criando um personagem
especialmente para o progra
ma. Ele fez mistério e não quis
contar os detalhes, mas tem

uma reunião marcada com a

Globo esta semana.

Policial é pivô
de separaeão

Segundo o "Extra Online", o policial civil Luís Fer

nandes seria o pivõ do fim do noivado do jogador de
futebol Adriano com Joana Machado. Luís se envol

veu com Joana no penúltimo término da relação en

tre a loira e Adriano. Os dois já reataram seis vezes,
e Joana não teria traído o jogador. Apesar dos bo

atos, Adriano afirma que a separação foi amigável
e que está tudo bem. "Terminamos numa boa. Foi

um motivo pessoal nosso, mas está tudo tranquilo".
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SOBREOJOGO
9 z V E 9 t L 9 6

É um jogo de lógica muito t E: L S 6 Z V 9 9
simples e viciante. O objeti- O 5 9 6 L p 9 Z � E
vo é preencherum quadra- IS 6 L z t 9 V S E: 9

do 9x9 com números de 1 � V � 9 5 L E: 9 6 Z
a 9 sem repetir números ....I E: 9 9 6 Z 9 � L V
em cada linha e cada col- O Z 6 9 9 � L ,.. p SCo

una Também não se pode V\
S 9 t P E: S 6 Z L

repetir números em cada
L P E Z 9 6 5.9 �

quadrado de 3x3.
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ASAPRATAS. A

Tomazellí:

linha de Fundo

Julimar Pivatto
jul imar@ocorreiodopovo.com.tit

primeiro
. '

)araguaense Ex-jogado:
'_ acompanha time
no [uve .

desde a infância
ACERVO PESSOAL

ALBERTO TARANTO,
COLABORADOR

* PARAGUAI

Diretoria

Membros
da antiga di

retoria do Iuventus
se reuniram na terça
feira à noite para falar

de ... Juventus. Cerca de 15 pes
soas estiveram no encontro, to
das querendo de alguma forma

ajudar o clube. A preocupação
de todos é evidente, até porque,
quem os conhece, sabe da pai
xão que cada um deles tem pelo
clube. Antes de dirigentes, são
torcedores. Para colocaram o

nome à disposição nas eleições,
falta apenas um "detalhe": deci
dir quem será o presidente que
sucederá IldaVargas. Time do Juventus de 1980; em pé: Bim, Joel, Zecão, Gilmarzinho,

Mauro e Gariba; agachados: Tomazelli, Tato, Caetano, Aroldo e Gilmar

JARAGUÁ DO SUL

O primeiro jaraguaense a
vestir, como profissional,
uma camisa do Juventus
foi Rogério Tomazelli,
hoje com 49 enos,

o ex-volante também ficou
marcado por outro momen-.
to do clube, esse não muito
bom. Tomazelli fez parte do
último time do Iuventus antes
de fechar as portas em-198l.
110 clube não possuía mais

jogadores e nem condições .

de continuar. Por isso; aos 20
anos, também parei de jogar e
fui estudar", contou.

Ele se formou emeconomia,
entrou para o funcionalismo .

público, cursa direito e é vice

presidente de futebol da FCE
O Tricolor só voltou ao futebol

profissional no ano de 1'990,
mas daí já era tarde e a vida de
Tomazelli tinha tomado novos

rumos. "Foram fortes emoções,
alegrias, tristezas, mas me tor
neium grande apaixonado pelo
futebol e pelo Iuventus"

'

PIERO RAGAZZI

Responsabilidade
e credibilidade

Além da responsabilidade em

comandar o clube, o presidente
tem de ter credibilidade, princi
palmente no meio empresarial.
Lia Tironi foi consultado, mas dis
se que não pretende mais assumir
o cargo. Outros nomes são sonda
dos, mas os "dirigentes" preferem
não divulgar. Fica então a dúvida
nos torcedores. Quem será que vai,.,

dar jeito no Iuventus?

