
Scar espera aprovação de projeto
no governo federal para abrir uma
biblioteca de arte.

"Magistratura: vocação e responsabilidade" é o

tema da décima edição do Fórum Literário .

.

-

"As Melhores Coisas do Mundo" estreia hoje no Cine
Breithaupt abordando as dores da adolescência.

•

Foi O terceiromês consecutivo de altana geração de novos postos de trabalho emJaraguá Conforme
os dados divulgados ontempeloMinistério do Trabalho, o resultado ficou positivo em 700 vagas.

Na somatória do ano foram 10.773 admissões frente a 8.119 demissões.
Página 7
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Economia diversificada e a proximidade de rodovias como a se-413 e a BR-280 tornam Guaramirim uma cidade atrativa para a iniciativa

privada. Nos últimos nove an�s, município recebeu mil novas empresas e outras 100 devem se instalar nos próximos meses.

IPTU
Mais de 200
solicitações
para revisão
Quem tiver dúvida sobre
o reajuste aplicado no

IPTU tem até o dia 10
de maio para solicitar a
revisão dos cálculos.

Página 9

ESíDI �
Estado recorre
para impedir

. transferências
Defesa alega que não há

vagas nas penitenciárias
para os 182 presos já
condenados. Recurso
será protocolado na

próxima quinta-feira.
Página 23

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

1986

Congresso aprova
o Plano Cruzado
No dia 16 de abril de 1986, o Congres

so Nacional brasileiro aprova o Plano
Cruzado, um conjunto de medidas eco

nômicas que seria lançado pelo governo
no dia 28 de fevereiro do mesmo ano.

Na época, José Sarney era o presidente
da República e Dílson Funaro havia as

sumido o cargo de ministro da Fazenda.
Uma vez adotado, o plano conquistou o

apoio maciço da população.
As principaismedidas contidas no pla

no eram o congelamento de bens e servi

ços, congelamento da taxa de câmbio por
urn ano (em 13,84 Cruzados), alteração do
sistemamonetário, congelamento dos sa
lários pelamédia de seu valor dos últimos
seis meses e a criação de urn dispositivo
chamado "seguro-inflação", que estabe
lecia o reajuste automático dos salários

sempre que a inflação alcançasse 20%.
Até mesmo os políticos que haviam

se oposto ao plano passaram a apoiá-lo
com entusiasmo - situação que mudou

quando este mostrou suas deficiências.
Um dos motivos do fracasso foi o dese

quílíbrio dos preços relativos da econo

mia. Isso acabou provocando urn desa
bastecimento de bens e o surgimento de

ágio para compra de produtos escassos,

principalmente em relação a itens como

carne, leite e os produtos demercados oli
gopolizados, como os automóveis.

Do plano, resultaram várias ações ju
diciais que estão em curso até hoje, no
qual os cidadãos prejudicados exigem
dos bancos e do governo a reparação
das perdas monetárias sofridas durante
o Plano Cruzado.

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 16 de abril de 2010
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-

o mundo em um

pedaço de papel
A arte de registrar uma imagem em urn

papel remonta à Antiguidade, nas primei
ras experiências executadas por químicos
e alquimistas. O fenômeno da produção de

imagens já era conhecido por Aristóteles,
, em 350 a.c. e, por volta do século X, urn dos

primeiros astrônomos descreveu urn méto
do de observação dos eclipses solares com a

utilização de urna câmara escura.

A fotografiamoderna, no entanto, come
çou a tomar forma durante a Renascença,
quando urna lente foi colocada em urn pe
queno orifício e obteve-se urna imagem de
melhor qualidade. A fotografia de fato, no
entanto, surgiria no verão de 1826.

O francês Joseph-Nicéphore Niépce es

tava pesquisando urn método automático

para copiar desenho nas pedras de litogra
fia. Conseguiu, dessa forma, aquela que é
considerada a primeira fotografia do mun
do: a vista de sua janela, imagem que se en

contra preservada até hoje. Cerca de quinze
anos depois, a fotografia se tornava popular
tanto em Londres quanto em Paris.

A vista da janela da casa de Niépce, em 1826. A fotografia
é considerada a primeira já registrada.

PELO MUNDO

1866

Guerra do Paraguai
Dezesseis de abril de 1866. A Trí

plice Aliança (Brasil, Argentina e Uru

guai) declara guerra contra o Paraguai.
A batalha se estenderia por quatro
anos, custando ao desafiado 500 mil
mortos e a ruína econômica. A guerra'
foi o último conflito armado interna- '

cional da chamada "Questão da Prata"
que o Brasil lutou no século XIX.

1943

,Hoffrnan e o lSD
-1984 _

A manifestação
Em 1984, o dia 16 de abril foi mar

cado por uma manifestação que reu

niu mais de 1,3 milhão de pessoas
na Praça da Sé, em São Paulo, na luta
por eleições democráticas no país. Os
adeptos do movimento conquistariam
uma vitória parcial em janeiro do ano

seguinte, com a eleição de 'Iancredo
Neves pelo Colégio Eleitoral.

No dia 16 de abril de 1943, o quí
mico Albert Hoffman consome aci
dentalmente o LSD-25, droga que ele
havia criado em 1938, e descobre seus

efeitos alucinógenos. Um traço da
substância foi absorvido pela pele do
cientista, e ele foi obrigado a interrom
per seu trabalho por causa dos efeitos
que a substância estava causando.

.

SOCIEDADE INDEPENDÊNCIA
o nome da Sociedade Atiradores Independência, formada por
um grupo de amigos e moradores da região de "Iaraguazinho",
foi inspirado na Semana da Pátria - já que foi no dia 1 o

de setembro que a primeira reunião ocorreu. A primeira
Assembleia Geral só iria ocorrer no dia 1 o de janeiro de 1958.
As Festas de Rei, sempremuito concorridas, iniciavam com

a busca de Rei por volta das 7h30 damanhã. O primeiro Rei,
em 1958, foi Erwino Lipinski - a primeira Rainha seria Zilda
Borchardt, que ficou com a coroa apenas em setembro de
1995, quando as mulheres deixaram de participar apenas
nos bastidores. A participação da sociedade na Schützenfest
começaria aos poucos, em 1990, e os sócios são unânimes ao

, afirmar que a festa ajudoumuito na divulgação das Sociedades.
ACERVO DA SOCIEDADE

RECARGA EXPRESSA D

�ENDAS DE ORIGINAI
E PERIFÉRICOS D
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SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Edward de Sá, VictorDanich, OAB de Jaraguá Jorge Brognoli,
financista sociólogo do Sul economista

Inclusão digital desafio técnico-social
regiões envolvidas.

Do ponto de vista técnico, várias são" as opções em
levar o sinal, de forma abrangente, a todas as localida
des do país; porém, é compreensível que alguns fatores,
como a lentidão na implementação dos projetos, cause
certo atraso no objetivo final. No entanto, o essencial é

que o poder público se aproprie da tarefa de se fazer o
ator principal na condução e execução desses progra
mas, até porque existe uma estrita relação entre difusão
cultural e instrumentos digitais, e isso épapel do Estado.

Na contramão dos investimentos primordiais do
Estado no que se refere à cultura, em São Paulo a polí

tica adotada é diametralmente oposta
à do Rio de Janeiro. Na mais rica uni
dade da federação, o governo decidiu
não investir diretamente na criação
de infraestrutura para prover o acesso

gratuito à banda larga, mas baseou seu
projeto de inclusão digital - batizado
de Banda Larga Popular - na isenção
fiscal às operadoras privadas. Desse

modo, o governo de São Paulo eximiu
se do papel fundamental do Estado na
promoção da banda larga, deixando
se valer dos argumentos privados para
legitimar a inviabilidade do projeto.
Segundo informações, a concessio
nária de telefonia fixa, que também
oferece acesso à banda larga, diz que
o valor estabelecido pelo programa só

pode ser oferecido a usuário que já tenha ou queira
ter linha fixa da operadora.

Quer do ponto de vista técnico, da informação, da
cultura ou até da segurança nacional, a disseminação
da banda larga populardeve ter como premissa prin
cipal a correlação causal entre informação e cultura,
que sempre foi protagonizada pelo papel obrigatório
do Estado. Políticas públicas de grande envergadura,
destinadas à imensa população pobre, que possuem
viés tecnológico, jamais devem ser delegadas a em

presas privadas. Internet e banda larga significam
condutores de cidadania, algo deveras importante
para ser tutelado por terceiros, sem o lastro do com

promisso técnico-social.

Todos
os grandes projetos acabam se consti

tuindo imensos desafios à sociedade. Foi as
sim com o fornecimento de água e luz elétri
ca, este último datando de 1879. Sua primeira

utilização no Brasil foi na estação Central (atual Cen
tral do Brasil) da estrada de ferro D. Pedro II, no Rio
de Janeiro. Agora, temos diante de nós talvez o maior
desafio da pós-modernidade: levar a inclusão digital
às camadas mais pobres da população brasileira. Ao
contrário dos projetos de visam apenas proporcionar
condições de vida melhor e dignidade, o viés digital
transporta e irriga o direito à cultura, à informação,
à socialização, permeando as comuni
dades carentes com instrumentos de
cidadania e mobilização.

Não há como falar em cultura, ou
em direito à informação, se deixarmos
de lado o poderoso e já.indispensável
papel da internet no desenvolvimento
intelectual dos jovens e da população
em geral. Para tanto, medidas de de

mocratização do uso da internet têm
sido tomadas por parte dos Estados,
apesar de a operacionalidade técnica
em nível federal ainda não estar total
mente concluída. O papel do Estado
como provedor e difusor da cultura
nos remete à sua responsabilidade na
implementação das ações técnicas do
uso da internet, viabilizando o uso da
banda larga aos grandes centros carentes.

Com base nisso, em dezembro de 2009, o gover
nador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, lançou, em
parceria com as prefeituras de mais seis cidades, o
projeto Baixada Digital. Anunciado como "um dos
maiores programas de inclusão digital do mundo", o
projeto prevê em sua primeira etapa a cobertura de
100% domunicípio de São João deMeriti, 60% deDu

que de Caxias e Belford Roxo e 20% dos municípios
de Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. Contudo, a

implantação de projetos dessa magnitude, não só no
Estado do Rio de Janeiro, mas' também nos demais,
exige uma planificação cuidadosa, uma vez que a

propagação dos sinais deve ser estável em todas as

IMAGEM DO DIA
PIERO RAGAZZI

"
o viés digital

transporta e irriga
o direito à cultura,

à informação,
à socialização,
permeando as

comunidades
carentes com
instrumentos
de cidadania e

mobilização

"

Estátuas que fazem referência aos jogos
olímpicos, se encontram em frente ao

ginásio de esportesWolfgang Weege,
no Parque Malwee.

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

• telefone (* não serão publicados).

SERViÇO

COMEMORAÇÃO
Bombeiros festejam
10 anos de fundação
Baile de comemoração aos 10 anos

da fundação dos BombeirosVoluntários
de Massaranduba acontece amanhã, no
pavilhão D da Fecarroz. A festa inicia às
22h30 com a animação do grupo Cia da
Vanera. Os ingressos antecipados es

tão à venda ao custo de R$ 12 na sede
da corporação ou com os bombeiros
voluntários. Os recursos arrecadados
serão destinados à manutenção das ati
vidades da corporação.

BAILE

Schroeder tem festa
de Rei e Rainha

FESTA

linguiça Campeira
no Guaramiranga

A 2a Festa da Linguiça Campeira será
realizada amanhã, a partir das 19h, no sa

lão da Paróquia São Pedro de Alcântara, no
bairro Guarniranga. O evento terá um jan
tar com comida colonial e linguiça campei
ra, além da 1 a Feira de Artesanato de pro
dutos reciclados, atrações artísticas e baile
com animação da banda Nova Dimensão.

Ingressos antecipados por R$ 15, nos tele
fones (47) 9652-9899 ou 9653-0458, não ha
verá venda de ingressos no local.

MAJESTADES
Festa anual será
sábado na Barra

O Botafogo Futebol Clube, da Barra do
Rio Cerro, promove amanhã a festa anual
do Tiro Rei e Rainha, do casal IldemarVa
sel e Catarina Zimmer Vasel. O casal tem
uma longa vida sintonizada com o clube.
Os festejos iniciam às 13 horas e contará
com a animação da Banda Estrela Dalva,
de Piratuba. A festa folclórica terá ritua
lística folclórica de busca das majestades,
tarde dançante, jantar festivo e baile pú-
blico, às 22 horas.

-

A Sociedade Esportiva e Recreativa Ban

deirantes, de Schroeder, promove amanhã
Festa de Rei e Rainha com Baile. Os festejos
iniciam às 13h com a concentração na sede
social e saída do ônibus em direção a rua

Ricardo Gõrll, onde será realizada amarcha
. em busca das majestades de Tiro Chumbi
nho, Nelson João Zoz e Loni lindner. O bai
le será na sede social, no bairro Bracinho,
às 22h30, com animação da BandaWorim.

Ingresso ao custo de R$10.
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Oionei da Silva e Airton Sudbrack vão tentar a homologação no congresso estadual

El IÇO S

PTnaregião
mantém cinco

pré-candidatos
Proposta de unificar candidaturas
foi rejeitada em encontro regional
JARAGUÁ DO SUL

Diretório de Guaramirim
foi o maior defensor da
indicação de dois nomes
'para cada disputa.
Executivas das outras
cidades defendiam a

unificação.

[1ncontro
de quarta-feira à

oite contou com represen
antes dos cinco municípios
a região. O presidente do

diretório de Iaraguá do Sul, Riolan
do Petry, apresentou a proposta de

unificar as candidaturas no Vale,
mas a ideia foi rejeitada por vários
filiados e pela executiva do diretório
de Guararnirim, que já havia ma

nifestado a intenção de lançar dois
nomes para cada disputa

"0 nosso diretório não pode
impor sobre os outros. Continu

amos com os nossos candidatos,
mas as outras cidades podem in

dicar livremente", comenta Petry.
Os pré-candidatos a estadu

al são Leone Silva, com apoio
de Jaraguá do Sul; Evaldo Iun
ckes, com apoio de Guaramirim

e Marcos Scarpato, que apesar
de residir em Jaraguá, será can

didato por São Francisco do Sul,
onde trabalha. Corupá e Massa

randuba não definiram apoio e

Schroeder manifestou em favor
do vereador Justino da Luz, que
já avisou estar fora da disputa.

IIVOU defender no

congresso estadual uma
única candidatura para
federal na região".

DIO E D S L' I PRÉ-

Para deputado federal, o ex-es
tadual Dionei da Silva tem o apoio
dos cinco municípios da região. Já
o advogadoAirton Sudbrack conta
com o apoio de Guaramirim e de

parte dos filiados das outras ci

dades. "Tenho apoio também na

executiva estadual e de cidades do
AltoVale do Itajaí.Vou defender no
congresso estadual de Florianó

polisuma única candidatura para
federal na região", afirmaDionei.

O advogado Airton Sudbrack
não foi encontrado pela reporta
gem para comentar o assunto.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Congresso é

que decide
O Congresso Estadual do PT

será realizado dia 29 de maio

em Florianópolis e homologará
todas as candidaturas da sigla.
Segundo o presidente do dire

tório de Jaraguá do Sul, Riolan
do Petry, o apoio das executivas
municipais não é' garantia de.

que o - político será candidato.
"Iudo é decidido pela conven
ção, inclusive quantas pessoas
devem concorrer pelo Vale do

Itapocu" comenta. Os concor
rentes precisam apresentar a

intenção de candidatura até o

dia 29 de abril, com apoio de
5% dos diretórios, ou um terço
da executiva estadual ou 1%

dos filiados em todo o Estado.

"
Tudo é decidido pela
convenção, inclusive
.quantas pessoas
devem concorrer

pelo Vale.
RIOLANDO PETRY, PRESIDENTE-

DO PT JARAGuA DO SUL ,

"

Petry: "apolo não é garantia"

PROCURADOR TROCOU DE LUGAR COM PEIXER FILHO, DO PROCON

"Eu saí porque quis", diz Elói
O troca-troca nas direções

do Procon e Procuradoria Geral
ocorreu por iniciativa do advo

gadoValmir Elói. A afirmação é
do próprio ex-procurador, que
diz ter pedido a mudança para
ter mais tempo para atuar fora
da Prefeitura.

"SaÍ porque quis. Eu mes

mo pedi a prefeita para deixar o
cargo. Ela não queria no come

ço, mas combinamos depois
que eu iria para o Procon, onde
poderia organizar o meu tem

po'" conta.

Elói garante que a- decisão
não tem a ver com a denúncia do
ex-secretário Ronaldo Raulino,
que o acusou de atuação simul
tânea como advogado pessoal
de Ivo Konell e procurador do
município. "0 que o Raulíno dis
se não tem cabimento", dispara.

O ex-diretor do Procon, Má
rio Sérgio Peixer Filho, assumiu
nesta semana a Procuradoria
Geral. Advogado há oito anos,
foi procurador de Schroeder
entre 2007 e 2008. Filho do ex

prefeito de Guaramirim, Peixer

é filiado ao Democratas desde

1996, no então PFL.

liA Cecília me convidou para
o cargo assim que o Elói pediu
para sair. Como já atuei nesta

área, aceitei o desafio. Sei que
terei uma grande responsabi
lidade pela frente, mas estou

pronto para enfrentar", comen
ta Peixer, mencionando o pro

jeto Bmpresa Amiga do Consu

midor, que deverá ser lançado
nos próximos meses, com uma

das ações feitas pelo Procon na

sua gestão.

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Gestão da Tecnologi
da Intormação
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Carolina Tomaselli
As sucessões

Ainexistência
do TransJaraguá emBrasília, se

gundo garantem vereadores que eram inte

grantes da gestão Moacir Bertoldi (PMDB),
é um exemplo de que a troca de governo

prejudica a continuidade de projetos. Por critério de

prioridades ou simples rixa política, o que deveria ser
exceção infelizmente é regra, em prejuízo direto à po
pulação. E não vale o argumento de que parte dos
investimentos foram feitos com recursos próprios.
Ora, que gestor preferirá gastar do caixa do muni

cípio, onde impera a inércia justificada pelo com

prometimento da receita, se tem a opção de pegar
dinheiro a fundo perdido?

Além disso, na atual circunstância, com as con-

Continua
Comissão Processante contra a prefeita.Cecí

lia Konell (DEM), o ex-secretário Ivo Konell e o ex

procuradorVolmir Elói se reúne hoje a partir das 14

horas. Na quarta-feira, os vereadores estiveram no

Tribunal de Contas para pegar as cópias do processo
que originou a denúncia, gerando mais de 699 pá
ginas anexadas ao relatório. O parecer prévio será
anunciado hoje, e deve apontar pela continuidade
das investigações. Neste caso, não hánecessidade de
submeter ao plenário. Só se for pelo arquivamento.

tas do município bloqueadas pelo Tesouro Nacio
nal- pelo menos era esta a situação no mês passa
do -, a Prefeitura está impedida de receber verbas
estaduais e federais, ainda que tenha projetos, o
que pelo visto não é o caso.

Se é mesmo fato, a falta de projetos na área de
mobilidade urbana em Brasília assusta, visto os

problemas anunciados em razão da estrutura viá
ria limitada, na contramão do crescimento popula
cional. Ainda que o projeto, protocolado na gestão
Irineu Pasold (PSDB) com o nome de Transfácil, já
não atenda integralmente as atuais necessidades, a
notícia frustra dez anos de expectativas, acompa
nhadas e noticiadas pelo O Correio.

.

ernvem
Tem vereador dizendo que não tem responsa

bilidade pelo reajuste no IPTU deste ano, abusivo
emmuitos casos. Ora nobres pares. Como bem dito

pela vereadora Natália Petry (PSB) em outra cir

cunstância, a Casa não é meramente homologató
ria das ações do Executivo. Portanto, se a maioria
não tivesse votado a favor do projeto - e sem saber o

percentual-, o reajuste não seria aplicado este ano.

E poderia ficar para 2011, com a discussão na pro
porção que o assunto exige.

CÉSAR JUNKES

Depois de ter aprovado tudo que é auxílio, subvenção e

convênio que chegou na Casa em 2009, a Câmara agora quer
saber quais os critérios utilizados pela Prefeitura na destinação
destes recursos. Um pedido de informações, o décimo terceiro
do ano, foi aprovado esta semana. Mas alguma coisa aconteceu
durante a tramitação, porque um dos autores, Lorival Demathê
(PMDB), acabou votando contrário, junto com os três gover
nistas. Entre os questionamentos, os vereadores requerem có

pia completa da documentação da Associação Amigos do Es

porteAmador, que no ano passado recebeu R$ 380mil, e cópia
da prestação de contas e dos empenhos pagos.

C letiva
Prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) e procurador

jurídico do município, Fagner Ferreira Azambu

ja, recebem hoje a imprensa para coletiva sobre a

contratação do escritório Jaime Lerner Arquitetos
Associados. É resultado da denúncia protocolada
esta semana pelo ex-prefeito Evaldo Iunckes (PT)
apontando supostas irregularidades na contra

tação. A coletiva acontece na sala de reuniões da

Prefeitura, às 10 horas.

Integrantes da AUTC (Associação dos Usuários do

Transporte Coletivo) estarão nas ruas amanhã e dia 24

de abril coletando assinaturas para um abaixo-assinado
de repúdio ao atual sistemado transporte coletivo e rei
vindicando melhorias.A intenção da associação é co
letar dez mil assinaturas, que serão anexadas à ação
civil pública que a AUTC move contra os decretos

ção
Servidor público, Ruy Lessmann perdeu recurso

ao Tribunal de Justiça para voltar ao cargo de dire
tor da Câmara de Vereadores. Em agosto de 2008,
o Tribunal de Contas determinou que ele deveria
retornar para as funções compatíveis ao extinto

cargo efetivo de agente administrativo, para o qual
foi aprovado em concurso. A transposição de cargos
gerou multa aos ex-presidentes do Legislativo. Les
smann vai recorrer da decisão.

6.703 de 2009, da Prefeitura, que altera o sistema
de transporte coletivo da cidade, e 7.065/2010, que
reajuste a tarifa. ('A Canarinho fez todo o tipo de

trapalhada, até demitindo cobradores e obrigando
motoristas a exercer dupla função, o que é ilegal e
põe em risco a vida dos passageiros", denuncia o

presidente da associação, Mário Pappen.

CÉSAR JUNKES

Agende graluilamenle Im horário
com um de nossos assessores e

diversifique seus investimentos.

o deputado Valmir Cornin (PP)
fez ontem seu discurso de despedi
da da Casa, onde a partir de terça
(eira dá lugar ao suplente Dieter

Ianssen, pelos próximos 60 dias. uÉ
preciso prestigiar todos os suplen
tes dentro do espírito de grupo. É
também uma forma de reconhecer
o companheirismo daqueles que
estão sempre conosco, mesmo nos

momentosmais difíceis", disse.

CÉSAR JUNKES

FAiA Aí!

Como furaram
ano passado,
o projeto
caducou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDITORIALCHARGE

Gomo fica?
JARAGUÁ DO SUL

INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO. 2010

a ponte entre o RIo Cerro e o Rio da Luz, às mar
gens da SC-416, foi feita sem 'o planejamento ne
cessário. Somente depois, que a estrutura ficou
pronta 'é que os engenheiros perceberam que
seria preciso remover dois postes para evitar que
os fios de alta tensão encostassem nos veículos
maiores, como caminhões. O resultado foi cerca
de R$ 300 mil jogados na lata do lixo.

Depois, o problema foi na ponte que ligaria
o Rau ao Amizade. Os erros
estruturais eram tantos que
a atual administração pre
feriu abandonar a estrutura
e construir uma nova obra
poucos metros depois. Se há
uma boa notícia nisso é que,
.pelo menos nesse caso, o va-
.Ior do que já havia sido cons

truído não chegou a ser pago
à construtora, que arcará so

, zinha pelo prejuízo.
Já a ponte que liga o Jaraguá 99 ao Ribeirão

das Pedras, cujo acesso foi aberto recentemen

te, ainda apresenta problemas. Como mostra

reportagem publicada hoje pelo O Correio, o

aterro feito no ,local possui desníveis junto à

cabeceira, o que prejudica a travessia a ponte.
Isso acontece depois de um quase um ano e

meio de atraso na entrega.
O que se espera é que, daqui para frente, os

recursos pagos pelos contribuintes sejam mais

bem aplicados.

Se
o Transjaraguá realmente foi engave

tado como denunciaram os vereadores
Amarildo Sarti (PV), Jean Leutprecht
(PC do B) e Isair Moser (PR), o trânsi

to de Iaraguã do Sul está realmente em "maus

lençóis". Segundo os parlamentares, o proje
to original de 1999 previa R$ 40 milhões em

melhorias na mobilidade urbana e não teria

sido reapresentado pela atual administração
no Ministério d'as Cidades. Sem
atualizar o projeto, o governo
não teria mais direito a receber
os recursos. Mas o secretário de

Planejamento, Aristides Pans

tein, afirma que o projeto está
no BNDES e que os recursos es

tão garantidos, faltando apenas
a liberação.

Enquanto não se chega a

uma resposta concreta sobre o

que está acontecendo, a pergun-
'ta que fica é: a Prefeitura realmente vai execu
tar as obras previstas no Plano de Mobilidade
Urbana? Considerando que será preciso um

grande investimento para realizar as altera

ções necessárias e pagar as indenizações, de
que forma serão construídos os viadutos, os

elevados, as pontes e a abertura das ruas se

não há dinheiro para isso?
Historicamente, as obras para melhorar o

trânsito do município sempre foram alvo de crí
ticas. Concebida no governo de Moacir Bertoldi,

DO LEITOR

"Se não vos converterdes,
todos perecereis"

Esta
foi uma das frases di

tas por Jesus que está nos

evangelhos. Ela quer dizer:
"Se não mudardes o modo

de ver e de agir, todos vocês pere
cerão". Nada mais atual para ilus
trar a Conferência
de Copenhague, re
alizada em dezem
bro último na capi
tal dinamarquesa,
na qual estiveram

presentes represen
tantes de 192 países
de todo o mundo e

que, como sabemos,
foi um fracasso. Mas
o leitor já se pergun
tou o porquê deste fracasso? Se

não, vejamos algumas pistas para
se responder a esta pergunta.

Penso que, antes de mais nada
não havia uma consciência coleti
va das ameaças que pesam sobre o

planeta e sobre o destino da vida
Em segundo lugar, o foco não estava
claro: impedir que o termômetro da
Terra suba para mais de dois graus
Celsius até o final do século. Em
terceiro lugar, muitos negociadores
disseram claramente: estamos aqui
para representar os interesses do
nosso país. Errado. O que está em

jogo são os interesses planetários e

não de cada país. Defender os inte
resses do país é próprio dos nego
ciadores da Organização Mundial
do Comércio, que se regem pela
concorrência e não pela coopera
ção. E o que se viu foi a omissão dos

principais negociadores: a China
observava, os EUA calavam (ambos
se negaram a assinar o Protocolo

de Kyoto, que prevê a redução da
emissão dos gases que causam o

efeito estufa pelos países industria
lizados a níveis anteriores a 1990),
a União Europeia ficou isolada e os

africanos, as grandes vítimas, se

quer foram levados
em consideração. O

Brasil, no fim, mos
trou coragem com as

palavras de denúncia
do presidente Lula.

Por último, o

fracasso de Cope
nhague se deveu à
falta de vontade de
vivermos juntos e de

pensarm\)s coletiva
mente, já que o capitalismo leva as

pessoas apensarem na sua situação
e não na situação global.

Não pense o leitor que isto éuma
crítica ao capitalismo, pois ao longo
da história ele se mostrou o sistema

mais eficiente que já existiu, e isso é
uma verdade absoluta O problema
está em como ele foi exercido pelo
homem ao longo dos tempos, com
a sua tendência egocêntrica de ter

cada vezmais para si em detrimen
to do seu próximo, causando com

isso uma enorme desigualdade so

cial, cujo fosso aumenta ano após
ano, principalmente em nosso país.

Por isso, a única alternativa sal
vadora épensarmos juntos, agirmos
juntos, sonharmos juntos e cultivar
mos a esperança juntos, confiando
que a solidariedade ainda será o que
foi no passado: a força secreta de
nossamelhorhumanidade.

"
Não pense o leitor

que isto é uma crítica
ao capitalismo, pois
ao longo da história

ele se mostrou
o sistema mais
eficiente que
já existiu

NACIONAL

Absurdos em BrasOia
Esta

semana mais uma vez a capacidade
de tornar o impensável em prática co

mum fez de Brasília o foco das discus
sões políticas. O deputado Geraldo Naves

(sem partido, ex- DEM) tomou

posse na terça-feira na Câmara
Legislativa do Distrito Federal
depois de passar 61 dias na peni
tenciária da Papuda. Naves, que
foi libertado na segunda-feira
pelo SuperiorTribunal de .Iustíça
(STn, foi preso em fevereiro pela
acusação de ter agido a pedido
do ex-governador José Roberto
Arruda na tentativa de suborno
de jornalista, uma das testemu
nhas do escândalo de corrupção.

Este é só mais um exemplo
dos absurdos que ainda reinam
na política brasileira. A frequ
ência com que os atos de cor

rupção acontecem é o que mais
assusta. Para lembrar melhor o caso: Geraldo
Naves era suplente de Júnior Brunelli (DEM)

.
,

que renunciou ao mandato de deputado para

escapar de um processo de cassação. E o que
é ainda pior, Naves será um dos eleitores do

pleito que será realizado no próximo sábado,
às 15h, para eleger 'o novo governador do Dis-

trito Federal.
Sete candidatos vão concor-

.

rer à eleição indireta, que será

decidida pelos 24 deputados
distritais. Destes, pelo 'menos

nove têm laços políticos com o

ex-governador Arruda. O can

didato vencedor terá que obter

maioria absoluta de votos para

ganhar a disputa. �

Se o Ministério PúblicO nao
.

'f nte
agir com rigor e tomar a. re

.

do caso, a situação de IlegalI
dade em Brasília será cada vez

.
/

quemais crescente. O fISCO e

de tanto ver casos como m�n
salões desvios propinas, caIXa"

a
2 e etc ... , a sociedade passe

. ai sen-aceitar este tipo de conduta com norI?.: d
do que é imoral e ilegal e prejudicamIlhoes

e

brasileiros todos os dias.

"

"
o risco é que de
tanto ver casos
como mensalões,

desvios,
propinas, caixa
2 e etc.••, a

secíedade passe
a aceitar este
tipo de conduta
com normal

"

GáudioSchmitt, Auxiliaradministrativo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Indústria da transformação foi a que mais admitiu no mês passado, ficando com saldo positivo de 475

EMPREGO X DESEMPREGO

Saldo fechapositivo pelo
. � .

terceiromes consecutivo
Município gerou, somente no mês de março, 3.682 vagas

JARAGUÁ DO SUL

Pelo terceiro mês

consecutivo, o número
de empregos formais
criados no município de
Jaraguá do Sul superou a

quantidade de funcionários
demitidos.

Em
março, conforme da

dos divulgados pelo Mi
nistério do Trabalho on

tem, o resultado entre

dispensas e contratações fechou,
novamente, de forma positiva.
Enquanto que ao longo do perío
do 3.682 trabalhadores foram ad
mitidos, outros 2.982 acabaram
sendo exonerados das funções
exercidas. Com isso, a diferença
ficou em 700, ou seja, inferior à
de janeiro e fevereiro, contudo,
ainda superior às registradas ao

longo de 2009.
Assim como geralmente

ocorre, o setor que mais admitiu
foi o da indústria da transforma

ção. Sozinho, ele abriu 1.960 mil

vagas e fechou 1.485. A segunda

posição ficou com o segmento
de serviços, no qual o saldo final
é de 102 empregos. Logo depois,
vem a administração pública e o

comércio.
Os três primeiros meses de

2010 alcançaram um total de
10.773 admissões frente a 8.119
demissões. No começo do ano

passado, os registros erammuito
diferentes. Devido à instabilida
de gerada pela crise financeira
mundial, a maioria das ativida
des econômicas amargava re-

sultados negativos. A somatória
havia encerrado os 31 dias de

março em negativos 151 postos
de trabalho.