Bicicross
Os jaraguaenses Luís Eduardo Markiewicz, na elite men, e

Guilherme Bourscheidt, na junior men, venceram as principais
categorias do Estadual de Bicicross. A prova foi realizada pela Fe
deração de Ciclismo e aconteceu no Parque Malwee. Um tercei
ro troféu de primeiro lugar foi para Guilherme Getelina, na elite
open. O esporte reúne mais público às vezes até do que o fute
bol profissional. E muitos pilotos da nossa cidade fazem bonito
sempre que entram na pista. Só espero que a modalidade se una

mais, porque ultimamente viemos recebendo informações de
sencontradas sobre os resultados das competições. É preciso que
as pessoas entendam que a desunião só faz mal para o esporte,
que recentemente se tornou olímpico.

O
ex-volante c<?nta que o

time é sua paixão desde
a infância. Com apenas
sete anos seu pai, Lauro

Tomazelli, o levou para assistir
o jogo João Pessoa e Juventus,
pelo Campeonato Regional.
Desse dia em diante ele acom

panhou praticamente todos.
os jogos do time.

Entre os momentos mais
marcantes como torcedor, To
mazelli destaca o primeiro tí
tulo Tricolor. "Em 1971, assisti
o Juventus ganhar o título da

Taça dos Municípios. Naque
le time tinha vários jogadores
bons; mas o meu ídolo era o

Arizinho", recordou.
Tamanha a ligação de To

mazelli com o clube, que a

história do Moleque Travesso
se confunde com a dele. Em
1977, ele entrou para o time

juvenil do Iuventus, no qual
participou dos principais es

taduais da categoria. No ano

seguinte foi campeão esta
dual com o time juvenil. Mas
foi em 24 de fevereiro de 1980

que seu nome iria ficar grava
do para sempre na história do
clube: naquela data Tomazelli
era o primeiro jogador do lu
ventus, nascido em Jaraguá do
Sul, a ser registrado na CBE

DIVULGAÇÃO

CURIOSIDADES DA COPA

Em 1934, na Copa da Itália, a
Confederação Brasileira de
Desportos, que comandava o

futebol no Brasil, ainda era
amadora. E existia um racha
entre as federações paulista
e carioca. O Palmeiras, por
protesto, "escondeu" seus
atletas em um sítio no interior
paulista para que ninguém fosse
convocado para o Mundial.

DOIS TOQUES
ANTECIPADO·o jogo entreMalwee
e Umuarama foi antecipado para
segunda-feira, às 19h15, naArena.
Os ingressos estarão à venda a
partir de amanhã.

ANTES"AMalwee/Cimed fará
seu primeiro jogo fora de casa
no sábado, diante da Copagril. O
time embarca hoje de noite para o
interior do Paraná

ESCO RES • Seguem até

segunda-feira, dia 19, as
inscrições para o Troféu Murillo
Barreto de Azevedo. As disputas
serão de 3 a 7 de maio.

PRIMEIRONA • Será nesta sexta
ferra, às 17h30 na sede da liga
Jaraguaense, o congresso técnico
que definirá a fórmula de disputa
da Primeirona.

B SE· O CT do Falcão venceu
as três no Estadual contra o

Grêmio de Camboriú: 5x2 no
sub-Ll, 2xl no sub-13 e 6xl
no sub-15.

CONVIDADOS· Foram convidados
para participar: Botafogo, Caxias,
Cruz deMalta, Flamengo, TI
Bordados, João Pessoa,Vitória,
Ponte Preta e Tupy.