No que diz respeito à Santa

Catarina, dessa vez, o saldo seguiu
o exemplo local. Foram abertas
108.480 vagas e fechadas 101.463,

.

restando 7.017. Já no Brasil inteiro,
são 1.820.045 contratações ante

1.553.630 dispensas.

• Kelly Erdmann
keHy@ocorrelodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL MARÇO 2010

ATIVIDADE TOTAL TOTAL
ECONOMICA ADMIS. DESLlG. SALDO

•• H ••••__ ••• ••••__ ••• _ _._.__ ••••••• __ ••••__ _ _ •••__ _._._._••••••__ ._._.__ • __ _ _ ••• _ ••••_ _ ._ _ __ ._. • __ •••••••_ •• _.

• Extrativa mineral 9 O 9
• lnd. Transformação 1.960 1.485 475
• Servo Ind. Util. Púb. 6 10 -4
• Construção civil 210 244 -34
• Comércio 607 548 59
• Serviços 776 674 102
• Admin. Pública 104 11 93
• Agropecuária 10 10 O

.

• Outros O O O

TOTAL 3.682 2.982 700

Ciclistas estão receosos
com ponte no Jaraguá 99

JARAGUÁ DO SUL
A ponte na rua Alvim Meier,

no Iaraguá 99, está reconstruída
e aberta, porém, não são todos os
moradores que se sentem segu
ros em transitar sobre ela. Basta

alguns minutos para perceber ci
clistas e pedestres desviando do

espaço exclusivamente destina
do ao tráfego deles. Isso porque,
o acesso ainda é problemático.

De acordo com o operador
de máquinas Leomar Ricardo, 27
anos, não há condições de utili
zar a faixa lateral da plataforma.
"Passo pelo meio, no espaço dos

carros", diz. O motivo é simples:
o aterro feito no local possui des
níveis junto à cabeceira, fato que
prejudica quem tenta atravessar

a ponte. "Não confio", afirma.
A ligação tem 30 metros de ex

tensão e 11,5 metros de largura.
Ela custou R$ 504 mil aos cofres

públicos. A construção teve início
em 2008, porém as obras termina
ram somente neste início de 2010.
Ontem, a reportagem do O Cor
reio do Povo procurou o secretário
de Obras, Valdir Bordin, para falar
sobre a situação do aterro, porém
ele não foi encontrado.

PIERO RAGAZZI

Abrigos temporários para
passageiros são instalados

JARAGUÁ DO SUL
Enquanto não há a defini

ção de qual o próximo mode- .

lo de abrigos de passageiros
a ser instalado em Jaraguá do

Sul, a Prefeitura vem implan
tando estruturas temporárias.
A informação é do gerente de
Trânsito do município, José
Schmitt.

Segundo ele, exemplares
confeccionados em madeira
E; cobertos por chapas metá
licas já fazem parte da rotina
de quem utiliza o transporte
coletivo nos bairros Boa Vista,
Rio Molha e São Luís. Ao todo,
14 pontos de parada de ônibus
recebem essas composições.
Elas substituem aqueles preju
dicados pela ação do tempo e

que geram perigo aos usuários .

"Deixar o povo desprotegido

não dá", comenta Schmitt.
Os provisórios devem ser

trocados junto aos. demais

quando forem compradas novas
versões. Conforme o gerente, a
grande maioria dos abrigos tem
problemas, inclusive os implan
tados há cerca de dois anos pela
Viação Canarinho como parte
da renovação da concessão do
serviço. "Muitos estão enferru

jados e quebrados", completa.
O custo da aquisição ainda não
é nem sequer estimado, pois os
valores dependem do padrão
escolhido.

A grande maioria
dos pontos precisa
ser trocada.Muitos
estão enferrujados
ou quebrados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Biblioteca Pública Rui
Barbosa será o palco de mais
um caloroso debate do Fórum
literário, neste sábado.

Otema
do encontro será "Magis

tratura: vocação e responsabili
dade". A partir das 10 horas, to
dos os interessados pelo assunto

e também por literatura podem partici
par. O evento é gratuito e não é preciso
fazer inscrição antecipadamente.

De acordo com a advogada e organi
zadora do encontro, Ianaína Elias Chia
radia, apesar de o tema ser voltado para
o campo do direito, toda a comunidade
pode participar. "O assunto é muito re

levante, pois está presente em toda a so

ciedade e o nosso objetivo não é só ficar
no direito, mas envolver o tema com a li
teratura", explica. Essa edição vai contar
com a convidada de honra Eliane Alfre
do Cardoso Luiz. Juíza de Direito desde
fevereiro de 1998, Eliane atua na Vara
da Fazenda da Comarca de Jaraguá do
Sul. Os acadêmicos que participarem
vão receber um certificado equivalente
a três horas extracurriculares.

Para aqueles que ainda não fre-

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 16 de abril de 2010

quentaram o Fórum, o debate é me

diado pelos organizadores Gelson Bíni,
Ianaína Chiaradia é Frederico Hulbert.

Após aberta a sessão, a convidada de
honra fazuma abordagem do tema, e em

seguida todos discorrerem sobre suas lei
turas e indagações. "Éuma oportunidade
de participar e também ficar por dentro
do que está sendo lançado no mercado
literário", garante Ianaína.

o debate é mediado pelos organizadores Gelson Bini, Janaína Chiaradia e Frederico Hulbert

FÓICllm Literário promove debate
"Magistratura: vocação e responsabilidade" é o tema da décima edição do evento, no sábado

Fórum vai contar com
a convidada de honra, a juíza
de direito, Eliane Alfredo

Cardoso Luiz.

o FórumLiterário nasceu no final do
ano passado, através da iniciativa dos três
organizadores. No início, os encontros
aconteciam em uma livraria da cidade,
com o aumento de convidados foi preci
so encontrar um lugarmaior. Agora, esse
espaço também está ficando pequeno.
"A Biblioteca tem atendido nossas ex

pectativas' mas agora a procura está bem
maior e já percebemos que em breve te
remos quemudar o local novamente".

• Débora Kellner

deborak@ocorreiodopovo.com.br
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Biblioteca nos planos da Scar
Projeto propõe compra de acervo para uso dos estudantes e da comunidade em geral
JARAGUÁ DO SUL

A Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do
Sul aguarda aprovação
do Ministério da Cultura
para implantação de uma

biblioteca de arte.

�"Y\rojeto, orçado em R$ 600
.

, foi enviado ao governo
ederal em outubro do ano .

"'lIIPnassado e depende da libe

ração de recursos via Lei Rouanet

para se tomar realidade. "A ideia é

adquirir bibliografias, cds e dvs nas
áreas de música, dança, artes cêni
cas e plásticas. Os materiais seriam
utilizados pelos alunos e pela co

munidade em geral", explica a ge
rente executiva da entidade, Edilma
Lemanhê. O local de implantação
da biblioteca não está definido.

O projeto, de acordo com Edil

ma, vai ao encontro do objetivo da

Scar, que é de fomentar a formação
cultural na região. Nesse sentido,
a gerente destaca ainda projetos

como o Vida e Arte, que atende 60

alunos nas áreas de artes plásticas,
cênicas e música e o Música Para

Todos, que leva a 160 alunos cursos

gratuitos de 12 diferentes instrumen
tos musicais. "Também teremos ain

da em abril, apresentações do projeto
AEscolaVai ao Teatro, onde estudan
tes da região assistem a peças por
R$ 2 ouR$ 3", acrescenta.

Atualmente, a Scar conta com

570 alunos, sendo que 410 recebem

algum tipo de bolsa de estudos. So
mente em 2009, a instituição foi pal
co de 397 eventos que receberam
um público de 92 mil pessoas. São

gastosmensalmente R$ 60 mil para
amanutenção da unidade.

A entidade promove a campa
nha "Venha fazer parte deste shaw",
onde a comunidade pode contri

buir com R$ 100 mensais. Os sócios
têm direto a ingressos, isenção na

taxa de matrícula para cursos e 20%

de desconto nas mensalidades. In

formações pelo telefone: 32752477.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

prazo para revisão do IPTU vai até maio
Encerra no próximo dia lO, o

período para os contribuintes so
licitarem a revisão de valores dos
carnês do IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano), em Iaraguá
do Sul. Na mesma data, ocorre o

vencimento do imposto para pa
gamentos à vista ou a prazo. De
acordo com o diretor de Tributos
e Fiscalização, Milton Pereira Jú
nior, até amanhã de ontem cerca

de 200 pessoas haviam contes

tado os reajustes, que em alguns

r r.. ADRl�lA �EREIP.A 454. APTO o

• 00 SUL se

8·,,;, . ..
'

casos chegam a 800%. "Se consi
derarmos que foram distribuídos
42 mil carnês, as solicitações de
revisão estão sendo baixas. As

pessoas estão entendendo que
o aumento se deve à valorização
dos imóveis", éljgumenta.

Uma comissão formada por
técnicos da Prefeitura revisa
rá os valores a partir do dia 10.

Quem.pediu a revisão terá uma
nova data de vencimento das

parcelas. Toda a distribuição

_c.._

(lOOZ2072
----

dos boletos deve estar concluí
da até 23 de abril.

A Prefeitura justifica que o

aumento no imposto se deve à

atualização da planta de valores
dos imóveis, que estava defasa
da, com ultima revisão em 1993.

Para imóveis residenciais
edificados (casa e terreno) é co
brada uma taxa de 0,6% sobre o
valor do imóvel. Já para terre

nos sem construção, a alíquota
é de 3%.

Período para solicitar revisão de valores segue até o próximo dia 10, data para pagamento do imposto

Projeto da GOL
leva recreação
aos bairros

O projeto "Brincando no

Bairro", da Câmara de Dirigen
tes Lojistas, terá mais uma edi

ção neste sábado, dia 17. Desta

vez a iniciativa acontecerá na

região de Três Rios do Norte,
das 10h às 16 horas, na Escola
Francisco Salomon.

Evento acontece
neste sábado no

Três Rios do Norte,
na Escola Francisco

Salomon

Parceria da CDL com Sesc,
Ummed, Fundação Cultural, Po
líciaMilitar e Faculdade Jangada,
o "Brincando no Bairro" oferece

para a comunidade de regiões
mais distantes da área central
atividades de lazer e recreação,
além de prestação de serviços
para as famílias. Neste sábado,
a atração será o grupo artístico

Sylker Shaw, que apresentará vá
rias performances das 11h30 às
14h. Informações pelo telefone
(47) 3275-70770.

Instituição quer
oferecer acervo
para estudantes
de artes

o projeto, orçado em
R$ 600 mil, depende da
liberação de recursos

via Lei Rouanet

Udo Wagner terá
novo mandato

Udo Wagner, atual presiden
te da Scar, foi reconduzido para
uni novo mandato de dois anos.

O empresário diz que sua gestão
tem duas diretrizes: a formação
cultural, através de cursos e a

difusão da cultura, e a promo
ção de eventos. ('A_ aceitação do

público e o apoio que a Scar tem
tido das empresas, da Prefeitura
e da comunidade, me fizeram
aceitar esse desafio", declara.

Igreja arrecada
doações para
vítimas do Rio

A comunidade da Igreja Nossa
Senhora das Graças, naBarra do Rio
Cerro, realiza uma campanha para
arrecadar mantimentos que serão
encaminhados às vítimas das en

chentes do Rio de Janeiro. Alimen
tos, água e roupas de crianças po
dem ser levadas até a Paróquia até a
próxima segunda-feira.

Até o momento, uma tonela
da de materiais foi arrecadada. De
acordo com o padre Silvino Hoe

pers, que coordena a campanha, a
Igreja necessita ainda de uma em

presa que possa ajudar no trans

porte dos mantimentos. "Quando
ocorreram as catástrofes em Santa

Catarina, nós recebemos muita

ajuda de vários estados, inclusive
do Rio de Janeiro. Agora é a nossa

vez de ajudar", destaca o padre, que
conta ter vívido no Rio de Janeiro e

.

trabalhado junto a comunidades
carentes das favelas. "Sei que é um

povo que precisa de ajuda", destaca.
Até ontem, a Defesa Civil do Rio

de Janeiro registrava 251 mortos VÍ
timas das enchentes e deslizamen
tos de terra no Estado. Informações
através do telefone: 33761931.
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EXPANSÃO

Economia diversificada
. , .

atraI novos negoaos
Em nove anos, número de empresas dobrou. Outras 100 devem se instalar

j/ -

��
-

GUARAMIRIM

O salto do desenvolvimento
econômico municipal
representa a duplicação do
número de empresas nos

últimos nove anos.

prova da ampliação dos
ll1vestimentos ennpresa

___-- riais revela mil novos em
reendirnentos emGuara

mirim. Entre os anos de 2001 e 2010,
a quantidade de empresas dos três
setores - indústria, comércio e ser

viços - subiu de 1,1 mil para 2,1 mil.
Este cenário econômico ainda deve
crescer mais acelerado consideran
do a intenção de 100 corporações
candidatas a inaugurar ou estender
o negócio nos próximosmeses.

Conforme o secretário de De
senvolvinnento Econômico, Jair José
Pereira, em 20010 município com

portava 214 indústrias, represen
tando 20,56% da totalidade dos três
setores, comprovando a duplicação
das empresas,

Dona de uma econonnia diver
sificada' Guaramirim ainda é privi
legiada geograficamente por" estar
localizadaperto de rodovias estadu
ais e federais e dos portos de Itajaí e
São Francisco do Sul. São esses os

atrativos para os investimentos a ser
realizados nomunicípio.

INVESTIMENTOS

Entre as empresas interessadas
em atuar em Guaramirirn, Bylaardt
cita una parque com 12 indústrias
daMetalúrgicaMenegotti, que deve
ser aberto em uma área 40 mil me
tros quadrados, no Quati. As obras
iniciam enn 2010 e vão ser concluí
das em 2014. 'Todos os dias pessoas
nos procurann com interesse de ins
talar empresas na cidade", enfatiza.

Outro investimento esperado
é do Guinchos Marechal, que pre
tende construir 30 galpões as mar

gens daBR-280 - espaços que estão

pré-locados para empresas de São
Paulo e Paraná. Dois postos de ga
solina também devem ser insta
lados na SC-413. Além disso, uma
fábrica de postes vai erguer 16

galpões 'e uma empresa do ramo

de combustível vai estender o ne

gócio no bairro Corticeira. "Em 20

anos, Guararnirim terá unaa eco

nomía equivalente a atual de Jara
guá do Sul", prevê o prefeito.

"
Em20anos,

Guaramirim terá
uma economia '

equivalente a

atual de Jaraguá
do Sul.

PREFEITO NILSON
BYLAARDT

"
PIERO RAGAZZI

GUARAMIRIM
Para comportar o crescimento

econôrnico da cidade, o prefeito
Nilson Bylaardt pretende oferecer
melhor infraestrutura nos locais

que as empresas serão instala
das. A pavímentação dos acessos

principais são as obras iniciais

do governo municipal. Tudo isso,
além de investírnento de telefo
nia e banda larga, principalmen
te no interior da cidade. "Essas

ações são para descentralizar �
crescimento industrial do muni

cíp io", completou o administra
dor público.

Outra preocupação do prefeito
é com a ampliação de moradias,
através de programas habitacio
nais, para acolher novos trabalha
dores, Conforme Bylaardt, o ideal
é criar 1.500 casas.

A Prefeitura tambénn firmou

parceria com o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem In

dustrial), de laraguá do Sul, a

I
� '.1

Terreno de 240 mil metros quadrados localizado no bairro Caixa d' Água poderá abrigar uma área industrial para empresas interessadas

"'i"

entidade Ação Social, além de
ter os cursos gratuitos do Cedup
(Centro de Educação Profissio
nal), para capacitar a mão de
obra. Segundo o prefeito, mui
tas empresas buscam pessoas de
outras cidades para trabalhar na
empresas da cidade.

Prefeitura estura
.

programas
habitacionais para

,

garantir moradias aos
novos trabalhadores

ASFALTO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PROGRAMAS HABITACIONAIS

Ações para comportar o crescimento

A grande aposta do prefeito
para garantir o desenvolvinnento
econôrnico da cidade é una terre
no de 240 mil metros quadrados
no bairro Caixa d'Água, que po
derá abrigar uma área industrial.
Através de parcerias com setorpri
vado a ideia é comprar outros três
terrenos às margens da BR-280,
SC-413 e Rodovia do Arroz para
expandir o número de empresas,

CÉSAR JUNKES

Bylaardt quer capacitar mão de obra para as empresasAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APROVEITE AS UNIDADES NO PÁTIO DA

CONCESSIONÁRIA STRASBOURG.lOT
EDUZIDQ

PROGRAMA
DIREÇÃO LIVRE

Peugeot usa e recomendo lubrificantes TOTAL.

GRUPO
STRASBOURG=

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

R. Reinoldo, 414

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

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

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Abril Último lote de IPI Reduzido é uma campanha das Concessionárias Strasbourg. Família 207 com taxa 0,99%, prazo de até 48 meses e

entrada de 50%. Preço sugerido para o Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex,Airbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas

elétricas, pintura sólida, a partir de RS 47.990,00 à vista com frete incluso. Peugeot 207 HB X-line l.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10/11,pintura sólida, preço público sugerido para venda

à vista a partir de R$ 28.990,00 com RS 500,00 de bônus incluso ofereddo pela Concessionária Strasbourg com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09110,

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

maiores informações sobre o Pragrama Direção Livre Peugeot e linha de utilitários para Frotistas, consultar a Concessionária Strasbourg da sua região. As condições acima poderão ser alteradas

se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas a análise e aprovação de crédito. Estoque das Concessionárias Peugeot participantes: Peugeot 207

HB X-Une l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 02 unidades; Peugeot 207 Passion XR l.4L Hex, ano/modelo:09/10, OS portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidades.

Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, Airbag duplo, freios ABS, ano/modelo.:09/10, 05 portas, pintura sólida, frete incluso - 01 unidade. Prazo de vigênàa da promoção de 07/0412010 à

04/0512010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para eutras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot

partidpantes, ligue para 0800-7032424.
PEUGEOT

� I PEUCEOT

� ASSISTANCE De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 13h. - www.strasbourg.cor MOTION & EMOTION

11
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Universo TPM BISCOITO
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u n iversotpm@ocorreiodopovo.com.tir

Na China
AIex Klein, diretor artístico do nosso Fe

musc, manda notícias de um dos quatro can

tos do mundo, por onde se encontra quando
não está no comando do evento que colocou
Iaraguá do Sul no circuito da música erudi
ta. Agora, o maestro oboísta se prepara para
atuar na China, onde participa de concerto
no dia 23 de abril. AIex será o primeiro ma

estro brasileiro a reger uma orquestra sinfô
nica no país asiático. O concerto acontecerá
no Beijing Concert Hall, com a Orquestra
Sinfônica de Cinema da China. Muito chi
que! E por falar nele, Alex é um personagens
da próxima edição da Blush!

DIVÃ COM
SCHEILA MACEDO KUESTER .

_

EU sou: alegre, batalhadora. NA MINHA BOLSA
NAO FALTA: celular. QUERIA QUE O MUNDO: fos
se menos complicado. DESEJO QUASE SECRETO'
alcançar meus objetivos, NÃO VIVO SEM: minha fa�
mília. APLAUSOS PARA: meu sucesso. VAIAS PARA
Prefeitura de Jaraguá do Sul. DESNECESSÁRIO É' :

a

.

id
.nao

aproveitar a VI a: UM FILME: Avatar. UM ENDEREÇOVIRTUAL: ww:v.Ino�var.com.b: (sit� da minha loja) ..UM DESTINO. a chacara da minha irmã, UM LUGAR
PARA COMER: n� casa da minha mãe ou da sogra. OQUE BEBER: �eIa de seda. O QUE FALTA NOS HO
MENS: romantismo. O QUE SOBRA NAS MULHERES'
vaidade. SONHO DE CONSl}MO: conhecer lugares lin�
dos. NA TP� EU: com? milito chocolate. A FORMULA
DO�?R E: c?�p�ar todos os momentos. NOTA:
Scheila e propnetana da loja Inoovar iluminações.

No lançamento dos

��
esmaltes da Risque. São
oito tons de roxo e pink
inspirados no persona
gem super fofo da Pené
lope Charmosa (lembra
da Corrida Malucar) e

cada cor tem um nome en

graçadinho. Tipo: Se joga num
"Pínk vigarista"!

I

LORD CAFA' RESPONDE
P: Lord; terminei um namoro, pois desco

bri que o cachorrão frequentou uma "casa
de moças", com os amigos. O cúmulo foi
ter caído na minha' caixa de e-mails al

gumas fotos dessa noitada deles na

zona. Curiosidáde: O que leva os

homens comprometidos a fre

quentar esses lugares? .

R: Grande pergunta. S.abe
que eu também nunca

entendi? Aqqele .ban
do de mulher feia,
que não tem nenhuma
experiência na arte do sexo, umas mal amadas (Jue ficam
reclamando da vida e te cobrando o tempo todo de onde
você veio e pra onde você vai. .. Sei lá, vai ver eles sentem
saudades' de casa, né? Alou, colega! Prazer sem compro
misso, sem cobrança e sem máscaras! Preciso falar mais?

O seu computador e a internet. Pelo me

nos um pouquinho, vai! Abandona e vai curtir
a vida real, ver sorrisos ao vivo, sentir a grama
sob os pés, tocar as pessoas. Abandona por al
gumas horas essa tela louca e cheia de encan
tos frios. Vida real: aproveite!

-_

Dias miseráveis
Vira e mexe a gente passa por um daqueles

momentos de baixo astral. E fiquei pensando:
ninguém deveria saber ou perceber esses nossos
momentos. As pessoas não têm a menor obri
gação de aguentar nosso mau humor. E ainda
lpenos de ouvir nossas queixas e reclamações.
Obvio que sempre tem aquela pessoa que vê
você além da rabugice e da chatice desses dias.
Essas pessoas são os amigos, que só querem
ajudar. Quantas vezes nós, nessa revolta mo

mentânea, afastamos os amigos. E a cada crise
nossa eles estão ali, mais uma vez... até can

sarem. E é por isso que eu gostaria de poder
camuflar meus dias de "cão". Para que meus

amigos não desistam de mim ...

ADQUIRA
dÁ A SUA!
PONTOS DE VENDAS

• PAPELARIA GRAFJPEL
• PAPELARIA DO PEDRINHO
• BANCA ÁGUIA DE OURO

., ReVISTARIA HOTT
• BANCA 00 TERMINAL
.. ReVISTARJA JMAGuA

-

.. POSTO MIME MATRIZ

ASSINANTES o CORREIO DO POVO

RECEBEM GRATUITAMENTE.

TRICOTANDO
• Recebi um e-mail onde
uma leitora perguntou se
ela poderia indicar alguém
para o Divã. Pode sim! Tem
alguém que você acha que é
top-master-pancada, linda,
especial, querida, melhor
amiga, vovó, maninha, patroa,
sogra... Manda aí: nome e
telefone no e-mail da coluna
vide topo dá página. .

'

• DiaMundial daVoz. Cante
mais alto no chuveiro hoje.
Cumprimente com segurança
e er_n alto e bom tom.aquele
carínha que passa por você
t�do dia. Só não gosta desse
dia o fulano de 1,90m e
com voz de Tetê Espíndola.
Compreensível, certo?

»: '. Da tal banda Garota Safada
(heini) desconheço história,
integrantes e discografia e

pretendo ficar na ignorância.
Mas alguns nomes das

.

músicas chegaram por email:
Darundarundê. Eu faço hum,
hum, hum, Vou Te Deixar
Taradinha. Tenha medo,
minha gente!

• Apesar deVocê, Chico
Buarque: u.�.Você que inventou
a tristeza, agora tenha a

fineza de Ildesinventar".
. Você vai pagar, e é dobrado,
cada lágrima rolada nesse"

.
meu penar. Apesar de voc�,
amanhã há de ser outro dia.

Ainda pago pra ver o jardim
fl "

orescer...
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EMOÇOESAFLORDAPELE
'�Melhores Coisas doMundo" estreia hoje nos cinemas abordando as dores vividas na juventude

FOTOS DIVULGAÇÃO

Quem já passou pela
adolescência sabe dos
apuros e enrascadas que
os jovens se metem. Nada
melhor que ver tudo isso
do lado de fora.

O
longa metragem brasilei -

.

ro 'As melhores coisas do
mundo' traz tudo isso e

um pouco mais. A primei
ra vez, divórcio dos pais, bullying
no colégio, paixão platônica pela
gata da turma, experiência com

drogas, bebedeiras... A lista é

longa. O filme está em cartaz, a

partir de hoje, no Cine 3 do Sho

pping Center Breithaupt.
'As melhores coisas do mun

do, longa de Laís Bodanzky ("Bi
cho de sete cabeças") baseado
na série de livros "Mano", estreia
tentando preencher a estranha
lacuna de filmes para adolescen
tes do cinema nacional. O desafio
é conseguir tocar o público-alvo.

A trama mostra a transforma

ção na vida de Mano (Francisco
Miguez) enquanto os pais dele

(Denise Fraga e Zecarlos Macha
do) se separam e o irmão (Fiuk)
vive um drama sinistro. Tudo é re
cheado com histórias dos dias atu
ais, conhecidas por todos: as fotos
da colega seminua circulando na

escola, a dificuldade de chegar na
menina naquela festa, os colegas
zoando maldosamente um pro
blema familiar e tantos outros.

Para chegar ao universo esco

lar retratado no filme e expor as
verdadesmais íntimas de adoles
centes da classe social retratada,
a diretora e o roteirista mergu
lharam em conversas com estu

dantes. E para dar autenticidade
ao filme, Laís colocou em cena

.

um grupo de não-atores, esco

lhidos a dedo após uma série de
testes nas escolas.

O filme, que conta com pa
trocínio daWeg, através da Lei de
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet),
tem no elenco Caio Blat, Paulo Vi
lhena, Gustavo Machado, Denise
Fraga e José CarlosMachado, além ..

-:.,,"""""��

dos adolescentes Fiuk, Francisco
Miguez, Gabriel Illanes, Gabriela
Rocha e Iulia Barros.

A Weg promove a pré-estreia
do longa na segunda-feira, a partir
das 19h30, somente para convida
dos. O lançamento vai contar com
a presença de Laís Bodanzky, Caio
Blat, e Fabiano Gullane.

CONFIRA OS HORÁRIOS DO FILME
Cine Breithaupt 3

AS MELHORES COISAS DO MUNDO (DUB)
(14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

FICHA TÉCNICA
DIRETOR: Laís Bodanzky
ROTEIRISTAS: Luiz Bolognesi, Gilberto
Dimenstein, Heloisa Prieto
ELENCO: Paulo Vilhena, Caio Blat,
Francisco Miguez, Gabriela Rocha,
Fiuk, Denise Fraga, Zé Carlos Machado,
Gabriel IIlanes, Gustavo Machado
GÊNERO: Drama
CURIOSIDADE: Com direção de Laís

Bodanzkye roteiro de Luiz Bolognesi,
o filme é inspirado na série de livros

"Mano", de Gilberto Dimenstein e

Heloísa Prieto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Variedades o CORREIO DO POYO • Sexta-feira, 16 de abril de 201D

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
CarlosHenrique

jornalistaSchroeder, escritor
LuizCarlosAmorim,
Escritore editor

PatriciaMoraes, KellyErdmann,
jornalista

samente OS norte-americanos, durante os

anos de guerra (1964-73) despejaram mais
bombas no Laos que no próprio Vietnã.
Crateras provocadas por essas bombas,
num só olhar podem ser avistadas di

versas. Até parece que os

norte-americanos experi
mentaram semear bombas

para ver se brotava.
Estima-se que 30% das

bombas lançadas não ex

plodiram. Essas fazem 300
- 400 vítimas todos os anos.

• Cine Breithaupt 2
· ° Livro de Eli (Leg) (19h10, 21h30 - todos os dias)
• Lembranças (Leg) (17h - todos os dias)
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(15h - todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• As Melhores Coisas do Mundo (Dub)
(14h40, 17h, 19h10, 21h20 - todos os dias)

Bombas semeadas

Sentado
na frente do hotel, seis meni

nos na faixa dos oito anos de idade
vêem a mim pedir algo que comer.

Nada diferente do nosso país. 1I0S

pais deles são viciados em ópio" diz o rapaz
da recepção. Nada diferente
do Brasil, onde os pais dos
meninos pedintes são vicia
dos em cachaça.

Diferente do Brasil,
noto que no meio desses,
dois são lentos ao cami

nhar; saltitavam. Saltita
vam com uma perna de

pau que parecia feita de sobras de uma

construção civil. Os dois tinham a perna
esquerda amputada na altura do joelho.
Esses meninos são vítimas de bombas que
explodiram recentemente, porém de uma

guerra que terminou em 1973, a guerra do
Vietnã. Mas estou no Laos, um país peque-

. no, montanhoso e vizinho doVietnã. O que
esse tem a ver com a guerra? Por apoiar
os vietcongs e sendo o seu principal cor
redor fomentador de armamentos, curio-

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Chico Xavier (Dub)
(14h, 16h20, 18h40, 21h - todos os dias)
• Cine Cidade 2
· ° Livro de Eli (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Uma Noite Fora de Série (l.eg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Como Treinar o Seu Dragão (Dub)
(13h30, 15h30, 17.h30 - todos os dias)
· ° Livro de Eli (Leg) (19h30, 21h5Q - todos os dias)

Até parece que os

norte-americanos
experimentaram

semear bombas para
ver e brotava

Principalmente crianças,
como os garotos pedintes. A maioria das
vítimas ocorreu nos primeiros cinco anos

do fim da guerra, quando o povo imaginava
ter encontrado algum metal precioso atra

vés dos reluzentes metais da maioria das
bombas. Pobres, quase miseráveis, o povo
do Laos continua a caçar bombas. Num lar,
pra não chamar barraco, uma família intei
ra rodeava pedaços de lata de um projétil de
bomba que não explodiu. Dali tinham uma

fonte de renda: produzir colheres.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Uma Noite Fora de Série (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os Elias)
• 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 - todos os dias)
• Um Sonho Possível (Leg)
(19h30, 21h55 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Caso 39 (Leg)
(161hO, 21hl0 - todos os dias)
• Dupla Implacável (Leg)
(13h50, 19h - todosos dias)
• Cine Neumarkt 5
• Entre Irmãos (Leg)
(14h20, 16h30, 19h20, 21h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Caçador de Recompensas (Leg)
(13h40, 16h15, 18h50, 21h20 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Ricardo pensa escolher Beatriz para ser

a mulher do filho de Daniel, quando chega
Vicente. Ele interrompe a conversa e diz que
a cirurgia de sua paciente foi um sucesso. Be
atriz e Sofia se queixam uma para outra da
interrupção de Vicente durante a conversa

com Ricardo. O espírito de Daniel e o anjo
Athael chegam perto de Ricardo. Ricardo
vai à casa de Jane. Vanessa reclama com

a mãe ao ver Ricardo em sua casa. Ricar
do convida Jane para ir à casa de Petrópo
lis. Gilmar revela à Vívtane/vttõria ter des-

.

coberto seu verdadeiro nome e que ela tem
ficha na polícia por roubo de joias.

A estrela
de Neruda

"Ode a uma Estrela", de Pablo

Neruda, nos mostra que existem
coisas que, aparentemente, cabem
na palma da mão. Mas essas coi
sas, na realidade, não existem para
serem guardadas, mas sim para se

rem apreciadas, sentidas livremen
te. Um dos grandes poetas do sécu
lo XX, Neruda criou um belo poema
sobre essas coisas impalpáveis que
não podem viver escondidas. O li
vro usa uma metáfora envolvendo
os astros para passear pelo amor e

pelo sentimento de posse.