Hoje Tomazelli
trabalha na Prefeitura
de Jaraguá do Sul

• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e Rrula de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br
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FutsaIadulto feminino tem
parada dura noCatarinense
Mais jovens que as adversárias, equipe entra na competição como franco-atiradora

JARAGUÁ DO SUL

A equipe Raumak/
Postos Mime/FME
inicia nesse fim de
semana -a participação
no ·Campeonato
Estadual de futsal
feminino.

s comandadas de Vitor gadoras do sub-20.
Alexandre viajaram para "Vamos pegar os melhores ti
Chapecó, onde a partir de . mes d a Liga Futsal, por isso, nos

�"""'anhã jogam o turno da . so objetivo é realizar boas atua
primeira fase da competição contra ções, para jogar de igual com as
as anfitriãs, atual campeãs da Liga adversárias", contouVitor. As es

Futsal, o Kindermann, campeão peranças de fazer boas apresen
mundial, e Criciúma. Esses três ti- tações são depositadas em duas
mes estão entre os cinco melhores jogadoras: Samanta, que jogou a

do Brasil. Por isso, o treinador enca- Liga por Caçador, e Roberta, con
ra o Estadual como uma escola para vacada para a seleção brasileira
sua equipe, que tem como base jo- sub-17. Esse ano, o time femini -.

no adulto vai participar da Liga
Futsal e dos Iasc (Jogos Abertos
de Santa Catarina);

às 10h, e os donos da casa,Adesc, às
15h. Segundo o técnico, Luiz Cláu
dio Dalprá, o ano de 2009 serviu de

preparação para esse e por isso as

expectativas são animadoras. 'Ano

passado trabalhamos visando 2010.
A equipe está bem lapidada para
buscar o melhor posicionamento
possível", disse.

Vôlei infanto joga fora de casa
JARAGUÁ DO SUL

Com um
-

regulamento todo
reformulado, o vôlei infanta-ju
venil masculino, Marisol/FME,
inicia o Campeonato Estadual
no fim de semana. As mudanças
aconteceram para que a.base da
modalidade em, Santa Catarina
se aproxime ao máximo das re

gras praticadas na Superliga.
Agora os times jogam três eta

pas e as quatromelhores classifi-

cadas disputam o playoff semifi
nal (melhor de três jogos), com a

decisão do título sendo em apenas
um jogo. De acordo com o técnico

Kadylac, o novo regulamento per
mite valorizar mais a decisão e sua

equipe entra na brigapara se gcu:an-
.

tir entre os quatro primeiros. O time

está na Chave A, onde enfrenta lta

jaí, amanhã às 14h30, e Chapecó
sábado, às t7h30, na cidade de Ita

jaí. Na Chave B estão Blumenau,

Santo Amaro e Pinhalzinho.
O time é o mesmo de 2009, ex

ceto pela presença do central Ma
noel que veio da equipe de ltajaí. O
grupo conta ainda com o reforço do
ponteiro lago, que recen-temente

treinou com a Seleção Brasileira da

categoria. O treinador lembra que
apesar do regulamento estar mais
atrativo o foco do time continua
sendo a Olesc (Olimpíadas Estu

dantisde Santa Catarina).

MASCULINO

Outra equipe que .estreía no

Estadual é o sub-13 masculino. Os

garotos do CEJ/ Luterprev/FME
jogam sábado noGinásioAlfredo
Pasold, em Schroeder, onde enfren
tam a equipe de Balneário Piçarras,

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Vôlei infanto masculino treina para o Estadual, mas de olho na Olesc
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LIBERTADORES

Interempata e se complica
Timão se garante e derrota do Flamengo faz time depender de resultados
DA REDAÇÃO

Internacional; Flamengo e

Corinthians jogaram ontem

pela libertadores. Mas o

único que saiu feliz com os
resultado foi. o Timão.

OCOrinthíanS
venceu o Ra

cing, por 2xO, fora de casa

e carimbou o passaporte
para a próxima fase. Uma

vez que somou 13 pontos e o se

gundo colocado, o próprio time

uruguaio, possui sete e pode
chegar a dez. Dentinho e Elias
marcaram na partida. O Alvine

gro encerra a fase de grupos da
Libertadores diante do Indepen
diente, no Pacaembu.

Já o Internacional desperdiçou
a chance de vencer o lanterna do

Grupo 5, e empatou em OxO com

Emelec, fora de casa. Com isso, a A

equipe se complicou e agora só
uma vitória serve no último jogo.
A igualdade no Equador deixou o

Inter com nove pontos, um a me-

nos que o líder Deportivo Quito.
No último jogo, equipe recebe o

time equatoriano no Beira-Rio em
confronto direto pela vaga.