LANÇAMENTOS

•
r

TEMPOS MODERNOS
·

Deodora diz que a ideia de montar o equi
pamento de espionagem foi de Albano. Okuda
descobre que Deodora é filha de Niemann
e surpreende Bicalho e Leal com a notícia.
Faustaço encontra os documentos de Deodo
ra e Leal vê em sua certidão de nascimento

que ela nasceu depois que Niemann se sepa
rou de Hélia. Renato e Nelinha se hospedam
em uma pousada e ela decide dormir em um

quarto separado. Hélia flagra Leal com lolan
da e ele confessa que está aprendendo a ler
com a babá. Leal passa a noite com Hélia,
mas quando a namorada vai embora ele pen
sa em lolanda.

•
•

VIVER A VIDA
Bruno se recusa a acreditar na revelação

que Silvia lhe faz sobre Helena. Bruno teme

que Helena não queira mais ficar com ele.
Luciana conta para Tereza sobre a noite que
teve com Miguel. Luciana incentiva Tereza a

aceitar o convite de Jean para viajar a Paris.
Bruno encontra Tereza e Luciana na praia. He
lena tenta novamente ligar para Bruno, mas
não consegue. falar com ele. Malu conta para
Betina sobre seu encontro com Carlos. Beti
na conta para Gustavo sobre a conversa que
teve com Malu e ele fica indignado. Sandrinha
pede que Helena a ajude a encontrar um lugar
para ficar com Benê.

BELA A FEIA
, Rodrigo promete encontrar Bela em Tere-

sópolis. Ricardo mostra as fotos para Márcia e

Douglas. Rodolfo tenta descobrir o que levou

Rodrigo a ficar tão feliz, mas o amigo não
revela o segredo. Olga fica intrigada quando
Rodrigo não poupa elogios para Valentina.

Dinorá, Sheyla e Tânia se mostram felizes
com o sequestro de Verônica. Elas também
acreditam que a aproximação entre Valen
tina e Rodrigo só pode trazes coisas boas.
Bela não consegue para de pensar na noite

que passou com Rodrigo. Verônica não en

tende por que Ricardo está demorando tanto

para pagar o resgate.

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

CLIC DO LEITOR

"

Escavadores
,

Fergus Coffey está prestes a pedir a mão

de sua amada quando ela e sua família são

sequestradas. A principal suspeita cai sobre

os nativos da região. Os experientes Will Par

cher, John Clay, juntamente com Fergus e mais

alguns colonos, formam um grupo de resgate.
Entretanto, durante as buscas homens desa

parecem pela noite e terríveis evidências com

mortes se acumulam. O inimigo é algo muito

mais aterrorizante do que eles imaginam.

Essa coisinha linda é a Baby, o xodó da
leitora Denise Parucker Lueders.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A ajuda de que você precisa pode

chegar de onde menos espera. Uma

sensação de insegurança pode abalar seu

romance. Ótimo dia para refletir e descobrir

a melhor forma de agir. Demonstre o seu

empenho.

TOURO .

.

(21/4 a 20/5)
Terá sucesso junto ao público. Evite

idealizar demais o par. A possibilida-
de de um engano é real. Nem sempre se ga
nha, às vezes, também se perde. A aceitação
é o primeiro passo para a transformação.

®GÊMEOS(21/5 a 20/06)
No campo afetivo, você corre o sé

rio risco de avaliar erroneamente os

seus sentimentos. Não se deixe guiar por
impulsos emocionais, dé tempo-ao tempo.
Melhor esperar do que escolher precipita
damente.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O dia de hoje é favorável à coopera-

ção. O astral está meio nebuloso em

relação aos sentimentos. A verdadeira força
é aquela que exercemos sobre nós mesmos.
Procure lidar melhor com as suas paixões.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
O dia traz a possibilidade de rece

ber um aumento, Capriche no visu-
al. Já, a vida amorosa, pode inspirar

cuidados. Escute as pessoas para entender
melhor o ponto de vista delas, não para poder
segui-Ias.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Novos horizontes estão se abrindo.
Terá êxito nas relações em geral,

mas a distância pode atrapalhar. Às vezes, a
persistência se faz necessária. Siga com mais
calma que o seu sucesso será ainda maior.

LIBRA ,

(23/9 a 22/10)
.

Eis um momento de recolhimento.
Assuntos do coração deixam a de-

sejar. Procure avaliar o que pode me

lhorar em sua vida! Viver é mudar! Cultivar o

desapego é um dos conselhos fundamentais
para este dia.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
Período de muito prazer e diversão.
Não perca a chance de sair com

amigos. No romance, seja realista.
Reflita um pouco sobre sua vida e tente des
cobrir suas reais necessidades emocionais
do momento.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
É hora de se ater aos assuntos que
você domina. Melhore sua autoes

tima. À noite, sua carência afetiva ameaça
crescer. Boa parte dos seus problemas pode
ser superada a partir de atitudes prudentes.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A paixão de fazer o que gosta deve
prevalecer. À noite, pode ser perigo

so provocar o ciúme de quem ama. Há mo
mentos em que não agir é a melhor ação,
e este é um deles. Procure permanecer na

tranquilidade.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Bom dia para deixar o seu canti-

nho mais bonito e confortável. Se
você quer ser feliz, deixe o passado para trás.
Cultive uma postura mais compreensiva e a

recompensa virá na forma de colaboração.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Viagens estão favorecidas. O as
tral anda meio nebuloso no campo

sentimental, é bom ter cautela! Olhe
com mais atençâo ao seu redor e enxergará
PüSsibilidades e portas que não havia repa
rado antes.
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Renato Aragão
. é hospitalizado

Renato Aragão deu um susto na equipe da Glo
bo durante uma das gravações de seu programa
"As Aventuras de Didi". Na quarta-feira, o ator teria
tropeçado e sofrido uma queda. Segundo a revista
"Caras", ao cair, o comediante machucou o nariz e

precisou ser levado ao hospital, no Rio de Janeiro.
Depois de exames, ele teve que fazer uma cirurgia e

deve ter alta amanhã.

Nívea Stelmann
tem novo amor

Pelá jeito, Nívea Stelmann já deixou os dias
de solteira para trás. A atriz confirmou em uma

entrevista para o jornal "O Dia" que já tem um

novo amor. "Estou namorando o João Paulo,
sim. Mas não quero entrar em detalhes", dis
se a atriz, referindo-se ao jogador de pólo João
Paulo Ganon. Ele é ex-namorado de Ana Paula
Arósio e da jogadora de vôlei Ana Paula.

/

Anamara será
capa da Playboy

Parece que a ex-BBB Anamara é quem vai es

tampar a capa da revista "Playboy" do mês de maio.

A publicação, que negociava simultaneamente com

a também ex-participante Lia, teria se decidido pela
baiana por conta do alto cachê exigido por Eliane. Se-

.

gundo o jornal "Extra Online", o polêmico e�sa�o se

ria baseado na polícia, já que essa era a profissão da

morena. A colega de confinamento Joseane Oliveira

deve estampar a edição da "Sexy" �o mesmo mês.

�\.------DiiiiiiiilViiiiiiiilRiiiiiiiiTAiiiiiiii_SiiiiiiiiE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Coisas da vida
Três amigos conversavam e todos se gabavam de

sua boa memória. O primeiro dizia:
_ Eu me lembro perfeitamente do tempo em que

minha mãe amamentava, posso ainda sentir o calor

do seu colo.
Joãozinho retrucou:

. .

_ E eu que me lembro do dia em que naSCI, vim por

um túnel escuro e depois vi a-luz da sala de parto.
Juliana, que ouvia tudo, não se conteve:

.

_ -Eu me lembro de um piquenique no qual eu fui

com o meu pai e voltei com minha mãe ...

Vídeo de
ex-BBB acaba
no Voutube
Na quarta-feira, um vídeo da

ex-BBB Prtscila Pires fazendo ca

ras e bocas começou a circular
no site Youtube. As imagens pa
recem ter sido gravadas em uma

conversa privada, e o vídeo ficou
pouco tempo no ar, já que Pris
cíla pediu sua retirada. Através
de um comunicado, a assessoria
da morena afirma que ela foi víti
ma de um vídeo criminoso e deu

queixa na delegacia.

Juliana pode
estar grávida

Já faz tempo que Juliana Paes está tentando engravidar do marido, o empresário
Eduardo Baptista. Apesar de negar que o desejo já tenha se realizado, a atriz levan
tou suspeitas ao surgir com uma barriguinha no lançamento da coleção outono/
inverno de uma grife, no Rio de Janeiro. Durante os bastidores da entrega do prêmio
de "melhores do ano" no programa "Domingão do Faustão", a cantora Maria Gadu
beijou a barriga da atrz, aumentando as suspeitas.

Dicésar faz show
e encontra affair

ANIVERSARIANTES
16/4
Ademar Konell

Adilson Schunke

Afonso P. Neto

Amadeu Gadotti

André R. Prochnow

Areli M. Kopsch
Charlene G. Konell

Daniel C. Steinert

Diego L de castro

Eliane Peggau
Enoc de Souza

Fabiana Karsten

Graciosa Bortolini

Irma Goulart

Kelly T. ehlert
Khaio F. Poffo

Larissa S. Marcelino

Lucas H. Meier

Luiz FA da Silva

Luiz Narloch

Marciane Homburg
Maria H. Berri

Miria Rodemel

Morgana Maiochi

Odimir Lescowicz

Rauline Dougs
Raulino Esbiteskoski

Regis Homburg
Roberta C. Kuster

Rosangela J. W. Franzner
Ruan Carlos Alves

Sandra S. S. 8ruch

Tereza G. Bonkowski
Tereza Saplinski
Tiara A. da Silva

Valdir Bertoldi

Veronicia M. 8. Torri

Vilma A. da S. Lipreri
WemeStahl

A noite da quarta-feira foi especial para o ma

quiador e drag queen Dicesar. Isso porque o ex

BBB fez sua primeira apresentação com a perso
nagem Dimmy Kier depois de sair do reality show,
e ainda pôde matar as saudades de seu affair.
O pretendente se chama Cléber, tem 38 anos e é

professor de informática. Os dois ficaram juntos nos

bastidores do show.

SUDOKU

SOBRE O JOGO L S G 6 � v
É um jogo de lógica muito E v 9 L G 9

simples e viciante. O objeti- O 9 6 t S 9 �

vo é preencherum quadra- IS 9 � E L 6 9 9 V G
do 9x9 com números de 1

::::> 6 Llv z 9 t E 9 9
a 9 sem repetir números ....I 9 Z 9 E'v 9 t 6 L
em cada linha e cada col- O G 9 L 6 9 r V 9 �
una Também não se pode V')

v r 6 9 -r G 9 L 9
repetir números em cada

-r 9 S 9 Llv G E 6
quadrado de 3x3.
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Quer publicar sua foto aqui? É só mandar para recepcao@ocorreiodopovo.com.br em boa resolução.

1 - Oma Paula Klitzke completou 85 anos no dia 10 de abril, A confraternização reuniu familiares e amigos na Recreativa Theilacker, no domingo. Felicidades e muita saúde!
2 - A HC Hornburg e todos os seus colaboradores desejam feliz aniversário para o senhor Heinz Hornburg, que dia 17 completa 80 anos. 3 - Ana Claudia parabeniza a amiga
Priscilla França Hernandez que, dia 23 de março completou mais um ano de vida.4 - A esposa Luciane, o filho Gabriel, amigos e familiares parabenizam AlexWodtke que se

formou em Engenharia de Produção pela Unerj. 5 - O marido Lourival parabeniza Tanise que dia13 de abril completou mais um ano de vida. Junto a eles na foto o filho Luiz e o
neto Gustavo. 6 - Carlos Alberto dos Santos comemorou seus 20 aninhas. A namorada Patricia manda os parabéns e diz que o ama muito. 7 - Parabéns aos formandos do curso de
Administração da Unerj que colaram grau dia 9. 8 - Os pais, amigos e a madrinha Darci parabenizam Alexandre Steffen, pelos 18 anos comemorados no dia 10 de abril. Desejam,
saúde e felicidades. 9 - A esposa Marlene e os filhos parabenizam Douglas que se formou em Engenharia de Produção. 10 - Na foto os alunos da Yázigi Idiomas patinando durante a
viagem de intercâmbio em Salt lake City. 1 1 - Familiares e a namorada Janaina parabenizam e desejam felicidades para Fábio Schimid que completa 23 anos. 12 - A mãe e as irmãs
de parabenizamMarlete Rosa pelo aniversario. 13 - Felicidades à Leyla Pereira que colou grau em Normal Superior.Toda família lhe deseja muito sucesso nessa nova caminhada.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Outro lado

Aquela
turminha que sabe tudo e mais um pouco está espa

lhando pelos bastidores políticos que toda essa alegria e esse

papo de que fez e aconteceu de muitos candidatos às próxi
mas eleições, é só fase. Muita encrenca daquelas, nitrogli

cerina pura, tem tudo para deixar muita gente de sorriso amarelo e

muita dor de cabeça. Duvida? Quem viver verá!

Denize Rocha Correia, a
bonita esposa do meu amigo
o empresário Alberto Correia,
será hostes hoje à noite,
de um pequeno grupo de
amigos, na Adega Airoso,
para comemorar a idade nova

TE CONTEI!
• TuttyVasques: "Todo o time
do Flamengo comemorou
intensamente no Chile o
rompimento do noivado de
Adriano no Rio. Espera-se que,
assim, o Imperadorvolte a comer
a bola já no próximo domingo".

.Naminha caixa de e-mail
tenho recebido vários elogios
sobre o restaurante do Beira
Rio. Todos são unânimes em
dizer que é muito bom.Vou
conferir!

• Hoje à noite é dia de
degustação na Adega Airoso
Meneses. Agora com novidade
no pedaço. O King Crab,
caranguejo gigante, faz parte
do menu. -

•Hoje à noite, a partir
das 20 horas, na Choperia
Scondidinho, tem Sertanejo
Universitário com Djhei &

Oca Rockem
novo local

A organização do Oca Rock
comunica que alterou o ende
reço do evento que ocorre nesta
sexta - feira. Os shows agora serão
no London Pub, com as mesmas

atrações e mesmo valor do in

gresso. Mais informações: china
birdproducoes@hotmail.com.

light
A minha querida Daniele Lui

za Piazera, depois de completar 22
aninhos: "Vou dar um tempo das
baladas e agora só quero saber é de
estudar muito, e visar alguns con

cursos que vêm pela frente". Muito
bem garota, tem tempo pra tudo.

Cinema
Deve estar chegando aos ci

nemas da região no dia 23 de ju
lho, o filme O Bem-Amado. Então
é melhor ir preparando a pipoca.

Dica de sexta-feira
Curtir a choperia Bier Haus.

Marcel. Entrada franca.

• Christian Doubrawa, casado
com Thais Cristina Koba,

.

comemora hoje a idade nova
e o níver de casamento. Mil
vivas!

•Dia 15 de maio, na sede
Círculo Italiano, acontece
o tradicional Café Colonial
doCW.

• Já no dia 29 de maio, na

Igreja Rainha da Paz, tiaVila
Nova, é a vez do Lions Club
Cidade Industrial, promover a
sua feijoada. A renda é em prol
da visão dos alunos de escolas

municipais.

• O homem é mortal por seus
temores e imortal por seus

desejos. Pitágoras

• Com essa, fui!

É amor!
Eu tenho uma querida amiga que é brasileira pura. É daq�e!as que

não desiste nunca. Embora, ela e seu amor se adorem e dividam o

mesmo edredom por mais de três anos, ele não quer saber de trocar

alianças. Prefere ficar como está. Segundo o moço: "Time que está

ganhando não se mexe". Então tá! Enquanto isso a gente toma um

copo bem gelado de chopp Kõnigs Bier.

Em pose exclusiva
para a coluna, Silmara

Cristina Bagattoli

Happy hour
Hoje a partir das 17 horas, no Restaurante Típico da Malwee, tem

Happy Hour dos bons. A dona Marlise promete aperitivos daqueles e

o DJ Diego Alves garante o reboletion da galera. Vai perder?

Social 17

"
Um irmão pode

não ser um amigo,
mas um amigo será
sempre um irmão.

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o médico
Luiz Antônio Beleza. Ele é outro

amigo que lê a coluna todos os
dias para ficar antenado nas

notícias da região.

Onde comer bem
emjaraguá

No Smurff's Lanches. Um dos
melhores da urbe sorriso.

A minha amiga Morgana.

Maiochi é a grande
aniversariante de hoje.

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo! É bem
nesta sexta-feira, que omeu
querido amigo e engenheiro civil
Afonso Piazera Neto estreia idade
nova. Por favor, liguem! Ele vai
adorar saber que foi lembrado.

• No sábado, o poderoso DJ
espanhol Pépe Sanches será a
atração máxima da London Pub.
Promessa de casa cheia.

• Os atores Caio Blat e Gabriela
Rocha estarão em Iaraguá do
Sul, dia 19 de abril, no Cine do
Shopping Breithaupt, para a

pré-estreia do filme As Melhores
Coisas do Mundo, da diretora
Laís Bodanzky, A iniciativa
é do grupoWeg.

Expo
A Expo 2010, que acontecerá

entre os dias 14 e 18 de julho, na
Arena Jaraguá, certamente, deve
superar todas as expectativas,
pois os empresários da região
estão apostando firme. Mais de
70% dos estandes já estão comer
cializados.
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DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Receitas ficam em

LOTERIAS

936bilhões

-

d
CANOINHAS

... Á
12° 26°

d
MAFRA
... Á
13°27°

Para 2011, ameta do superávit primário de 3% do PIB para o setor público foimantida
DIVULGAÇAO .

BRASíLIA exercício, urna vez que ficará dependen- Se9.undo o
te da oscilação da previsão do PIB", diz o projeto, valor
ministério, que esclarece ainda que está do PAC pode

ser abatido damantida a exclusão da Petrobras da apu-
meta fiscalração do superávit

o governo federal encaminhou
ontem o Projeto de lei de
Diretrizes Orçamentárias para
2011 ao Congresso Nacional,
com receitas previstas em

RS 936,4 bilhões.

previsão para as despesas ficou
em R$ 854,7 bilhões e a meta

-- do superávit primário do PIB
ermaneceu em 3,3% para o

setor público consolidado no próximo
ano. Segundo nota divulgada pelo Mi
nistério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, dameta fiscal pode ser abatido o
valor do PAC (Programa deAceleração do
Crescimento) e, além disso, o valor dos
investimentos poderão ser acrescidos
dos respectivos restos a pagar existentes
ao final de 2010.

Em valores nominais,. a meta esta
belecida no projeto de lei será de R$ 125
bilhões para o setorpúblico consolidado.

.

liA fixação de metas em valores nominais
dá uma melhor previsibilidade da meta
de superávit primário a ser alcançada no

o projeto da LOO projeta
um crescimento do PIB
de 5,5% para os anos de

2011,2012 e 2013

A LDO de 2011 projeta um cresci
mento do PIB de 5,5% para os anos de
2011,2012 e 2013. Além do PIB, a LDO
prevê uma taxa de inflação de 4,5% e

uma taxa de juros Selic de 8,75% para
os três anos. Esses são os parâmetros
econômicos definidos no projeto, se

gundo o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.

As metas fiscais para o triênio 2011-
2013 foram estabelecidas tendo em vista
as mudanças na economia mundial e a

necessidade do setor público de respon
der aos desafios da nova ordem, demodo
a retomar o crescimento da economia e

aumento do nível do emprego e renda.

• AgênCia Estado

PREVISÃO DO TEMPO:

FRENTE FRIA
TRAZ CHUVA
No decorrer do dia,
nebulosidade variável
com presença de sol no
.Estado. Temperatura em

elevação. Vento fraco com

r&iadas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 17°e
MÁX: 300e

SÁBADO
MíN: 16°e
MÁX: 29°e

SEVOC�VAI PAAA-··

lRANI
Dia de sol com poucas
nuvens e céu n�l:IladO

durante a nOIte.

Temperaturas entre
100C e 22°C. �m
sensação térmIca
mínIma de s-e.

•

r,l-IdPI=r,Ó
.......

.

' 15° 300

FRENTE FRIA

Chuvas mais
frequentes

Para os últimos 10 dias do
mês, a previsão é de chuvas
mais frequentes em Santa Cata
rina devido à influência de uma
frente fria, que deve ficar semi
estacionaria no Litoral Sul do
Brasil, e também pela formação
de áreas de baixa pressão. Os
acumulados neste período de
vem ultrapassar os 100mm.

d
RIO 00 SUL

... Á
15027°

PRÓXIMOS DIAS

Aumento da
nebulosidade

,

SÃO JOAQUfM
... Á
9° 23°A frente fria, como o previsto, chegou ao

Estado com fraca intensidade, provocando
aumento de nebulosidade e chuva fraca iso
lada pela manhã, mesmo assim com chance
de aberturas de sol. À tarde devido ao aque
cimento podem ocorrer pancadas isoladas
de chuva com trovoadas.

FASES DA lUA
MINGUANTE NOVA

28/4Enwlarado Parcialmente Nublado Instável Ghuvoso
Nublado

CRESCENTE CHEIA

\

.l

MEGA-SENA
CONCURSO N° 1170

, 11 - 13 - 2� t: 34 - 46 - 49

LOTOMANIA
CONCURSO N° 1027

05 - 07 - 10 - 1'1 - 15
21 - 24 - 30 - 31 - 38
44 - 47 - 48 - 56 - 68
73 - 74 - 78 - 91 - 95

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04441

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)
1 ° 71.706 250.000,00
2° 56.052 27.000,00
3° 63.803 14.300,00
4° 68.465 12.000,00
5° 32.230 10.060,00

f

r.RICIÚM4
... Á
18° 27°
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Mercado Regional

Lourival Karsten
ARQUIVO OCP/CÉSAR JUNKES

Vendas cresceram ·7%

As
vendas do comércio lojista de

Jaraguá do Sul no período de Pás
coa alcançaram incremento de
7% em relação ao movimento de

2009. A informação foi repassada pela Câ
mara de Dirigentes Lojistas, ,confirmando

Procon autua
banco

o Procon emitiu naquarta
feira desta semana auto de in

fração contra a agência da Caixa
Econômica Federal de Jaraguá
do Sul que emitia senhas com

horário incorreto. Foram cons

tatados dez minutos a mais do

que o horário de Brasília, o que
infririge o artigo 2° da LeiMuni

cipal n- 5.049/2008. O referido

artigo determina que, para com
provação do tempo de espera, os
usuários apresentarão o bilhete
da senha de atendimento, onde
constará, impresso, mecani

camente, o horário de recebi
mento da senha e o horário de
atendimento do cliente. Como
a agência já havia recebido urna
advertência no ano passado, de
vido à falta de urn aparelho tele
fônico visível ao consumidor, foi
emitido urn auto de infração em
que aagência é sujeita àmultade
cinco salários mínimos após di
reito à ampla defesa.A LeiMuni

cipal nO 5.049/2008" que dispõe
sobre o atendimento ao público
nas agências bancárias estabele
cidas no município, determina,
entre outras exigências, que o

tempo máximo de espera em

fila bancária seja de 40 minutos
do dia 5 ao dia 15 de cadamês e

de 20 minutos nos outros dias.
No total, desde o início do ano, o
Procon autuou quatro agências
bancárias por infração à lei.

COMUNICADO
A empresa Rhede Transformadores
e Equip. Elétricos Ltda, situada na

cidade de Guaramirim/SC, solicita
o comparecimento de Fabiano
Teixeira da Silva dos Santos,

portador da CTPS N° 9108730,
S�ri� 0010 SC, no prazo de 2 (dois)
dias, sob pena de caracterização de
abandono de emprego previsto no

artigo 482, letra "i", da CLT."

o bom desempenho do setor desde janeiro.
A média estadual, conforme a apuração da
FCDL - Federação das Câmaras de Dirigen
tes Lojistas,mostrou um incremento de 5%
nas vendas de Páscoa na comparação com o

ano passado.

o lmpaete das inovações...
Acontece no Cejas, de 26 a 28 deste mês, importante

seminário com o tema "O Impacto das Inovações Tecno
lógicas Industriais e Suas Relações com a Ética Ambien
tal".Voltado para amplos segmentos da comunidade, visa
discutir os rumos do desenvolvimento da cidade e região
através da inovação, mas sob a ótica do desenvolvimento
sustentável. Inscrições gratuitas até o dia 25.

Diretoria da Fampesc
Depois de diversos meses como presidente em

exercício, Mareio Manoel da Silveira assume agora em
caráter definitivo a presidência da Fampesc.

Etanol multinacional
Governo brasileiro fez uma proposta oficial à China que visa

expandir à produção de etanol de cana naÁfrica, utilizando ter
ras africanas, tecnologia brasileira e capital chinês. Existe pouca
chance desta parceria prosperar, pois os chineses buscam de

sesperadamente terras para plantar alimentos. Enquanto isto,
no front interno o negócio do etanol- e açúcar - que foi"durante

atingido pela crise, está passando para mãos estrangeiras. Atu
almente, o capital estrangeiro já controla 25% de toda a cana

moída no país por 438 usinas pertencentes a 150 grupos. Entre

os investidores estão tradings como Bunge e Louis Dreyfus, mas
também British Petroleum e Shell que realizou uma associação
com a Cosan no valor de US$ 12 bilhões.

Situoçoo:
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, queALVARO GRüTZMACHER,
CI n° 1.004.061-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 Ruasõ- Prefeito José Bauer e 366-Hermann Grützmacher, Bairro Três Rios

do Sul, perímetro urbano de jaragua do Sul/ SC, ab�� car:cterizado, aprov�do
pela Prefeitura de Jaraguã do Sul/SC, co�o�e �ertIdao n 476!200�,. expe�da
em 07.12.2009, assinando como responsavel tecruco, o engenheiro CIvil Adrian�
Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n° 3574815-2. O desmembr��nto e

de caráter residencial, possui a área total de 116.844,95m2, sendo constituído de

l(uma) parcela e remanescente.
.,

. .

O prazo de Impugnação por terc.erros e de l�(qumze) dias, contados �a data
da ultima publicação do presente edital, e devera ser apre�entada por escnto pe

rante aOficiala que subscreve este, nó endereço da Serventia:
Av.MarechalDeodo-

ro da Fonseca, 1.683- centro,

JARAGUÁDO SUL, 08 DEABRIL DE 2010

AOFICIAIA

Bunge Alimentos
A fusão da Bunge Alimentos -

sediada em Gaspar - com a Bun

ge Fertilizantes - sediada em São
Paulo - instalou um clima de in

segurança entre os funcionários
da empresa em Gaspar em razão
das mudanças decorrentes da

unificação da administração. O
movimento da comunidade local
é pela manutenção dos empre
gos e principalmente do fatura
mento em Gaspar.

Parque tecnológico
Secretário Célio Bayer esteve

no Cejas acompanhado de diver
sas pessoas 'empenhadas em fa
zer acontecer o Parque Tecnoló
gico. Trata-se de desenvolver um

espaço que concentre empresas
que criam um ambiente para
a inovação. O nome provisório
deste espaço é Tecnovale.

INDICADORES

TR 0,019% 15.ABRIL.2D10

CUE 987,97 AERIL.2010

BOVESPA .... -0,72% 15.ABRIL.2010

POUPANÇA 0,5684 15.ABRIL.2D10

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7500 1,7520 .. 0,17%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6700 1,8100 .... -1,77%

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,8500 1,9500 +0%

EURO (EM R$) 2,3732 2,3753 .... -0,35%

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA

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

Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/SC, toma público
pelo presidente edital, que 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 nOO14.834.609-08, 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 Clara, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da lei 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado ERIBERfO 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 PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul/ SC, conforme
Decreto n° 6.250/2007, expedido em 18.12.2007 e Decreto 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 a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: AV. Marechal De
odoro da Fonseca, 1.683- centro, Iaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁDO SUL, 08 DEABRILDE2010-04-13
AOFICIALA
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Julimar Pivatto
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Oqueé
melhor?

.

�.

Presidente
lldo Vargas admitiu pensar

em não disputar a Copa Santa Cata
rina. Tudo bem, é uma competição
deficitária, sem os holofotes da mídia

e com os times grandes divididos com com

petições nacionais. Mas não é amelhor hora

para pensar em desistir. Coloca a garotada
para jogar e já começa a planejar a Segun
dona de 2011. Não vale a pena ser suspenso
por três anos (pena por desistência) para de
pois voltar na Terceirona. Não vamos pensar
em título da Capinha. Melhor planejar 20 l l,
para que o time consiga fazer bonito em

campo e retome à elite em grande estilo.

Quarto
Ainda não foi dessa vez que a Se

leção Brasileira deHóquei ficou entre
as três maiores forças do continente.:
Tanto no masculino, como no femi

nino, os brasileiros perderam para
o Uruguai na disputa do 3° lugar do
Sul-Americano. A guararnirense Dje
niffer Vasques disse que, apesar de
não chegar no objetivo (que era O ter

ceiro lugar), percebe-se nitidamente
uma evolução na forma de jogar da
equipe. Quem sabe da próxima vez.

Santos. Ô Santos, como te dá

gosto ver jogar. Qualquer outro
time abriria três, quatro a zero

e recuaria para segurar o resul
tado. Mas não o Santos. Ah, San
tos, que seja eterno pelo menos

enquanto dure.

� GOL CONTRA
CBF. Coincidentemente, só

depois de "perder" a eleição no

Clube dos 13, a entidade voltou
a falar da Taça das Bolinhas. Per

gunta: se o São Paulo é o primei
ro penta, por que a CBF não en

tregou o troféu em 200??

CURIOSIDADES OLíMPICAS
.

Em 1998, nas Olimpíadas de Seul, as
lutas de boxe eram disputadas em

dois ringues simultaneamente. Como
ambos eram próximos, o coreano
Chun Jin-Chul se confundiu quando
ouviu o sino do outro ringue e parou.
Todd Foster (EUA) percebeu o erro

e nocauteou o adversário. Os juízes
anularam a luta, repetiram e

Foster venceu novamente.

Jasc em Brusque
No ano do cinquentenário, os Iasc (Jogos Abertos de

Santa Catarina) retornarão para o lugar onde tudo come

çou. Em 1960, o visionário Arthur Schlosser se inspirou
nos Jogos Abertos do Interior, de São Paulo, e instituiu o

mesmo em nosso Estado. A competição ganhou brilho nas

décadas de 70 e 80 e teve um certo declínio nos anos 90.

Hoje os jogos estão com novo fôlego e a promessa é que
a edição.deste ano traga um ar de saudosismo aos parti
cipantes. A logo oficial e o mascote foram lançados nessa

semana na Sociedade Bandeirante, em Brusque. As dispu
tas serão de 9 a 18 de setembro, neste ano mais cedo por
causa das eleições.

. DOIS TOQUES
A lutadora Ângela

Stinghen foi campeã
catarinense de kick boxing
nas categorias kl rules e semi
contact.

AKrona também
teve dois atletas lesionados na

seleção brasileira. O alaMurilo e

o pivô Frede não enfrentam
oAnápolis amanhã,

.

-", Domingo tem
encontro do Clube de Canoagem
Kentucky. O evento começa às

7h, na sede do clube, no bairro
Czerniewicz,

Alexandre
Pandóssio é o novo técnico
do Imbituba e Belmonte,
ex-Iuventus, foi apresentado
no Hercílio Luz.

DIVULGAÇÃO

Novo carro que Coelho vai pilotar a partir desse ano na Stock CarOmega

E li
. .

.

Finalmente será
dada a largada
no automobilismo
Região conta com oito pilotos
divididos em quatro categorias
JARAGUÁ DO SUL

A 31ª edição do
Catarinense de
Automobilismo de Terra
vai começar. A estreia
será no Autódromo Alceu
Feldmann, em lontras,
no fim de semana.