Para se classificar,
Internacional precisa

vencerojogo
contra o Deportivo
Quito no Beira-Rio

O Flamengo foi derrotado pelo
Uníversídad do Chile por 2xO e

se complicou. Com sete pontos
no Grupo 8, no melhor cenário,
termina a rodada como o sétimo
entre os atuais segundos coloca
dos - classificam-se apenas os seis
melhores. Naúltima rodada, o fla
mengo enfrenta o Caracas, no Ma
racanã, precisa vencer e rezar por
tropeços dos segundos colocados.

Hoje o Cruzeiro entra em

campo pela competição conti
nental. Caso vença o Colo Colo
fora de casa carimba o passapor
te. O time terá os desfalques de

Kleber e Roger.

PREVLSÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

Cruzeiro, do lateral Fernandinho, pode se classificar na noite de hoje

"

FRENTE FRIA
TRAZ CHUVA
Uma frente provoca
pancadas de chuva com
trovoadas a partir da
tarde. Temperatura
elevada em boa parte
do dia. ;.o'\, ..

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

CJMíN: 16°(
MÁX: 27°(

SEXTA

CJMfN: 16°(
MÁX:300(

SÁBADO

�MíN: 17°(
MÁX:29°(

DOMINGO

�MfN: 15°(
MAx: 29°(

�60d
Ensolarado Parcialmente Núblado Instável

Nublado

�
CHAPEGÓ
TÂ.
16°25°

"
JOAÇA.BA
T Â

'

16° 25°

II,i I- .f 'r,

CANOtNHAS
T A
13° 24°

SEVOC�VAi PARA-··
.

PORTO BtlO
Oia de sol, com

chuvas

rápidas em forma de

"'cadas isoladas. ASpau d emtemperaturas ev
e

ficar entre 20°C e 28 C,

com ventos tracos.

-� "
RIO DO SUL
TÂ
15°25°

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL

'OITAVA&DE-FINAL-JOGOS DE IDA

RESULTADOS

Portuguesa Oxl Fluminense

Santa Cruz 1.x2 Atlético-GO

Corinthians-PR Oxl Vasco

Grêmio 3xl Avaí

Santos 8xl Guarani

Atlético-MG 1xO Sport
HOJE

19h30 - Palmeiras x Atlético-PR

21h - Vitória x Goiás

• UBERTADORES
• RESULTADOS

Deportivo Quito 2xl Cerro

Caracas 1x3 Univ. do Chile

Emelec OxO Internacional

Racing-URU 0x2 Corinthians

Univ. católica 2xO Flamengo
HOJE

19h30 - Lanús x Universitario-PER

19h30 - Blooming x Libertad
21h50 - Vélez Sarsfield x Dep. Itália

21h50 - Colo Colo x Cruzeiro

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 1: Coririthians 13, Racing-URU 7,

Independiente-COL 6 e Cerro Porteno 1.

GRUPO 2: Once caldas 11, São Paulo 10,
Monterrey 6 e Nacional-PAR O.

GRUPO 3: Alianza Lima 12, Estudiantes 10,
JuanAurich 6 e Bolívar 1. .

GRUPO 4: Libertad 9, Universitário-PER 9,
Lanús 7 e Blooming 1.

GRUPO 5: Deportivo Quito 10, Internacional 9,
Cerro 7 e Emelec 1.

GRUPO 6: Nacional-URU 9, Banfield 8, Morelia

5 e Depoftivo Cuenca 4.
'GRUPO 7: Cruzeiro 10, Vélez Sarsfield 10, Colo

Colo 7 e Deportivo Itália 1.

GRUPO 8: Universidad Chile 14, Flamengo 7,
Univ. católica 3 e Caracas 2.