A
competição era para ter
iniciado no primeiro
fim de semana de mar

ço, mas as chuvas adia
ram o início e a primeira etapa
foi automaticamente transferida

para a segunda. O Catarinense
é considerado uma das disputas
de velocidade na terra mais tra

dicionais do Brasil. A expectativa
é que tenha mais de 70 pilotos,
em cinco categorias, participem
dessa primeira etapa.

Em 2010, teremos um núme
ro 'recorde de pilotos da região
do Vale do Itapocu. De Iaraguá
do Sul competem Dirceu Rausis,
atual campeão daMarcas A e que
vai em busca do bicampeonato;
Alexandra Spezia e Elinor Elert
estão encarregados de evitar que
isso aconteça, já que estão na

mesma categoria.

Alan Schwartz estreia no fim
de semana na elite do automo

bilismo catarinense. Ele, que
participava apenas da Copa
Santa Catarina, agora compete
na N. Edson Herzog também re

presenta a cidade na categoria
dos novatos.

/lÊ diferente pilotar um
carro de 1 SO cavalos
para um de 320. Vai
exigir mais técnica".

ALESSANDRO COELHO, PILOTO

Pela Marcas B, duas novida
des: Thomas Schwartz, que antes
corria na N, sobe de categoria, e
Rui Prusse, único piloto de Gua

ramirim, entra na competição
para disputar o título, já que em

2009 ele fez apenas quatro eta

pas. Alessandro Coelho passou
de piloto da Marcas A para a Sto
ck Car Omega. Segundo ele, essa
mudança será desafiadora. IIÉ
diferente pilotar um carro de 150
cavalos para um de 320. Fora

que a tração também é traseira
e não dianteira. Vai exigir mais
técnica minha e da equipe", dis
se. Os treinos livres acontecem

9h4S de sábado. As baterias
estão previstas para iniciar às
11h10 de domingo.
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Na área

Henrique
.

Porto
Zona na liga Futsal
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ALiga
Futsal já foi uma competição bem organizada. Hoje

em dia é' comparável aos campeonatos de várzea. Como o estatuto do torcedor não se aplica ao

futsal, que n�o é c?�sidé�ado um despo�� profissional, a CBFS anda fazendo o que bem entende
na tabela. So o proxrrno Jogo do Malwee ja deve termudado de data e adversário urnas cinco ve

zes. No final, a equipe joga amanhã emMarechal Cândido Rondon (PR). Se não bastasse isso, anteciparam
o jogo seguinte para segunda-feira, naArena Jaraguá, contra Umuarama. Como se Rondon fosse pertinho
de jaraguá do Sul e os atletas não precisassem de tempo para se recompor fisicamente. Assim também fica
difícil para o torcedor se programar para acompanhar a equipe e o reflexo deve acontecer na bilheteria. É
hora dos clubes se unirem e cobrarem uma posição da CBFS, afinal pagam bem caro por suas franquias.

Fumaça e fogo
Diz o ditado popular que "onde há fumaça, há fogo". É'de

conhecimento que o grupo liderado por Lia Tironi nunca dei
xou de se reunir, afinal são amigos de longa data. Na ocasião
falam de suas empresas, vidas, futebol, etc. Um descontraído

bate-papo ente amigos, como todos nós também fazemos. A

diferença desta vez foi que fizeram questão de alardear o fato
na imprensa, informando que o assunto em pauta seria o Iu
ventus. Então fica a dúvida. Se eles afirmam que não há uma
real intenção em assumir o clube, por que chamar a atenção
de todos para o encontro da última terça-feira?

Folga no Varzeano
'

Neste final de semana o Box
7 ganhou uma folga no Varzeano.
Como nossa chave tem cinco equi
pes, vai ser possível conhecer um
pouco mais sobre o nosso próximo
adversário, o Rio Molha Vou dar
uma passada no jogo deles contra o
ConfortFine, paraver o tamanho do
abacaxi que nos espera. Depende
mos da vitória sobre eles para seguir
sonhando com a vaga.

Álbum da Copa
Ainda dá tempo. Na quarta-feira (21) vou

divulgar os dois sortudos criativos que fatu
raram um álbum e 50 figurinhas da Copa do
Mundo. Para concorrer basta mandar um
e-mail para o endereço no topo da coluna,
com uma frase dizendo por que o Correio do
Povo é o melhor jornal da região. Mais fácil
impossível. Omaterial é uma cortesia do Ba
zar e Papelaria Marechal (Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 838).

Seniores da Kiferro
Boas novas naVila Lalau. Fiquei sabendo que a equipe de

seniores da Kiferro tem agenda cheia até o final do ano. No úl
timo sábado jogaram em Navegantes, contra o Navega Sênior,
vencendo por 7x2. Destaque para o atacante Mafra, artilheiro
da equipe e autor de três gols. O timevolta a atuar no dia 24, em

Jaraguá do Sul, quando recebe oVila Real, de Balneário Cambo
riú.Após o jogo será servido urn saboroso jantar de confraterni
zação' preparado pelomestre Pinduca e sua esposa. Certamen

te um belo exemplo, que deveria ser seguido.

Esporte 21

Times de basquete sub-15
iniciam a briga por títulos

ra parada é em Criciúma, com
jogo marcado para as 10h30 de
amanhã. No domingo, elas via

jam para Araranguá para pegar
as estreantes da competição. A
equipe deVivian Martins mante
ve a base do último Catarinense.
Com a nova classificação etária,
a equipe pôde contar com vá
rias atletas por mais um ano. A
Elian/FME está na Chave Litoral
ao lado de Ioinville, Criciúma, Pi
çarras, Araranguá e São José.

Em ambos, os regulamentos
os times se enfrentam em turno

e returno. No feminino, as três
melhores da Chave Litoral e a

melhor da Chave Oeste avançam
para o quadrangular final. No

masculino, os dois melhores de
cada grupo avançam para o he

xagonal final.

Atuais campeões da Unimed/FME estreiam contra Blumenau fora de casa

JARAGUÁ DO SUL
OS dois times sub-15 de bas

quete, feminino e masculino,
jogam amanhã pelo Campeo
nato Catarinense da categoria.
A Unimed/FME, atual campeã
estadual, viaja para Blumenau,
onde enfrenta os donos da casa,
às 10h30. Os comandados de Ra
faelMueller estreiam com desfal

ques. Lucas Coelho está contun
dido e Gabriel Getelina voltou
recentemente aos treinos e será
avaliado. O time teve também a

baixa de Giovane, que parou de

jogar após a conquista de 2009.
No grupo dos jaraguaenses es

tão dois times de Ioinville, um de

Brusque e um de Blumenau.
. As meninas da Elian/FME

jogam no Sul do Estado contra

Criciúma e Araranguá. A primei-
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Massa defende a

liderança durante
o GP deXangai
Piloto brasileiro confessa ansiedade

depois de melhorias na escuderia
DA REDAÇÃO
A fórmula 1 tem no fim
de semana seu quinto
Grande Prêmio do ano. E
as atenções se voltam na

liderança de felipe Massa.

Obra.
sileiro está com apenas

dois pontos a mais que o

companheiro de escude
ria Fernando Alonso, e o

alemão SebastianVettel. Mas não
é apenas a chance de se manter

na ponta que deixa Massa ansio
so para a corrida desse domingo,
em Xangai, na China. Para ob
ter melhor 'rendimento a Ferrari

promoveu mudanças significati
vas desse GP para o último, que
aconteceu na Malásia.

"Estou apreensivo para o fato
de que teremos alguns novos

componentes no carro e espero
que eles sejam bem súcedidos

para nos ajudar na nossa luta, es
pecialmente .em relação aos câr
ros da Red Bull e McLaren", afir
mou. Massa disse também que a

Ferrari "precisa estar preparada
para enfrentar qualquer circuns-

tância na China", se referindo às

condições climáticas previstas
em Xangai. "Podemos esperar
condições frias e variáveis no fim
de semana da corrida", reforçou.

"Espero que as

mudanças no carro
sejam bem sucedidas

e nos ajudem"
FELIPE MASSA, PILOTO

Rubens Barrichello hão pare
ce estar preocupado com o frio
da cidade chinesa e disse que
tem sorte no circuito. Rubinho

.

foi o primeiro vencedor do GP
chinês e retorna ao país para dis
putar sua sétima corrida no país.
Todas as vezes que correu no lo
cal conseguiu completar a prova.
"Ganhar a primeira corrida dis

putada emXangai é algo especial
paramim", revelou. Além disso, o
brasileiro venceu o GP da China
de 2004 e pretende repetir o feito.

Hoje os treinos iniciam às
3h (de Brasília), amanhã às 3h
tem os treinos classificatórios
e no domingo a corrida acon

tece às 4h.

CONVITE PARA MISSA DE 72 DIA

A família de HllDRUT VOIGT

DOSTER, ainda consternada com o

seu falecimento, convida parentes
e amigos para a Missa de 7º dia,
que será realizada nesta sexta-fei

ra, dia 16 de abril, às 19 horas, na
Igreja Matriz São Sebastião.
Seu esposo, Adalberto Krause, suas
filhas, genros e netos agradecem a

todos que enviaram flores, coroas e cartões e acompanharam o

seu sepultamento. Agradecem, de modo especial, aos médicos, Dr.
Alexandre Schlabendorff e Dr. Mauro Yared, ao Pe. Irmundo e aos

enfermeiros e funcionários do Hospital São José.

Deus lhe chamou ...
Onde quer que estejas,
Não a esqueceremos jamais,
Amar-te-emos eternamente!

Seu exemplo de fé e coragem será lembrado:
Irmã, esposa, mãe, avó, mulher...
Simples, porém, completa.
Saudades hoje e sempre.
Ide em Paz!

LIBERTADORES

Cruzeiro se classifica
o Cruzeiro conquistou a vaga para a segunda

fase da Taça Libertadores da América. Ontem à

noite, ficou no 1x1 com o Colo Colo, no Chile, e se
garantiu na próxima fase como segundo colocado
do Grupo 7. O primeiro lugar ficou com o Vélez
Sarsfield, que goleou o Deportivo Itália por 4x0.

O resultado em Santiago deixou o Cruzeiro com
11 pontos. Os brasileiros saíram na frente comThia

go Ribeiro aos 11 minutos do segundo tempo e o

empate veio logo depois, aos 15, comMillar.

DIVULGAÇÃO

Na Malásia,
Massa ficou
em sétimo, .

mas se

garantiu
na primeira
colocação

JOGOS PELO MUNDO
• COPA DO BRASIL
• OITAVAS-DE-FINAL
JOGOS DE IDA

RESULTADO
Palmeiras 1.x0 Atlético-PR
Vitória 4xO Goiás

GRUPO 3: Alianza Lima 12,
Estudiantes 10, Juan Aurich 6 e

Bolívar L
GRUPO 4: Libertad 12,
Universitário-PER 10, Lanús 8 e

Bloomingl.
GRUPO 5: Deportivo Quito 10,
Internacional 9, Cerro 7 e Emelec
1.
GRUPO 6: Nacional-URU 9,
Banfield 8, Morelia 5 e Deportivo
Cuenca 4.
GRUPO 7: Vélez Sarsfield 13,
Cruzeiro 11, Colo Colo 7 e

Deportivo Itália 1:
GRUPO 8: Universidad Chile 11,
Flamengo 7, Univ. Católica 6 e

Caracas2

• UBERTADORES
• RESULTADOS
Lanús OxO Universitario-PER

Blooming 1x2 Libertad
Vélez Sarsfield 4xO Dep. Itália
Colo Colo 1xl Cruzeiro
GRUPO 1: Corinthians 13, Racing
URU 7, Independiente-COL 6 e

Cerro Porterio 1.

GRUPO 2: Once Caldas 11, São Paulo
1O,Monterrey 6 e NacionaJ.PAR O.

Protocolo: 142978 Sacado: MARIZETE ROSSI BEIARMlNO CPF: 024.649. i99-OO Cedente:
BV FINANCEIRA S/A-C.Fl. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131002456 Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATNA00 BRASIL

- ESTADODE SANfACATARINA
Tabelionato do Munidpio eComarca

de Jaraguá do Sul
- Carlos.Fabricio Griesbach,ThbeIião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento:

O9:OOh às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 142905 Sacado: ADILSON SIMFANO CPF: 041.789.679-40 Cedente: OSNI
MEURER GESSER CPF: 816.479.489-91 Número do Título: 900015 1 Espécie: Cheque
Apresentante: OSNI MEURER GESSER Data Vencimento: 11/09/2009 Valor: 345,00 UqLÚ
dação após a intimação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142993 Sacado: BRUNA SUSANEMARTINS CPF: 068.933.859-78 Cedente: BV
FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131015688 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUIZE & ADVOGADOS
ASSOCIADOS DataVencimento: 14/05/2008 Valor: 916,50 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 142986 Sacado: CHARLES JOSENICOLETI CPF: 042.171.909-56 Cedente:BVFI
NANCEIRA S/A-C.E!. CNPJ: 01.149.953/000 Número doTítulo: 131006654 Espécie:
Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE&ADVOGADQS
ASSOCIADOS Data Vencimento: 27/09/2007 Valor: 1.539,32 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142655 Sacado: CID REPRESENIACFS LIDA CNPJ: 80.076.300/000
Cedente: CIZFSKl INCADM E EMP IMOBlI1ARIOS l1DA CNPJ: 79.251.534/000 Número
doTítulo: 1163/0 Espécie: Duplicata de Prestação de ServiçosApresentante: CAIXA ECO
NOMICA FEDERAL DataVencimento: 28/03/2010 Valor: 2.151,00 Liquidação após
a intimação: R$10.40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142575 Sacado: CONsrRUJONER CONsrRUTORAUDA CNPJ: 07.436.408/000
Cedente: UCZNERSKl INDUSI'RlA ECOMERCIO DE COURO E CALCNPJ: 09.143.609/000
Número doTítulo: 1589 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCODO BRASILSA DataVencimento: 31/03/2010 Valor: 699,30 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142826 Sacado: COTEMAC l1DA CNPJ: 81.327.421/000
Cedente: AEPH DO BRASIL INDUSI'RlA ECOMERCIO lIDA EPP CNPJ: 06.278.932/000
Número doTítulo: 006674A Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASlL SA Data Vencimento: 31/03/2010 Valor: 355,00 ÜqLÚ
dação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: RS 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 142962 Sacado: EDEVALDO OSORIO DECAMPOS CPF: 505.758.489-87
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 540126841
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE &AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 24/0212006 Valor: 6.m,90 Liquidação após
a intimação: R$10,4O, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 142648 Sacado: EUAS WPES DOS REIS CPF: 016.154.909-81 Cedente: BOGO
RECAPADORA DE PNEUS l1DA GNPJ: 05.831.488/000 Número do Título: 97141
Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL
DataVencimento: 28/03/2010 Valor: 274,31 Líquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: RS10,4O

Protocolo: 143108 Sacado: FARMAClA KURYUDA CNPJ: 72.175.946/000 Cedente: SCHO
LEMBERG DISIRIBUIDORAUDA CNPJ: 75.505.057/000 Número do Título: 52177
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASlL SA
DataVencimento: 05/04/2010 Valor: 479,59liqLÚdação após a Intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: RS 10,40

Protocolo: 142943 Sacado: IRINEU MELDOLAME CNPJ: 73.801.656/000 Cedente: FRl
GElAR COMERGO E DISTRlBUICAO SA CNPJ: 92.660.406/000 Número do Tftulo:
2/26797505 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO 00
BRASILSA DataVencimento: 02/04/2010 Valor: 216,00 Liquidação após a inti
mação: RSlO,4O, Condução: R$4,74, Diligência: RS 20,80, Edital: RS1O,4O