"
SAtlJOAOUJM
T.Ã
100 21°

TEMPO SECO

Risco de incêndios
O tempo mais seco aumenta o risco de incên

dios em todo o Estado. O Centro-Oeste é a região
mais propícia ao fenômeno, com alto risco de in
cêndio. Entre Curitibanos, Campos Novos, Ioaçaba
e o limite Suldo Estado o risco é altíssimo. No Vale
do Itapocu, os riscos são médios.

FASES DA lUA

r

Chuvoso

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

"'\) 6/4 14/4 �1/4 0'28/4

/ ..

I

"
GRIClúMA
T Â.
2()O 28°
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Homrich mostra cartas entregues pelos presos ao ex-diretor interino

PRESf I
.

J::rE I N l

Começahoje
investigação'
contra oDeap
'Justiça vai receber dossiê com
supostas agressões contra presos
"Fomos torturados
psicologicamente e

também fisicamente". Este
é parte do trecho contido
em uma das 12 cartas
escritas por detentos nas

últimas semanas.

[lDH
(Centro deDireitos Hu

anos) vai entregar omate
al ao Ministério Público às

18h de hoje, no Sindicato da'
Alimentação. O, dossiê apresenta
denúncias de supostas agressões
canga os detentos cometidas
pelos agentes do Deap (Departa
mente de Administração Prisio-,
nal), nos últimos 20 dias.

De acordo com o coordenador

d? CDH, Sérgio Hornrich, o Minis
teria Público 'deverá apurar a situ
ação. A entidade poderá abrir uma
�Ção contra o órgão caso as írregula
ndades sejam confirmadas duran
te as investigações. A denúncia de
�aus-tratos foi feita pelo ex-diretor
m�erino do complexo, Antônio Fer
rerra, na semana passada.

Nas cartas, os detentos relatam

"
'Esses documentos
são a maiores provas
que temos de que o
ex diretor-interino
fez sua parte.
SÉRGIO HOMRICH,

COORDENADOR 00 CDH

"

situações de violência e humilha

ção. Também há um abaixo-assina
do de 21 detentos, que relata agres
sões supostamente cometidas pela
equipe do Deap durante a operação '

pente-fino realizada após a fuga de

23 detentos, no dia 21 demarço. "OS
abusos deram continuidade com

vários objetos sendo quebrados,
como televisores, ventiladores, gar
rafas térmicas e tênis cortados ao

meio", consta na carta.

Superlotação já
era avisada
Conforme Homrich, ou-

tras requisições enviadas
ao Deap em 2008 pelo en

tão diretor do presídio, Ivo
Ronchi, também não teriam
tido retorno. Na época, Ron
chi pedia a transferência de

parte dos presos condena
dos pela Justiça por causa

da superlotação. "Isso prova
que o problema é antigo e

que o presídio foi negligen
ciado", afirma o coordena
dor do CDH. Hoje, a unidade
prisional abriga cerca de 300

detentos em um espaço com

capacidade para apenas 76.
! Entidade poderá abrir uma

, ação contra o órgão caso

as irregularidades sejam
!�. confirmadas durante as

r

,: investigaçóe-s
Hornrich também mostra um

ofício enviado por Ferreira ao di

retor do Deap, Alexandre Brum,

no dia 29 de março. O documen

to, que descreve as ações violentas
cometidas pela equipe, não teria

sido respondido. "Esses documen
tos são a maior prova que temos

de que o ex diretor-interino fez sua

parte", pontua.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br

Carta escrita pelos detentos

. ,'.",

Reforma acaba, mas entrega
da delegacia é adiada de novo

JARAGUÁ DO SUL tau por não ter plantão na unidade.
A inauguração da Delegacia da Outros três funcionários - re-

Mulher foi adiada pela quarta vez cepcionista, psicólogo e assis

este ano. A última data anunciada tente social serão cedidos pela
pela SDR (Secretaria de Desenvol- Prefeitura, mas a nomeação de
vimento Regional) era hoje, mas les ainda não ocorreu. "Eu' sei
ainda não há equipe para trabalhar. que eles estão trabalhando nisso,
Além disso, os móveis é equipa- mas não sei dizer quando vão de
mentas, como computadores, ain- finir", comentou Ribeiro.
da não chegaram. Já os aparelhos e o mobiliário