Protocolo: 142948 Sacado: JANIO REUSMACHADO CPF: 032.759.769-07 Cedente: BVFI
NANCEIRAS/A-C.EI. CNPJ: O1.149.953/000 Número doTitulo: 131010880 Espécie:
Cédula deCréditoBancário por IndicaçãoApresentante: SERGIOSCHUIZE&ADVOGADOS
ASSOCIAOOS . DataVencimento: 10/01/2008 Valor: 696,39 Liquidação após a intimação:
R$10,4O, Condução: RS18,82, Diligência: RS 20,80, Edital: RS10,4O

Protocolo: 143177 Sacado:LUCIMARAORTIZEClAUDAME CNPJ: 10.237.177/000
Cedente: BIGUAAUMENTOS IND ECOMERGOUDA CNPJ: 10395.462/000 Número
doTítulo: 9172-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:CAI
XAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 31/03/2010 Valor: 141,90 Liquidação
após a Intimação: RS10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: RS 20,80, Edital: RS10,4O

Protocolo: 142952 Sacado: MARGO PIRES DE MORAIS CPF: 025.346.779-93 Cedente:
BV FINANCEIRA S/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número do Título: 131018443
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUIZE &AD
VOGADOSASSOCIAOOS DataVencimento: 19/08/2008 Valor: 2.047,96 Liquidação após
a intimação: RS10,4O, Condução: R$ 26,56, Diligência: RS 20,80, Edital: RS 10,40

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

Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE &AD
VOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 15/06/2007 Valor: 1.375,89 Liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 25,16, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 142843 Sacado:NErzSCH DO BR IND ECOMUDA CNPJ: 79.912.804/000
Cedente: BOOZSERVICOS EMPRESARIAISUDAME CNPJ: 08.680.031/000Número do
Título: 345-4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA DataVencimento: 31/03/2010 Valor: 2.520,00 Liquidação após a
intimação: R$10,4O, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142735 Sacado: NUTRlTIVAAUMENfOSUDAME CNPJ: 05.253.522/000
Cedente: OESA COM E REPRES l1DA CNPJ: 81.611.931/000 Número do Tí
tulo: 540898lU Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADESCO
DataVencimento: 26/03/2010 Valor: 134,49 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143217 Sacado: ODAmMENDESDEOliVEIRA CPF: 020.662.149-30
Cedente: DJ COMUNlCACOES EEXPLORACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136/000
Número doTítulo: 0001244404 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BRADFSCO DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 196,25 Liquidação após a
intimação: R$1O,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 142979 Sacado: OSNI LFALDEOUVEIRA CPF: 964.765.085-04 Cedente: BVFI
NANCEIRA S/A-C.E!. CNPJ: 01.149.953/000 Número doTítulo: 131005116 Espécie:
Cédula deCréditoBancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE&ADVOGADOS
ASSOCIADOS Data Vencimento: 22/08/2007 Valor: 3.639,08 Liquidação após a intima
ção: R$1O,4O, Condução: R$16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 143055 Sacado: PIO JOSE ZAPPEUNE CPF: 351.750.879-91 Cedente: IN
TERrUBOS INDUSI'RlA DE TUBOS DE PVC UDA CNPJ: 05.945.890/000 Número
do Título: 001141-5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADFSCO
DataVencimento: 09/03/2010 Valor: 379,90 Liquidação após a íntímação: R$ 10,40, Condu
ção: RS 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Protocolo: 143057 Sacado: PIO JOSE ZAPPEUNE CPF: 351.750.879-91 Cedente: IN
TERrUBOS INDUSI'RlA DE TUBOS DE PVC UDA CNPJ: 05.945.890/000 Número
do Título: 001141-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BRADFSCO
DataVencimento: 23/02/2010 Valor: 379,90 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 142875 Sacado: PIZZARIA SCHMIDDEL BONETIl UDA ME CNPJ:
07.297.297/000 Cedente: DJ COMUNlCACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS CNPJ:
03.658.136/000 Número doTítulo: 0001248606 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
Apresentante: BRADFSCO Data Vencimento: 30/03/2010 Valor: 594,00 Liquidação após a
intimação: R$ 10,40, Condução: RS 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 143016 Sacado: SGILENERI' ESCHLENERI' AUTOUDA CNPJ: 09.393.142/000
Cedente: SULCRED PARTICIPACOFS E EMPREENDIMEN1DS CNPJ: 01.295.941/000
Número do Título: 0847/05 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: HSBC BANK BRASlL SA BANCO MUI.11PW DataVencimento: 30/03/2010
Valor: 273,10 Líquidação após a intimação: R$10,4O, Condução: R$4,74,Diligência: R$ 20,80,
Edital: RS 10,40

Protocolo: 142969 Sacado: SERAFIM MACHADO CPF: 000.597.109-85 Cedente: BV FI
NANCElRAS/A-C.EI. CNPJ: 01.149.953/000 Número doTítulo: 131020385 Espécie:
Cédula deCrédito Bancáriopor IndicaçãoApresentante: SERGIOSCHUlZE&ADVOGADOS
ASSOCIADOS DataVencimento: 27/1172008 Valor: 1.689,82 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 142511 Sacado: VOLNI RENATO COEUfO CNPJ: 00.854.2111000 Ceden
te: AllJMINIKIT VCOM M I EXP UDA CNPJ: 03.894.791/000 Número do Título:
3675/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAÚ
SA DataVencimento: 20/03/2010 Valor: 429,00 Liquidação após a intimação:
RS 10,40, Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: RS10,4O

Protocolo: 142980 Sacado:WANDER COM DE PRODALlMENTIC CNPJ: 93.161.461/000
Cedente: EMPRESA INDUSI'RlALECOMERCIAL FUCKSA GNPJ: 83.188219/000 Núme
ro doTítulo: 0000292101 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCO DO BRASILSA DataVencimento: 02/04/2010 Valor: 58,00 Liquidação
após a intimação: RS10,4O, Condução: R$14,60, Diligência: RS 20,80, Edital: RSI0,4O
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 143094 Sacado:WORlDCLEANPRODLIMPSEGUD CNPJ:07.842.95O/000
Cedente: PONfE SERRADAMATDECONSTUDA CNPJ: 82.186.123/000 Número do
Título: 000121 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
ITAUSA DataVencimento: 25/03/2010 Valor: 846,95 Líquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,4O

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..Nós simplesmente não

podemos trànsferir o
problema de uma comarca
para outra. A superlotação
é uma realidade estadual,
não há vagas nas
penitenciárias" .

Ese
é um dosprincipais argu

mentos de Marcelo Mendes,
rocurador-geral do Estado
a Comarca de Blumenau,

para impedir a transferência de 182

presos já condenados. O prazo de
15 dias para remoção dos deten
tos do Presídio Regional, determi
nada pela juíza Eliane Luiz, venceu
ontem. O recurso será protocolado
no Fórum deBlumenau napróxima

,1,60
•

Lee Michael de Souza

o CORREIO DO PO\'O • Sexta-feira, 16 de abril de 2010

Até sair a decisão
definitiva� Estado não
é obrigado a cumprir a
determinação da Justiça

Conforme consta no texto da

ação aberta no dia 25 de fevereiro,
o complexo abriga 266 presos, dos

DIVULGAÇÃO/POLíCIA CIVIL

---.

--.

Gesiel Baltazar de Souza

__ e

Sidnei Silva dos Santos

Quadritha acusada de furto
à residência vai para a prisão

JARAGUÁ DO SUL
Na tarde de ontem, por volta das

14h, a Polícia Militar prendeu uma
quadrilha acusada de furto à resi
dência no bairroVila Lenzi. Gesiel
Baltazar de Souza, 38 anos Sidnei
Silva dos Santos, 27 anos: Gelso
Milani, 52 anos e Lee Michael
de Souza,' 27 anos, conhecido
como Chocolate, são moradores
do bairro e conhecidos pelos vizi
nhos por praticar furtos.

De acordo com informações da
P_M, uma vizinha chamou a polí
CIa depois que "Chocolate" deixou
uma:v em sua casa dizendo que
depoIS voltaria para buscar. Ele
fugiu do local em um Corsa com

PRESíDIO REGIONAL

Estado recorre da ação judicial
Rec�rso para impedir atransferência de 182 presos será protocolada na próxima quinta-feira
JARAGUÁ DO SUL quinta-feira,22.

Até sair a decisão do Ministério
Público sobre a defesa, o Estado não
é obrigado a cumprir nenhuma das
determinações previstas pela Jus
tiça. Dessa forma, fica suspenso o

pagamento de multa de R$ 10 mil
pormês aomunicípio no caso de as

remoções não acontecerem. O go
verno também não ficará impedido
de encaminhar à unidade presos de
fora doVale do Itapocu.

placas de Jaraguá do Sul. A polícia
fez rondas na região e encontrou

o veículo na rua Maria Umbelina
da Silva. No automóvel estavam os

quatro bandidos, um aparelho de

DVD e ummicro system furtados.
Os criminosos foram levados

para a Delegacia da Polícia Civil.

Apenas Gelso Milani não tem pas

sagem pela polícia. Gesiel Baltazar
de Souza e Sidnei Silva cumpriram
pena juntos e saíram em 2005. Lee

Michael de Souza já foi preso em

flagrante por tráfico- de drogas.
A quadrilha foi encaminhada ao

Presídio Regional. Se forem con

denados, podem cumprir pena de

dois a oito anos de prisão.

quais 182 são condenados e deve
riam estar cumprindo pena em pe
nitenciárias. A unidade tem capaci
dade para apenas 76 detentos. Por

enquanto, não existe previsão para
o MP se manifestar sobre o assun

to. Por lei, o Estado tem prazo de 60

dias para entregar a defesa.
Nesta semana, o Deap (Departa

mento de Administração Prisional)
transferiu seis presos já julgados para
Rio do Sul e Curitibanos. Outros 15
foram para Joinville após a fuga do
mês passado. Mas, conforme o chefe
de segurança do presídio, SidneiAn
dreatta, as remoções nada tem a ver

com a ação judicial. "É uma decisão
administrativa, o presídio ainda não
foisolicitado para tomarprovidências
quanto a isso" esclarece.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br
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CÉSAR JUNKES

�'iif.,

Superlotação teria motivado fuga em massa no mês passado

Golpe do "achadinho" faz
novas vftimas na cidade

Preso foge e é
recapturado
em 20 minutos
JARAGUÁ DO SUL

Ontem pela manhã, por volta
das 10h, um detento fugiu pelo
portão da frente do Presídio Re

gional. Ele aproveitou o horário
de visita, que é de maior movi

mento, para escapar. Cerca de
20 minutos depois, os agentes
prisionais o recapturaram en

quanto ele tentava fazer uma

ligação de um orelhão nas pro
ximidades do complexo.

"
Essa medida se trata de

uma prisão civil, por isso a

lei não permite que ele fique
em uma cela comum.
SIDNEI ANDREATTA, CHEfe

DA SEGURANÇA

"
O detento ficava em um aloja

mento, fora da estrutura comum
da unidade. Ele foi detido por
não ter pago pensão alimentícia.
"Essa medida se trata de uma

prisão civil, por isso a lei não per
mite que ele fique em uma cela
comum", esclarece o chefe da se

gurança Sidnei Andreatta.
Por se tratar de uma contra

venção que não é considerada de

perigo à sociedade, a administra
ção do presídio não quis divulgar
o nome do detento.

JARAGUÁ DO SUL
Por volta do meio-dia de on

tem, um rapaz de 20 anos e uma

adolescente de 15 perderam R$
900 no golpe do "achadínho", As

1
vítimas contaram para a Polícia
Militar que um jovem deixou
cair um suposto pacote com di-

1 nheiro em frente a uma agência
bancária na rua Gumercindo

� das Silva, Centro.
I

Um comparsa do golpista,
que andava por perto, ajuntou
o pacote e disse que dividiria o

dinheiro com o casal, mas pediu

um documento de identidade
como garantia. Como eles não
aceitaram a proposta, o estelio
natário pediu que eles contri
buíssem com o que tivessem no

bolso e deixou o embrulho com

eles. O homem recebeu R$ 900
do casal e foi embora.

Quando as vítimas abriram o

pacote, só havia papel. O acusa

do, um homem alto e magro de
boné preto com branco, usando
calça jeans e camisa social preta
com listras brancas, não foi en
contrado pela polícia.

OBRA

Começa a construção do muro
Começou ontem a construção do muro ao redor do Presídio Re

gional. A assessoria de comunicação da construtora AIM, vencedora
do processo de licitação, informou que o atraso de cinco dias ocorreu

porque era preciso arrumar o canteiro de obras. Até agora foram feitas a

terraplanagem e a instalação de energia elétrica e água. A estrutura terá

200 metros de comprimento e seis de altura. A construtora tem o prazo
de 120 dias para concluir a obra, orçada em cerca de R$ 500mil.

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 12/4 às 19 horas

o Sr. Jaime Natalino Cerutti, com
idade de 47 anos. O sepultamento
foi realizado dia 13/4, às 17 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 14/4 às 6h30 o Sr.

Arthur Maas, com idade de 76 anos.

O sepultamento foi realizado dia 15/4,
às 10 horas, saindo o féretro do Centro
Comunitário da Igreja da Paz em Rio

da luz Vrtória, seguindo após para o
Cemitério da mesma localidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·Banco do motorista
e dntos de segurança
c/ regulagem de altura
- Tampa Traseiro com sistema
de amortecimento e chave.

• Paro·choques
no cor do veículo
• 8anco do motorista
e cintos de segurança
com regulagem de altura
- Pôrta-malas revestido
de carpete

Novo Saveiro
, VHTITotal FLEX

Novo Fox

VHT/Total FLEX

'Direção hidr6ullca
.Novo design
-Novo Painel
•Novo Acabamento
com texturaS e tecido.
nas-portas
'aro 15"
• Farol máscara negra
.Limpador. tovador
e desamboçador
do vidro trcrselra

MODElO ANO OPCIONAIS MODElO ANO OPCIONAIS MODELO ANO OPCIONAIS MODElO ANO OPCIONAIS

GOL 1.0 1998 AQLDT GOL 1998 TE AL DT GOL 1.0 MI 1997 AQLDT GOL 1.0 2000 TE LDT

MODELO ANO OPCIONAIS MODELO ANO OPCIONAIS MODElO ANO OPCIONAIS MODEI.O ANO OPCIONAIS

GOL 1-.0 2001 LDT GOL 1.0 2002 DH TE AL AQ LDT GOL 1.0 8V 2003 DH TE AI. AQ LDT GOL 2008 AC VE TE LDT + GNV

Valomacão
do seu cerre,

Troco
na troce. Antes de comprar mpare.

Promoçõesválidas até 17/04120 10 ou énquanto durarerl! as estoques nos CoocessionárfosVolkswagen para veiculas bás;ros com ptnturConáoçóes sujeitas a alterações sem aviso préVIo, RÕanaamento sujeito a aprovação deGadastro.
Garanha demotor. caixa VALIDO PARAVEICULOSAPARTIR DE 2006I2006 COM KlLOMETRAGEMABAIXD DE 6O.000KM Preços anullCl3dos sem troca. Novo Gol I O Talai Flex. 4 portas ano modelo iono. cód. SU11C4· com preço
promooonal à V1S1a a partir de RS27.290,OO 00 flnanoado comenlrada de RSI3.64S,OO (50%)' 24 presteçõesmensaís de RS691.45 Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12.55% a a. Total da opereção: RS30.289.82. CET para esta operação:
21.36% a.a Estoque: OS un!dades. Voyage preço promocional, eonsuíte vendedor.Novo Pox preço promocional, consone vendedor. Nova Saveiro 1 6 Total Rex. 2 porias, anomodelo 10110. cód. 5U91E4, oom preço promocional a VISta a

partir de R$30.990,OO. Pacote Trend grábs váfodo para comprada Nova S...iro 1.6Tolal Aex, cód. 5U91 E4. Estoque. 2 unidades. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de reglStroeletrónico da
operação não inclusas no cák:uJo da prestaÇão e do CET.lmagens meramente referenciais, não condizentes necessanamente com 05 modelos oIertados.AJgwts itens mostrados ou me.naonados são opconats ou referem-se a versões

especlflC3S.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
www.autor.com.br Grupo Auto Elit 40 anos de ercdíbilidade. aNtCOViIUSIIJIGIN
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