Apenas duas pessoas estão con- _

não têm prazo para chegar de Flo

fumadas para prestar serviço na rianópolis. liAs coisas estão vindo

nova unidade: o delegado Bruno aos poucos", justificou o secretário
Effori e a escrivãMarilu Ceratti. Três regional Lio Tironi. A reforma do

agentes, que se formaram naAcade- imóvel, localizado na rua Martin

mia de Polícia Civil emmarço, já se Stahl, bairroVilaNova, já foram con

apresentaram na Comarca. e devem cluídas, mas os responsáveis pela
ser destinados para o local. Como o inauguração da delegacia preferem
número de policiais é insuficiente, o não divulgar um nova data para o

delegado regional Uriel Ribeiro op- começo dos atendimentos.

I
/.

-

À

Local não pode funcionar pela falta de efetivo, equipamentos e móveis

Mãe de jovem assassinada
será ouvida semana que vem

JARAGUÁ DO SUL
Araceli Carmen Strelo, 32

anos, mãe de Sara Strelo Fialho,
16 anos, assassinada na manhã
de terça-feira pelo padrasto, Tia
go Camargo, 24 anos, deve ser

ouvida pela Polícia Civil na p ó
xirna semana.

O assassino, Tiago Camargo,
24 anos, mantém a mesma ver

são do depoimento de quando
foi preso. Ele e a enteada dis
cutiam frequentemente e, na

terça - feira, ele reagiu depois que
a jovem teria lhe dado um tapa
no rosto e um chute na perna. O

delegado Adriano Spolaor deve
indiciar Camargo por homicí
dio duplamente qualificado por
motivá fútil e por meio cruel,
sem dar chance da vítima se

defender. Ele foi encaminhado

para o Presídio Regional e, se for
condenado, pode pegar de 12 a

30 anos de prisão.
Sara foi morta com uma ti

jolada na cabeça e 36 facadas.

Camargo usou quatro facas
diferentes para matar a adoles
cente. Assustados com os gritos
da jovem, os vizinhos chama
ram a polícia. Quando chega
ram no local, após a tragédia, os
policiais encontraramTiago Ca

margo saindo da casa tranquila
mente. No interior da residên

cia' foram encontradas marcas

de luta e o corpo da jovem caído
entre a cozinha e a sala. Ela foi
enterrada às 10h de ontem, no
CemitérioMunicipal de Corupá.

Camargo deve ser
indiciado por homicídio
duplamente qualificado,
pormotivo fútil e sem dar
chance de defesa à vítima.
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de carpete
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Promoções válidos até 15/04/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswoqén paro veículos básicos com pintura sólido e frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4
portos, ano modelo lO/lO, cód. 5U11C4, com preço promocional à visto o partir de R$27.290,OO ou financiado com entrado de R$13.645,OO (50%) + 24 prestações mensois de
R$691,45. Taxo de juros: 0,99% a.m. e 12,55% 0.0. Total do operação: R$30.289,82. CET poro esta operação: 21,36% 0.0. Estoque: 05 unidodes. Voyage preço promocional, consulte
vendedor.Novo Fax preço promocional, consulte vendedor. Nova Saveiro 1.6 Total Flex, 2 portos, ano modelo 10/10, cód. 5U91 E4, com preço promocional à visto o partir de
R$30.990,OO. Pocore Trend grátis válido poro compro do Nova Saveiro 1.6 Total Flex, cód. 5U91 E4. Estoque: 2 unidades. IOF, cadastros e despesos de gravame inclusos no operação e

no CET. Despesas de registro eletrônico do operaçõo não inclusos no cálculo do prestação e do CET. Imagens meramente referenciais, nõo condizentes necessariamente com os modelos ofer-
tados. Alguns itens mostrados ou mencionados sõo opcionais ou referem·se o versões específicos. r

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3274 6000www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOUCSWAG!N
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